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Rewitalizacja miejsc kultury w Gminie Branice 
Dzięki umowie partnerskiej zawartej pomiędzy 6 samorząda-

mi: Gminą Prudnik, Gminą Głuchołazy, Gminą Głubczyce, 
Gminą Kietrz, Powiatem Głubczyckim oraz Gminą Branice uda-
ło się uzyskać dofinansowanie na realizację projektu  
pn.: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, 
dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój 
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. Projekt będzie 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.3. 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” Poddziałanie 
5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygra-
nicznych”, a wszystkie inwestycje realizowane w jego ramach 
mają na celu ochronę, promocję oraz rozwój dziedzictwa kultu-
rowego i naturalnego na terenie partnerskich samorządów.  

Część „branicka” projektu nosi nazwę: „Rewaloryzacja miejsc 
kultury w Gminie Branice” i składa się z 3 części:  

1. Przebudowa dawnego budynku USC w Branicach na Ośro-
dek Kultury o roboczo zaplanowanej nazwie” WERSALKA” 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek USC zostanie 
poddany kapitalnemu remontowi oraz przebudowie. Do waż-
niejszych prac należy zaliczyć: wymianę dachu, stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonanie poziomej i pionowej izola-
cji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, remont elewacji, 
wymianę stropów międzykondygnacyjnych, wykonanie no-
wych ścianek działowych, wykonanie nowych tynków oraz 
posadzek, wymiana i przebudowa wszystkich instalacji we-
wnętrznych, itd. Dzięki remontowi powstaną: sala wykłado-
wo – taneczna, pokój multimedialny, siłownia, szatnie  
z natryskami, sanitariaty, z których będą mogły korzystać 
osoby niepełnosprawne oraz pokoje socjalne dla pracowni-
ków oraz osób prowadzących sezonowo warsztaty, szkole-
nia, czy imprezy kulturalne. W ramach rewaloryzacji wyko-
nana zostanie  również rozbiórka schodów przy elewacji 
frontowej wraz z wykonaniem nowych schodów z podnośni-
kiem pionowym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zo-
stanie rozebrany fragment muru, który uniemożliwia dostęp 
do budynku od strony kościoła i wokół obiektu zostanie wy-
konana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm oraz za-
montowany zostanie stojak na rowery. 

2. Zagospodarowanie terenu „Parku po grzybkiem” wraz z in-
frastrukturą techniczną i małą architekturą. Obecnie istnieją-
cy Park nie spełnia swojej funkcji reprezentacyjnej i prze-
strzeni publicznej. Jego wygląd nie zachęca do wypoczynku 
i spędzania w nim czasu wolnego oraz do organizacji imprez 
plenerowych, a jest to bardzo ważna część dziedzictwa kul-
turowego, jak i przyrodniczego w Branicach. Park zostanie 

poddany pracom modernizacyjnym, tj.: zastąpienie istnieją-
cej wiaty („grzybka”) amfiteatrem w kształcie muszli, zosta-
ną przebudowane ciągi komunikacyjne dla pieszych, wyko-
nana zostanie fontanna chodnikowa z sześcioma dyszami, 
nowe oświetlenie, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, stoja-
ki na rowery, zostaną wykonane również klomby z podświe-
tlanych gabionów z ławkami, zostanie wykonana siłownia 
zewnętrzna oraz nowe nasadzenia roślinności. 

3. Budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejsco-
wościach: Włodzienin, Boboluszki i Branice. W ramach za-
dania powstaną 3 wiaty przystankowe dla rowerów wykona-
ne z trzech ścian z gabionów, przykryte dachem o konstruk-
cji drewnianej, pokrytym blachą na rąbek stojący. Pod każdą 
z wiat znajdować się będzie: stojak na rowery, tablica infor-
macyjna oraz ławka. Teren wokół wiat zostanie utwardzony 
kostką betonową. 

4. Całkowita wartość projektu dla Branic to 2 516 761,49 zł.,  
w tym dofinansowanie w ramach RPO WO stanowić ma  
85% te kwoty, czyli 2 139 247,27 zł., a wkład własny Gminy 
Branice to 377 514,22 zł. 

Redakcja 
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Zestawienie prac poprawiających standard życia naszych 
mieszkańców, wykonanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy  
w Gminie Branice 

Droga we Włodzieninie 
W okresie od 20.07.2016r. do 13.09.2016r. odbyła się komplek-
sowa przebudowa drogi dojazdowej do pól i zabudowań (dz. nr 
584) we Włodzieninie. Wcześniejszą nawierzchnię drogi stano-
wiły: grunt rodzimy oraz częściowo kamień brukowy z licznymi 
wybojami i koleinami, które utrudniały oraz często uniemożli-
wiały mieszkańcom dojazd do domów. 

Prace budowlane były prowadzone na długości aż 1000 m  
i obejmowały swym zakresem kolejno: wykonanie koryta, war-
stwy odsączającej, podbudowy z kruszywa kamiennego oraz 
ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu cementowego 
oraz utwardzeniu pobocza. Inwestycja była prowadzona zarów-
no w obrębie jezdni jak również wjazdów indywidualnych do 
nieruchomości.  

Wszystkie prace budowlane wykonywało Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych z Raciborza. Całość inwestycji wyniosła  

296 944,90 zł brutto, w tym ok. 65% stanowiło dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
W chwili obecnej trwają prace projektowo-przygotowawcze nad 
kolejną inwestycją drogową, którą planujemy wykonać w przy-
szłym roku w ramach w/w funduszu. 

Płot przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach 
Na przełomie miesiąca sierpnia i września wymienione zostało 
ogrodzenie przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. 
W ramach niniejszej inwestycji zamontowano nowe ogrodzenie 
panelowe z furtkami i bramą wjazdową, oraz ułożono nową 
kostkę brukową na  części chodnika od strony Szkoły Podstawo-
wej. 
Cała inwestycja kosztowała 19 415,92 zł brutto.  

Inwestycje, remonty, modernizacje 
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Prace melioracyjne 
W lipcu oraz sierpniu udało się wykonać konserwację wybra-
nych rowów melioracyjnych w Branicach, Jędrychowicach, Po-
sucicach i Wiechowicach. Prace były konieczne do wykonania  
z powodu ich znacznego zamulenia, co skutkować mogło przy 
większych opadach deszczu niesprawnym odprowadzeniem wo-
dy opadowej. Rowy zostały wykoszone, odmulone i wyskarpo-
wane na długości ok. 1,5 km a koszt prac wyniósł 20 798,86 zł 
brutto. 

Wymiana dachu na budynku przedszkola w Wysokiej 
W miesiącu wrześniu został wykonany remont pokrycia dacho-
wego w budynku gminnym w miejscowości Wysoka 75. W bu-
dynku znajduje się publiczne przedszkole a także mieszkania 
komunalne. Wcześniej dach budynku był pokryty płytami azbe-
stowo – cementowymi. Pokrycie z racji upływu czasu stawało 
się coraz bardziej nieszczelne przez co każdy mocniejszy deszcz 
powodował zalania. Skala uszkodzeń dachu dopuszczała jedynie 
jego całkowitą wymianę. 

Płyty azbestowe zostały zdemontowane oraz odebrane przez 
specjalistyczną firmę Renovo s.c. Dach został poddany izolacji, 
a wszystkie kominy renowacji, częściowo została wymieniona 
więźba dachowa, zamontowano nowe rynny i rury spustowe.  
Całkowity koszt remontu wyniósł 30813 zł brutto.

W zasobach gminy jest wiele budynków, które wymagają grun-
townego remontu. Gmina jako właściciel nieruchomości będzie 
stopniowo, w zależności od posiadanych środków finansowych 
modernizować swoje budynki. 
Kolejne najbliższe inwestycje dotyczące mienia komunalnego to 
również wymiana  pokrycia dachowego na budynkach gmin-
nych w Jędrychowicach oraz w Posucicach, a w budynku w Bra-
nicach przy ul. Słonecznej 6 wymiana stolarki okiennej oraz re-
mont łazienki. 

