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Remonty, inwestycje, modernizacje.
W miesiącu kwietniu na terenie Gminy Branice kontynuowane
były prace zaplanowane do realizacji w bieżącym roku, natomiast w przypadku świetlicy w Lewicach kontynuowano i zakończono wcześniej rozpoczęty remont.
Branice
Wykonanie parkingów przy ulicy Żymierskiego (obok banku)
i przy ulicy Skłodowskiej
Zakres prac obejmował:
− wykonanie odwodnienia terenu parkingu,
− ułożenie nowych krawężników i obrzeży,
− wykonanie i zagęszczenie trzywarstwowej podbudowy,
− ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

Lewice
Remont Świetlicy Wiejskiej
Zakres prac:
− remont dachu (ocieplenie i wykonanie izolacji ze styropapy),
− remont parkietu (przełożenie, cyklinowanie i lakierowanie),
− zamurowanie części otworów okiennych w pomieszczeniu
świetlicy,
− wymiana pięciu okien i drzwi tarasowych w pomieszczeniu
świetlicy (wymiana okien i drzwi drewnianych na okna
i drzwi z PCV).

Koszt całości modernizacji obiektu - 43 372 zł.
Gródczany
Odprowadzenie wody deszczowej, remont chodnika
W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

Na parkingu przy ul Żymierskiego znajduje się 7 stanowisk postojowych, natomiast przy ul. Skłodowskiej 13 stanowisk.
Koszt wykonanych prac - 63 341,39 zł.
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− przykrycie rowu kręgami betonowymi,
− wykonanie „łapacza” wody spływającej z pól,
− wykonanie na odcinku 70m chodnika z płyt betonowych
(płyty z odzysku).
Koszt wykonanych prac - 16 650 zł.

Wódka
Remont pomieszczenia kuchennego na zapleczu Świetlicy Wiejskiej – prace wykonano ze środków funduszu sołeckiego.
Zakres prac obejmował:
− ułożenie płyt gipsowo-kartonowych na suficie ścianach,
− położenie płytek ceramicznych na ścianach,
− malowanie pomieszczenia.
Prace wykonała grupa remontowa UG w Branicach.

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach od 3 kwietnia 2017
roku ma nową siedzibę mieszczącą się przy ul. Żymierskiego 61
w Branicach, w tzw. „dawnym budynku Policji”. Policja zajmuje obecnie jedno pomieszczenie natomiast pozostałą część parteru i piwnice budynku zajmuje OPS.

W celu dostosowania obiektu do potrzeb OPS-u i Policji przeprowadzono gruntowny remont, który obejmował m.in.: położenie nowych posadzek, nowych podłóg, tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów, roboty instalacyjne elektryczne dla całego
budynku, prace instalacyjne dotyczące sieci informatycznej,
montaż alarmu i monitoringu, kompleksowe wyposażenie pomieszczeń.
Nowa siedziba dla OPS była niezbędna ze względu na trudne
warunki lokalowe, które nie pozwalały na zapewnienie odpowiednich standardów obowiązujących dla przyjmowania interesantów przychodzących z trudnymi, osobistymi sprawami.
Zmiana siedziby na bardziej przyjazną mieszkańcom, umożliwi
z pewnością lepsze funkcjonowanie Ośrodka. Obiekt dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku
wydzielono pomieszczenie na salę konferencyjną, w której będą
odbywały się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie, spotkania z psychologiem i radcą prawnym, szkolenia w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE. Sala ta może pełnić
również rolę „przyjaznego pokoju” do przeprowadzania rozmów
z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W sali tej znajduje się również kącik dla małych dzieci.
Wartość środków przeznaczonych na to zadanie to kwota
ok. 110 000 zł. (w tym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych).
Większość prac została wykonana przez grupę remontową
Urzędu Gminy w Branicach.
Kontakt do OPS w Branicach:
ul. Żymierskiego 61 (budynek policji) 48-140 Branice
e-mail: opsbranice@post.pl, kierownik-ops@branice.pl
Kierownik - tel. 781 970 500
Pracownicy socjalni - tel/fax. 77 486 00 60 tel. 798 164 605
Świadczenia rodzinne, 500+, Fundusz alimentacyjny, Biuro
projektów - tel. 798 171 410
Księgowość - tel. 781 610 500
Kierownik OPS Branice - Aneta Kuziora
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Tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice” przyznany
Podczas sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się
w dniu 15 maja br. nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowej statuetki dla Pana dr Benedykta Pospiszyl w związku z otrzymaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”.
To szczególne wyróżnienie zostało przyznane przez Radę Gminy Branice w dowodzie uznania za szczególne
osiągnięcia mające istotne znaczenie dla rozwoju i promocji Naszej Gminy, za aktywność społeczną, zawodową,
a także popularyzację historii i kultury Gminy Branice.
Dyplom i statuetkę wyróżnienia wręczyli: Wójt Gminy
Branice Sebastian Baca oraz Przewodniczący Rady Gminy
Branice Marian Fuczek
Raz jeszcze GRATULEJEMY!

I Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego

Rising

Stars

„Rising Stars”, czyli wschodzące gwiazdy – pod taką nazwą
29 kwietnia 2017r. Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS we
współpracy z Gminą Branice i Zespołem Gimnazjalno –
Szkolnym w Branicach zorganizował pierwszy Festiwal Tańca
Nowoczesnego.

