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Święta Bożego Narodzenia są
niezwykłym okresem pełnym
wiary, nadziei i miłości.
Z tej okazji pragniemy życzyć
Mieszkańcom Gminy Branice
wyjątkowych i radosnych chwil
w rodzinnym gronie oraz pozytywnej refleksji nad tym co
w życiu najważniejsze .
Oby Nowy Rok 2017 był dla
Państwa bogaty w sukcesy
osobiste i zawodowe, a na każdym kroku towarzyszyły Wam
optymizm i wewnętrzny spokój.

Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice
w imieniu własnym
i pracowników Urzędu Gminy w Branicach

Marian Fuczek
Przewodniczący Rady Gminy Branice
w imieniu własnym
i Radnych Rady Gminy Branice
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Wspólne dwa lata
Moi drodzy, czas płynie nieubłaganie. Już od dwóch lat mam przyjemność piastować urząd wójta Gminy
Branice. Zaczynałem pracę na tym
stanowisku z konkretnymi pomysłami
oraz wizją rozwoju. Nie da się
wszystkich spraw i zapóźnień infrastrukturalnych załatwić od razu. Konsekwentnie jednak punkt po punkcie
przygotowujemy wszystko do realizacji. Ciężko pracujemy by wdrożyć je
w życie. Udało nam się doprowadzić
do sytuacji, w której zdecydowana
większość naszych inwestycji to pomysły i postulaty właśnie mieszkańców, których zawsze chętnie wysłuchujemy.
Mam nadzieję, że odczuwacie
wszyscy iż w urzędzie pracujemy tak,
aby w możliwie jak najlepszy i najszybszy sposób załatwić wszystkie
Wasze sprawy i problemy. Zmieniamy wizerunek urzędu w taki sposób,
by był on postrzegany jako miejsce
przyjazne dla Was. Staramy się, by
każda sprawa z którą do nas przychodzicie została rozpatrzona bardzo
szybko i konkretnie.
Osobiście staram się być osobą bardzo otwartą, dostępną i kontaktową
dla każdego mieszkańca. Myślę, że
Urząd Gminy staje się właśnie takim
miejscem, które bez obaw i z czystą
przyjemnością będziecie odwiedzać.
Mogę obiecać, że wraz z pracownikami dołożę starań, by każdy dzień
przynosił jeszcze większą profesjonalizację naszych usług i otwartość postaw.
To WY wytyczacie ścieżkę planów
inwestycyjnych gminy i określacie jakie sfery funkcjonowania należy poprawić. Ja tylko staram się umiejętnie
koordynować całość realizacji.
Wśród tego co wspólnie z Wami
udało nam się dokonać przez ostatnie
24 miesiące wymienić można m.in.
− skanalizowanie miejscowości Boboluszki kosztem ok 2 mln zł.;
− pozyskanie rekordowej sumy, prawie 12,8 mln zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Branice;

− pozyskanie ok 2,5 mln zł. na modernizację tzw. parku „Pod Grzybkiem” oraz remont dawnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego
na centrum kultury tzw.
„Wersalki”, w którym znajdą się
siłownia, klub młodzieżowy, hotelik oraz sala konferencyjna;
− stworzenie gminnej brygady naprawczej;
− konsolidacja długu dzięki której
jesteśmy w stanie aktywnie pozyskiwać środki unijne (operacji tej
dokonaliśmy jako pierwsza gmina
w woj. opolskim);
− zakup zestawu do koszenia poboczy naszych dróg (traktor, kosiarka);
− zakup samochodu - pogotowia
wodno-kanalizacyjnego;
− zakup samochodu osobowodostawczego dla gminnej brygady
naprawczej;
− budowa nowej drogi we Włodzieninie za łączną kwotę prawie
340 tys. zł., które pozyskaliśmy
ze środków FOGR;
− pozyskanie ze Starostwem Powiatowym, 3 mln zł. środków rządowych z przeznaczeniem na remont, niezwykle ważnego, 9-cio
kilometrowego odcinka drogi Niekazanice - Wiechowice (granica
Państwa);
− rozpoczęcie procesu rewitalizacji
gminnego oświetlenia;
− uruchomienie w Urzędzie Gminy
konsultacji prawnych dla mieszkańców gminy;
− remont trybun stadionu „Orła”
w Branicach;
− rozpoczęcie wymiany tablic informacyjnych;
− nadanie nowego wyglądu
„Informatorowi Branickiemu”;
− korzystanie z pomocy organizacyjnej naszych gminnych kół gospodyń wiejskich i lokalnych przedsiębiorców podczas imprez i wydarzeń kulturalnych;
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− wdrażanie „Programu Wspierania
Przedsiębiorczości”;
− rozpoczęcie wymiany wiat przystankowych, mających charakterystyczny dla gminy Branice wygląd;
− ożywienie i skonsolidowanie sfery
imprez kulturalnych;
− wdrożenie gminnego programu
melioracji rowów;
− wsparcie aktywnie działających
kół gospodyń wiejskich;
− znaczące zwiększenie finansowania stowarzyszeń sportowych oraz
zespołów tanecznych działających
na terenie gminy;
− wykonanie wielu drobnych napraw, prac brukarskich, malarskich i porządkowych na terenie
całej gminy;
− wymiana stolarki okiennej i pokryć dachowych w gminnych budynkach komunalnych oraz świetlicach wiejskich.
Wiele trudnych wyzwań ciągle
przed nami. Najbliższy rok to rozpoczęcie kilku bardzo dużych inwestycji
w Naszej gminie. Z góry przepraszam
za wszystkie czasowe utrudnienia,
które z tego tytułu mogą wyniknąć.
Zapewniam jednak, iż po finalizacji
inwestycji znacząco odczujemy poprawę estetyki naszych ulic, chodników i komfortu życia. Zdecydowanie
zwiększy się również oferta spędzania
wolnego czasu, dzięki nowo powstałej bazie sportowo - rekreacyjnej.
W dalszym ciągu oczekujemy również na rozstrzygnięcia kilku ważnych
aplikacji konkursowych celem pozyskania dalszych środków unijnych.
Proszę Was o dalsze wsparcie, cenne uwagi, pomysły, sugestie jak i krytykę. Wszystko to jest dla mnie dużą
motywacją do działania i bodźcem do
dalszej owocnej pracy.
Dziękuję za dobre słowo, pomoc
i Waszą codzienną życzliwość.
Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice
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Święty Mikołaj odwiedził gminę Branice
Dzieciaki oprócz prezentów od Mikołaja, mogły skorzystać
z 4 stanowisk animacyjnych – było malowanie buźek, duże bańki mydlane, zwierzątka z balonów i oczywiście zajęcia sportowo
-ruchowe.