Nowe wiaty przystankowe 
Gmina Branice zakupiła za kwotę 18196,59 zł sześć nowych, es-
tetycznych wiat przystankowych. Wiaty zostały oznaczone na-
zwami miejscowości w których się znajdują, oraz nowym lo-
giem promocyjnym gminy Branice. Pierwsza została już zamon-
towana w sołectwie Uciechowice. Pozostałe w najbliższym cza-
sie zostaną zamontowane w sołectwach: Branice - 2szt, Dzbańce 
Wieś - 1szt, Lewice - 1szt, Posucice - 1szt. Teren wokół wiat zo-
stanie wyłożony kostką brukową. 

Modernizacja sanitariatów  
w Przedszkolu Publicznym w Branicach 

W czasie wakacji dokonano gruntownej modernizacji sanitaria-
tów w Przedszkolu Publicznym w Branicach. Wykonane prace 
w znacznym stopniu podniosły standard obiektu i przyczyniły 
się do zapewnienia doskonałych warunków higienicznych naj-
młodszym mieszkańcom naszej gminy. 

Redakcja 

Dach przed remontem 

Dach po remoncie 
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Wrzesień w Uciechowicach miesiącem dożynek 
Poprzedni miesiąc stał w Uciechowicach pod znakiem wyjaz-

dów na dożynki. A wszystko rozpoczęło się 4 września, kiedy to 
nasza delegacja wraz z koroną dożynkową uczestniczyła w Do-
żynkach Wojewódzkich w Ujeździe. 

Następnie przyszła pora na dożynki parafialne w naszym ko-
ściele w Turkowie, podczas których wszyscy uczestnicy tej uro-
czystości obdarowani zostali przez nasze panie pysznymi, swoj-
skimi bułeczkami. Zaraz po tej uroczystości delegacja wraz  
z koroną udała się na Dożynki Gminno-Powiatowe do Włodzie-
nina.  

Jakimż miłym zaskoczeniem było zdobycie tam I miejsca  
w konkursie na najpiękniejszą koronę dożynkową organizowa-
nym przez Radę Gminy.  

Ostatnim przystankiem naszej dożynkowej pielgrzymki był 
udział w Dożynkach Diecezjalnych, które odbyły się 18 wrze-
śnia na Górze Św. Anny. Tam też mieliśmy zaszczyt złożyć 
przywieziony przez nas chleb dożynkowy na ręce biskupa opol-
skiego Andrzeja Czaja.  

Jak pięknie prezentowały się nasze korona i delegacje można 
było zobaczyć min. w Teleekspriesie Extra oraz Kurierze Opol-
skim. 

Serdecznie dziękuję wszystkim paniom i panom, którzy jak co 
roku poświęcili swój czas, aby przygotować nasza piękną koro-
nę, jak również później wspólnie uczestniczyć w obchodach do-
żynek.  

Beata Nowak 

30 września zakończyliśmy w Uciechowi-
cach realizację zadania pn.: „Razem możemy 
więcej” w organizowanym przez Opolskie 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządo-
wych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Stobrawy” projekcie  
pn.: „Kierunek FIO”. W ramach realizacji za-
dania udało nam się wykonać stoły i ścianki 
do naszej altanki, obsadzić nasz plac zabaw  

i boisko do siatkówki krzewami oraz zorgani-
zować festyn rodzinny z mini olimpiadą  
i turniejem siatkówki. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 7 675,88 zł. z czego 
4 975,88 zł. stanowiło dofinansowanie ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
oraz ze środków Samorządu Województwa 
Opolskiego. 

Serdeczne podziękowania należą się 
wszystkim wolontariuszom, 
którzy ciężko [pracowali na 
to, aby projekt mógł zostać 
zrealizowany.  
Już teraz czekamy na kolej-
ne ciekawe pomysły dot. 
projektów, które przyczynią 
się do poprawy estetyki 
oraz dalszego rozwoju na-
szej miejscowości. 

Beata Nowak 

Projekt zakończony 
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Jakubowice pełne inicjatyw 
Sport i rekreacja 

W kwietniu tego roku sołectwo Jakubowice otrzymało dofi-
nansowanie ze środków Gminy Branice na realizację projektu 
pn.”Promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży”. 

Za otrzymaną kwotę zostały zakupione piłki do siatkówki, ko-
szulki dla zawodników oraz piasek na boisko do siatkówki pla-
żowej. Tak wyposażona drużyna z Jakubowic rozpoczęła wio-
sną ciężkie treningi, aby móc zaprezentować swoje umiejętności 
sportowe podczas festynu, który został zorganizowany w sierp-
niu jako zwieńczenie realizacji projektu.  

W trakcie festynu rozegrany został mecz piłki nożnej oraz siat-
kówki, ale również najmłodsi nie mogli narzekać na brak atrak-
cji ze względu na liczne gry i zabawy sportowe.  

Chętnych do udziału nie brakowało, wszyscy dobrze się bawi-
li, a nasza młodzież pokazała, że drzemie w niej sportowy duch! 

Nasza miejscowość pięknieje 
Co roku w naszym województwie odbywa się konkurs  

pt. „Piękna Wieś Opolska”. Tym razem szczęścia spróbowała 
nasza wioska, zgłaszając się do jednej z dwóch kategorii doty-
czącej najlepszego projektu odnowy wsi.  

W konkursie wystartowaliśmy z naszym zeszłorocznym pro-
jektem rewitalizacji stawu strażackiego. Najpierw gościli śmy 
komisję konkursową z Opola, która oceniała różne aspekty na-
szego projektu, a następnie otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie 
na Dożynki Wojewódzkie w Ujeździe, gdzie miały zostać ogło-
szone wyniki.  

Ku naszej wielkiej uciesze, ale również z ogromnym niedo-
wierzaniem odebraliśmy nagrodę w kwocie 8000 zł za zajęcie 
drugiego miejsca w tej kategorii konkursu! Bardzo się cieszymy 
z nagrody, którą przeznaczymy na cele odnowy wsi, oraz dzię-
kujemy że nasz skromny projekt został doceniony na szczeblu 
wojewódzkim. 
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 Kultywowanie tradycji regionalnych 
Rok 2016 obfitował w różnego rodzaju projekty i nagrody.  

W maju udało nam się otrzymać jeszcze jedno dofinansowanie, 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO2016, na realizację 
projektu pn. „Promocja tradycji regionalnych województwa 
opolskiego”. Z otrzymanego dofinansowania zostały uszyte 
piękne stroje regionalne śląska opolskiego, na które składają się: 
biała bluzka zwana kabotkiem, długa spódnica połączona w jed-
ną całość z tzw. lajbikiem oraz atłasowy fartuch zwany zapaską. 
Na zdjęciach sesja zdjęciowa pań z Jakubowic z dziećmi. 

Jarmark tradycji 
Zwieńczeniem realizacji projektu pn. „Promocja tradycji re-

gionalnych województwa opolskiego”, dofinansowanego ze 
środków FIO2016, była organizacja Jarmarku Tradycji Regio-
nalnych, który odbył się 24 września. Podczas jarmarku można 
było obejrzeć tradycyjne stroje naszego regionu, zarówno te no-
we jak i zabytkowe, a także podziwiać różnego rodzaju ręko-
dzieło, a także prace wykonane przez dzieci ze szkoły w Ucie-
chowicach.  

Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
prezentujące regionalną kuchnię. Potrawy i wyroby przygotowa-
ne przez nasze gospodynie można było skosztować za darmo  
i w dowolnych ilościach. Wśród specjałów lokalnej kuchni zna-
lazły się m.in.: dżemy, konfitury, miody, sery, pieczywo, prze-
twory z dyni, pierogi, zupy, kompoty i marynaty. Zainteresowa-
nie jarmarkiem było spore, toteż cieszymy się niezmiernie i ma-
my nadzieję, że nasze dziedzictwo kulturowe będzie nadal pod-
trzymywane. 