3 DANCE 8 z Wrocławia w kat. Formacje DD dzieci do 11
lat,
3 DANCE 1 z Wrocławia w kat. Formacje DD juniorzy
12 – 15 lat,
FLASH DANCE CREW z Jastrzębia Zdroju w kat. Mini Formacje Show Dance dzieci do 11 lat,
FLASH DANCE JUNIOR z Jastrzębia Zdroju w kat. Mini
Formacje Show Dance juniorzy 12 – 15 lat,
IMPET z Żor w kat. Mini Formacje Show Dance dorośli pow.
15 lat,
ISKIERKI z Syrynii w kat. Formacje SD dzieci do 11 lat,
SKAZA z Raciborza w kat. Formacje SD juniorzy 12 – 15 lat,
SKAZA z Raciborza w kat. Formacje SD dorośli pow. 15 lat,

Wzięło w nim udział ponad 500 tancerzy z 16 Zespołów z całej Polski, m. in. z Wrocławia, Jastrzębia Zdroju, Nysy, Rudy
Śląskiej i innych mniejszych miejscowości oraz oczywiście Zespół IMPULS. Rywalizacje odbywały się w trzech kategoriach
tanecznych: Disco – dance, Show Dance i Hip – hop, w których próbowały swoich sił Mini Formacje (3 – 7 tancerzy) i Formacje (8 – 24 tancerzy). Obowiązywał także podział wiekowy:
dzieci do 11 lat, juniorzy 12 – 15 lat oraz dorośli powyżej 15 lat.
W jury zasiadali profesjonaliści, sędziowie Polskiej Federacji
Tańca i International Dance Organization w składzie: Łukasz
Łukomski z Opola – przewodniczący jury, Jana Dragounová
Marková z Plzna, Katarzyna Bryłka z Opola oraz Radomir Bachar z Opola.
Mistrzami poszczególnych kategorii tanecznych i wiekowych
zostali:
3 DANCE 1 z Wrocławia w kategorii Mini Formacje Disco –
Dance dzieci do 11 lat,
JUNI IMPULS z Branic w kategorii Mini Formacje Disco –
Dance juniorzy 12 – 15 lat,
IMPULS z Branic w kategorii Mini Formacje Disco – Dance
dorośli pow. 15 lat,
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Głubczyce. Zadowolenie i liczne gratulacje ze strony gości, tancerzy i widzów pokazały, że Festiwal okazał się sukcesem organizacyjnym, a uczestniczące w nim Zespoły cechował wysoki
poziom umiejętności tanecznych.

BE YOURSELF z Nysy w kat. Mini Formacje Hip – Hop
dzieci do 11 lat,
BLACKOUT CREW z Jastrzębia Zdroju w kat. Mini Formacje Hip – hop juniorzy 12 – 15 lat,
JUST CREW z Chrzanowa w kat. Mini Formacje Hip – Hop
dorośli pow. 15 lat,
JUST KIDS z Chrzanowa w kat. Formacje HH dzieci do 11
lat,
BLACKOUT JUNIOR z Jastrzębia Zdroju w kat. Formacje
HH juniorzy 12 – 15 lat,
SKAZA z Raciborza w kat. Formacje HH dorośli pow. 15 lat.
Festiwal „Rising Stars” był pierwszą imprezą taneczną o randze ogólnopolskiej organizowaną w naszej Gminie i Powiecie

Wszystkim, którzy pomogli w organizacji Festiwalu i zaangażowali się w prace przygotowawcze i porządkowe pragnę podziękować z całego serca. Szczególne podziękowania kieruję do
Wójta, Pana Sebastiana Bacy, pracowników Gminy Pań: Grażyny Margiel, Beaty Nowak i Iwony Kopanieckiej, Dyrekcji ZGS
Pań: Zenobii Majewskiej i Anety Pelc, pracowników obsługi
ZGS, strażaków OSP Branice, pomagającym nam uczniom oraz
wspaniałym Rodzicom Tancerzy Zespołu Impuls.
Kierownik Festiwalu
Karolina Gunia
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IMPULS kolejny raz na podium!
29 kwietnia 2017 r. wszystkie grupy Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS wzięły udział w I Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca Nowoczesnego „Rising Stars” w Branicach. Na Festiwal
przyjechały liczne składy Zespołów z całego kraju o wysokich
umiejętnościach tanecznych. Impuls jako organizator tej imprezy z dumą może poszczycić się osiągnięciami miejsc na podium
zdobytymi przez każdą grupę wiekową.

Zespół IMPULS startował także w Bloku Show Dance gdzie
wystąpiły trzy grupy: MINI IMPULS 1, MINI IMPULS 2 oraz
IMPULS. Dwie pierwsze grupy startowały w kategorii wiekowej dzieci do 11 lat i uplasowały się na podium na II i III miejscu. MINI IMPULS 1 z choreografią o tytule „Apki na telefon”,
a MINI IMPULS 2 z choreografią „Myszka Miki”.
W Bloku Disco – Dance Mini Formacje wystąpiły trzy grupy:
MINI IMPULS 1, JUNI IMPULS i IMPULS. W kategorii wiekowej dzieci do 11 lat w choreografii „Too original” MINI IMPULS 1 zdobył II miejsce. W kategorii juniorów 12 – 15 lat grupa JUNI IMPULS w choreografii „Too late” została mistrzem
kategorii i zajęła I miejsce. Również grupa IMPULS w kategorii
dorośli powyżej 15 lat wytańczyła I miejsce w choreografii
„Louder”.

Najstarsza grupa Zespołu startując w kategorii dorosłych powyżej 15 lat wystąpiła z choreografią „Beethoven” i zdobyła
II miejsce.

