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Informator Branicki

Uroczystość włączenia jednostki OSP Lewice do KSRG
ny Kietrz, Małgorzata Apostel - sołtys wsi Lewice, Prezesi, Naczelnicy i Członkowie jednostek OSP Gminy Branice oraz zaproszeni członkowie jednostki OSP Zubrzyce z ościennej gminy
Głubczyce.

Dzięki długoletnim staraniom Zarządu OSP w Lewicach,
z dniem 1 grudnia 2016 roku, jako 158 jednostka w Województwie Opolskim, OSP w Lewicach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Z tej okazji, w dniu 25 lutego 2017 roku w Lewicach na placu
apelowym na parkingu przed remizą, odbyła się uroczystość
związana z włączeniem Jednostki OSP Lewice do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Mateusza Szymuś - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Maciejowi Zając. Po złożeniu
meldunku przystąpiono do przeglądu pododdziałów, odegrania
hymnu i podniesienia flagi państwowej, po czym Komendant
Powiatowy PSP w Głubczycach bryg. Wojciech Semeniuk przywitał wszystkich przybyłych gości.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, m.in.: Maciej Zając - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, Wojciech Semeniuk - Komendant Powiatowy
PSP w Głubczycach, Waldemar Hołownia -Zastępca Komendanta PSP w Głubczycach, Mateusz Szymuś - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Głubczycach, Józef
Kozina - Starosta Powiatu Głubczyckiego, Sebastian Baca Wójt Gminy Branice, Katarzyna Herbut - Zastępca Wójta Gminy Branice, Adam Buchaniec - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Marian Fuczek - Przewodniczący Rady Gminy Branice, Teresa Mróz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Branice, Ksiądz Proboszcz Marek Wcisło - Kapelan Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Józef Orłowski Komendant
OSP Gminy Branice, Tomasz Głuszek - Komendant OSP Gmi-

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie i wręczenie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do systemu. Odczytania i wręczenia aktu o włączeniu jednostki OSP Lewice do Krajowego Systemu Ratowniczko - Gaśniczego, na ręce Pana Józefa Szycht Prezesa OSP Lewice, dokonał Zastępca Komendanta PSP kpt.
Waldemar Hołownia.
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obecnie do systemu, muszą posiadać wyszkoloną kadrę z uprawnieniami dowódczymi, odpowiednią liczbę ratowników
z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczych oraz
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Główne wymagania sprzętowe to: zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego, sprzęt
ochrony dróg oddechowych, zestawy pierwszej pomocy typu
R1, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, piły do drewna
oraz stali i betonu. Oczywistym jest wymóg posiadania minimum jednego średniego samochodu gaśniczego.
Jednostki OSP w KSRG są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo często działania
prowadzą samodzielnie. Stosunkowo gęsta sieć jednostek KSRG
pozwala skrócić czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia działań ratowniczych. Wraz z włączeniem do KSRG zmienił się też obszar działań jednostek. Dotychczas jednostki działały głównie na terenie własnych gmin. Z chwilą włączenia do
systemu terenem działania jest cały powiat, a w wyjątkowych
sytuacjach województwo.
Danuta Walecka

Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy
w ciepłych słowach wypowiadali się pod adresem strażaków
gminy Branice. Wójt Gminy, Pan Sebastian Baca, kończąc wystąpienie wręczył Naczelnikowi OSP Lewice Panu Leszkowi
Szelepa, obraz przedstawiający budynek Świetlicy Wiejskiej
w Lewicach w którym mieści się siedziba OSP. Na zakończenie
uroczystości Naczelnik OSP Lewice dh Leszek Szelepa podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i zaprosił na posiłek do Świetlicy Wiejskiej.
Jednostka OSP Lewice jest drugą jednostką z terenu gminy, po
OSP Branice, która należy do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Włączenie jednostki do KSRG możliwe
jest pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu
wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy. Od chwili powstania KSRG wymagania te zmieniają się
i „poprzeczka zawieszona jest coraz wyżej”. Jednostki włączane
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Dzień Kobiet 2017 w Branicach
Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony od 1910 roku, choć w Polsce najbardziej kojarzy się z czasami PRL i słynnymi już goździkami w pakiecie z rajstopami. Ale chociaż niektórzy mówią, że dzień kobiet powinien być codziennie, to jednak w tym roku 8 marca, jak zwykle w Dniu Kobiet, wszyscy
mężczyźni starali się sprawić swoim kobietom (czy to Mama,
Żona, Partnerka, Córka, Wnuczka, Siostra, Koleżanka czy
Współpracownica) sprawić choć ciut radości kwiatkiem, czy
czymś słodkim (biżuteria, czy wyprawa na Karaiby też byłyby
mile widziane).

W Branicach już tradycyjnie prezenty w różnej postaci rozdawali mężczyźni Mali i Duzi, z Wójtem Sebastianem Bacą na
czele... Wójt Gminy Branice z pomocnikiem z UG Branice w
osobie Szymona Moskały tym razem obdarowywali Panie napotkane na ulicach Branic słodkimi kwiatami – lizakami. Odwiedzili także mijane sklepy, bank oraz branickie placówki oświato-

we. Ich wizyta rozweseliła wiele kobiet w ten ponury, marcowy
dzień.
Redakcja
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Dzień Kobiet w Uciechowicach
8 marca w świetlicy wiejskiej w Uciechowicach odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przy suto zastawionym
stole zasiadło wspólnie ponad 40 pań nie tylko z Uciechowic,
ale również z okolicznych wiosek. W tym roku gościliśmy również naszego księdza proboszcza wraz z księżmi rekolekcjonistami. Humory wszystkim dopisywały, dlatego też było dużo
śmiechu, wspólnego śpiewania oraz wiele wspomnień.