W Branicach mieszkają chyba tylko bardzo grzeczne dzieci te małe i te większe, te młodziutkie i te starsze, gdyż podobnie
jak w ubiegłym roku odwiedził nas Święty Mikołaj. Pomocą
służył mu Wójt Gminy Branice oaz wielu innych pomocników Mikołajków, Mikołajek, Śnieżynek, a nawet wielce pomocne renifery i reniferki się znalazły.

Mikołaj wraz z pomocnikami składali życzenia i częstowali
słodyczami mieszkańców, przechadzając się ulicami Branic.

Następnie udali się do ZGS w Branicach gdzie złożyli wizytę
pracownikom szkoły i odbyli swoistą rundę mikołajową po
wszystkich klasach, obdarowując mile zaskoczonych uczniów
słodkimi prezentami. Kolejnym przystankiem na drodze Mikołaja była sala gimnastyczna, gdzie kolejni pomocnicy prowadzili
już animacje dla dzieci.

Niestety Św. Mikołaj spieszył się do innych grzecznych dzieci
i dorosłych, więc nie zdążył może odwiedzić wszystkich grzecznych mieszkańców Gminy Branice, ale obiecał, że odwiedzi nas
znów w przyszłym roku…
Redakcja
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6 grudnia 2016 r.- Bajkowo – Mikołajkowy
Dzień w Szkole Podstawowej w Branicach
Zanim w szkole pojawił się św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami, od rana trwały przygotowania do jego wizyty. Klasy IIa
i IIb wystawiły montaż słowno-muzyczny pt. „Witaj Mikołaju”.

Uczniowie zaprezentowali w nim historię św. Mikołaja i tradycje mikołajkowe w krajach europejskich, przepięknie recytowali
wzruszające listy do Mikołaja oraz śpiewali piosenki.
Dzieci przygotowały wychowawczynie klas: Teresa Malinowska i Lidia Szpak.

Wielkie serce branickich gimnazjalistów
Spotkanie z dziećmi było bardzo wzruszające. Mali mieszkańcy Domu Dziecka przygotowali krótkie przedstawienie, rozdano
prezenty, był miły poczęstunek przy wspólnym stole, wspólne
zabawy dzieci młodszych i starszych. Spotkanie zrobiło duże
wrażenie na organizatorach z klasy 2A, mają już plany na kontynuację. Dzisiaj jednak przede wszystkim bardzo dziękują osobom, które ich zawiozły do Krasnego Pola: nauczycielce religii

Uczniowie klasy 2A Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia
w Branicach postanowili, że w tym roku nie będą obdarowywać
się wzajemnie w klasie prezentami z okazji św. Mikołaja.
Przeznaczyli środki zebrane w klasie i szkole na przygotowanie
prezentów dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Krasnym
Polu.

Była to bardzo szybka i sprawna akcja zorganizowana samodzielnie przez uczniów: zebrali pieniądze, maskotki, książki, zakupili słodycze, owoce, drobne upominki adresowane imiennie
do każdego dziecka. Poprosili o pomoc w przewiezieniu paczek

siostrze Barbarze Mroziak, rodzicom; Pani Agnieszce Wołoszczuk, Państwu Bożenie i Andrzejowi Herbut, Panu Michałowi
Cembala.
Wychowawczyni klasy 2A Alina Nowak

rodziców, którzy chętnie przyłączyli się do akcji. Wyprawa pomocników św. Mikołaja miała miejsce 8 grudnia.
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IV Pałacowe Polsko-Czeskie Kolędowanie
10 grudnia 2016 roku w Zespole Pałacowo Parkowym w Wysokiej odbyło się IV Pałacowe Polsko-Czeskie Kolędowanie.
Już z daleka, licznie przybywających gości witały skrzące się
w zapadającym zmroku świątecznymi światełkami dwie dorodne choinki.
Jak co roku imprezę otworzył gospodarz i główny organizator
spotkania – Pan Igor Machnik.