Jako kierownik Zespołu IMPULS cieszę się, że kolejny raz
mogliśmy dumnie reprezentować oraz rozsławić Gminę Branice
i Powiat głubczycki na szczeblu ogólnopolskim.
Karolina Gunia
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Dzień Strażaka w Turkowie
Po mszy wszyscy wspólnie udali się na plac przy strażnicy,
gdzie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Sebastian Baca
na uroczystej zbiórce wręczył strażakom odznaki „Za wysługę
lat”.
Tam też po zakończeniu części oficjalnej poczęstowano
wszystkich uczestników posiłkiem przygotowanym przez żony
miejscowych strażaków.

Tradycyjnie już od dwunastu lat, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Turkowa, Wiechowic i Jakubowic wspólnie uroczyście obchodzą Dzień Strażaka.
Uroczystość ta każdego roku odbywa się w innej jednostce.
W roku bieżącym gospodarzem uroczystości była jednostka
z OSP Turków.

Strażacy z Turkowa wraz z zaproszonymi druhami z sąsiednich jednostek zebrali się przy strażnicy OSP. Następnie wraz
z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP Turków oraz
Wiechowice, pod przewodnictwem Prezesa OSP Turków Józefa
Orłowskiego, który również pełni funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, udali się na plac przed miejscowym kościołem gdzie zostali przywitani przez Proboszcz
Piotra Sługockiego wraz ze służbą liturgiczną, Następnie, wszyscy udali się do kościoła na uroczystą mszę odprawioną w intencji żyjących i zmarłych strażaków.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystych obchodów Dnia
Strażaka, o godzinie szesnastej tego samego dnia gospodarze
zorganizowali festyn dla strażaków, jak również dla mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich osób chcących wziąć udział
w zabawie.

We mszy, oprócz strażaków wraz z pocztami sztandarowymi
oraz mieszkańcami uczestniczyli: Pan Sebastan Baca – Wójt
Gminy Branice, który jest również Prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Branicach oraz Pani Danuta Walecka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Branicach.

Uczestnicy festynu, oprócz degustacji serwowanych posiłków
i napoi przygotowanych przez Panie z Turkowa, Uciechowic
i Jabłonki mogli czynnie uczestniczyć w zabawie tanecznej na
wolnym powietrzu. Gości zabawiał zespół muzyczny
„RETRO”.
Warto wspomnieć, że jeden z członków zespołu jest strażakiem z miejscowej jednostki OSP.
Zabawa ta trwała aż do północy.
Prezes OSP Turków - Józef Orłowski
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„Ziemia woła o pomoc…”
27 kwietnia w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach
2017r odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Ziemia
woła o pomoc…” To święto międzynarodowe. Ludzie na całym
świecie łączą się w obronie największego dobra - domu całej
ludzkości - planety Ziemi. „Matka Ziemia wzywa na ratunek…”

kich do dbania o środowisko naturalne. Z piosenką do apelu
przyłączyły się również zespoły wokalne „Zygzak”,
„Promyki” oraz „Szkolne Nutki” pod kierunkiem p. Jadwigi
Misiurki i p. Jolanty Dudek. Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem oglądali przedstawienie i włączali się do śpiewania
piosenek ekologicznych. Na zakończenie bajki młodzi aktorzy
zaprosili do sprzątania całej przyrody. „Posprzątajmy pola, lasy,
łąki, rowy i ogrody. Zróbmy miejsce dla przyrody”.

Tymi słowami uczniowie zaprosili do obejrzenia bajki pt.
„Królewna Śmieszka”. Apel przygotowali uczniowie z klasy
III „a”, w którym poprzez wiersze i piosenki zachęcali wszyst-

Jadwiga Misiurka

VI Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
„Na Płaskowyżu Głubczyckim”
9 maja br. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie odbył się
międzyprzedmiotowy konkurs „Na Płaskowyżu Głubczyckim”.
Organizatorami i pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej,
matematycznej i informatycznej, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, podnoszenie poziomu
zainteresowania uczniów problemami środowiska przyrodniczego naszego regionu.
Tegorocznym motywem przewodnim był rolniczy charakter
naszego regionu.
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W szóstej edycji konkursu wzięło udział
6 szkół powiatu głubczyckiego. Konkurs
skierowany jest do uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych. Do udziału w konkursie przystępują 2-3-osobowe zespoły
uczniów. Uczniowie rozwiązywali test,
przeprowadzili doświadczenie oraz przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą
zwierząt, które możemy spotkać na Płasko-

wyżu Głubczyckim. Poziom wykonanych zadań był bardzo wyrównany i o zwycięstwie zadecydowały niewielkie różnice
punktowe.
Finaliści tegorocznego konkursu:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi.
Serdeczne gratulacje !
Bożena Lewandowska
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Wizyta saperów w bliszczyckim DPS-ie
oraz kompletny strój sapera do prac w warunkach zagrożenia
wybuchem.

Już po raz drugi w ostatnim czasie żołnierze odwiedzili pensjonariuszy DPS-u w naszej Gminie. Tym razem, 28 marca trzyosobowy patrol saperski z 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego
z Gliwic spotkał się z mieszkańcami Domu Pomocy w Bliszczycach.