Niezawodni panowie z rady sołeckiej zadbali o to żeby panie
tego dnia nie musiały zbyt dużo pracować, gdyż nie tylko obdarowali wszystkie panie pięknymi różami i słodkimi prezentami,
ale również dzielnie obsługiwali i podawali do stołu. Oczywiście nie zabrakło również słodkości, które jak co roku zostały
nam zasponsorowane przez naszego wioskowego darczyńcę.
Szczególne podziękowania należą się paniom, które upiekły

przepyszne ciasta oraz przygotowały równie pyszne potrawy na
to szczególne spotkanie.
Beata Nowak

Dzień Kobiet we Włodzieninie
Po raz kolejny Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 9marca w świetlicy wiejskiej
we Włodzieninie zebrały się panie, jak i nieliczni panowie,
aby wspólnie celebrować święto płci pięknej oraz kolejny sukces stowarzyszenia. Na zorganizowanym przez Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w Głubczycach konkursie kulinarnym ,,Ciasto bez pieczenia'' zajęliśmy III miejsce
Panom dziękujemy za bardzo wymowne, piękne życzenia,
kwiaty oraz małe prezenty niespodzianki.
Bożena Kowalczyk
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Kącik Seniora
w „Loterii dla oszczędzających" - nagroda główna - samochód
Ford FOCUS i 101 atrakcyjnych nagród.
8 - marca - ŚWIĘTO KOBIET.
Z tej okazji spotkaliśmy się w branickim Domu Kultury. Koleżanki ze Stowarzyszenia "BRANICZANKI" zaprosiły członków
z Koła Emerytów w Branicach i Panie z Koła Seniorów z Uvalna w Czechach do wspólnego świętowania.
Jak zawsze Panie przygotowały smaczny poczęstunek, były
kwiaty, śpiewy i towarzyszył nam bardzo dobry humor - dziękujemy !!!

23 lutego 2017r. świętowaliśmy "TŁUSTY CZWARTEK".
Obecnie obchody tego święta kończą się głównie na spożywaniu
dużej ilości pączków i chrustów. Tradycja nakazuje - dla własnego szczęścia zjeść choć jednego pączka, co niniejszym uczyniliśmy na spotkaniu. Na ten dzień amatorzy pączków czekają
z utęsknieniem. Tłusty czwartek to zapowiedź karnawału. To
ostatni moment, kiedy zgodnie z tradycją, możemy pofolgować
swoim zachciankom i najeść się smakołyków przed wielkim
postem. Pączki o różanym nadzieniu, w dużych ilościach prezento wały się znako micie na tle czerwo nych
"WALENTYNKOWYCH" serduszkach. To było spotkanie
wspomnień i opowieści.
Spotkanie przyjaciół z Koła Emerytów.
Na spotkaniu tym gościliśmy również przedstawiciela Banku
Spółdzielczego w Branicach. Tematem jego wystąpienia były
„Bezpieczne Finanse Seniora”. Profesjonalnej i bezpłatnej porady udzieliła nam Pani Joanna Kawulok, która w sposób interesujący przedstawiła zawiłe dla nas przepisy Banku pozwalające
uniknąć błędów przy zarządzaniu naszymi finansami.

Nasze pytania dotyczyły następujących problemów: Pełnomocnictwo do rachunku - jak ustanowić?, na co uważać?, czy
warto mieć pełnomocnika?, kiedy pełnomocnictwo wygasa?.
Przedstawione zostały również zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek /chwilówek/, zakupy na raty i „0” %.
Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali wykładu,
a następnie zadawali pytania, na które Pani Joanna ze zrozumieniem odpowiadała. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału

Anna Lenartowicz.
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Saperzy z Brzegu w branickim DPS-ie
Zaprezentowane zostały materiały fotograficzne i filmowe, będące dokumentacją rzeczywiście przeprowadzonych akcji rozminowania. Przedstawione zostały różnego typu znaleziska, od
lekkiej amunicji strzeleckiej, poprzez granaty, różnego rodzaju
miny aż do tych największych – pociski artyleryjskie i bomby
lotnicze.

21 lutego z inicjatywy mł. chor. rez. Krystiana Isańskiego,
w branickim Domu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie jego pensjonariuszy z grupą saperów z Patrolu Rozminowania
I Pułku Saperów z Brzegu.

Pięcioosobowy patrol pod dowództwem st. chor. szt. Adam
Adasika, przyjechał dwoma specjalistycznymi samochodami
używanymi na co dzień do przeprowadzania działań związanych
z poszukiwaniem i unieszkodliwianiem niebezpiecznych pozostałości wojennych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość prześledzenia kolejnych etapów działań, prowadzących do neutralizacji niebezpiecznych materiałów obejmujących: wykrywanie, wydobywanie, transport i neutralizację (detonację) na poligonach znalezionych zagrożeń.

Licznie zgromadzonej widowni, składającej się zarówno
z pensjonariuszy jak i pracowników DPS-u, prowadzący prelekcję dowódca patrolu zaprezentował specyfikę pracy saperów
podczas znalezienia niewypałów.