Po nim na scenie pojawiły się już pierwsze gwiazdy wieczoru
czyli Przedszkolaki. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci
uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej. Po nich
wystąpili ich rówieśnicy z Katolickiego Przedszkola Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. Zaprezentowane przez nich kolędy i pastorałki wprawiły licznie przybyłych gości w świąteczny
nastój. Każde z występujących dzieci nagrodzone zostało słodką
niespodzianką.

Następnie batutę przejął Pan Wiesław Janicki, który wraz z zespołem ZAZIK zaprezentował spory repertuar utworów własnych jak i innych twórców. Zespół ten akompaniował również
wykonawcom podczas polsko-czeskiego konkursu kolęd. Podobnie jak i w ubiegłym roku konkurs zakończył się sprawiedliwym remisem.
Wszyscy odwiedzający mogli skorzystać także z bogatej oferty wystawców, którzy jak co roku zaskoczyli nas pomysłowością oferowanych produktów. Na parterze Spichlerza można było zakupić wiele świątecznych ozdób min. ręcznie wykonane
choinki, anioły, lampiony itp. Niezastąpione Stowarzyszenia
z Jakubowic i Wysokiej przygotowały przepyszne pierniczki,
paszteciki z barszczem i pierogi. Można było zakupić również
swojskie kozie sery oraz miód.
Przed budynkiem Spichlerza przez cały czas trwania imprezy,
zapadłe już wczesne grudniowe ciemności, rozświetlało swym
blaskiem buchające iskrami ognisko, przy którym można było
usiąść, popatrzeć w zadumie w migocące płomienie, lub całkiem
prozaicznie upiec zakupioną na kiermaszu kiełbaskę.
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Odbyła się również tradycyjna loteria, podczas której wśród
uczestników rozlosowane zostały ciekawe nagrody.
Na zakończenie występujący artyści odwiedzili wszystkie stanowiska wystawców, choć na chwilę przenosząc na nich panujący podczas spotkania świąteczny nastrój
Redakcja

Nasze małe i duże sukcesy
Bezpieczny przedszkolak”- pod tym tytułem został zorganizowany konkurs Wojewódzkiej Komendy Policji w Opolu.
Był to konkurs na pracę plastyczną wykonaną przez przedszkolaków. Postanowiliśmy więc, że weźmiemy w nim udział.
Wspólnie z koleżankami zorganizowałyśmy zajęcia i zabawy, dzięki którym dzieci chętnie uczyły się, przypominały
i utrwalały podstawowe zasady ruchu
drogowego, nabywały umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz
poznały zasady bezpiecznej zabawy.
Efektem końcowym było wykonanie
przez dzieci kilku prac plastycznych które
przekazano na ręce pana dzielnicowego,
st. asp. Piotra Poleszczuk. Jedna z prac
wykonana przez dzieci z Oddziału
Przedszkolnego w Dzbańcach Osiedlu
została wyróżniona, z czego niezmiernie się cieszymy,
szczególnie że było
duże zainteresowan ie
ko n k u r se m
i brało w nim udział
wiele przedszkoli
z całego województwa. Oficjale wręczenie wyróżnienia
odbyło się na zorgan i z o w a n y m
w przedszkolu spotkaniu. Pan dzielnicowy wspólnie z mł.
asp. Pawłem Lipińskim przeprowadzili
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z dziećmi rozmowę na temat bezpieczeństwa, odpowiadali na wiele zadawanych
pytań ,,ciekawskich'' dzieci. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze, a dzieci
zostały obdarowane upominkami.
W ubiegłym miesiącu wszystkie dzieci
z grupy Jeżyków z Oddziału Przedszkolnego w Dzbańcach Osiedlu wzięły udział
w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci w odświętnych strojach,
pięknie zaprezentowały zaproszonym gościom program artystyczny pt. ,,Jesień
w lesie''. Pięknie recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły. Wszystkie
były radosne, a co najważniejsze dumne,
że zostaną prawdziwymi przedszkolakami. Złożyły ślubowanie i obiecały zgodnie bawić się, przychodzić do przedszkola każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia przedszkolaki otrzymały dyplom, odznakę i ,,słodki róg
obfitości''. Teraz dzieci mogą powiedzieć
z dumą ,,Jestem Przedszkolakiem''.
W dniu 16 listopada 2016 r. w Przedszkolu
we Włodzieninie obchodziliśmy
Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Połączone z Pasowaniem na
Przedszkolaka. Dzieci z wszystkich grup
w strojach galowych, z dumą prezentowały przypięte biało-czerwone kotyliony.
Pod opieką pań nauczycielek - piosenką,
wierszem i tańcem „oprowadziły” zaproszonych gości przez historię naszego kraju, jego geograficzne zróżnicowanie i bogatą tradycję. Swój udział w tym podniosłym przedsięwzięciu miała też grupa naj-
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młodszych dzieci z grupy Misiów, recytując wiersz ,,Co to jest Polska” oraz
„Katechizm małego dziecka” Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali
Hymn Polski. Gdy dzieci śpiewały Hymn
Polski nad wszystkimi unosił się wzniosły nastrój. Ten dzień utkwi nam w pamięci na kolejny rok, przeżyliśmy go
dumnie i z uśmiechem na twarzy. Dzieci
wykazały się ogromnymi umiejętnościami i zdały „egzamin” z wiedzy o naszej
ojczyźnie. Na koniec uroczystości dzieci
złożyły uroczyste przyrzeczenie i zostały