Pod koniec spotkania, każdy z jego uczestników miał możliwość obejrzenia z bliska wszystkich prezentowanych i omawianych przedmiotów, od najlżejszych - amunicji karabinowej, poprzez granaty, różnego rodzaju miny aż do tych największych pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych.
Podobnie jak poprzednio w Branicach, tak i teraz, organizatorem tego spotkania był mł. chor. rez. Krystian Isański.
Licznie zgromadzonym pensjonariuszom i pracownikom
ośrodka, żołnierze prowadzący prelekcję zaprezentowali pokaźny zestaw różnych, niebezpiecznych pozostałości po toczących
się na naszym terenie działaniach wojennych.
Szczegółowo omówili typy i rodzaje amunicji, bomb i pocisków pozostających jeszcze w ziemi oraz poinstruowali słuchaczy jak należy się zachować przypadku znalezienie podobnych
przedmiotów. Wyświetlono również film prezentujący codzienną pracę saperów, dokumentujący faktycznie przeprowadzane
akcje rozminowania.
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

Spotkanie zakończyło się pytaniami, na które żołnierze udzielali obszernych i wyczerpujących odpowiedzi.
Janusz Kaczmarek
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Bo w przedszkolu fajnie jest
Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

Każdy dzień w przedszkolu przynosi nam różne zadania: raz
wyklejamy, innym razem budujemy, tańczymy i uczymy się samodzielnosci …
Zobaczcie sami i do nas Zapraszamy.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola
w Branicach z oddziałami zamiejscowymi

„Rozwijamy pasje, zdolności i talenty”
„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz
dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich
maksymalnego rozwoju”.
David Lewis
W naszym przedszkolu dążymy do tego, aby wszystkie dzieci
miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich
pasji i talentów. Stąd proponowana w programie bogata oferta
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zajęć dodatkowych kierowana do całej
społeczności przedszkolnej. Są to zajęcia
rytmiczno – taneczne, muzyczne, plastyczne, kulinarne i zdrowego żywienia,
logopedyczne, korekcyjne, a także język
angielski, nordic walking, sensoplastyka,
oraz uczenie się przez doświadczanie,
czyli zajęcia „Mali odkrywcy”. Wszystkie zajęcia dodatkowe, mające na celu
rozwijanie uzdolnień u dzieci, są w naszej placówce bezpłatne.
Katolickie Przedszkole w Branicach to
miejsce, w którym każde dziecko może
rozwijać swoją twórczość, aktywność
i zainteresowania. Zainspirowani nauczyciele poszukują ciekawych i skutecznych
sposobów wspierania ich uzdolnień, poprzez tworzenie im optymalnych warunków do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału i możliwości. Realizacja programów odbywa się w trakcie
zajęć dydaktycznych i zajęć wynikających z organizacji pracy przedszkola
oraz zajęć z inicjatywy nauczycieli. Oferowane przez nas zajęcia edukacyjne są
zgodnie z podstawą programową MEN.
Duży nacisk kładziemy także na szacunek wobec dziecka i jego potrzeb, indywidualne podejście do każdego malucha,
wspieranie samodzielności i niezależności, umożliwiamy także uczenie się poprzez działanie i doświadczanie.
Pedagogika Montessori, która od lat
jest nam bliska, wspiera wszechstronny
rozwój naszych dzieci oraz wyrównuje
szanse edukacyjne, podnosząc jakość naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Obok tej pedagogiki bardzo korzystną innowacją stał się również program „Świadomy Przedszkolaczek – ten
się zdrowiem i sprawnością popisuje, kto
z kijami maszeruje”. Bardzo szybko
przekonaliśmy się, iż Nordic walking to
rozwijający nie tylko całe ciało i główkę
sport, ale i świetna zabawa. Trenerka na
zajęciach zdradza dzieciom tajemnice
i możliwości „kijowej” dyscypliny; na
efekty nie czekaliśmy długo. Po każdym
treningu zauważalne są zmiany, które obserwuje też nasze otoczenie. Przedszkolaki mają wyprostowane sylwetki, są silniejsze, rzadziej chorują i są zgrane jak
prawdziwa drużyna! Dzieci szybciej się
uczą, łatwiej zapamiętują przekazywaną
im wiedzę, chętniej zgłaszają się do nowych zadań i wyzwań! Sport ten bardzo
popularny wśród dorosłych, my propagujemy już w przedszkolu, bo
….wszystko zaczyna się od Przedszkola!
Serdecznie więc zapraszamy inne dzieci i ich rodziców do Katolickiego Przedszkola w Branicach.

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom,
firmom oraz osobom prywatnym za okazaną pomoc
i wsparcie przy odśnieżaniu i utrzymaniu we właściwym
stanie dróg na terenie Gminy Branice podczas obfitych
opadów śniegu w dniach 19-20 kwietnia br.

Dziękuję!
Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice

s. Aneta Polak
Nauczyciel w Katolickim Przedszkolu
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Ziarenka Pokoju czyli #run4unity
,,łuk mój kładę na obłoki’’
W obecności i z pomocą tych dwóch wyjątkowych postaci Bp
Józef Marcin Nathana i błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego chcemy zaświadczyć o wartości pokoju, chcemy w jedności z organizatorami i uczestnikami tegorocznego run4unity
2017 budować lepszy świat. Chcemy budować świat wartości
zrozumienia, miłości; świat wolny od przemocy jak podpowiada
Ojciec święty Franciszek. Chcemy też zwyczajnie zrobić coś razem.