Aktywność nie tylko lokalna 
9 września delegacja z Jakubowic brała udział w Wojewódz-

kiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Prudniku. 
Wraz z innymi gminami prezentowaliśmy potrawy i produkty 
charakterystyczne dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działa-
nia „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

Nasze regionalne danie - jakubowicka szimlena (kluska z cia-
sta drożdżowego, gotowana na parze, podawana na słodko z so-
sem jogurtowo śliwkowym) - brało udział w konkursie  
pt. „W duchu tradycji. Stoły naszych babć”, gdzie zostało doce-
nione przez jury, które przyznało nam wyróżnienie!  

Karolina Świerkosz 
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PODZIĘKOWANIE  
DLA PANA JANUSZA GRABOWSKIEGO  

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Januszowi Grabowskiemu  
za 13-letnią pracę na rzecz Sołectwa oraz za współpracę z władzami samorządowymi Gminy Branice.  

Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa Wsi Branice.  

Za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących roz-

wojowi wsi, a tym samym całej naszej gminy. Dziękuję za trud i zaangażowanie z jakim przez lata służył 

Pan swoim mieszkańcom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w życiu osobistym. 

Wójt Gminy Branice 
                                                             Sebastian Baca 

MISTRZYNIE ŚWIATA 
Dnia 22 września Branickie Mażoretki Kaprys wywalczyły 

złoty medal dla Polski podczas Majorette-Sport World Cham-
pionship - Poreć, Croatia 2016.  

Do Chorwacji przybyło ponad dwadzieścia tysięcy mażoretek 
z trzech kontynentów. Siedemnastu międzynarodowych sędziów 
w ciągu pięciu dni oceniło ponad siedemset choreografii grup 
mażoretkowych z dwudziestu państw.  

„Kaprys” z Branic stanął na najwyższym stopniu podium  
w kategorii „klasyczne pompony”-juniorki. Srebrne medale wy-
walczył zespół „Teens” z czeskiego Brusperka, a brązowe me-
dale przypadły „Velikej Goricy” z Chorwacji. Nasze dziewczęta 
pokonały też m.in. inne grupy z Czech, Chorwacji, Republiki 
Południowej Afryki, Włoch. Mażoretki z Branic wywalczyły je-
dyny medal dla Polski na tych mistrzostwach, cieszymy się, że 
złoty. Nie marzyłyśmy nawet o tak wielkim sukcesie i wciąż nie 
możemy w niego uwierzyć. Kolejny już raz w tym roku, na 
dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, wśród naszych tancerek  
i obecnych na trybunach rodziców polały się łzy wzruszenia…  

Oto nasze mistrzynie: Julia Atłachowicz, Zuzanna Blicharz, 
Emilia Bomersbach, Alicja Chojnacka, Emilia Heba, Paula Kuć, 
Amelia Lipa, Wiktoria Margiel, Milena Pietrzyńska, Zuzanna 
Pietrzyńska, Weronika Poremba, Dominika Sinicka, Paulina 
Szubert, Wiktoria Tłuczek, Jessica Wacławik, Samanta Wittek, 
Wiktoria Wittek, Aleksandra Zając i Joanna Zakowicz.  

Bardzo dziękuję Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej za wspania-
łe choreografie, które od wielu lat zdobywają międzynarodowe 
laury. 

W Chorwacji mieszkaliśmy w przepięknym hotelu Delfin  

w miejscowości Poreć. Udało nam się zwiedzić to stare, portowe 
miasto. Ostatnie treningi przed mistrzostwami świata nasze tan-
cerki odbywały nad Adriatykiem oraz przy hotelowym basenie. 

Żałujemy jednak, że byliśmy tam tak krótko... 
Serdecznie dziękuję za dofinansowanie kosztów podróży na 

mistrzostwa w Chorwacji Rodzicom oraz naszym wspaniałym 
Sponsorom: 

Firmie „TUREK” z Głubczyc, Firmie „GALMET” z Głub-
czyc, Firmie „BIOCHEM” z Kietrza, Firmie „TOP FARMS”  
z Głubczyc, Pani Justynie Baca – Firmie „OKNA U BACY”, 
Panu Arkadiuszowi Pal - Firmie „ELPA” z Klisina. 
Bez Was sukcesy dziewcząt nie byłyby możliwe. Dziękujemy!  

Lidia Szpak 
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Nagrody za wybitne osiągnięcia  
w roku szkolnym 20115/2016 

 14.09.2016 r. w trakcie sesji Rady Gminy Branice wręczono 
nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. 
 Nagrodzono 7 osób, w tym przyznano 5 nagród za I miejsce  
i 2 wyróżnienia. I miejsca zajęli: Blanka Bańkowska i Natalia 
Gospodarczyk (nauka), Dominika Sozańska i Zuzanna Wieczo-
sek (kultura), Aleksander Kijewski (sport),  

a wyróżnieni to: Jakub Misiurka i Bartosz Kupnicki (nauka).  
Wszystkim nagrodzonym osobom gratulujemy!  
 Jesteśmy dumni, że mamy takich młodych, zdolnych ludzi  
w Gminie Branice i czekamy na dalsze sukcesy! 

Redakcja 
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W Branicach biegali duzi i mali 
IV Bieg Branicki 

W niedzielę 2 października 2016 roku, na stadionie Orła Bra-
nice odbył się IV Bieg Branicki. Organizatorem biegu było Bra-
nickie |Towarzystwo Sportowe wraz z Gminą Branice.  

Bieg odbył się na dwóch dystansach - 10 oraz 5 kilometrów. 
Impreza była bardzo udana, zwłaszcza że uczestniczyło w nim 
aż 56 zawodniczek z całego województwa opolskiego i śląskie-
go, a dodatkowo inicjatywę poprało wielu lokalnych sponsorów. 
Fundatorzy nagród to firma: Makrus, FHu MARMAX - Dawid 
Błach, MOTO ADII - Adrian Wojtuś, Warsztat Samochodowy - 
Adam Zapotoczny i Wojciech Chuchla oraz Pizzeria MACEL-
LO, Hurtownia Napoi Dariusz Olech, PHU U Antka - Anna Fol-
mering, Sklep Wielobranżowy - Irena Koziura, Chempest Brani-
ce i firma Handlowo - Usługowa ViVa - Witold Kaśków.  

W organizacji pomogła również pogoda. Co prawda według 
niektórych zawodników było aż za ciepło i duszno, ale prawie 
20 stopni Celsjusza i słońce sprawiły, że na widowni pojawiła 
się rekordowa liczba widzów (do rekordu frekwencji pod wzglę-
dem zawodników zabrakło 2 uczestników). Do sukcesu przy-
czynił się również fakt, że obyło się bez żadnych incydentów,  
a żaden zawodnik nie odniósł kontuzji. 

W Biegu na 10 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Do-
rota Nosal, przed Justyną  Semanyszyn - Sobczak oraz Renatą 
Sobierajską. W kategorii open mężczyzn, zwyciężył Ryszard 
Skiba, przed Adamem Nosalem i Marcinem Karaczanem. Naj-
lepszym mieszkańcem Gminy Branice okazał się Paweł Zagór-
ski, drugi był Benedykt Pospiszyl. 

W Biegu na 5 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Kata-
rzyna Pawlik, przed Katarzyną Lubińską oraz Jolantą Domań-
ską. W kategorii open mężczyzn, zwyciężył Tomasz Cieśla, 
przed Fryderykiem Dąbalem i Arturem Olbrichem. Najlepszą  
mieszkanką Gminy Branice okazała się Katarzyna Lubińska, 
druga była Jolanta Domańska, a trzecia Marcela Pospiszyl - 
Grudniewska. Najlepszym braniczaninem był Grzegorz Stec, 
drugi był Witold Michalski a trzeci Szymon Kozakiewicz.   

Mamy nadzieję, że V Bieg Branicki, który odbędzie się już za 
rok, zakończy się jeszcze większym sukcesem. 

