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Wyniki wyborów samorządowych w gminie Branice  

Okr ęg nr 1 obejmujący: 
Sołectwo Michałkowice,  
Sołectwo Branice:  
ul. Ogrodowa,  
ul. Słoneczna.  
Radnym został Marian Fuczek 
uzyskując 64 głosy. 

Okr ęg nr 2 obejmujący: 
Sołectwo Branice:  
ul. Szkolna.  
Radnym został Wojciech Chuchla  
uzyskując 86 głosów. 

Okr ęg nr 3 obejmujący: 
Sołectwo Branice:  
ul. Żymierskiego,  
ul. Kościelna,  
ul. Skłodowskiej.  
Radnym został Maciej Nowak  
uzyskując 105 głosów. 

Okr ęg nr 4 obejmujący: 
Sołectwo Branice:  
ul. Młyńska,  
ul. 1 Maja,  
ul. Szpitalna,  
ul. Plater.  
Radnym został Janusz Mokrzycki  
uzyskując 68 głosów. 

Okr ęg nr 5 obejmujący: 
Sołectwo Branice:  
ul. Grunwaldzka,  
ul. Lwowska,  
ul. Owocowa,  
ul. Pocztowa,  
ul. Prusa,  
ul. Słowackiego,  
ul. Spadzista,  
ul. Plac Wolności,  
ul. Mickiewicza.  
Radnym został Edward Czyszczoń  
uzyskując 92 głosy. 

Okr ęg nr 6 obejmujący: 
Sołectwo Bliszczyce.  
Radną została Teresa Mróz  
uzyskując 61 głosów. 

Okr ęg nr 7 obejmujący: 
Sołectwo Jędrychowice,  
Sołectwo Lewice  
Radną została Sabina Żywina  
uzyskując 63 głosy. 

 

Okr ęg nr 8 obejmujący: 
Sołectwo Włodzienin:  
od nr 1do nr 89 od nr 138 do końca  
Radnym został Marek Szyhyński  
(w okręgu głosowanie nie odbyło się z powodu zgłoszenie tylko 
jednego kandydata).  

Okr ęg nr 9 obejmujący: 
Sołectwo Włodzienin: od nr 90 do nr 137b,  
Sołectwo Włodzienin-Kolonia.  
Radną została Wiesława Hnatiuk  
uzyskując 48 głosów. 

Okr ęg nr 10 obejmujący: 
Sołectwo Niekazanice,  
Niekazanice-Kałduny,  
Sołectwo Wódka,  
Sołectwo Posucice.  
Radnym został Tadeusz Sęga  
uzyskując 102 głosy. 

Okr ęg nr 11 obejmujący: 
Sołectwo Dzbańce-Osiedle,  
Sołectwo Dzbańce.  
Radną została Marta Humeniuk-Wi śniewska  
uzyskując 56 głosów. 

Okr ęg nr 12 obejmujący: 
Sołectwo Gródczany,  
Sołectwo Jabłonka,  
Sołectwo Jakubowice,  
Sołectwo Turków.  
Radnym został Paweł Kopeczek  
uzyskując 91 głosów. 

Okr ęg nr 13 obejmujący: 
Sołectwo Wysoka.  
Radnym został Zdzisław Telega  
uzyskując 91 głosów. 

Okr ęg nr 14 obejmujący: 
Sołectwo Boboluszki.  
Radnym został Roman Lenartowicz  
uzyskując 81 głosów. 

Okr ęg nr 15 obejmujący: 
Sołectwo Dzierżkowice,  
Sołectwo Uciechowice,  
Sołectwo Wiechowice.  
Radnym został Artur Nowak  
uzyskując 81 głosów. 
 
 
 
Pełne wyniki wyborów są zamieszczone na stronie 
bip.branice pl w pozycji „Wybory i referenda” 
 

Wybory Wójta Gminy Branice 

Wójtem Gminy Branice wybranym w II turze głosowania został 
Sebastian Baca  

uzyskując 1273 głosy 

Wybory do Rady Gminy Branice 
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Zaprzysiężenie nowo wybranego wójta gminy Branice 

Szanowni Państwo 
Bardzo serdecznie dziękuję za otrzymane zaufanie, które pozwoliło mi wygrać wybory na stanowisko wójta gminy Branice.  

Będę robił wszystko by go nie stracić, a także żeby nie musieli go Państwo poddawać nawet najmniejszej próbie.  