pasowane na prawdziwych Przedszkolaków otrzymując dyplom i medal Małego
Patrioty. Kolejnym przedsięwzięciem
naszych dzieci był udział 17 listopada
2016 r. w XVIII Festiwalu Piosenki Ekologiczno – Prozdrowotnej, który odbył się
w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. Na scenie zaprezentowało się 16 zespołów oraz soliści w 4 kategoriach wiekowych. Nasze dzieci zaprezentowały
wysoki poziom umiejętności. Łukaszek
Pierzchała zdobył I miejsce, a Zespół ,,Promyczki” III miejsce. Jesteśmy

bardzo dumni z naszych dzieci, z wielkim
wzruszeniem patrzymy jak rozwijają
swoje zdolności i osiągają sukcesy.
Otrzymanie nagrody, wyróżnienia czy
dyplomu uczestnictwa powoduje radość
i ogromne dowartościowanie. Zwycięzcom gratulujmy, a pozostałe dzieci zachęcamy żeby w dalszym ciągu próbowały
swoich sił w kolejnych konkursach.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola
we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach

Przedszkolaki Publicznego Przedszkola w Branicach
i jego oddziałów Pomocnikami Świętego Mikołaja
Miesiąc listopad to czas, który wprowadza nas w nastrój nostalgii, zadumy, wyciszenia, a także do chęci niesienia pomocy
innym ludziom. Już w dzień zaduszny dzieci wspominając swoich bliskich, których już nie ma z nami, a także sąsiadów oraz
znajomych odwiedzili cmentarze zapalając symboliczne znicze.
Nie zapomnieliśmy również o naszym Święcie Narodowym –
Dniu Niepodległości. Przedszkolaki wiedzą jakiej są narodowości, poznały stolicę Polski, wiedzą jak wygląda flaga i godło
Polski, ponadto 12 listopada Bliszczyce obchodziły wielką uroczystość w Kościele w swojej miejscowości jaką była Beatyfikacja Alfonsa Trackiego, który urodził się w tamtejszym przedszkolu, dlatego nie mogło również zabraknąć udziału naszych
Przedszkolaków.
Do tradycji naszego przedszkola wpisało się organizowanie
akcji niesienia pomocy innym dzieciom pt: „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”. Celem akcji było zebranie słodyczy
i przekazanie ich na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Krasnym
Polu. Kontynuując spełnianie dobrych uczynków, dzieci wspólnie z rodzicami przynosili do przedszkola pocztówki ze znaczkami, a następnie z pomocą nauczycieli zostały zaadresowane
i wysłane do chorego chłopca o imieniu Maxsymilian, który jest
koneserem pocztówek i chce ich zebrać jak najwięcej.

Wzięliśmy również udział w konkursie Kuratorium Oświaty
w Opolu na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”. Z wszystkich
prac przyniesionych przez dzieci do przedszkola drogą głosowania wyłoniono najlepsze prace i wysłano je na adres Kuratorium.
W dniu 21 listopada wyruszyliśmy na wycieczkę do Kietrza.
Celem wycieczki było oglądnięcie przedstawienia muzyczno teatralnego pt: „Calineczka”, co okazało się dla dzieci niezapomnianą przygodą i frajdą.

7

Informator Branicki
W oddziale w Bliszczycach odbyło się
spotkanie dzieci ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Lewic, której bardzo dziękujemy za pokaz udzielenia
pierwszej pomocy i przeprowadzenie

próbnej ewakuacji z budynku przedszkola. Miesiąc listopad zakończyliśmy obchodami dnia Pluszowego Misia i Andrzejkami, na których wspaniale się bawiliśmy i wróżyliśmy wspólnie z naszymi
ulubieńcami. Ponieważ
dzieci były i są bardzo
grzeczne i chętne pomagają i dzielą się z innym,
6 grudnia odwiedził ich
Święty Mikołaj, który
nie szczędził dla nich
prezentów, tak że każda
buzia była radosna
i uśmiechnięta.
Przed nami jeszcze wiele
atrakcji i dobrych uczynków, a wśród nich Kolędowanie w Pałacu Wy-

soka ,Przedstawienia Jasełkowe, Wigilijne spotkania oraz moc prezentów i dobrych słów dla Każdego i małego i dużego.
Korzystając że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wszystkim złożyć najlepsze życzenia: wszelkiej
pomyślności, zdrowia, spokoju. Niech
Wam Nowy Rok rozpędzi zmartwienia
i spełni wszystkie marzenia. Do Siego
Roku 2017r. życzą Przedszkolaki i Personel z Publicznego Przedszkola z Branic
z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i w Wysokiej.
Magdalena Mikołajczyk, Ewa Bednarz Karasiewicz
Nauczycielki Publicznego Przedszkola
w Branicach z oddziałami zamiejscowymi
w Bliszczycach i Wysokiej

Z życia Jakubowic
Obchody dnia Świętego Marcina

Sad modelowy w Jakubowicach

10 listopada tradycyjnie już obchodziliśmy dzień św. Marcina.
Po południu spod świetlicy wyruszył orszak, któremu przewodził św. Marcin na koniu. Towarzyszyły mu dzieci z lampionami, strażacy i pozostali mieszkańcy. W kościele odprawiona została uroczysta msza święta. Przy wyjściu z kościoła dzieci dostały paczuszki z ciastkami w kształcie gąsek i cukierkami.

W październiku wspólnymi siłami posadziliśmy w parku koło
kościoła kilka drzewek ze starych odmian - jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy oraz pigwę. Drzewka otrzymaliśmy
z Urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy.

Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do pobliskiego
parku. Tam strażacy przygotowali ognisko, a nasze panie ciepłe
kakao, rogaliki i pieczone kiełbaski. Dziękujemy za przybycie
dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami z pobliskiej szkoły
w Uciechowicach, a także wszystkim naszym mieszkańcom,
którzy wzięli udział w tej uroczystości.

Dziękujemy także wszystkim, którzy przyszli pomóc, a w
szczególności naszym niezawodnym strażakom. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się odtworzyć w naszej wiosce tradycyjny modelowy sad. Stare odmiany drzew warte są zachowania
choćby z tego względu, że posiadając naturalną odporność na
choroby, szkodniki i warunki środowiska. Zdolne są utrzymać
się na śródpolnych, śródleśnych i przydomowych nasadzeniach
bez szczególnie kłopotliwej pielęgnacji. Wysokie drzewa z rozłożystymi koronami hamują siłę wiatru, chronią glebę przed erozją wietrzną oraz wodną. Sady takie są zamieszkiwane przez
wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza owadów i ptaków.
Karolina Świerkosz

Szczególne podziękowania należą się naszym strażakom za
przygotowanie ogniska i sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem całej imprezy, oraz panu Igorowi Machnik za wypożyczenie konia oraz wcielenie sie w rolę św. Marcina.
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Ziarenkowe radości
„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym
skrzydłem, możemy latać tylko wtedy, gdy
obejmujemy drugiego człowieka” tak pisze Bruno Ferrero w swoim opowiadaniu
a my w Ziarenku wciąż doświadczamy
objęcia drugiego człowieka.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom
o sercu anioła którzy wspomagają pracę
naszej placówki. Dziś czas podziękowań
trzeba nam zacząć.
Dziękujemy Parafii Wniebowzięcia
NMP w Branicach.
Na ręce ks. Proboszcza Jarosława Dąbrowskiego składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy
wspomagają nasze Ziarenkowe dzieło.
Dziękujemy Wolontariuszom.
Dziękujemy naszym wolontariuszom za
serce, czas i pomysły ulokowane w swoich planach ze względu na dobro dzieci
powierzonym naszej opiece. Zatem dziękujemy Stanisławie Bobowskiej, Annie
Dudziak, Alicji i Wojciechowi Kołodziejskim, Agnieszce Pasterniak, Mateuszowi
Koziura s. Karolinie Płóciennik, s. Celinie Sawickiej, Jacqueline Żukowieckiej
i Emilii Ciastoń.
Dziękujemy Rodzicom naszych dzieci
za pomoc, za współpracę, która niech
owocuje w życiu naszych ziarenkowiczów.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
którzy dzięki swojej ofiarności podarowują dzieciom swój dar serca.
Dziękujemy Panu Wójtowi
Dziękujemy Panu Wójtowi Sebastianowi
Baca za dobrą współpracę i otwartość.
Dziękujemy Kierownik OPS w Branicach.
Dzięki uprzejmości Pani Kierownik OPS
w Branicach Anecie Kuziora, w ramach
projektu OPS w Branicach, pt „Rodzina
bez przemocy” dofinansowanego ze
środków programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Placów-

ka Ziarenko zyskała dodatkowe środki w wysokości
3.997,50 zł na sprzęt
(meble) stanowiący wyposażenie sali socjoterapeutycznej. Chcemy bowiem stworzyć a zarazem wspierać
grupę wsparcia dla dzieci
i ich rodzin w ramach naszej
świetlicy.
Dziękujemy Fundacji
„ B ą dź do bro czy ńcą ”
w Opolu.
Dzięki Fundacji „Bądź dobroczyńcą”
z siedzibą w Opolu rozpoczęliśmy w Ziarenku projekt trwający od listopada do
stycznia pt: „My działamy w świetlicy by
się nie snuć po ulicy” dzięki, któremu od-