Czy możemy zrobić coś dla pokoju na świecie? Otóż tak.
Prawdą jest, że nie mamy wpływu na decyzje rządzących państwami, nie możemy powstrzymywać ataków terrorystycznych
ale możemy zachowywać pokój pomiędzy sobą, możemy starać
się o pokojowe rozwiązania trudnych spraw. Możemy stawać się
ziarenkami pokoju w świecie. I tak Ziarenko jest w trakcie przygotowań i realizacji międzynarodowej inicjatywy bieg dla pokoju. Ale po kolei. Ziarenka pokoju w Branicach, wraz z wychowawcami świetlicy i terapeutami szpitala podjęli się przygotować inicjatywę #run4unity w Polsce. Trzeba nam wspomnieć że
świetlicy „Ziarenko”, patronuje bł. Pier Giorgio Frassati a Szpital Psychiatryczny w Branicach cieszy się im ks. Bp Józefa Marcina Nathana.
Święci Uśmiechnięci
Kilka słów o naszych Patronach.
Bp Józef Marcin Nathan, założyciel Miasteczka Miłosierdzia
w Branicach to osoba o nieprzeciętnym formacie ducha i charyzmatu, wrażliwości i wyobraźni miłosierdzia. Ziarno Nadziei jakie Bóg włożył w Jego serce przyniosło i nadal przynosi błogosławione owoce. Miasteczko Miłosierdzia jest miejscem doopiekowania dla osób wymagających hospitalizacji ale i zwykłego,
ludzkiego przyjęcia, akceptacji.

Troska o dziecko, o młodego człowieka, wreszcie o osobę
chorą w wymiarze zewnętrznym ale i wewnętrznym wprowadza
w serce harmonię, poczucie bezpieczeństwa, daje nadzieje
i wnosi pokój.
Podjęta przez nas inicjatywa #run4unity dla pokoju pozwoliła
nam zintegrować wysiłki dwóch dzieł świetlicy i szpitala zmierzające do okazywania miłosierdzia i budowania pokoju najpierw w sercu człowieka a potem w efekcie w otoczeniu w którym żyje i wzrasta. Każdy człowiek pragnie pokoju i każdy może go budować poprzez małe gesty, konkretne kroki i wydarzenia.

Bł Pier Giorgio Frassati – człowiek ośmiu błogosławieństw.
Nieprawdopodobną życiową pasją Piotra Jerzego niemal od
dzieciństwa była troska o ludzi najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych, z ubogich rodzin. Dlatego mówił: „(...) fundamentem naszej religii jest Miłosierdzie” W bezgranicznym
oddaniu potrzebującym wykazywał niewiarygodną wręcz inwencję i pomysłowość. Rozdawał wszystko, co posiadał. Roz-

Przygotowania do #run4unity dla pokoju w Branicach zostały
zakończone 7 maja. Tym samym wystartowaliśmy w zajęciach
sportowych, przenosząc zapalone Światełko Pokoju od znicza
przy pomniku bp J.M Nathana do olimpijskiego znicza przygotowanego na boisku przyszpitalnym. Po czym rozpoczęliśmy
część sportową zajęć #run4unity dla pokoju. Relację z tego dnia
zamieścimy w kolejnym Informatorze Branickim. Dziś tytułem
wstępu chcemy pokazać nasze przygotowania do biegu dla pokoju.

nosił tony paczek żywnościowych. Jeździł trzecią klasą, chodził
pieszo, chociaż jako syn senatora mógł być wożony przez szofera. A wszystko po to, by każdy zaoszczędzony grosz zanieść
ubogim.
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Pod wspólnym niebem.
Inicjatywa #run4unity dla pokoju łączy
wiele narodów. Tego dnia pod wspólnym
niebem na całym świecie wiele osobistości, kultur, wyznań poprzez sport manifestuje że to właśnie pokój ma wartość ponadczasową. Jak wiemy pokój jest wartością duchową, która uszczęśliwia w pełni
i w trwały sposób.

7 maja 2017 cały świat był kolorowany
pokojem. Wszystkie strefy czasowe na
kuli ziemskiej, zostały podzielone na kolory tęczy. Dzięki #run4unity dla pokoju,
co godzinę, w kolejnej strefie czasowej
i w konkretnym kolorze tęczy, uczestnicy
#run4unity przekazywali sobie sztafetę
pokoju, tym samym tworząc tęcze braterstwa, tęczę która jest znakiem przymierza
z Bogiem. Dopowiem tutaj że mowa o łuku tęczy jest w pierwszej i ostatniej Księdze Pisma Świętego.

Po potopie Bóg
mówi do Noego:
„A ten jest znak
przymierza, który Ja
zawieram z wami
(...) łuk mój kładę
na obłoki, aby był
znakiem przymierza
między mną i ziemią” (Rdz 9, 13).
Zaś w Księdze Apokalipsy św. Jan
ogląda tron Boży
i tęczę dokoła niego: „a tęcza dokoła tronu - z wyglądu do szmaragdu podobna” (Ap 4, 2-3).
W kolorze nieba.
Polska w kolorze niebieskim, dlatego
w Branicach działo się na niebiesko. Niebieskie koszulki, niebieskie czapeczki,
niebieskie balony mówiąc prościej serca
otwarte na niebo. Poprzez sport mogliśmy żyć i działać na rzecz pokoju .
Przygotowane przez terapeutów zajęciowych propozycje zajęć sportowych,
niewątpliwie wniosły w życie naszych
Ziarenek jak i chorych olbrzymie korzyści, zarówno pod
względem psychicznym, społecznym
jak i intelektualnym.
Zapewne pozwoliły
rozwinąć u wychowanków Ziarenka
jak i podopiecznych
szpitala
zdolność
nawiązywania nowych przyjaźni, radzenia sobie ze stresem. Udane zawody pomogły wzajemnie
uczyć się szacunku dla drugiego, dobrych
manier, pozytywnego podejścia do podejmowanych wyzwań.
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Nazimek za zgodę,
życzliwość i konkretną pomoc w organizacji Biegu dla Pokoju. Na ręce Pani An-

ny Dudziak dziękujemy wszystkim terapeutom i wszystkim, wszystkim, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do radości dzieci i chorych za
współpracę i zaangażowanie w przygotowanie najdrobniejszych szczegółów dla
#4peace. Dziękujemy ks. Proboszczowi
Alojzemu Nowakowi za wspólną modlitwę za wstawiennictwem naszych patronów. Dziękujemy Panu Wicemarszałkowi
Województwa Opolskiego Romanowi
Kolek za bieg dla pokoju i aktywny
udział w naszym wydarzeniu. Dziękujemy Wolontariuszom, Rodzicom Ziarenek,