To ogromne wyróżnienie, które zawdzięczam Wam - Waszemu poparciu, Waszej wierze i nadziei, że możemy wspólnie wiele 

zmienić. Pora jednak wstawać i zakasać rękawy - wiele pracy przede mną, ale i przed Wami. Proszę o wsparcie i pomoc - na 

każdym etapie mojego działania. Zarządzać - nie znaczy rządzić, trzeba słuchać ludzi... Dlatego proszę i oczekuję, iż chętnie bę-

dziecie pisać o pomysłach, problemach i innowacjach, które wspólnie wdrożymy, by wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. 

Razem z moimi współpracownikami będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich działaniach podejmowanych 

przez Urząd Gminy Branice za pośrednictwem strony internetowej, profilu Gminy Branice na portalu Facebook, czy też  

Informatora Branickiego, który będzie miał zdecydowanie inną konwencję, odsłonę i będzie prowadzony całkiem inną linią te-

matyczną oraz projektową. 

Pozostaję do Państwa dyspozycji w godzinach urzędowania, tzn. od 900-1300. Jeżeli w danym momencie jestem zajęty, wów-

czas sekretarka umówi Państwa na konkretny termin spotkania. Chciałbym bardzo zachęcić Państwa to zgłaszania mi wszela-

kich pytań i pomysłów. Na wszystkie obiecuję odpowiadać rzetelnie i sumiennie. Jestem także dostępny pod adresem 

wojt@branice.pl, listownie, telefonicznie - 77/486-81-92 w.11. 

Chciałbym także podziękować mojej poprzedniczce Pani Marii Krompiec za pracę podczas ostatniej kadencji na stanowisku 

wójta. Dziękuję i doceniam trud, który włożyła Pani w rozwój naszej Gminy. 
Z poważaniem 

Sebastian Baca 

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II w dniu 8 grudnia 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Bra-

nice w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Branice. 

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Branice wręczył Panu Sebastianowi Baca zaświadczenie o wyborze na sta-

nowisko wójta gminy Branice. 

Kolejnym punktem porządku było złożenie ślubowania przez wójta gminy Branice, po którym obecni na sali radni  

i uczestniczący w uroczystości goście złożyli wójtowi gratulacje z związku z objęciem stanowiska. 

Ślubowanie wójta gminy Branice Sebastiana Bacy w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Branice Marka Szyhyńskiego 
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I sesja Rady Gminy Branice po wyborach samorządowych 2014r. 
 Pierwsza sesja Rady Gminy Branice kadencji 2014-2018 odbyła się, zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu 

II,  w dniu 28 listopada br. Głównym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Podczas 

sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice, którym został radny Marek Szyhyński. Na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy wybrano radnego Zdzisława Telega. Na przedmiotowej sesji ustalono również składy Komisji stałych, doraźnej Komi-

sji Statutowej oraz Komisji Rewizyjnej.  

Całej Radzie życzymy owocnej współpracy na rzecz rozwoju Naszej Gminy.  

Władze Gminy w Branicach po zaprzysiężeniu nowo wybranego Wójta w dniu 8 grudnia 2014r. 

Skład nowej Rady Gminy w Branicach po złożeniu ślubowania w dniu 28 listopada 2014r. 
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Komisje Rady Gminy Branice kadencji 2014—2018  

W dniu 3 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady 
Gminy Branice kadencji 2010-2014. 

Prócz stałych punktów porządku obrad, dodano udzielenie in-
formacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, pod-
sumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami 
oraz informację o wykorzystaniu środków unijnych. Najważ-
niejszym z punktów porządku obrad było podsumowanie mija-
jącej kadencji Rady Gminy Branice.  

Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński,  

wiceprzewodniczący Rady Władysław Malewicz oraz wójt Ma-
ria Krompiec, wręczyli podziękowania dla Radnych w dowód 
uznania za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji  
Rady. 

Podziękowanie złożono również Pani Wójt za udaną współ-
pracę z Radą Gminy. Wyrazy wdzięczności za wspólną pracę 
złożył także starosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina za-
równo Radzie, Pani Wójt jak i sołtysom z terenu gminy Branice.  

Ostatnia sesja Rady Gminy Branice kadencji 2010 - 2014  

Władze Gminy i goście ostatniej sesji Rady Gminy w Branicach kadencji 2010 - 2014r. 