było się już kilka
warsztatowych spotkań dla dzieci organizowanych w listopadowe soboty pod
opieką pana Mateusza Koziura i moją.
Projekt ten daje nam
także możliwość
wspierania dzieci
i ich rodzin wg potrzeby w indywidualnych zajęciach
z psychologiem Panią Barbarą Kraśnicką
a także w warsztatowych tematach związanych z zagadnieniami wychowania
i zagrożeń cywilizacyjnych takich jak zagrożeniami cyberprzemocy, kreatywnego
spędzania czasu wolnego z dzieckiem,
stylów wychowania .W ramach tego projektu 29 dzieci pojechało wraz z opiekunami na jednodniową wycieczkę do Rud
i Gliwic. W Rudach, w sanktuarium pokłoniliśmy się Matce Bożej Pokornej poczym spacer w ogrodach przy sanktuarium odsłonił nam drzewa z historią poczym udaliśmy się by zwiedzić i poznać
historię zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej, mieliśmy też możliwość przejazdu tą kolejką. Na koniec wielkie ognisko
i smażenie kiełbaski. Oj działo się działo.
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Smacznie było w Rudach ale jechaliśmy
dalej do Palmiarni w Gliwicach. Wprawdzie pomiędzy nami byli też tacy bardzo
zdziwieni ziarenkowicze, którzy uznali,
że palmiarnia to powinna się nazywać
owocowarnia bo
w tej gliwickiej
palmiarni nic się
nie pali a rosną
owoce. Zwiedzanie
palmiarni bardzo
rozwinęło nasze
zai n ter e so wa n ie
światem stworzonym. Przewodnik
wyczerpująco opowiadał o roślinach
–
przyprawach,
o fascynujących
roślinach mięsożernych, o kaktusach, o cytrusach. Palmiarnia w Gliwicach pozwoliła nampogłębić wiedzę o florze i faunie z innych
stref klimatycznych. Na 2000 m2 rośnie
ponad 5600 roślin umieszczonych w czterech pawilonach tematycznych: rośliny
użytkowe, rośliny tropikalne, pawilon historyczny, pawilon sukulentów. Można
tam obejrzeć kanaryjskie palmy daktylowe, palmy podzwrotnikowe, rośliny użytkowe, a także akwaria z żółwiami, gady
w terrariach, egzotyczne papugi i kanarki
itd. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki.
Dziękuje Pani Agnieszce Surma naszej
wychowawczyni i Pani Barbarze Kraśnickiej, psycholog za miłość, za wszystkie
inicjatywy podjęte ze względu na dobro
naszych Ziarenek dziękuje za każdy wysiłek i zaangażowanie wkładane w pracę
wychowawczą bo przecież „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem,
możemy latać tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka”.
Niech świętowanie Narodzenia Pana Jezusa będzie czasem błogosławionym, pełnym pokoju i radości.
Na czas świąt życzę obfitości Darów Bożych i błogosławionego Nowego Roku
2017.
s. M Małgorzata Cur
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Remonty i modernizacje
Wymiana okien w budynku gminnym

Część starych, spróchniałych i
nieszczelnych okien z popękanymi szybami zastąpiliśmy nowymi oknami wykonanymi z
PVC. Przeprowadzona inwestycja ma zmniejszyć utratę ciepła,
tym samym podwyższyć komfort cieplny w budynku.
Ponadto wymiana części
okien poprawiła estetykę obiektu i podwyższyła jego standard
użytkowy.
W najbliższym czasie zamierzamy wymienić pozostałe okna
oraz zmodernizować łazienkę
na parterze budynku. Dotychczasowy koszt zakupu i montażu
32 okien wyniósł 14.186,92 zł.
Szymon Moskała

W listopadzie br. rozpoczęliśmy modernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 6 w Branicach.

Podziękowanie
Serdeczne Podziękowania
dla Pani Małgorzaty Apostel -Sołtysa
wsi Lewice, a także dla wszystkich
osób, który pomogły w zorganizowaniu Imprezy Andrzejkowej,
która odbyła się 26.11.2016r.
Podziękowania Składają Mieszkańcy
wsi Lewice

Dziękujemy również Pani Sołtys
za przemiłe spotkanie z Mikołajem,
które odbyło się 06.12.2016 r.
w świetlicy wiejskiej w Lewicach.
Dziękujemy Mikołajowi za spotkanie
oraz wszystkie prezenty.
Dziękują Dzieci wraz z Rodzicami

Natalia Gospodarczyk Stypendystką
Prezesa Rady Ministrów
Kolejny sukces Natalii Gospodarczyk, mieszkanki Włodzienina.
Po zdobyciu w marcu br. tytułu laureata w centralnym etapie
XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (II miejsce w kraju!),
teraz otrzymała Stypendium
Prezesa Rady Ministrów na rok
206/2017 za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/5/2016! Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 24.11.2016 r.
w Opolu, gdzie 92 wyróżnionych stypendystów odebrało
dyplomy z rąk Wicewojewody
Opolskiego Violetty Porowskiej, Opolskiego Kuratora
Oświaty Michała Sieka i Opolskiego Wicekuratora Oświaty
Artura Zapały.
Gratulujemy bardzo Natalii
i życzymy dalszych sukcesów
naukowych!
Redakcja

Wicemistrzowie województwa w unihokeja
Nasza drużyna z SP w Branicach
w składzie: Amelia Lipa, Wiktoria
Morawska, Marcela Jagielnicka,
Paula Kuć, Natalia Zyznawska,
Emilia Heba, Karolina Biernat, Joanna Wiczkowska, Paulina Łajdziak zdobyła 22 listopada 2016 r.
wicemistrzostwo
województwa
w unihokeja. Opiekunem drużyny
jest Łukasz Kędzierski!
Gratulujemy Naszym zawodniczkom!
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Mikołajkowy Turniej „ORLIKÓW” OZPN
11 grudnia 2016 r. w hali ZGS w Branicach odbył się Mikołajkowy Turniej Orlików Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017, zorganizowany przez Powiatowego Koordynatora OZPN Artura Komarnickiego. Udział w turnieju wzięło
aż 11 drużyn - z Baborowa, Boguchwałowa, Branic, Głubczyc,
Kietrza, Nowej Wsi Głubczyckiej, Pilszcza, Pomorzowic oraz
Ściborzyc, podzielono następnie na 3 grupy, w których grano
systemem „każdy z każdym”.

Marcin Semmler, Oskar Wierzbicki, Mateusz Hawron, Oskar
Sipel, Marcel Nowak, Tomasz Grządziel, Bartosz Herbut, Szymon Rzeszowski, Marcel Semmler.
Trenerem drużyny jest Łukasz Kędzierski.