Siostrom Maryi Niepokalanej i wszystkim którzy zechcieli razem z nami
uczestniczyć w #run4unity. Dziękujemy
Kietrzańskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno Sportowemu Gryf za podjęcie inicjatywy i bieg dla pokoju. Tak naprawdę dzięki stowarzyszeniu bieg był możliwy
a dzieci i chorzy mogli uczestniczyć
w zajęciach sportowych przygotowanych
adekwatnie do Ich możliwości.
s. Małgorzata Cur
Sprostowanie
W kwietniowym numerze informatora
Branickiego w artykule „Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2017 znów w ZGS Branice” zakradł się błąd w podpisie nagrodzonej pracy.
Praca pt „Alkoholem pojenie to z zaświatów zaproszenie” pomyłkowo została podpisana błędnym nazwiskiem.
Autorem tej pracy jest Jakub Żukowiecki.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja

13

Informator Branicki

Tydzień z życia....
Poniedziałek.
Telefon dzwoni z samego rana. W jednej
z pobliskich miejscowości okociła się wolno
żyjąca kotka. Razem z pięcioma kociakami
koczuje w prowizorycznym kartonie przed
„Biedronką”. Jedziemy. Zabieramy kotkę i jej
ślepy miot. Przez pół dnia trwają dywagacje

co zrobić z nowym przychówkiem. Zwyciężają racjonalne argumenty. Jako, że „na stanie”
mamy już kilkanaście młodych kociaków,
a adopcje stoją w miejscu, zapada trudna, ale
jedyna słuszną decyzja o humanitarnym uśpieniu ślepego miotu. Kotka przejdzie sterylizację i powróci w miejsce swojego bytowania.
Bywają i takie smutne dni.
Wtorek.
Na przedmieściu Głubczyc grupa dzieci bawi się maleńkim zajączkiem. Rzucają nim jak
piłką. Skąd zwierzak znalazł się w ich rękach
– nie wiadomo. Ktoś dorosły w przypływie
empatii interweniuje. Wyczerpane i przerażone zwierzątko trafia do sklepu zoologicznego.

Tam, co prawda, krzywda mu się nie dzieje,
ale zajączek sam nie je i trzeba otoczyć go
specjalną opieką. „Okruszek” (bo przecież
trzeba maleństwu nadać jakieś imię) trafia do
domu jednej z wolontariuszek. Karmienie
z butelki co 3 godziny, masowanie brzuszka,
ogrzewanie. Pierwsze dni wydają się krytyczne. Na szczęście szarak odzyskuje formę
i apetyt. Po odchowaniu i przybraniu na wadze zostanie odwieziony do Azylu dla dzikich
zwierząt w Bielsku Białej, gdzie – przed wypuszczeniem na wolność - przejdzie okres
przystosowania do życia w naturze.
Środa
W wiadomościach na Facebooku dostajemy
informację o bezdomnym psie wałęsającym
się od kilku dni w jednej z okolicznych miej-

scowości. Jak zwykle w takich przypadkach
prosimy autora zgłoszenia o skontaktowanie
się ze Strażą Miejska lub Policją, organami,
które na mocy gminnych Uchwal o walce
z Bezdomnością powinny - jako pierwsze podjąć działania w podobnych przypadkach.
Niestety zalękniony pies pozostaje nieuchwytny. Aż do dzisiaj, kiedy dochodzi do nas
smutna wiadomość, że potrącił go samochód.
Jedna z wolontariuszek jedzie na miejsce zdarzenia; Straż Miejska niewiele może tu pomóc. Pies jest ciężko ranny. Trzeba na cito
przetransportować go do najbliższej lecznicy
weterynaryjnej.