Prowadzący omówił również sposób zachowania się podczas
ewentualnego znalezienia tego typu materiałów oraz wymienił
instytucje które należy o takim znalezisku poinformować.
W kolejnym punkcie spotkania, żołnierze wchodzący w skład
patrolu zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej
pracy saperów – urządzenia wykrywające zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa stosowane przy bezpośredniej pracy z materiałami wybuchowymi – kamizelki ochronne, różne typy hełmów oraz kompletny strój sapera do prac w warunkach zagrożenia wybuchem.
Na zorganizowanej mini wystawie, zaprezentowane zostały
atrapy różnego rodzaju środków wybuchowych najczęściej znajdowanych na naszym terenie.
Każdy z uczestników prelekcji mógł je z bliska obejrzeć, dotknąć, co dla wielu z było pierwszą w życiu możliwością bliższego kontaktu z tego rodzaju materiałami.
Spotkanie zakończyło się pytaniami, niekiedy bardzo szczegółowymi na które bardzo wyczerpujących i kompetentnych odpowiedzi udzielił prowadzący prelekcję.
Redakcja

W pierwszej części spotkania wyświetlona została prezentacja,
na której przedstawiono zagrożenie wynikające z pozostawania
w ziemi niebezpiecznych pozostałości, po toczących się na tych
terenach walkach podczas II Wojny Światowej.
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Ferie zimowe w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach
Dodatkowych wrażeń dostarczyła nam też wystawa szopek, nie
mogło też obejść się bez zakupu pamiątek.

Nadszedł upragniony czas – ferie zimowe! W tym roku były
one długo oczekiwane, ponieważ odbyły się w ostatnim terminie: 13 lutego – 26 lutego.
W naszym ZGS-ie uczniowie mieli kilka możliwości zajęć.
Nasi nauczyciele wychowania fizycznego – p. Edward Czyszczoń i p. Łukasz Kędzierski - zorganizowali zajęcia w ramach
Szkolnego Koła Sportowego. Młodsi i starsi mogli pograć w piłkę nożną, spotkać się z kolegami, doskonalić grę zespołową
a p. Bartłomiej Pleśniak przeprowadził turniej w piłce nożnej
dla młodszych klas SP.
Innym sposobem na spędzenie wolnego czasu była jednodniowa wycieczka do Krakowa. Odbyła się ona w dwóch terminach
(21 i 23 lutego) ze względu na dużą ilość uczestników. Zwiedziliśmy tam Muzeum Inżynierii Miejskiej, którego siedzibą jest
zespół dawnych hal zajezdni tramwajowej usytuowanej na krakowskim Kazimierzu. Najpierw zobaczyliśmy tam ekspozycję

Na koniec wycieczki spragnieni i głodni odwiedziliśmy jeszcze Fabrykę Cukierków i … „MacDonalda”. Organizatorem wyjazdu była p. Aneta Pelc, która była wspierana przez następujących nauczycieli – opiekunów: Bogusławę Cykowską, Teresę
Czyszczoń, Grażynę Olczak, Czesławę Kasznia, Jadwigę Misiurka, Jolantę Dudek, Agnieszkę Lisiak, Bartłomieja Pleśniaka
i Macieja Nowaka.
Inną atrakcją w czasie ferii był wyjazd na lodowisko w Pszowie. Wszyscy uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności,
a przede wszystkim aktywnie spędzić czas. Opiekunami tej wycieczki byli: Teresa Malinowska, Edward Czyszczoń, Krzysztof
Majewski i Maciej Nowak.
Dwa tygodnie szybko minęły, ale wróciliśmy do naszego
ZGS-u z nowymi pomysłami, energią i wrażeniami. Tak więc
pożegnaliśmy ferie zimowe i nadszedł czas nowych wyzwań
i pracy.
Agnieszka Lisiak

„Wokół koła”, której eksponaty pozwalały wykonać wiele doświadczeń na temat zastosowania koła i wynalazków z nim
związanych. Następnie przeszliśmy do wystawy historycznych
obiektów techniki, ilustrujących rozwój polskiej myśli inżynieryjnej oraz rodzimych firm i zakładów przemysłowych. Oglądaliśmy więc motocykle, samochody (np. „słynną” warszawę, syrenkę czy fiata 126p), gramofony, magnetofony, telewizory, lodówki, odkurzacze i wiele innych ciekawych przedmiotów z XX
wieku. W Krakowie odwiedziliśmy też Centrum Nauki i Zabaw
– „Klockolandię”. Istnieje tam możliwość sterowania ponad
50-cioma interaktywnymi eksponatami i samodzielnego budowania z klocków „LEGO”. Oczywiście, wykorzystaliśmy tę
możliwość i każdy (opiekunowie też) świetnie się bawił. Pod
opieką animatorów również przeprowadzaliśmy eksperymenty
chemiczne, np. stworzyliśmy „miniburzę” i miniwulkan”.