Komisja Rewizyjna: 
Mokrzycki Janusz – Przewodniczący Komisji 
Sęga Tadeusz, 
Nowak Maciej. 

Komisja Budżetowo – Finansowa: 
Nowak Maciej, 
Telega Zdzisław, 
Żywina Sabina, 
Hnatiuk Wiesława, 
Fuczek Marian, 
Mróz Teresa, 
Chuchla Wojciech, 
Lenartowicz Roman. 

Komisja Rolno – Ekologiczna: 
Telega Zdzisław, 
Nowak Artur, 
Mokrzycki Janusz, 
Kopeczek Paweł, 
Fuczek Marian, 
Lenartowicz Roman. 
 
 
 

Komisja Realizacji Zadań Społecznych,  
Oświatowych i OSP: 
Nowak Maciej, 
Humeniuk-Wiśniewska Marta, 
Czyszczoń Edward, 
Sęga Tadeusz, 
Mróz Teresa, 
Chuchla Wojciech. 

Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych: 
Mokrzycki Janusz, 
Nowak Artur, 
Humeniuk-Wiśniewska Marta, 
Żywina Sabina, 
Hnatiuk Wiesława, 
Czyszczoń Edward, 
Kopeczek Paweł, 
Sęga Tadeusz. 

Komisja Statutowa:  
Fuczek Marian – Przewodniczący Komisji, 
Mróz Teresa, 
Humeniuk-Wiśniewska Marta, 
Sęga Tadeusz, 
Chuchla Wojciech. 
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Statuetka „Głubczyckiego Lwa” dla zespołu wokalnego „UŚMIECH” 
W dniu 7 listopada 2014 roku RADA 

POWIATU W GŁUBCZYCACH wyróż-
niła zespół wokalny „UŚMIECH” 
z Dzbaniec-Osiedla Statuetką Głubczyc-
kiego Lwa w kategorii Promocja Powia-
tu. 

Wniosek w imieniu zespołu złożył mgr 
Tadeusz Krupa. Został on przyjęty przez  
starostę Józefa Kozinę i pozytywnie roz-
patrzony przez Radnych Powiatu. 
Historia zespołu „Uśmiech” 

Premiera dożynkowa zespołu Uśmiech 
to 11 listopada 1984 roku. W tym dniu 
zespół po raz pierwszy wystąpił na do-
żynkach w Kombinacie Rolnym Głub-
czyce przygotowując repertuar biesiadno 
- ludowy. W tym czasie do zespołu nale-
żało 29 osób 26 dziewcząt i 3 chłopców 
opiekunem zespołu była wówczas dyrek-
tor Przedszkola w Dzbańcach Urszula 
Kleniewska, Zespół miał wtedy charakter 
wokalno - rytmiczno- taneczny. Po do-
żynkach rozpoczęły się występy z róż-
nych okazji na terenie całego powiatu 
głubczyckiego: Dzień Seniora, Dzień 
Dziadka Mroza występ dla przedszkola-
ków, Dzień Kobiet, 1maja, Dzień Wojska 
Polskiego, Wiosna Głubczycka. 

Dopiero w połowie czerwca 1985 r. zo-
stało podpisane porozumienie pomiędzy 
Domem Kultury w Głubczycach a Kom-
binatem Rolnym w Głubczycach w spra-
wie przejęcia przez Kombinat patronatu 
nad nowo powstałym zespołem. Dom 
Kultury oddelegował do zespołu instruk-
tora muzycznego Józefa Kaniowskiego. 
Wtedy też zostały zakupione dla zespołu 
stroje i rozpoczęły się regularne próby  
w piątki i niedziele w Dzbańcach  
w przedszkolu, bo nie było żadnej świe-
tlicy ani kościoła .W takim składzie  
i w takiej formie zespół istniał do 1987 
roku występując dla różnych delegacji 
zagranicznych (delegacja z Poczdamu, ze 
Związku Radzieckiego) przyjeżdżających 
do Głubczyc oraz uświetniając różne 
Święta Narodowe min. Odsłonięcie Po-
mnika Kombatanta w Głubczycach ob-
chody 1 Majowe, Dożynki Powiatowe. 