Tam pies (a właściwie suczka) przechodzi
skomplikowana operację ratującą życie. Po
operacji Czoka (bo takie imię dostaje sunia)
trafia pod naszą opiekę. Nim zostanie przekazana do adopcji, będzie musiała przejść długotrwałą rekonwalescencje i rehabilitacje.
Są również podejrzenia, że wypadek psa mógł
być działaniem celowym. Sprawa będzie miała ciąg dalszy....
Czwartek
Na naszym prowizorycznym przytulisku
dzień jak co dzień. Poranne spacery z psami.
Karmienie. Każdy je osobno, bo nie wszystkie
mają takie same wymagania i zalecenia. Psi
seniorzy np. to pensjonariusze specjalnej troski. Potem doglądanie kotów. Ich letni
„wysyp” nas przytłacza. Kilka kocich maleństw dostaje lekarstwa, niektóre wymagają
wizyty u weterynarza. Na szczęście mamy
dwa zaprzyjaźnione gabinety, które rozumieją
nasze potrzeby i oferują promocyjne ceny na
niektóre zabiegi. Wreszcie znajdujemy chwilę
na robotę „papierkową”. Uporządkowanie
faktur i rachunków, przygotowanie ulotek pod
kolejną zbiórkę karmy, redagowanie ogłoszeń
adopcyjnych, przegląd wiadomości z facebookowej strony, odpowiedzi na telefony i maile. Potrzebujemy słomy do psich bud, potrzebujemy materiałów na ogrodzenia, potrzebujemy zwłaszcza więcej adopcji, bo zwierząt
przybywa, a nie ubywa. Potem znów spacer,
znów karmienie, czyszczenie bud i kuwet,
pranie kocyków, zmienianie wody w miskach..... Ot, nasza codzienność.
Piątek
Nieodpowiedzialny człowiek zabiera z przydrożnego rowu młodą sarenkę. Chciał dobrze
– wyszło – jak zwykle. Zgłoszenie zdarzenia
w miejscowym urzędzie gminy trafia na biurokratyczny mur. Gmina nie pomoże, gmina
umywa ręce, gmina jedynie ukarze człowieka,
który „bezprawnie przetrzymuje dzikie zwie-
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rzę”. Gmina pozostaje nieczuła na los sarny.
Z „gminą” jeszcze będziemy rozmawiać i wymieniać korespondencję. Na razie trzeba ratować bezbronne zwierzątko, które w stresie
i lęku nie chce jeść. Chociaż to piątek popołudniu udaje nam się „otworzyć” po godzinach

miejscowa aptekę i kupić butelkę ze smoczkiem oraz mleko w proszku. Niestety sarna
nadal odmawia jedzenia. Ostatni ratunek to
Pogotowie dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie. To co, że daleko. Nie liczymy naszego
czasu, nie liczymy kilometrów ani amortyzacji
prywatnego samochodu. Liczymy, że sarenka
przeżyje. Jedziemy.
Sobota i Niedziela
Zwierzęta nie maja weekendów i dni wolnych od pracy. Wiedzą o tym hodowcy, wiedzą rolnicy, wiedzą wreszcie wszyscy posiadacze czworonogów małych i dużych. Na terenie starej bazy transportowej w Głubczycach, gdzie tymczasowo znalazły schronienie
„nasze” psy i koty pomagają wolontariusze,
głównie uczennice miejscowych szkół, a także
osoby, dla których los zwierząt nie jest obojętny. Weekendowe dyżury na prowizorycznym
przytulisku to radość nie tylko dla zwierząt, to
także okazja do sympatycznych spotkań, do
wymiany doświadczeń, do zawierania przyjaźni i znajomości. Bez ludzi dobrej woli nie
dalibyśmy rady. Bez ich pomocy i wiary w celowość naszych działań niemożliwa byłaby
pomoc kilkudziesięciu już psom i kotom.
To dzięki ich poświeceniu nasza praca nabiera
sensu i konkretnych wymiarów.
Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt poszukuje osób zarówno w charakterze
nowych członków, wolontariuszy jak i osób
pragnących stworzyć np. we własnym domu/
mieszkaniu domu tymczasowego dla zwierzaka.
Jeśli nie jest Państwu obojętny los zwierząt
w potrzebie prosimy o kontakt z nami pod numerami telefonów: 509 947 908 i 884 352 300
oraz zapraszamy na naszą stronę na Facebooku :
https://www.facebook.com/
Niechciane.Glubczyce
Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt,
ul Wrocławska 170, 45-836 Opole

NIP 7542735291 Regon 532373982
KRS 0000142507
Nr konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0414 6970
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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. z 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych
do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
lp

Oznaczenie i KW

1

346/2

Pow.
(ha/
m2)

położenie

230/2

152/12

Cena w złotych

(P) obszar rolniczej
przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem urządzeń energetyki wiatrowej.

Grunt Orny (RII) położony wśród grun600 zł
tów rolnych kształt korzystny, lekko
podlega zwolniepochyły . Dojazd drogą o nawierzchni
niu z podatku VAT
asfaltowej

Dzierżawa gruntu na okres
(3 lata) Czynsz roczny płatny
do 30 października każdego roku.

0,2000 ha

Niekazanice

(S) teren rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.

Grunt rolny RI- 0,1600 ha i RII –
300 zł
0,0400 ha. Kształt korzystny- regularny podlega zwolniewielokąt, lekko pochyła, Dojazd do
niu z podatku VAT
działki drogą gruntową.

Dzierżawa gruntu na okres
(3 lata) Czynsz roczny płatny
do 30 października każdego roku.

18,15 m2

Branice

(S) teren zabudowany/zainwestowany.

Teren z przeznaczeniem na usytuowanie garażu blaszanego.

27,23 zł + VAT
wg obowiązującej
stawki

Czynsz miesięczny płatny do
15 dnia każdego miesiąca.
Dzierżawa na okres 3 lat na
rzecz poprzedniego dzierżawcy.

0.8866 ha

Dzbańce

(S) teren rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.

Grunt rolny PsIV- 0,3885 ha i RIIIa –
0,4981 ha. Kształt korzystny- regularny
wielokąt. Dojazd do działki drogą gruntową i a.

245,86 zł podlega
zwolnieniu z podatku VAT

Czynsz roczny płatny do 30
października każdego roku.
Dzierżawa na okres 3 lat na
rzecz poprzedniego dzierżawcy

OP1G/00028
388/2
4

59/1
OP1G/00023927/8

uwagi

Bliszczyce

OP1G/0002
4625/8
3

opis

0,4321 ha

KW nr
OP1G/000238
07/1
2

Przeznaczenie w
planie (P) /studium
(S)

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 23.06.2017 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 02.06.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej 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
Oznaczenie (nr
działki) i
KW
595/4
KW nr
OP1G/00021372
/8

802/1

Pow. i położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

0.5912 ha

(P)wyznacza
się tereny zorganizowanej
działalności
inwestycyjnej.