A w naszym przedszkolu ...
kolorów farb do włosów i sprzęt potrzebny do jej nałożenia.
Pani Natalia opowiedziała przedszkolakom o swojej pracy i zadaniach jakie wykonuje fryzjer. Zaprezentowała także swoje
umiejętności czesząc wszystkie dzieci - dziewczynkom zakręcając loki, prostując lub karbując włosy. Zaś chłopcy siadając na
krzesło do uczesania włosów byli bardziej wymagający, prosili
o fryzurę na „Lewandowskiego” lub na „Ronaldo” Wszyscy
bardzo chętnie wczuwali się w rolę modela/modelki. Dla przedszkolaków była to bardzo ważna i cenna lekcja, gdyż miały okazję podpatrzeć trudną, wymagającą precyzji i cierpliwości pracę
fryzjerki. Bardzo dziękujemy Pani Natalii za poświęcony czas
i za spotkanie z przedszkolakami.
Podczas trwania ferii zimowych 2017r.w naszym Przedszkolu
przeprowadzony został remont dwóch sal dydaktycznych, sali
grupy ,,Misiów” czyli maluszków oraz, „Żabek” czyli średnia-

Pewnego pięknego lutowego dnia
nasze przedszkole odwiedził bardzo
ciekawy gość. Była to pani fryzjerka.
W dodatku dobrze znana dzieciom,
bo to mamusia Majki, dziewczynki
z grupy starszaków. Jednak tym razem Pani Natalia przyszła do przedszkola w zupełnie innej roli, postanowiła pokazać dzieciom swoją pracę,
pracę fryzjera. Przyniosła ze sobą dużą torbę, a w niej wszystko, czego
potrzebuje i używa w swojej pracy
fryzjer: nożyczki, grzebienie, wałki,
prostownicę, suszarkę, lokówkę,
piankę do włosów, lakier, oraz paletę
8
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ków. Prace remontowe polegały na: demontażu boazerii, gruntownym odnowieniu powłoki ściennej, obudowie przebiegających przez salę rur CO, położona została również nowa podłoga
w sali maluszków. Specjalnie dla dzieci do sal zostały zakupione również nowe kolorowe, estetyczne i bardzo funkcjonalne
mebelki.
Prace przygotowawcze i remontowe były prowadzone przez
pracowników Urzędu Gminy Branice pana Janusza, pana Wiesława, pana Krzysztofa, i pana Eugeniusza pod kierunkiem Pana
Marka Kiszczyka. Serdecznie dziękujemy za terminowe
i sprawne wykonanie wszystkich prac. Pomagali nam także rodzice oraz dziadkowie dzieci a także panowie Mariusz i Ryszard
którym bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy także do pana Mateusza taty Radka i Emilki za samodzielne poskładanie dwóch zestawów mebli. Wykonane prace w znacznym stopniu podniosły standard naszego przedszkola
a także przyczyniły się do zapewnienia doskonałych warunków
do pracy, nauki i zabawy. Dzieciom bardzo spodobał się nowy

wygląd ich sal, co potwierdzają zdjęcia. Bardzo dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w tak ważne i bardzo potrzebne
przedsięwzięcie.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach

„Wszystkiego Dobrego dla Chorego”
„Czego dziecko nie dostanie, rzadko
umie potem dać innym ludziom”

Od wielu lat organizujemy wspólne przedsięwzięcia z Domem
Pomocy Społecznej w Branicach. Tak też było trzeciego marca
w Międzynarodowy Dzień Chorego mieszkańcy DPS w Branicach wraz ze swoimi opiekunami przyjęli nasze zaproszenie.

dr James
Otaczający nas świat to rzeczywistość, która stawia przed nami coraz więcej wymagań i oczekiwań. Przedszkole jest elementem systemu oświaty, ale także elementem środowiska społecznego. Jest instytucją polecającą usługi edukacyjne, których najważniejszymi odbiorcami są dzieci i ich rodzice.

W tym dniu dzieci zaprezentowały gościom swoje umiejętności wokalne i taneczne oraz obdarowały zaproszonych gości
własnoręcznie przygotowanymi upominkami, a nawet słodkim
poczęstunkiem. Dzieci w taki sposób uczą się szacunku do starszych osób i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
a w zamian otrzymują szczery i bezcenny uśmiech.

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając
dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata,
umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

Marzena Barszczewska
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Ferie w Ziarenku
,,Ojciec święty Franciszek naucza, iż ,,odpoczynek jest równie
ważny jak praca. Jednak nie odpoczynek polegający na nicnierobieniu lub marnowaniu czasu. Chodzi o zmianę tego, czym wypełniamy dzień”. Tak też więc został przygotowany plan feryjnych
działań w Ziarenku by czas zimowego odpoczynku dla dzieci był
dobrze wypełniony.
W naszym regionie ferie rozpoczęły się w Światowy Dzień Radia tak więc bardzo szybko Ziarenko zamieniło się w studio radiowe. Rozgłośnia Ziarenko nadawała audycje kulinarne, sportowe,
informacyjne przez cały dzień. Radości było sporo ponieważ niektóre fale się nakładły, bo Ziarenkowi redaktorzy mieli wciąż nowe pomysły na konkretne audycje, jednym słowem: dawali z siebie naprawdę wszystko.

W ferie odwiedzili nas także wyjątkowi goście, którymi byli
chorzy ze szpitala w Branicach. Dziękujemy Pani Annie Dudziak,
Opiekunom jak i wszystkim przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas, wspólną zabawę i zapraszamy ponownie.
Dzięki takim spotkaniom uczymy się na siebie patrzeć „oczami
Boga” do czego wszystkich zachęca papież Franciszek.