Potem była przerwa aż do 2010 roku, 

kiedy to postanowiłyśmy się spotkać po 
latach, gdyż bardzo dużo dziewczyn z ze-
społu wyjechało na stałe do Niemiec. Za-
mówiłyśmy mszę świętą w naszym ko-
ściele. Zaprosiłyśmy panią Urszulę Kle-
niewską również naszego muzyka tj. mgr 
Józefa Kaniowskiego, który bardzo się 
ucieszył, że po tak długiej przerwie spo-
tka się z dziewczynami. Przyjechały pa-
nie z Niemiec i odbyło się piękne, pełne 
wzruszeń spotkanie po latach. Po mszy 
św. przygotowałyśmy krótki recital, by 
przypomnieć sobie i mieszkańcom Dzba-
niec nasz repertuar sprzed lat. 
Reaktywacja po 25 latach. 

Skład zespołu się zmniejszył, ale przy-
gotowywane programy są bardzo ambit-
ne. Cały czas pracujemy pod kierownic-
twem pana Józefa Kaniowskiego oraz 
niezwykle utalentowanego pana Piotra 
Wiechy. Dołączyły do nas dzieciaki na-
szych członkiń: Karolina Wąsik, Domi-
nik Wąsik, Ola Kudzia. 

Od jesieni 2010 roku zespół działa przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczy-
cach i przy kościele Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Dzbańcach. Mamy na 
swoim koncie wiele wspaniałych koncer-
tów na terenie naszego województwa  
i w województwie śląskim. Do najważ-
niejszych zaliczyć należy: 
• Oratorium „Błogosławiony” poświę-

cone Ojcu Świętemu Janowi Pawło-

wi II (koncerty w Katedrze w Opolu,  
w Głubczycach, w Raciborzu, w Ko-
lonowskiem w Wojnowicach racibor-
skich, w Modzurowie w Turkowie,  
w Gołuszowicach w Baborowie), 

• Koncerty kolęd (Dzbańce, Baborów, 
Racibórz, Wędzina gmina Ciasna, 
Wysoka koło Olesna, Ponięcice), 

• Koncert z okazji 100 rocznicy urodzin 
Cz. Miłosza (Milice, Głubczyce, 
Dzbańce-Osiedle), 

• Jubileuszowe świętowanie 90 roczni-
cy urodzin sługi bożej Anny Jenke  
w Jarosławcu, 

• Litania Loretańska ułożona z wierszy 
Ernesta Brylla (Katedra w Opolu, 
Wojnowice raciborskie, Baborów, 
Głubczyce), 

• Dożynki Gminne w Dzbańcach 
(oprawa mszy świętej, koncert piose-
nek biesiadnych), 

Obecny skład zespołu: Bogusława Heidu-
czek, Małgorzata Sawicka, Gabriela Wą-
sik, Ewa Pruszowska, Halina Zdaniak, 
Marzena Niemiec, Monika Wąsik, Domi-
nik Wąsik, Wiesława Litwinowicz, Mał-
gorzata Kudzia, Monika Wyskiel, Alek-
sandra Kudzia, Piotr Wiecha, gościnnie 
Karolina Wąsik pod kierownictwem Jó-
zefa Kaniowskiego. 

Małgorzata Sawicka 

Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym 

zaprasza dzieci, młodzież i rodziny z terenu Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy 

do udziału 

w VI Mi ędzynarodowej Wystawie Szopek „MOJA SZOPKA” 
Wystawa rozpocznie się wernisażem 13 grudnia 2014 roku o godzinie 1600 

i będzie trwała do 17 stycznia 2015 roku. Zakończenie o godzinie 1600. 
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Grupa taneczna „Kaprys” działająca przy Zespole Gimnazjal-
no-Szkolnym w Branicach 7grudnia wzięła udział w Międzyna-
rodowym Festiwalu Zespołów Mażoretkowych w Wiedniu – 
Vienna Christmas Open i zdobyła złoty medal dla Polski w ka-
tegorii show cadets. Srebro wywalczyli Rosjanie a brązowy me-
dal - Chorwaci. Radości nie było końca. W świątecznym festi-
walu wzięło udział około 60 zespołów z 12 państw Europy. 
Podczas oczekiwania na wyniki nasze dzieci odwiedził Mikołaj 
i rozdał upominki. Wcześniej wraz z przewodnikiem młodzież 

naszej szkoły zwiedzała świątecznie przystrojony Wiedeń.  
Widziała między innymi: Hofburg-rezydencję Habsburgów, ka-
tedrę św. Stefana, wiedeńskie koło diabelskie na Praterze, kom-
pleks pałacowy Schonbrunn, parlament. Bardzo serdecznie 
dziękuję Panu Krzysztofowi Gawęckiemu Prezesowi Zarządu 
Spółki TOP FARMS Głubczyce za dofinansowanie naszego 
wyjazdu. 