Grunt rolny położony przy granicy z Re13.06.2017
publika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dogodz.10:00
stęp z drogi publicznej w pobliżu działki
uzbrojenie w energię elektryczną i wodociąg. Przez teren działki przebiega sieć
wodociągowa przesyłowa ⌀ 100 i ⌀ 200
oraz 2 studnie wiercone. W akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na
rzecz właściciela. Zabudowa możliwa jedynie w górnej części nieruchomości.

0.8383 ha
Branice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Grunt orny (RIIIa-0,1815 ha; RIVa –
19.06.2017
0,6204; RV- 0,0364) położony przy granicy z Republika Czeską, kształt korzystny, godz.10:00
regularny wielokąt, dojazd drogą transportu rolnego.

0.2552 ha
Lewice

(S) teren rolni- Grunt orny (RIIIb i RIVb) kształt działki
czej przestrze- korzystny, dojazd droga gruntową.
ni produkcyjnej.

Branice
ul. Młyńska

KW nr
OP1G/00023893
/0

587/4
OP1G/00023
893/0

Termin
przetargu

opis

15

14.06.2017
godz.12:00

Wadium
Cena
/zł/
wywoławcza do
i termin wpłaprzetargu
ty
72 409,52 zł +
VAT według
obowiązującej
stawki

10 000.00 zł
wpłata do
08.06.2017r

uwagi

Sprzedaż w formie
III przetargu ustnego
nieograniczonego
Termin zagospodarowania 24 miesiące od daty
sprzedaży

46 159,50 zł
5 000.00 zł
podlega zwolnieniu z podatku wpłata do
VAT
14.06.2017r

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych którzy
wpłacą wadium w terminie i do dnia13.06.2017 do godz
11:45 złożą w sekretariacie Urzędu oświadczenia dostępne w siedzibie urzędu Gminy
i na bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia

14 445,63 zł
1 500.00 zł
podlega zwolnieniu z podatku wpłata do
VAT
09.06.2017r

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego nieograniczonego

Informator Branicki

Dotacje
na wymianę pieców
Urząd Gminy w Branicach ruszył
z programem dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska,
polegającym na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali z terenu Gminy Branice,
opartego na paliwie stałym, na ekologiczny system ogrzewania. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz
wspólnoty mieszkaniowe.
Dofinansowaniu podlega wymiana dotychczasowego źródła ciepła na
fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze (w szczególności: kocioł gazowy c.o., kocioł
olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł
c.o. na paliwo stałe posiadający certyfikat/świadectwo poświadczające spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, określonych w normie PN EN 303-5:2012 lub równoważnej, wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą.
Wysokość dotacji może wynieść do 60% ceny zakupu i montażu, jednak nie
więcej niż 2.000 zł. Dopuszczamy możliwość łączenia dofinansowania z dotacjami uzyskanymi z innych źródeł.

I nabór ruszył 1.05. 2017r.
Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności
ich składania do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.
Regulamin przyznawania dotacji oraz formularze dostępne są na stronie
www.branice.pl w zakładce ochrona środowiska/dotacje.

Dotacje na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy w Branicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice. Dofinansowanie będzie udzielane tylko dla inwestycji realizowanych w budownictwie
mieszkaniowym wytwarzającym ścieki bytowe. Beneficjentami programu są
osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacje udzielane są wyłącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, wysokosprawnych i zamontowanych po raz pierwszy. Wysokość dotacji wynosi 60% ceny zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż 3.000 zł. Dopuszczamy
możliwość łączenia dofinansowania z dotacjami uzyskanymi z innych źródeł.
Wnioski o przyznanie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności
ich składania do wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.
Regulamin przyznawania dotacji oraz formularze dostępne są na stronie
www.branice.pl w zakładce ochrona środowiska/dotacje.

W kwietniu 2017r.

Urodzili się
1. Różańska Zofia - Uciechowice.
2. Andrejczuk Dagmara - DzbańceOsiedle.
3. Madera Filip - Lewice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Anna Podkówka (Bliszczyce)
- Błażej Marcjan.
2. Małgorzata Beleć (Wódka)
- Dawid Marcjan.
3. Paulina Leus (Włodzienin-Kolonia)
- Paweł Rojek.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Szubryt Kazimiera - lat 59, Bliszczyce.
2. Kołodziej Stanisław - lat 64, Lewice
3. Stefaniszyn Anna - lat 75, Włodzienin.
4. Piworun Edyta - lat 59, Lewice.
5. Figurniak Marianna - lat 87, Wysoka.
6. Antoszczyszyn Zdzisława - lat 63,
Włodzienin.
7. Schindler Alfons - lat 86, Boboluszki.
8. Mądry Zofia - lat 78, Jakubowice.
9. Żłobicka Jadwiga - lat 81, Branice.
10. Sowa Stanisława - lat 86, Branice.
11. Podanowski Roman - lat 57, Branice.
12. Baran Jadwiga - lat 73, DPS Bliszczyce.
13. Baca Róża - lat 66, DPS Bliszczyce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6528 mieszkańców,
w tym 3338 kobiet.
W kwietniu 2016 r.
było nas 6670 osób.
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