Prezes BTS  



Informator Branicki  

11 

I Branicki Bieg Przedszkolaków! 
I Branicki Bieg Przedszkolaków odbył się 2 października 2016 

r. przy wspaniałej pogodzie i w cudownej atmosferze. W biegu 
wzięło udział ponad 40 osób, którym kibicowali Rodzice, 
Dziadkowie, Rodzeństwo i pozostali kibice zgromadzeni na sta-
dionie Orła Branice. W tym biegu wszyscy uczestnicy byli zwy-
cięzcami i to tak słodkimi, że cukrzycy można dostać.  

Atmosfera rywalizacji była niesamowita i każdy przedszkolak 
dał z siebie 200% normy, niezależnie od tego, który w kolejno-
ści pojawił się na mecie, dlatego też wszyscy „MALI WZRO-
STEM, ALE WIELCY SERCEM DO SPORTU” biegacze 
otrzymali medale i dyplomy. Niemniej zarówno w kategorii 
dziewcząt, jak i chłopców, przyznano dodatkowe nagrody za za-
jęcie trzech pierwszych miejsc. I tak w kategorii dziewcząt na 
podium znalazły się: I – Wiktoria Raszka, II- Klaudia Głowac-
ka, III – Milena Kurka, zaś w kategorii chłopców trzy pierwsze 
miejsca zajęli kolejno: I – Bartłomiej Rzeszutek, II – Radosław 
Chamczyk, III – Ksawery Skrybut.  Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom biegu i ich Rodzicom za wspólną zabawę!  

Największe podziękowania należą się Pani Jolancie Domań-
skiej, która była pomysłodawcą tej imprezy sportowej i koordy-
nowała całość przy pomocy Gminy Branice oraz pracowników 
przedszkoli z obszaru Gminy Branice!  

Organizatorzy zapewnili wszystkim startującym napoje zarów-
no na trasie jak i po zakończeniu rywalizacji, a nadwątlone pod-
czas biegu siły, można było zregenerować wyśmienitą kiełbasą  
z rożna którą przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Bliszczycach. 

Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na boczne boisko obok 
basenu, gdzie o godzinie trzynastej rozpoczął się piknik z okazji 
Święta Pieczonego Ziemniaka. Pierwszym punktem tej uroczy-
stości, i jednocześnie jej oficjalnym otwarciem było wielkie 
ognisko rozpalone przez strażaków z OSP Branice. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Braniczanki” przygotowały pyszne ziem-
niaki z ogniska, które nieodpłatnie rozdawały przybyły na pik-
nik gościom. Skosztować można było również doskonałych 
placków ziemniaczanych, frytek oraz gofrów. Wszyscy obecni 
mogli również podziwiać występy artystyczne Zespołu Tanecz-
nego Impuls oraz Zespołu wokalnego SZAG, którym serdecznie 
dziękujemy za uświetnienie imprezy swoim przybyciem. 

A na kolejny piknik zapraszamy już za rok. 
Redakcja 
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Kolejne sukcesy Dominiki 
Dominika Sozańska to 15-letnia wokalistka z Włodzienina, 

która właśnie rozpoczyna swój nowy etap w życiu. W maju b.r. 
zgłosiła się do konkursu "Fanta Future Young Stars" organizo-
wanym przez internetowe Radio Young Stars w Poznaniu. Po-
myślnie przeszła wstępne, oraz każde kolejne eliminacje. To by-
ły jej najbardziej pracowite wakacje: podczas całego programu 
musiała przygotować ponad 20 coverów, do tego wyjazdy do 
Poznania, Wrocławia, Krakowa, Warszawy. Nie poddawała się - 
walczyła do końca - i wygrała!  

Serca słuchaczy zdobyła talentem, uśmiechem i skromnością.  
W nagrodę otrzymała występ na Festiwalu Young Stars w Tor-
warze w Warszawie (przed 5 tysięcznym tłumem młodzieży); 
nagranie singla, oraz lekcje śpiewu w "Laboratorium Śpiewu  
i Mowy we Wrocławiu". Po programie Dominika podpisała 
swój pierwszy, profesjonalny kontrakt z wytwórnią MyMusic  
z Poznania. Pierwszy singiel Dominiki nosi tytuł "To Wszystko" 
i można go usłyszeć na kanale YouTube.  

We wrześniu ta młoda wokalistka zaśpiewała support na trasie 
brytyjskiego zespołu Bars&Melody w Gdańsku, Toruniu, Wro-
cławiu i Krakowie. Przed nią kolejne supporty tym razem dla 
Sylwii Lipki w Szczecinie i Gorzowie. 

Dominika dziękuje wszystkim, którzy wspierali ją podczas 
konkursu (smsy), a szczególnie tym, którzy już wcześniej byli 
ZAWSZE przy niej. Szczególne ukłony w stronę Gminy Brani-
ce.  

Na Facebook'u Dominika napisała: 

"Warto mieć marzenia i dążyć do ich spełniania. Pamiętajcie! 
Nigdy się nie poddawajcie i dążcie do swoich upragnionych ce-
lów!" 

J.S. 

Święto Tabliczki Mnożenia  
w Zespole Gimnazjalno Szkolnym w Branicach.  

 „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają”- tak brzmiało hasło prze-
wodnie tegorocznej akcji. 
Zabawa trwała tydzień, a finał rozegrał się  
30 września 2016 r. 
 Dzieci odpytywały nauczycieli, gimnazjali-

ści odpytywali uczniów Szkoły Podstawowej, rodzice sprawdza-
li znajomość tabliczki mnożenia swoich pociech i odwrotnie. 
Komisja egzaminacyjna wybrana spośród ekspertów tabliczki 
mnożenia udała się także do Urzędu Gminy, gdzie dokonano 
weryfikacji sprawności rachunkowej wśród urzędników. Na 
szczęście pracownicy Urzędu tabliczkę mnożenia znali. W do-
wód uznania otrzymali honorowe medale potwierdzające spraw-
ność rachunkową i tytuł eksperta tabliczki mnożenia. 

Finałowy mecz na tabliczkę rozegrał się w hali sportowej Ze-
społu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. Gra o nazwie 
„Piłkarz matematyk” rozstrzygnęła kto nawet w warunkach stre-
sowych i podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, nigdy nie 
zapomina tabliczki mnożenia. 

Patrol egzaminacyjny w skła-
dzie Natalia Zyznawska, Alicja 
Chojnacka i pani Czesława Kasz-
nia ustalił w warunkach sporto-
wych najlepszych spośród MT 
EXPERTÓW: 
I miejsce – Marcel Semmler, To-
masz Grządziel, Bartosz Chwie-
rut. 
II miejsce – Dominik Rogalski, 
Bartosz Kupnicki. 
III miejsce – Fabian Puchała, 
Adrian Heba. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy także innych sukcesów ma-
tematycznych.  
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w ZGS w Branicach zor-
ganizowany został przez: Czesławę Kasznię, Alinę Szpiech  
i Bernadetę Mosiądz przy współpracy Grażyny Olczak, Bogu-
miły Cykowskiej i Edwarda Czyszczonia. 

Sprawozdawca: Alina Szpiech 
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Ćwiczenia Polsko - Czeskie z zakresu ratownictwa wodnego  
„Polsko – czeska wymiana doświadczeń Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Branice i Republiki Czeskiej”- to projekt ma-
jący na celu „wzmacnianie działań jednostek OSP z Polski 
i Republiki Czeskiej przy powodziach”. 

30 września 2016 roku o godzinie 15.30 w gminie Brumowice 
w miejscowości Pocheń odbyły się V międzynarodowe ćwicze-
nia jednostek OSP z Polski i Republiki Czeskiej. 

Ćwiczenia odbywały się według konkretnych zasad współpra-
cy jednostek straży pożarnej województwa opolskiego i Okręgu 
Morowsko - Śląskiego, współpracujących w ramach pomocy  
na podstawie umowy z 2010 roku „Umowa pomiędzy Republiką 
Czeską i Rzeczpospolitą Polską o współpracy i wzajemnej po-
mocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nad-
zwyczajnych wydarzeń” i na podstawie umowy podpisanej  
w Warszawie dnia 8 czerwca 2010 r. pomiędzy Wojewoda opol-
skim, dowódcą straży pożarnej województwa opolskiego, het-
manem okręgu Morawsko-Śląskiego i kierownikiem HZS Okrę-
gu Morawsko Śląskiego dotyczącej współpracy i wzajemnej po-
mocy ratunkowej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych  
i innych nadzwyczajnych wydarzeń. 