Nie zabrakło też wyjazdu do kina w Kędzierzynie, no i tradycyjnie odwiedziny w Mc Donaldzie sprawiły że wszyscy byli szczęśliwi.
Konkursy, planszówkowy zawrót głowy, wydzieranki, malowanki i inne zajęcia w dni wolne od nauki szkolnej spowodowały
że czas ferii bardzo szybko minął.
Dziękujemy Pani Agnieszce Surma, Rodzicom, Wolontariuszom
i wszystkim odwiedzającym Ziarenko za pomoc i zaangażowanie
w pracę wychowawczą dla dobra naszych Ziarenek.
s. Małgorzata Cur

A w kolejnym dniu był bal na 100 par. Otrzymaliśmy miłe zaproszenie do udziału w balu przy szpitalu. Ważne jednak dla nas
wymaganie - to było przebranie. No i udało się, zimowe klimaty,
śnieżne szaty i rymy się skończyły ale te taneczne chwile króla
wyłoniły. No i mamy w Ziarenku Króla Mateusza, miejmy nadzieje że miłościwie panującego.

Turnieje Żaków i Orlików - „BAWI NAS PIŁKA”
25 lutego 2017 r. nasze branickie Orliki, po 4 meczach (2 remisach i 2 wygranych) zdobyły II miejsce w halowym turnieju
z cyklu "Bawi na piłka". Skład drużyny: Marcin Semmler, Oskar
Wierzbicki, Bartosz Herbut, Mateusz Hawron, Oskar Sipel, Marcel Nowak, Tomasz Grządziel, Szymon Reszowdki, Kacper Morawski, Oliwier Łacek, Marcel Smmler.

Natomiast 26 lutego 2017 r. nasza najmłodsza drużyna „Żaki”
rozegrała swój drugi turniej w ramach cyklu "Bawi nas piłka".
Wygrały Orliki z Kietrza, ale wszyscy zawodnicy z 7 drużyn biorących udział w turnieju dawali z siebie wszystko. Nerwy były co
najmniej jak na Narodowym, a kondycji i chęci mogą tym małym
piłkarzom pozazdrościć piłkarze z naszej kadry narodowej. Skład
drużyny: Bartosz Lenartowicz, Adrian Semmler, Krystian
Semmler, Filip Olender, Dawid Pełechaty, Tomasz Stec, Mateusz
Stępień Rother, Filip Margiel, Kacper Waleriańczyk. Najlepszym
strzelcem został zawodnik z naszych Żaków - Krystian Semmler!

Trenerem obu drużyn jest Łukasz Kędzierski. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi! Dziękujemy bardzo Arturowi Komarnickiemu z ramienia OZPN za organizację obu imprez
Redakcja

10

Informator Branicki

Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice
Turniej w Piłce Halowej Juniorów o Puchar Wójta Gminy
Branice (rocznik 1998 i młodsi) odbył się 18 lutego 2017r.
w hali sportowej ZGS w Branicach. W tym roku rozbieżność
wiekowa zawodników była jeszcze ogromna, gdyż najstarsi zawodnicy byli z rocznika 1998, a najmłodsi z 2003 roku. Większość zawodników za rok znów ma szansę się wykazać w nie
zmienionych składach, gdyż były drużyny, w której wszyscy zawodnicy są z roczników: 2000-2003, więc jeszcze przez 2, a nawet w niektórych przypadkach 5 lat, mogą brać udział w kolejnych turniejach! Młodsi zawodnicy odważnie wzięli udział
w Turnieju, żeby zobaczyć co „starszyzna” sobą reprezentuje
i dzielnie walczyli, bo jedna z najmłodszych drużyn - FC Rock
Stars zajęła miejsce na podium.
Klasyfikacja końcowa Turnieju Juniorów o Puchar Wójta
Gminy Branice:
I. FC Łapanka,
II. ZRYW WYSOKA,
III. FC Rock Stars,
IV. FC Brona Kultywator,
V. NC Pionierzy.
Królem strzelców został Szymon Malinowski (FC Łapanka 11 bramek), Najlepszy bramkarz to Łukasz Kaźmierczyk (Zryw
Wysoka), Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Filip
Bieniarz (FC Łapanka).

III miejsce - FC Rock Stars w składzie:
Jacek Wyskiel, Bartłomiej Badower, Jakub Misurka, Kamil Żywina, Filip Wołoszczuk, Wiktor Pawluś.
Opiekun drużyny: Artur Żywina.
Gratulujemy zwycięzcom!

Sędziami głównymi byli: Kazimierz Suliga, Fabian Russ
i Edward Czyszczoń. Obsługą techniczną zajmowała się nieoceniona Aleksandra Żywina, a pomagał jej Maciej Wieczosek.
W imieniu Wójta Gminy Branice dziękujemy za udział
wszystkim uczestnikom oraz opiekunom drużyn. Dziękujemy
również osobom, które zajmowały się organizacją turnieju: sędziom - Kazimierzowi Suliga i Fabianowi Russ, obsłudze technicznej – Oli Żywina i Maćkowi Wieczosek, za opiekę medyczną –Wioletcie Suliga, za dokumentację zdjęciową – Oli Czyszczoń oraz Paniom: Krysi i Eli za przygotowanie poczęstunku dla
zawodników! Dziękujemy też dyrektorowi ZGS w Branicach Zenobii Majewskiej za czuwanie nad przebiegiem całego turnieju. Największe podziękowania należą się Panu Edwardowi
Czyszczoniowi, który był pomysłodawcą organizacji tego turnieju, sędzią i głównym organizatorem.
Foto: Aleksandra Czyszczoń
Redakcja

I miejsce - FC Łapanka w składzie:
Filip Bieniarz, Maciej Churas, Szymon Malinowski, Bartek Dudek, Gracjan Włodarczyk, Dawid Różnicki.
Opiekun drużyny: Marek Malinowski.
II miejsce - ZRYW WYSOKA w składzie:
Filip Plata, Bartosz Gramatyka, Dawid Żakowski, Kuba Gołuchowski, Kacper Rogalski, Sebastian Kaźmierczyk, Łukasz
Kaźmierczyk. Opiekun drużyny: Krystian Mruszczok.