Indywidualne nagrody otrzymali:
Najlepszy zawodnik turnieju –
Oskar
Sipel
(Młode Orły Branickie), Najlepszy
strzelec turnieju:
Marcel
Nowak
(Młode Orły Branickie), Najlepszy
bramkarz turnieju – Jakub Jabłoński (Orliki Kietrzańskie).
Gratulujemy uczestnikom oraz trenerom wszystkich 11 drużyn
i dziękujemy za udział w turnieju! Walka była często bardzo
wyrównana, rozstrzygana dopiero w rzutach karnych. Towarzyszące meczom emocje zaś były momentami większe niż na meczach w Lidze Mistrzów - zwłaszcza u kibicujących Rodziców!
W imieniu Wójta Gminy Branice dziękujemy Panu Arturowi
Komarnickiemu za organizację turnieju. Za nieocenioną pomoc
w organizacji turnieju oraz za przygotowanie zawodników dziękujemy Trenerowi „Młodych Orłów Branickich”- Łukaszowi
Kędzierskiemu.
Redakcja

W rundzie finałowej o 3 pierwsze miejsca, wzięli udział zwycięzcy z tych grup: Młode Orły Branickie, Orliki Kietrzańskie
i Victoria Pomorzowice. Ostatecznie II miejsce zajęły Orliki
Kietrzańskie, III miejsce Victoria Pomorzowice, a zwycięzcami
Turnieju Mikołajkowego OZPN po zaciętej walce i przy ogromnej dawce szczęścia zostały Młode Orły Branickie w składzie:
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INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej: www.bip.branice.pl
zostały wywieszone dnia 08.12.2016r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji
Wysoka-Jakubowice”
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 68, 71, 128, 62 obręb Jakubowice i na działkach nr 279, 285/1 obręb Wysoka.
− zawiadomienie nr BG.6220.7.1.2016.AW z dnia 08.12.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia,
− obwieszczenie nr BG.6220.7.2.2016.AW z dnia 08.12.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

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:
Oznaczenie
lp
(nr działki )
1

Część
działki
23/15

2

37

Nr
KW

Pow.
(ha/
m2)

położenie

Przeznaczenie w
planie (P) /
studium (S)

Cena w złotych

uwagi

15,60 zł
podlega zwolnieniu z podatku
VAT

Czynsz roczny płatny
do 30 października
podatek zgodnie z obowiązującą ustawą.

OP1G/0002
5543/6

Jakubo- (S) teren rolniczej Grunt orny (RII i RIII)
300 zł
wice
przestrzeni produk- kształt działki korzystny, do- podlega zwolniecyjnej
jazd gruntową
niu z podatku
VAT

Czynsz roczny płatny
do 30 października +
podatek zgodnie z obowiązującą ustaw

OP1G/- 0.0390 ha
0003
3941/5
0.3400 ha

opis

Michał- (S) teren rolniczej Grunt orny (RII i RIII)
kowice przestrzeni produk- kształt działki korzystny, docyjnej
jazd o nawierzchni asfaltowej

3

252

OP10,0600 ha
G/0003
6891/0

Branice (S) teren zabudowany/
zainwestowany

Działka przeznaczona pod
zabudowę (Bp) dojazd drogą
asfaltową. Kształt nieregularny, skarpa na środku słup
elektryczny

400 zł za ha
podlega zwolnieniu z podatku
VAT

Czynsz roczny płatny
do 30 października +
podatek zgodnie z obowiązującą ustawą

4

439/2

33083

Lewice

Część działki budowlanej z
przeznaczeniem na ogródki
przydomowe dla mieszkańców bloków

400 zł za ha
podlega zwolnieniu z podatku
VAT

Czynsz roczny płatny
do 30 października +
podatek zgodnie z obowiązującą ustawą

0,2631 ha

(S) zabudowany/
zainwestowany

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. od 20.01.2017 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 30.12.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Nie sztuką być
młodym
"Nie sztuka być młodym - to każdy potrafi.
Ale sztuką być świetnym Seniorem”

Jeszcze święta i koniec roku 2016.
To okazja na różne przemyślenia i podsumowanie pracy Koła Emerytów w Branicach. Należy do nas ponad 60 członków, mieszkańców naszej Gminy. Działalność nasza oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej. Sukcesy Koła
to przede wszystkim olbrzymie zaangażowanie w pracy wszystkich członków
Zarządu. Urzędujemy w budynku przy
ul. Szkolnej 20 /obok biblioteki/. W każdą środę w godzinach 11 - 12 czynne jest
biuro - dyżur pełni Anna Lenartowicz.
W pierwszą środę każdego miesiąca spotyka się Zarząd Koła tj. Ewa Schindler,
Janina Gospodarczyk, Jolanta Pytel, Łucja Górecka, Maria Leszczyńska.
To dzięki tym osobom praca w Kole jest
atrakcyjna i ma sens, oraz Anna Lenartowicz i Danuta Sikorska, która pełni funkcję zastępcy przewodniczącej. Julian
Mroziak - sekretarz Koła i Stanisława
Golas - skarbnik, która dba o nasze
skromne finanse, bo utrzymujemy się
z własnych składek. Nasze Koło działa
bardzo aktywnie. Wszyscy chętni członkowie uczestniczą w comiesięcznych
spotkaniach z okazji różnych świąt i uroczystości. Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet i Dnia Seniora. Grillujemy, spotykamy się na pizzie u pana Mariusza. Organizujemy święto „Pieczonego ziemniaka” i Andrzejki.
Tradycją naszych spotkań jest niedzielna
majówka w Mosznej i okolicznościowy
koncert. W sierpniu zwiedziliśmy Pragę.
Nasi członkowie skorzystali z wczasów
wypoczynkowo - rehabilitacyjnych nad
morzem w Łebie w m-cu. maju, czerwcu
i wrześniu. Na uwagę zasługuje oprawa
spotkań, miła atmosfera i pyszne jedzonko w wykonaniu członków Koła.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, którzy poświęcają swój wolny czas
aby być z nami i nas wspierać.
Z okazji zbliżających się Świąt życzymy:

NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA NIECH SPEŁNIĄ SIĘ
WSZYSTKIE PAŃSTWA
MARZENIA
Zarząd Koła Związku Emerytów
i Rencistów w Branicach
Anna Lenartowicz
13

Informator Branicki

14

Informator Branicki
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
OznaPow. i
czenie
położenie
(nr
działki)
i KW

Przeznaczenie w
planie (P)/
studium
(S)

22

opis

Termin
przetargu

Cena
Wadium
wywoławcza
/zł/
do przetargu i termin wpłaty

0,4855 ha (S) teren
rolniczej
OP1G- Gródcza- przestrzeni
produkcyj/000238 ny
nej
93/0

Grunt orny (RII i 10.01.2017
godz.10:00
RIIIa) kształt
działki korzystny,
dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

30 679,50 zł
podlega zwolnieniu z podatku VAT

178/1

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

11789,00 zł 1180,00 zł wpła- Sprzedaż w formie przetargu ustnego nie+ VAT wg ta do 09.01.2017 ograniczonego
stawki obowiązującej na
dzień sprzedaży

0,1483 ha (S) teren
zabudoOP1G- Wysoka
any/
/000285
zainwesto30/3
wany

12.01.2017
godz. 12:00

3 000.00 zł
wpłata do
04.01.2017
(podlega zwrotowi w terminie
3 dni od zakończenia przetargu)

uwagi

Sprzedaż w formie przetargu ustnego
ograniczonego dla rolników indywidualnych którzy wpłacą wadium w terminie
i złożą najpóźniej w dniu przetargu
oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy i na bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia (nie wymagane jest poświadczenie
oświadczenia)

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą:
- właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
- posiadającą kwalifikacje rolnicze,
- zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,
- prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności
rolniczej w tym gospodarstwie.
2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
a) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub
b) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.
Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się
w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

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:
1) Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia:
- działka nr 1354, o pow.1,3100 ha, położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr 32966,
- działka nr 1195, o pow. 0,4100 ha, położonej w Branicach, ark. mapy 7, KW nr 32966,
- działka nr 397, o pow. 0,5700 ha, położonej w Niekazanicach, ark. mapy 1, KW nr 33258,
- działka nr 434, o pow. 0,3800 ha, położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr OP1G/00033257/3,
- działka nr 427/1, o pow. 0,4700 ha, położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr 33258,
- działka nr 367, o pow. 0,0900 ha, położonej w Wysokiej, ark. mapy 1, KW nr OP1G/00033277/9,
- działka nr 435, o pow.0,5000 ha, położonej w Niekazanicach, ark. mapy 4, KW nr 33258,
- działka nr 60, o pow.0,6100 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
- działka nr 61, o pow.0,2200 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
- działka nr 63, o pow. 0,2300 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325,
- część działki nr 62, o pow. 0,6200 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr OP1G/00033326/3,
- część działki nr 67, o pow. 0,2900 ha, położonej w Jakubowicach, ark. mapy 2, KW nr 33325.
2) opis:
Grunty rolne RI - RIII usytuowane w kompleksach rolnych. Kształt i położenie umożliwia korzystanie z gruntu jedynie właścicielowi danego
kompleksu.
3) Dzierżawa na okres da dnia 31.12.2023 r.
4) Roczna kwota czynszu 5 000,00 zł – podlega zwolnieniu z podatku VAT.
5) Czynsz roczny płatny do 30 października + podatek rolny zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku rolnym.
6) 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. od 20.01.2017 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 30.12.2016 r.
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Zimowe utrzymanie dróg

W listopadzie 2016r.

Instytucje i osoby odpowiedzialne
za zimowe utrzymanie dróg:
Drogi wojewódzkie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81
Drogi Powiatowe
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach
– Bogusław Maciaszczyk – tel. 605 528 780
Drogi Gminne
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080

Urodzili się
1. Żmuda Nadia - Michałkowice.
2. Biłka Pola - Wódka.
3. Zajdel Michał - Wysoka.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Twardowski Mateusz (Branice)
- Łajdanowicz Ewelina.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Turek Zofia - lat 86, DPS Dzbańce.
2. Kantor Adam - lat 58, Bliszczyce.
3. Skorupa Tadeusz - lat 68, DPS Dzbańce.
4. Jaszczerska Ewa - lat 66, DPS Dzbańce.
5. Piwek Maria - lat 59, Wódka.
6. Gawłowski Kazimierz - lat 91, Włodzienin.
7. Sobkowicz Maria - lat 66, DPS
Dzbańce.
8. Ludwik Jan - lat 76, DPS Branice.
9. Morawiec Henryk - lat 48, DPS
Dzbańce.
10. Ziętek Jadwiga - lat 78, DPS Bliszczyce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6591 mieszkańców,
w tym 3376 kobiety.
W listopadzie 2015 r.
było nas 6693 osoby.
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