O godzinie 15.30, przed szpalerem zgromadzonych na zbiórce 
drużyn, meldunek o gotowości ćwiczeń przekazał Naczelnik 

OSP Brumovice przedstawicielowi HZS Okręgu Morawsko Ślą-
skiego, posterunek Opava. Następnie Starosta Brumovic przywi-
tał uczestników ćwiczeń oraz zaproszonych gości. 

Uczestnikami ćwiczeń były jednostki OSP Bliszczyce, Brani-
ce, Lewice oraz jednostki z Republiki Czeskiej JOSP Brumovi-
ce, Holasovice, Opava Palhanec, Opava - Vavrovice, Opava - 
Małe Hostice. W ćwiczeniach uczestniczyło 80 osób (19 z Pol-
ski i 61 z Republiki Czeskiej). Wspólne ćwiczenia pozwoliły na-
bycie nowych umiejętności, które strażacy ochotnicy zarówno 
polskiej, jak i czeskiej strony będą mogli wykorzystać podczas 
akcji ratunkowych. Posłużyły one także na wypracowanie plat-
formy komunikacji oraz innych rozwiązań, które mogą w przy-
szłości ułatwić i usprawnić wszelkie wspólne akcje ratownicze. 

Przedstawiciele HZS Okręgu Morawsko-Śląskiego, posteru-
nek Opava, wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Czech i Polski przeprowadzili ćwiczenia na zbiorniku 
wodnym w miejscowości Pocheń gmina Brumovice. 

Ważnym osiągnięciem i celem było aby załoga została prze-
szkolona z zakresu obsługi i sterowania łodzią motorową. 
Oprócz podstawowych umiejętności z poruszaniem się po akwe-
nie, przećwiczone zostały różne warianty podjęcia poszkodowa-
nego z wody - prócz tego doskonalone były wszelkie pozostałe 
elementy ratownictwa wodnego. Uczyli się różnych technik  
z zakresu podejmowania osób z wody na pokład łodzi, pomocy 
osobom z wykorzystaniem rzutek i kół ratunkowych. Sternicy 
motorowodni doskonalili swoje umiejętności w obsłudze łodzi, 
silników oraz poruszania się po zbiorniku wodnym, odbijania od 
brzegu i dobijania do brzegu. Ponadto uczyli się wiosłować  
i manewrować pontonem za pomocą wioseł. 

Po zakończeniu ćwiczeń, strażacy udali się na wspólny posiłek 
przygotowany przez jednostkę Brumovice. Uczestników i zapro-
szonych gości ćwiczeń uraczono regionalnym gulaszem, tym ra-
zem z jelenia, oraz czymś na słodko. Na deser podano wspaniałe 
drożdżowe bułeczki z makiem i serem oraz aromatyczną czarną 
kawę. 

Danuta Walecka 
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Aktywne przedszkolaki z Włodzienina  

„Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, 
Kolegów dobrych mam, nigdy nie jestem sam” 

Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałem zam.  
w Dzbańcach zapewnia wszechstronny, radosny i bezpieczny 
rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko 
indywidualnie. Przygotowujemy je do przeżycia sukcesu, ale  
i do radzenia sobie z porażkami. Stąd też hasło przewodnie na-
szego przedszkola brzmi: „Wiem, umiem, potrafię! Sukces za-
czyna się w przedszkolu”. 

Od pierwszych dni września przedszkolacy biorą bardzo ak-
tywny udział w różnych wydarzeniach środowiska lokalnego  
i nie tylko. Podczas Gminno Powiatowych Dożynek, które od-
były się we Włodzieninie dzieci cudownie uświetniły korowód 
dożynkowy niosąc w strojach krakowskich różaniec z pieczywa. 
Wielkimi brawami został nagrodzony również taniec 
„krakowiak”, który nasze urocze dzieci zaprezentowały na do-
żynkowej scenie.  

Nasze dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnych konkur-
sach tematycznych. W miesiącu wrześniu przygotowaliśmy 
„żywą makietę” do konkursu „Bezpieczny Przedszkolak - kolej 
na pociąg”, oraz plakat do gminnego konkursu proekologiczne-
go ,,Gmina Branice czystością świeci bo jej mieszkańcy segre-
gują śmieci” Dbając o wszechstronny rozwój dzieci kładziemy 
duży nacisk na aktywność ruchową oraz promowanie Zdrowego 
stylu życia. Możemy się pochwalić sukcesem naszych przed-
szkolaków, oraz nauczycielek podczas „I Biegu Przedszkola-
ka”  w Branicach. Gratulacje dla wszystkich uczestników zawo-
dów, a szczególne brawa dla Bartłomieja Rzeszutka i Radosława 
Chamczyka oraz Pani Doroty Nosal i Pani Jolanty Domańskiej, 
pomysłodawczymi tego biegu. 

Zdrowy styl życia to także zdrowe odżywianie. W ostatnim ty-

godniu września królowały w przedszkolu owoce i warzywa. 
Dzieci poznały szereg wartości odżywczych warzyw i owoców, 
a pod koniec tygodnia pod bacznym okiem nauczyciela z rado-
ścią przygotowały szaszłyki owocowe, które następnie zjadły ze 
smakiem.  

Milusińscy z naszego przedszkola noszą w sercu pamięć o ro-
daku Janie Pawle II, dlatego 9 października wzięły udział  
w uroczystościach „Niedzieli Papieskiej”  prezentując wiersze  
i piosenkę. Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci... 

,,…Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która 
ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera… ”  

Jan Paweł II 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach  

Początek roku szkolnego w przedszkolu, to często trudny 
okres zarówno dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Chociaż roz-
stania były dla niektórych przedszkolaków i ich rodziców trud-
ne, dzieci szybko zaaklimatyzowały się i zadowolone wracały 
do domów. 

A przedszkole stało się dla dzieci „drugim domem”, do które-
go chętnie przychodzą, bo czeka tu na nich wiele atrakcji min 
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

Zaproszeni Panowie Policjant, Pielęgniarz i Listonosz w bar-
dzo ciekawy sposób opowiedzieli nam, na czym polega ich pra-
ca, jej trudności, ogrom odpowiedzialności i satysfakcji. Każde 
spotkanie kończyła bajka lub opowiadanie czytane przez Gościa 
której tematem przewodnim był zawód który wykonują. 
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Największą i kolejną atrakcją dla dzieci było zbieranie ziem-
niaków na polu. W tym roku udział w wykopkach wzięły 
wszystkie przedszkolaki od 3 do 6 lat. Pole na którym czekał 
Gospodarz było bardzo duże. Panie przez chwilę zwątpiły czy 
dzieci sobie poradzą, czy się nie znudzą i czy zdążą do obiadu. 

Jak się okazało obawy były bezpodstawne. Dzieci sprytnie, 
szybko i dokładnie pozbierały ziemniaki, mocno się przy tym 
angażując i dobrze bawiąc. Zachowując się przy tym jak urodze-
ni rolnicy. W nagrodę Pan Adam obdarował wszystkie dzieci 
słodkimi niespodziankami i sokami. 

Lekko zmęczone, ale uradowane przedszkolaki wróciły do 
przedszkola, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje: pieczenie 
kiełbaski na patyku w ognisku, oraz zabawy w ogrodzie. Dzień 
był pełen wrażeń. Wykopki na stałe wpisały się w kalendarz wy-
darzeń przedszkola Dziewczynki złożyły Chłopcom życzenia  
z okazji Ich Święta i radości było co niemiara. 

Rodzice mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki, bo ich 
dzieci w tym czasie uczą się, bawią pod dobrym okiem doświad-
czonej całej kadry pedagogicznej. 