11

Informator Branicki

II Turniej piłki koszykowej
o Puchar prezesa Branickiego Towarzystwa Sportowego
W dniu 10 marca 2017 roku, w hali sportowej przy Zespole
Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach, odbył się II Turniej piłki
koszykowej o „Puchar prezesa Branickiego Towarzystwa Sportowego”. Zawody odbyły się dzięki środkom pozyskanym z funduszu sołeckiego Gminy Branice.
Turniej otworzył występ Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Bliszczyc, w składzie:
Piotr Redel, Przemysław Giec, Dawid Cykowski, Mateusz Kościelny, Wojciech Zamłyński, Łukasz Kędzierski.
Trzecie miejsce zajęła drużyna White Niggas, w składzie:
Antoni Wołoszyn, Bartłomiej Węgrzyn, Dominik Śniatowski,
Daniel Staszczyszyn, Karol Jury, Paweł Szyszka, Wojciech
Szczepanik, Kacper Zapotoczny, Maciej Gwaj.
Czwarte miejsce zajęła drużyna Alkopoligamia, w składzie:
Michał Redel, Patryk Natołoczny, Aleksander Kijewski, Daniel
Kijewski, Sebastian Moryl, Łukasz Gawroński, Jakub Żukowiecki, Łukasz Mazurkiewicz.
Wyniki poszczególnych meczy:
Bliszczyce - White Niggas 18:14,
BTS - Alkopoligamia 32:10,
Alkopoligamia - White Niggas 14:22,
BTS - Bliszczyce 28:18,
Alkopoligamia - Bliszczyce 15:34,
BTS - White Niggas 26:23.
Serdecznie dziękujemy: Sołectwu Branice za sfinansowanie
turnieju, zespołowi Impuls za piękny występ, wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, kibicom za doping i wsparcie
oraz Dyrekcji Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego i Gminie Branice za udostępnienie hali!
Zapraszamy także na następny turniej za rok.
PS. Więcej zdjęć oraz filmy na FB BTS
Bartłomiej Pleśniak - BTS Branice

Rywalizacja toczyła się w sportowej atmosferze, wszystkie mecze były bardzo zacięte i na szczęście obyło się bez poważnych
kontuzji. Organizatorzy zawodów, a więc drużyna BTSu, okazali się mało „gościnni” wygrywając wszystkie trzy mecze i całe
zawody.
Drużyna występowała w składzie:
Edward Czyszczoń, Marek Żywina, Michał Łabus, Bartłomiej
Pleśniak, Maciej Atłachowicz, Mateusz Walo, Paweł Zagórski,
Jakub Cyganowicz.
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Gratulacje dla SUPER
BABCI z Lewic!
Każdy wiek ma swoje prawa
i w każdym można być Mistrzem! Mamy świetnych mieszkańców i często chwalimy się Ich
sukcesami.
Tym razem miło nam poinformować o sukcesie Pani Marii Ozimek z Lewic (nota bene pracownika Oddziału w Bliszczycach - Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i Wysokiej), która wygrała w
plebiscycie NTO na Super BABCIĘ i Super DZIADKA! Gratulujemy Pani Marii wygranej, a Jej Rodzinie
takiej Super Babci, wnukom: Stasiowi i Jasiowi!

Bezpieczne opryskiwanie
Każdego roku wraz z przyjściem wiosny rozpoczynają się intensywne prace polowe. Korzystając ze sposobności chcielibyśmy prosić rolników prowadzących zabiegi ochrony roślin o rozważne i bezpieczne
opryskiwanie upraw polnych.
Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin są
główną przyczyną ich śmierci co stanowi bardzo poważny problem. Stosowanie środków
w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną
ze względu na utrzymywanie zdrowotności
upraw rolniczych, przekłada się to na wielkość
uzyskiwanych plonów. Ale należy także pamiętać o tym, że podstawą odpowiedniego plonowania, jest właściwe zapylanie roślin przez
owady zapylające, spośród których na pierwszym miejscu znajduje się
pszczoła miodna. Efektem jej działalności na uprawach rolniczych jest
zawsze zwiększenie plonów nawet o kilkadziesiąt procent. Jest grupa roślin, których plon jest uzależniony wyłącznie lub prawie wyłącznie od
owadów np. gryka, lucerna, owoce jagodowe (maliny, porzeczki, truskawki). Zapylenia wymagają również drzewa, krzewy i rośliny ozdobne.
W celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej m.in.:
− opryski prowadzić po godzinach lotu pszczół (pod wieczór po
godz. 20) rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu
pszczół,
− nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami,
− środki ochrony roślin rozprowadzać sprzętem sprawnym technicznie,
który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie
organizmów szkodliwych,
− stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami,
− środki ochrony roślin na terenie otwartym aplikować sprzętem naziemnym jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, i co najmniej 20 m
od pasiek.
Będziemy bardzo wdzięczni za spełnienie naszej prośby. Przy okazji
dziękujemy tym rolnikom, którzy w ubiegłym roku wykonywali zabiegi
ochrony roślin bezpiecznie i zgodnie z dobrą praktyką rolniczą.
Kierownik Referatu Budownictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Aneta Kopeczek