Lidia Szpak 

ZŁOTY MEDAL W WIEDNIU 

Złote medalistki.  Ostatnie wskazówki choreografa Aleksandry Szpak  

MIKOŁAJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BRANICACH  
Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. 
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 

 
05.12.2014 r. Już od samego rana przedszkolaki na-

słuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka św. 
Mikołaja. Pomimo braku białego puchu, jak co roku 
we wczesnych godzinach rannych przybył do przed-
szkola św. Mikołaj. Na jego wizytę dzieci niecierpli-
wie czekały. Wcześniej nauczyły się wielu piosenek  
i wierszy, które specjalnie dla Niego przygotowały. 
Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej at-
mosferze a dzieci powitały gościa piosenką. Przed-
szkolaki obiecały Mikołajowi, że będą grzeczne  
i przez cały kolejny rok postarają się go naśladować 
sprawiając dobre uczynki. Wspólnie tańcząc, śpiewa-
jąc przy akompaniamencie muzyki wesoło się bawi-

ły. Na koniec po zapewnieniach, że będą się stara-
ły zachowywać grzecznie w domu i w przedszko-
lu, Mikołaj obdarował dzieci prezentami oznajmia-
jąc, że w poniedziałek 08.12.2014 r. o godzinie 
1200, odwiedzi przedszkole jego przyjaciel z TE-
ATRZYKIEM. Wtedy będą mogły zdać egzamin 
ze swojej samodzielności oraz będą miały możli-
wość wystąpienia z nim na scenie tworząc przed-
stawienie. Dzieci z wielkim entuzjazmem przyjęły 
wiadomość i nie zapominając o czarodziejskim 
słowie „Dziękujemy” pożegnały ukochanego go-
ścia 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach 
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TO BYŁ ROK, DOBRY ROK... 
Tak mówią słowa piosenki Czerwonych 

Gitar oraz tancerze Zespołu Tańca No-
woczesnego IMPULS działającego przy 
ZGS w Branicach. 

Zespół po dość długiej przerwie z suk-
cesami powrócił do udziału w konkur-
sach rangi ogólnopolskiej. Już w marcu 
grupa seniorów i juniorów zdobyła w su-
mie trzy pierwsze miejsca na Ogólno-
polskim Turnieju Tańca Nowoczesnego 
FREESTYLE DANCE NYSA 2014  
w kat. mini formacje i disco show. 

W maju wywalczyli dwa drugie miej-
sca na Tanecznym Otwartym GRAND 
PRIX POLSKI „KOTWICE 2014”  
w Brzegu, w kat. disco show 12-15 lat  
i 16+. 

W listopadzie zdobyli III miejsce na 
OTWARTYCH MISTRZOSTWACH 
POLSKI FREESTYLE DANCE 2014  
w Twardogórze w kat. mini formacje di-
sco dance 16+ oraz trzy I miejsca na 
OPOLSKIM FESTIWALU TAŃCA 
Opole 2014 w kat. mini formacje 16+, 
hip hop 16+ i inne formy taneczne 12-15 
lat. Karolina Gunia na tymże konkursie 
zdobyła srebrny medal w kat. disco dance
-solo 16+. Był to również konkurs rangi 
ogólnopolskiej. 

Aby zakończyć rok tak pięknie jak go 
rozpoczęliśmy, na Mikołaja dostaliśmy 
od jurorów piękny prezent w postaci 
dwóch pierwszych miejsc na ogólno-
polskich KRAPKOWICKICH ZDERZE-
NIACH TANECZNYCH 2014 w katego-
riach mini formacje disco dance 16+,  
i show dance 12-15 lat. 

Dla najmłodszej grupy tanecznej – mini 
IMPULS - rok 2014 również był dobrym 
rokiem. 

Grupa zdobyła Srebrny Talent na Fe-
stiwalu Kultury Powiatowej BABO-

RÓW 2014 i I miejsce na Wojewódzkim 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Ta-
necznych FANTAN 2014 w Opolu,  
w kat. inscenizacja taneczna SP. 