Wszystkim Rodzicom zaś życzymy cierpliwości i satysfakcji  
z dokonań swoich dzieci. 

Nauczycielki Przedszkola w Branicach 

Spotkanie integracyjne w Wiechowicach 
Dnia 18 września 2016 roku o godzinie 11 w Wiechowicach, 

w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Anny odbyła się 
uroczysta msza dożynkowa. Z wcześniej zebranego zboża ko-
biety uplotły koronę dożynkową, którą mężczyźni zanieśli przed 
ołtarz. 

Następnie o godzinie 15 rozpoczęło się spotkanie integracyjne 
mieszkańców naszej miejscowości, na które zostali również za-
proszeni strażacy z sąsiednich wsi: Vavrovic, Neplachovic, Pal-
hanca, Drżkovic, kapitan Waldemar Hołownia zastępca komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach oraz Józef 
Orłowski komendant gminny OSP. 

Z racji dobrej pogody impreza przeniosła się na zewnątrz 
świetlicy wiejskiej. Każdy z przybyłych gości znalazł coś dla 
siebie. Dzieci bawiły się na nowo wyremontowanym placu za-
baw, natomiast dorośli spędzili wspólnie czas przy kawie, her-
bacie i cieście. Następnie wszyscy uczestnicy zostali poczęsto-
wani grillowaną kiełbasą. Rozmowom i żartom nie było końca. 

Całe spotkanie skończyło się późnym wieczorem. 
Serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w przygo-

towanie korony dożynkowej jak i organizację spotkania integra-
cyjnego. 

Iwona Szumlewicz 
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„Fitness dla mózgu" czyli trening EEG Biofeedback 
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 

 Od nowego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły mają moż-
liwość uczestniczenia w terapii EEG Biofeedback na sprzęcie wy-
sokiej jakości firmy Elmiko. Od sprawności mózgu zależy jakość 
naszego życia i to, jak radzimy sobie w szkole, w pracy i w co-
dziennych sytuacjach. Dlatego o jego formę trzeba dbać – ćwicząc 
go, jak każdą inną część ciała. Warto, bo mózg z natury jest zapro-
jektowany do uczenia się, a badania naukowe pokazują, że trenowa-
nie zdolności intelektualnych – intensywne i regularne – poprawia 
między innymi koncentrację, pamięć i refleks. Powinniśmy więc 
trenować! Temu celowi ma służyć właśnie trening EEG Biofe-
edback.  

 NA CZYM POLEGA TRENING NEUROFEEDBACK?  
EEG Biofeedback to naukowa metoda terapeutyczna, oparta na 

wyspecjalizowanej technice komputerowej. Poprzez treningi można 
nauczyć się m.in. szybkiego osiągania stanu koncentracji, opanowa-
nia emocji w sytuacji stresowej, pewności siebie, logicznego myśle-
nia, zwiększenia kreatywności, wiary w swoje możliwości.  

Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że siedzimy w wygodnym fotelu 
i patrzymy w ekran komputera. Na ekranie obserwujemy grę wideo 
np. jadący po drodze samochód, latający dywan lub lecący samolot. 
Aby móc kierować samochodem, pilotować samolot nie używamy 
klawiatury, myszki, ani joysticka. Uczestniczymy w grze wyłącznie 
poprzez pracę swoich fal mózgowych, które - poprzez przymoco-
wane do skóry głowy elektrody - docierają do komputera i informu-
ją go o pracy mózgu w danym momencie. Ćwicząc poznajemy czy 
umysł pracuje na szybkich czy wolnych falach. Za pomocą EEG 
Biofeedback mamy możliwość świadomego uczenia swojego mó-
zgu wywoływania pożądanego wzorca częstotliwości. Jeśli celem 
będzie np. poprawa koncentracji, to podczas treningu film rozpocz-
nie się właśnie wtedy, gdy nasz umysł zacznie pracować na falach 
szybkich. Zadaniem trenującego będzie utrzymywanie tego stanu 
umysłu podczas treningu. Jeśli poczujemy się rozkojarzeni lub zmę-
czeni aparatura zarejestruje fale wolne i wtedy gra się zatrzyma. 
Trenując będziemy mieli za zadanie w tej sytuacji, ponowne osią-
gnięcie stanu skupienia. Mózg jest plastyczny, może tworzyć nowe 
połączenia neuronalne oraz aktywować komórki nerwowe odpowie-
dzialne za pożądany stan aktywności mózgu. W wyniku edukacji, 
motywacji, nagradzania i powtarzania uczeń wytrenuje w sobie no-
wą umiejętność samodzielnego „nastrajania” umysłu.  

Największą zaletą stosowania tej metody jest umiejętność pano-
wania nad zachowaniem w czasie treningu EEG Biofeedback. Prze-
kłada się to na sytuację w życiu codziennym wspomagając umiejęt-
ność rozwiązywania problemów społecznych związanych z nauką, 
stresem dnia codziennego oraz kontaktami interpersonalnymi.  

Osiągnięte po zastosowaniu sesji EEG Biofeedback zmiany w ak-
tywności bioelektrycznej mózgu daje wymierne efekty. Neurofe-
edback doskonale sprawdza się w leczeniu nadpobudliwości psy-
choruchowej u dzieci (tzw. ADHD). Pomaga w problemach z na-
uką, braku koncentracji i skupienia, a także stanach lękowych, złej 
samoocenie czy apatii. Dziecko uczy się stopniowo dostosowywać 
aktywność mózgu na właściwe częstotliwości i w rezultacie osiąga 
lepsze wyniki w szkole. Uczeń lepiej radzi sobie z zadaniami lek-
cyjnymi a także łatwiej odnajduje się w kontaktach z innymi dzieć-
mi i dorosłymi. Metoda pomaga także zredukować negatywny stres, 
opanować emocje, wycisza i uspokaja. Forma treningu jest atrak-
cyjna dla dzieci i zachęca je do dalszej pracy. Dzięki zastosowaniu 
treningu Neurofeedback wzrasta zdolność zapamiętywania, kre-
atywność, szybkość myślenia.  

Motorem skuteczności terapii jest jednak silna wola, motywacja  
i cierpliwość pacjenta. 

Celina Lenartowicz - SP Włodzienin 

 We wrześniu nowym kierownikiem Zia-
renka została s. Małgorzata Cur. Podczas 
zajęć zapytałam dzieci, co chcą wiedzieć  
o siostrze. Nasze Ziarenka miały wiele py-
tań, które wykorzystałam do wywiadu.  
Emilia Ciastoń - Jak się siostra naprawdę 
nazywa? 
s. Małgorzata Cur - Moje chrzestne imiona 
to Marzena, Teresa  
E - Gdzie i kiedy się siostra urodziła? 
 M - o jakie konkretne pytanie. Urodziłam 
się 8.08 w Miliczu tj. w Dolinie Baryczy . 
E - Czy ma siostra rodzeństwo? 
s M - Tak, mam młodszego brata, który ma 
na imię Radek. 
E - Gdzie siostra wcześniej mieszkała? 
s M - W Katowicach 
E - Co siostra lubi robić? 
s M - Co lubię robić? Hmm… Lubię żarto-
wać, śpiewać, czytać, lubię spotykać się  
z ludźmi, podróżować, lubię też nowe wy-
zwania.  