Redakcja

Finansowanie zespołów tanecznych z środków UG Branice 2016 - 2017
Zgodnie z sugestiami mieszkańców, przedstawimy Państwu
środki jakie Urząd Gminy Branice przeznaczył w 2016 r. i jakie
środki przeznaczy w 2017 r. na działalność statutową zespołów
tanecznych: Kaprys i Impuls funkcjonujących przy ZGS Branice.
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

2016 r.
KAPRYS
Dotacja konkursowa na realizację zadań

10000

KAPRYS
Dotacja konkursowa na realizację zadań

10000

IMPULS
18000

Wynagrodzenie instruktora I

9000

Wynagrodzenie instruktora II

5500

Przewozy autokarowe

3000

3000

Fundusz zwalczania problemów
alkoholowych

2500

2500

Nagroda dla zespołu za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata

2000

IMPULS
15000

Wynagrodzenie instruktora I

9000

Wynagrodzenie instruktora II

5500

Przewozy autokarowe

4000

4000

2500

2500

31000

21500

Fundusz zwalczania problemów
alkoholowych
RAZEM :

2017 r.
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32000
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Wykaz drobnych zadań inwestycyjnych w 2017 r.
Zestawienie wydatków Gminy Branice na drobne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku
Wartość
zadania

Lp.

Nazwa zadania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Udrożnienie rowów melioracyjnych - Branice ul. Mickiewicza
Udrożnienie rowów melioracyjnych - Posucice
Udrożnienie rowów melioracyjnych - Wiechowice
Udrożnienie rowów melioracyjnych - Dzbańce
Udrożnienie rowów melioracyjnych - Lewice
Udrożnienie rowów melioracyjnych - Wysoka
Odtworzenie kanalizacji deszczowej - Gródczany
Remont przepustu - Jędrychowice
Poszerzenie przepustów dróg transportu rolnego - Branice/Bliszczyce
Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy - Lewice
Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym - Jędrychowice
Wymiana pokrycia dachowego w budynku byłej szkoły - Bliszczyce
Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym - Posucice
Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy - Niekazanice
Wymiata wiaty przystankowej - Branice
Wymiata wiaty przystankowej - Wysoka
Wymiata wiaty przystankowej - Jędrychowice
Montaż tablic informacyjnych - Branice (2 szt.)
Montaż tablic informacyjnych - Niekazanice
Montaż tablic informacyjnych - Posucice
Montaż tablic informacyjnych - Jędrychowice
Montaż tablic informacyjnych - Dzbańce Osiedle
Montaż tablic informacyjnych - Dzbańce
Montaż tablic informacyjnych - Jabłonka
Montaż tablic informacyjnych - Turków
Montaż tablic informacyjnych - Lewice (2 szt.)
Remont stadionu - Lewice
Remont sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Remont ogrodzenia parkingu - Branice Ośrodek Zdrowia
Utwardzenia drogi - Turków
Utwardzenia drogi - Wysoka
Utwardzenie drogi - Dzierżkowice
Utwardzenia drogi - Wiechowice
Położenie dywanika asfaltowego - Włodzienin Kolonia
Położenie dywanika asfaltowego - Bliszczyce
Położenie dywanika asfaltowego - Michałkowice
Prace brukarskie - Jakubowice
Prace brukarskie - Boboluszki
Zebranie darnin drogi - Wiechowice / Dzierżkowice
Remont chodnika - Branice ul. Skłodowskiej
Remont parkingu - Branice ul. Skłodowskiej
Budowa nowych pkt. oświetleniowych - Uciechowice
Budowa nowych pkt. oświetleniowych - Włodzienin
Budowa nowych pkt. oświetleniowych - Branice
Projekt rozbudowy szatni LZS - Wysoka
Remont przewodów kominowych w świetlicy - Gródczany
Projekt techniczny remontu mostu - Włodzienin
Remont ogrodzenia szkoły ZGS Branice
Remont sali sportowej - ZGS Branice
Remont inne - ZGS Branice
Prace malarskie - SP Włodzienin
Przystosowanie obiektu do przepisów przeciw pożarowych - SP Włodzienin

RZAEM

16500
5000
5000
5000
8500
5000
11500
12000
5000
45000
35000
45000
35000
65000
3500
3500
3500
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
3000
50000
35000
9000
5000
12000
3000
5000
14000
18000
15000
5000
5000
8700
65000
73000
15000
15000
15000
4000
10000
20000
15000
30000
12000
5000
65000

854 200
14

Środki zaŚrodki zaplaplanowane nowane w funw budżecie duszu sołeckim
16500
5000
5000
5000
8500
5000
11500
5000
7000
5000
45000
35000
45000
25000
20000
3500
3500
3500
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
3000
50000
35000
9000
5000
12000
0
5000
5000
9000
10000
8000
15000
5000
5000
8700
65000
73000
15000
15000
15000
4000
10000
20000
15000
30000
12000
5000
65000

772 200

24 000
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OGŁOSZENIE
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH
Działając w oparciu o przepis art.24 ust 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2015r. poz.139r.),

Ogłasza
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
zgodnie z Uchwałą Nr XXV/247/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
Lp.
1.
1.