E - Czym się siostra zajmowała kiedyś? 
s M - z wykształcenia jestem pedagogiem 
ale też studiowałam teologie więc katechi-
zowałam w szkole publicznej, ale też uczy-
łam dzieci niepełnosprawne i ten czas spę-
dzony ze „sprawnymi inaczej” bardzo sobie 
cenie. Zajmowałam się organizacją ale też 
prowadziłam grupę wychowawczą w domu 
dziecka, prowadziłam Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, a ostatnimi czasy zajmowałam 
się w naszym Zgromadzeniu referatem po-
wołań, a z tym zadaniem wiąże się głosze-
nie rekolekcji, prowadzenie skupień czy 
spotkań, katechez w parafiach dla dzieci  
i młodzieży czy też studentów .  
E - Czy ma siostra jakieś plany dotyczące 
Ziarenka? 
s M - Żeby zaplanować jakieś dobro dla 
Ziarenka, to trzeba je najpierw dobrze po-
znać, trzeba radośnie rosnąć sobie razem z 
innymi ziarenkami, a czas pokaże jak Pan 
Bóg pozwoli co będzie najlepsze dla Zia-
renka. Na pewno  

E - Ulubiona potrawa? 
s M - Lubię pierogi, a bardzo lubię kawę  
i lody owocowe . 
E - Ulubiony kolor? 
s M - kolor nadziei czyli Zielony. 
E - Jak nazywają się siostry rodzice? 
s M - Bożena i Stanisław  
E - Ile siostra ma lat? 
s M - oooo to powiem tak: 100-18+vat 
E - Ulubiona modlitwa? 
s M - To trudne pytanie .Bo modlitwa jeśli 
dojrzewa to zmienia kolory. Na dziś lubię 
modlić się Koronką i Różańcem do Matki 
Bożej.  
E - Niech siostra powie coś o swoim powo-
łaniu, jak to wszystko się zaczęło? 
s M - W mojej rodzinnej miejscowości było 
zgromadzenie Franciszkanek Rodziny Ma-
ryi. Mój Tato często siostrom pomagał, zda-
rzało się że mnie ze sobą do sióstr zabierał. 
Byłam blisko tego zgromadzenia, wiele od 
sióstr mogłam się nauczyć. Siostry były bli-

A w Ziarenku ... 
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OGŁOSZENIE  
DOTYCZĄCE WYWOZU NIECZYSTO ŚCI CIEKŁYCH 

Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t) właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo) zobowiązani są do 
podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy Branice 
na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszcza-
jący do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości. 

Obowiązkiem posiadacza szamba jest okazanie podczas planowanych kontroli przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy 
umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz  dowodu uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury), które mają potwierdzać re-
gularność jego opróżniania. 

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych po-
winny to uczynić niezwłocznie. 

Podmiotem uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych 
jest Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach z siedzibą w Urządzie Gminy ul. Słowackiego 3 
pok. 2 na parterze, tel. 77 486 84 10, 698648575. Godziny pracy: pon.700 - 1700, wt. - śr. 700-1500, piątek 700- 1300. 

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.  

W A Ż N E 
Opłaty za miejsca na Cmentarzach Komunalnych 

Przypominamy Rodzinom i Osobom opiekującym się grobami na Cmentarzach Komunalnych o obowiązku wniesienia zaległych  
i bieżących opłat tytułem przedłużenia – zachowania ważności grobów i miejsc zarezerwowanych. 

Termin zachowania ważności grobów i miejsc upływa po 20 latach od chwili pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego 
przedłużenia – wniesienia opłat. Brak wniesienia stosownych opłat spowoduje prawne przejęcie miejsca przez Zarządcę Cmentarza. 

Wysokość opłaty na kolejne 20 lat wynosi 150 złotych plus opłaty zaległe . 

Opłaty przyjmowane są w biurze Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowac-
kiego 3 pok.2 na parterze w godz. pon.700- 1700, wt - cz. 700- 1500, piąt.700- 1300. 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w/w godzinach pod numerem 77 48 68 410, 698 648 575.  

sko dzieci i młodzieży. To było bardzo bu-
dujące. Często razem grałyśmy w piłkę czy 
jeździłyśmy rowerami ale też siostra podsu-
wała mi książki do czytanie i co cieka-
we .nigdy siostry nie mówiły mi że mogła-
bym zostać Siostrą. To co pamiętam, to to 
że zawsze ważne jest by być w Woli Bożej. 
To jest klucz do szczęścia więc ja tej Woli 

Bożej w życiu szukałam. I znalazłam Zgro-
madzenie które szczególnie czci Maryję 
Niepokalaną  
E - Ostatnie pytanie. Co oznacza imię Mał-
gorzata? 
s M - słowo Małgorzata oznacza perła. I do-
brze jest wiedzieć i poznać jak powstaje 
perła. 

Perły są wytwarzane przez małże oraz śli-
maki. Do muszli wpada ciało obce np. zia-
renko piasku, jajo pasożyta, które podraż-
nia powierzchnie płaszcza. Mięczaki wsku-
tek reakcji obronnej wydzielają substancje 
wapienną, która jest nakładana na niechcia-
ne ciało obce. Chroni się przed podrażnia-
nieniami pokrywając "intruza" taką samą 
substancją jaka jest wydzielane przez jego 
muszle. W miarę upływu czasu substancja 
ta twardnieje i staje się coraz większa po-
przez nakładanie się na siebie kolejnych 
warstw. 
Czyli …popatrz jak ważne jest ZIARENKO 
piasku.  
Tak też sobie i innym życzę by to nasz małe 
Ziarenko które leży w miasteczku miłosier-
dzia w Branicach poprzez swoja obecność 
powodowało zmiany w ziarenkowiczach  
i w okolicach. 
Małe ziarenko miłosierdzia a tak wiele za-
dań spełnia  widocznych i nie widocznych 
dla oka ludzkiego . 
Zapraszamy do Ziarenka wszystkich którzy 
są gotowi podjąć przygodę przemiany. 
Dziękuje za rozmowę 

Wolontariuszka - Emilia Ciastoń 
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INFORMACJA O PRZETARGACH  
 Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 20  

i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie   
Gmina Branice 

Oznaczenie  
(nr działki) 
i KW  

Pow. i 
położenie 

 

Przeznacze-
nie w planie 
(P)/studium 

(S) 
opis Termin 

przetargu 
Cena 

wywoławcza  
do przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

uwagi 

230/2 
  
OP1G-
/00024625/8 

0,2000 ha 
  
Niekaza-
nice 

(S) teren rol-
niczej prze-
strzeni pro-
dukcyjnej 

Grunt rolny RI- 0,1600 ha  
i RII – 0,0400 ha. Kształt 
korzystny - regularny wie-
lokąt, lekko pochyła, dojazd 
do działki drogą gruntową. 

10.11.2016 
godz. 
10:00 

16 477,00 zł 
podlega zwol-
nieniu  
z podatku 
VAT  

1648.00 zł 
wpłata do 
07.11.2016 

Sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

191/9 
udział w 
gruncie 
114/10000 
KW nr 
OP1G-
/00029037/4 

mieszka-
nie, 
Branice 
ul. Szkol-
na 1C/2 
pow. 
24,97 m2, 
piwnica 
6,88 m2 

(S) teren 
zabudowany/ 
zainwestowany 

Lokal mieszkalny położony 
na parterze budynku wielo-
rodzinnego, składający się  
z 1 pokoju, ślepej kuchni  
i łazienki z WC do mieszka-
nia przynależny piwnica. 
Obecnie lokal nie posiada 
liczników gazu i energii 
elektrycznej, wymaga re-
montu. 

 

10.11.2016 
godz.  
12:00 

25 000,00 zł 
podlega zwol-
nieniu  
z podatku 
VAT  

2500.00 zł 
wpłata do 
07.11.2016 

Sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

178/1 
  
KW nr 
OP1G-
/00028530/3 

0,1483 ha 
  
Wysoka 

(S) teren 
zabudowany/ 
zainwestowany 

Działka przeznaczona pod 
zabudowę, nieużytkowana. 
W drodze przylegającej do 
działki sieć elektryczna  
i wodna. Dostęp do drogi  
o nawierzchni utwardzonej. 