Taryfowa grupa Odbiorców
2
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe.

Wyszczególnienie
3
1. Cena za1m dostarczonej wody.
3

2. Stawka opłaty abonamentowejwodomierz.

Cena/ Stawka
Netto
z Vat
4
5
3,10
3,35
1,63

1,76

Jednostka
miary
6
3
zł/m
zł/odbiorcę/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców

1
1.

2
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy.

Cena/Stawka
netto
z Vat
4
5
6,46
6,98

Wyszczególnienie
3
1. Cena za 1 m3
odprowadzonych ścieków.

Jednostka
miary
6
zł/m3

Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) oraz
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127, poz.886)
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wskazań, a w przypadku
braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r.
Nr 8, poz.70).
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy
wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców
usług.
Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
Anna Kruczek

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 Pow. i położenie
(nr
działki)
i KW
190/8
0,1406 ha
Branice
KW nr ul. Szkolna
OP1G/000238
93/0

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)
(P) przeznaczenie podstawowe –
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna

Termin
przetargu

opis

Działka z przeznaczeniem pod zabu- 10.04.2017
dowę mieszkaniową jednorodzinną.
Kształt działki korzystny, regularny godz.10:00
wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga gruntową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie. W granicy działki
przebiega instalacja wodna i kanalizacyjna w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela.
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Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

23 898,28 zł 2 500.00 zł
+ VAT według
obowiązującej wpłata do
stawki
06.04.2017

uwagi

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości
63 miesięcy.

Informator Branicki

INFORMACJA

W lutym 2017r.

o cenach wody i ścieków dla gospodarstw domowych
w Gminach Powiatu Głubczyckiego
Lp.

Gmina

Cena brutto zł/m3
Woda
Ścieki
3,55
6,58

1.

Głubczyce

2.

Kietrz

4,21*

5,73*

3.

Baborów

3,60*

3,74*

4.

Reńska Wieś

3,66

5,26

5.

Branice

3,35

6,98

*zmiana cen lipiec 2017

Jak wynika z przedstawionego zestawienia cen wody i ścieków w Gminie Branice, mamy cenę wody najniższą spośród w/w Gmin, natomiast cena ścieków jest
wyższa z uwagi na prowadzone od 2010r. porządkowanie gospodarki ściekowej.
Wybudowana została nowa Oczyszczalnia Ścieków spełniającą wymogi prawa
ochrony środowiska wraz z siecią kanalizacyjną, przepompowniami sieciowymi
i przydomowymi. Koszty eksploatacji wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych
znajdują odzwierciedlenie w cenie 1 m3 oczyszczanych ścieków, przy obecnie niskiej ich ilości.
Do budowy infrastruktury kanalizacyjnej, wymagającej dużych nakładów finansowych zobowiązuje nas zarówno troska o nasze środowisko, jak i Unijna Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z którą
do 2020 roku zobowiązani jesteśmy skanalizować w 100% Aglomerację obejmującą miejscowości Branice, Boboluszki, Michałkowice, Lewice i Wysoką.
Mieszkańcy Gminy nieobjęci systemem kanalizacji sanitarnej zobowiązani
są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250) do posiadania podpisanych
umów na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, oraz
udokumentowane rachunkami potwierdzenie ich regularnego opróżniania
przez uprawniony do tej działalności podmiot.
Należy podkreślić, iż wpływ na cenę oczyszczania ścieków, zarówno tych odprowadzanych siecią kanalizacyjną jak i tych z opróżnianych szamb, mamy również
My Mieszkańcy. Niewłaściwa eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych poprzez odprowadzanie do niej odpadów stałych, nie rozpuszczających się w wodzie, powoduje liczne awarie mające znaczący wpływ na ostateczną cenę odprowadzanych
ścieków.
Tak więc każdy z nas może przyczynić się do tego, aby odprowadzane ścieki
w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz aby
koszt ich oczyszczania był jak najniższy.
Nie inwestowanie w infrastrukturę kanalizacyjną oraz brak działań ograniczających zrzut nieoczyszczonych ścieków do przydrożnych rowów, wpływa
nie tylko na degradację środowiska, ale grozi również wysokimi karami finansowymi.
Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach
Anna Kruczek

Urodzili się
1. Dachton Kewin - Wiechowice.
2. Gonska Fabian - WłodzieninKolonia.
3. Kloc Mikołaj - Włodzienin-Kolonia.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Agnieszka Dornfeld (Branice)
- Kmak Sylwester.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Howis Aniela - lat 82, Branice.
2. Lenartowicz Teresa - lat 81, Branice.
3. Dereń Franciszek - lat 96, Boboluszki.
4. Kuca Ilza - lat 73, Branice.
5. Leśniak Helena - lat 84, Bliszczyce.
6. Szycht Albin - lat 84, Lewice.
7. Kock Irena - lat 83, Bliszczyce.
8. Florek Franciszek - lat 82, DPS Branice.
9. Plicko Jan - lat 66, DPS Dzbańce.
10. Waleczko Maria - lat 89, DPS
Dzbańce.
11. Kocot Nina - lat 85, DPS Dzbańce.
12. Niespodziewana Lidia - lat 86, DPS
Dzbańce.
13. Kubaty Zofia - lat, 96 DPS Bliszczyce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6554 mieszkańców,
w tym 3352 kobiety.
W lutym 2016 r.
było nas 6670 osób.
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