10.11.2016 
godz. 
14:00 

14 343,50 zł  
+ VAT wg 
stawki obo-
wiązującej na 
dzień sprzeda-
ży 

1435,00 zł 
wpłata do 
07.11.2016 

Sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego. 
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OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774  

z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice  
przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/ sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 08.11.2016 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.10..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp Oznaczenie i 
KW  

Pow. 
 (ha/ 
m2) 

położe-
nie 

Przeznaczenie 
w planie (P) /
studium (S) 

opis Cena w zło-
tych uwagi 

1 191/9 
pow. 0,2310 ha 
udział w grun-
cie 178/10000 
KW nr OP1G-
/00029037/4 

Lokal 
mieszkal-
ny 44,42 
m2; piwni-
ca 5,32 
m2; 

Branice 
Szkolna 
1A/4 

(S) teren zabu-
udowany/ zain-
westowany 

Lokal mieszkalny położony na I 
piętrze budynku wielorodzinnego, 
składający się z 2 pokoi, kuchni, ła-
zienki i przedpokoju do mieszkania 
przynależny piwnica. Posiada insta-
lację wodną, sanitarną, elektryczną 
i gazową 

49 023,00 zł  
podlega zwol-
nieniu z podat-
ku VAT 
  

Sprzedaż w trybie bezprze-
targowym na rzecz główne-
go najemcy 

2 115/3 
  
KW nr 
OP1G/0002 
2699/3 

0.0208 ha Jabłonka (S) teren zabu-
dowany/ zain-
westowany 

Teren przeznaczony pod zabudowę 
(Bp) położony w sąsiedztwie bu-
dynków mieszkalnych 

5 791,58 zł 
kwota powięk-
szona o obo-
wiązujący po-
datek VAT 

Sprzedaż w trybie bezprze-
targowym w celu poprawy 
warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości sąsied-
niej działki 116/2 

3 290/3 
  
KW nr 
OP1G/0002 
3178/2 

0,1900 ha Jabłonka (S) teren rolni-
czej przestrze-
ni produkcyj-
nej 

Grunt Orny (RII) położony w obrę-
bie zabudowań szkoły i gruntów 
rolnych kształt średnio korzystny 
zbliżony do trójkąta. Dojazd drogą 
asfaltową. 

14 073,50 zł 
podlega zwol-
nieniu z podat-
ku VAT 

Sprzedaż w formie przetar-
gu ustnego nieograniczone-
go. 

4 297/5 
  
KW Nr 
OP1G/0003 
3277/9 

0,0435 ha Wysoka (S) teren rolni-
czej przestrze-
ni produkcyj-
nej 

Grunt orny (RII i RIIIa) kształt 
działki korzystny, dojazd drogą 
polną. 

3 742,00 zł 
podlega zwol-
nieniu z podat-
ku VAT 

Sprzedaż w trybie bezprze-
targowym w celu poprawy 
warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości sąsied-
niej działki 232. 

5 22 
  
KW Nr 
OP1G/0002 
3893/0 

0,4851 ha Gród-
czany 

(S) teren rolni-
czej przestrze-
ni produkcyj-
nej 

Grunt orny (RII i RIIIa) kształt 
działki korzystny, dojazd drogą pu-
bliczną o nawierzchni asfaltowej. 

30 679,50 zł 
podlega zwol-
nieniu z podat-
ku VAT 

Sprzedaż w formie przetar-
gu ustnego ograniczonego 
dla rolników indywidual-
nych których powierzchnia 
gospodarstwa nie przekra-
cza 300 ha. 

6 121/1 
  
KW Nr 
OP1G/0002 
3893/0 
  

0,2472 ha Posucice (S) teren rolni-
czej przestrze-
ni produkcyj-
nej 

Grunt orny (RII i RIIIa) kształt 
działki średnio korzystny, dojazd 
drogą transportu rolnego. 

14 518,50 zł 
podlega zwol-
nieniu z podat-
ku VAT 

Sprzedaż w formie przetar-
gu ustnego ograniczonego 
dla rolników indywidual-
nych których powierzchnia 
gospodarstwa nie przekra-
cza 300 ha. 

7 568/4 
KW Nr 
OP1G/0002 
8303/3 

0,2600 ha Lewice (S) teren rolni-
czej przestrze-
ni produkcyj-
nej 

Grunt orny klasy RIII częściowo 
zadrzewiony, zakrzewiony. Dojazd 
drogą transportu rolnego. 

104,00 zł 
za rok dzierża-
wy 

Czynsz roczny płatny do 30 
października. (przedłużenie 
umowy na kolejny okres). 

Apel do właścicieli psów 
W ostatnich miesiącach znacząco zwiększyła się liczba zgłoszeń kierowanych do urzędu gminy dotycząca zniszczeń 

spowodowanych przez wypuszczone bez należytej opieki psy. Pragniemy przypomnieć właścicielom psów o obowiązu-
jącym ustawowym zakazie wypuszczania czworonogów poza teren prywatny, bez możliwości ich kontroli. 

Jeżeli pies porusza się swobodnie po terenie prywatnej posesji to musi być ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający 
mu wyjście na zewnątrz. Pies biegający luzem, bez kontroli właściciela może zawsze stanowić zagrożenie dla ludzi  
i innych zwierząt. Może wyrządzić poważną krzywdę. Obowiązkiem właściciela psa jest również jego coroczne za-
szczepienie przeciwko wściekliźnie. 

Warto również przypomnieć, że kto posiada zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrzą-
dzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło. Właściciel 
psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Dopilnować zatem należy, by było ono jak najmniej uciążliwe 
dla otoczenia. 
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We wrześniu 2016r. 

Urodzili się 
1. Bocian Hanna - Wiechowice. 

2. Polak Michalina - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Katarzyna Dyląg (Lewice)  
– Marcin Mruk. 

2. Natalia Atłachowicz (Branice)  
– Piotr Szczerowski (Branice). 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Zakowicz Bronisława - lat 80, Gród-

czany. 

2. Nawrocka Janina - lat 61, Branice. 

3. Rojewski Ryszard - lat 46, Branice. 

4. Mamot Maria - lat 62, Boboluszki 
DPS. 

5. Hartman Józef - lat 56, Gródczany. 

6. Oleszczak Józef - lat 81, Posucice. 

7. Dereń Kazimierz - lat 59, Branice. 

8. Jacewicz Anna - lat 82, Dzbańce DPS. 

9. Piwowar Józef - lat 63, Branice. 

10. Dąbek Zbigniew - lat 59, Bliszczyce. 

11. Sałacki Józef - lat 56, Lewice. 

12. Kozłowski Tadeusz - lat 67, Dzbańce-
Osiedle. 

Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6618 mieszkańców,  

w tym 3393 kobiety. 

We wrześniu 2015 r.  
było nas 6712 osób. 

O G Ł O S Z E N I E 

W wyznaczonych dniach w harmonogramie odbędzie się  
wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektro śmieci.  

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki  
do godz. 7.00 

 

 

 

 
UWAGA 

Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych. 
Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października  

do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady  
zmieszane umieszczamy w czarnych workach. 

Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar,  
może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości. 

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Branice, Kałduny. 10 listopada 2016r. 

Bliszczyce, Michałkowice,  
Włodzienin, Włodzienin Kolonia,  
Jędrychowice. 

4 listopada 2016r. 

Gródczany, Wódka, Uciechowice,  
Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, 
Turków, Jabłonka, Niekazanice. 

9 listopada 2016r. 

Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, 
Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice. 

7 listopada 2016r. 

GDZIE NALE ŻY ZGŁASZA Ć AWARI Ę  
OŚWIETLENIA ULICZNEGO?  

 Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego do należy kierować do Pana Szymo-
na Moskały w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 77/486-81-92 wew.20. 
 W zgłoszeniu należy podać lokalizację awarii tj. ulicę, nr nieruchomości 
oraz rodzaj awarii (tj. np. że nie świeci się jedna lub kilka lamp, lub lampa 
mruga). 

OGŁOSZENIE 
Sprzedam nieruchomość w Gródcza-
nach składającą się z 2 działek.  
Jedna zabudowana domem do remontu 
i budynkiem gospodarczym, druga sta-
nowi 12 arową działkę budowlaną  
i działkę rolną 0,08 ha obecnie cała 
użytkowana rolniczo.  
Cena nieruchomości 70 000,00 zł  
(do negocjacji) 
Osoba do kontaktu:  
Kwok Maria tel. 77 486-88-98 