Tak budujące sukcesy tancerzy możli-
we były dzięki ludziom WIELKIEGO 
SERCA, którzy przyczynili się do funk-
cjonowania Zespołu, czyli: dzięki na-
szym sponsorom: Wójt Marii Krompiec, 
Panu Leonowi Pleśniakowi z firmy LE-
MET i wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali 1% podatku na rzecz Zespołu 
IMPULS. 

WIELKIE SERCA dla IMPULSU zaw-
sze mają też W. Wojtuś, M. Lenartowicz, 
W. Lupzik, K. Kubiak, E. Herbut,  
D. Bojkowska oraz dyrektorzy ZGS-u 
Panie A. Alferowicz i A. Pelc. ZA 
WSZELKĄ POMOC SKŁADAMY IM 
WIELKIE PODZIĘKOWANIA. 

 

Szczególne podziękowania należą się 
również: 

− rodzicom, którzy partycypują w kosz-
tach funkcjonowania Zespołu i mobi-
lizują swoje pociechy do systema-
tycznych treningów, 

− tancerzom za całoroczną, owocną pra-
cę, 

− choreografom i trenerom - Janie Dra-
gounovej, Karolinie Gunia, Arlecie 
Morawiec i Kindze Węgrzyn, za wzo-
rowe przygotowanie zespołów do 
konkursów i występów publicznych. 

Niech sukcesy taneczne będą dla nich 
zapłatą. 

Mocno wierzymy, że nadchodzący rok 
2015 przyniesie Zespołowi IMPULS 
również wiele radości i sukcesów 

Sylwia Brzozowska 

Karolina Gunia 
Srebrna medalistka 
w kategorii disco dance 

I miejsce na OPOLSKIM FESTIWALU TA ŃCA Opole 2014  
w kat. mini formacje 16+ 

IMPULS - triumfatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego 
FREESTYLE DANCE NYSA 2014 w kat. mini formacje i disco show. 
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Mistrzynie Powiatu i Półfinału Wojewódzkiego 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bra-

nicach oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone dnia  

10.12.2014r. obwieszczenie  

w sprawie wydania zmiany w decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie dwóch mostów (przepustów) 

zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy.” 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-5.2014  
z dnia 10.12.2014r. o wydaniu postano-
wienia w sprawie odstąpienia od obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko 
do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro 
na parterze).  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-6.2014  
z dnia 10.12.2014r. o zakończeniu postę-
powania dowodowego do wglądu w tut. 
Urzędzie Gminy  

Kietrz i Głubczyce były miejscami rozgrywania powiatowej ligi 
halowej piłki nożnej dziewcząt, w ramach Gimnazjady Szkolnego 
Związku Sportowego w Opolu. Znakomicie spisały się tam piłkarki 
naszego gimnazjum. Zarówno w jednym, jak i w drugim turnieju 
grano systemem „każdy z każdym”. Nasze zawodniczki z 13 punk-
tami wygrały powiatową ligę, wyprzedzając drużynę Gimnazjum nr 
1 w Głubczycach (12 punktów). Na trzecim miejscu uplasowały się 
piłkarki z Kietrza (10 punktów), a czwartym z Baborowa.  

Pierwsze miejsce w powiecie premiowało naszą 
drużynę do kolejnego etapu rozgrywek - półfinału 
województwa. Turniej półfinałowy odbył się w na-
szej hali sportowej. W zawodach wzięły udział: 
mistrz powiatu namysłowskiego - Publiczne Gimna-
zjum w Świerczowie, mistrz powiatu brzeskiego - 
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Brze-
gu oraz mistrz powiatu prudnickiego - PG nr 1  
w Prudniku. Tutaj również grano systemem „każdy  
z każdym”. W wyniku przeprowadzonych spotkań 
pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw zajęła na-
sza drużyna, drugie miejsce zajął Brzeg, trzecie 
Prudnik, a czwarte Świerczów. Cała nasza drużyna 
grała bezbłędnie i spisała się na medal. Dziewczęta 
grały w składzie: Paulina Mosiądz, Justyna Pączko, 
Dominika Boczek, Patrycja Podraza, Wiktoria Śli-
wińska, Julia Sęga, Katarzyna Uchyła, Kaja Sipel,  
Jesika Smolarczyk, Justyna Bedryj. Królem strzel-

ców półfinału województwa z 7 bramkami została Julka Sęga. Za-
wody sędziował Mirosław Barszczewski. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż do zwycięstwa nasze młode zdolne 
piłkarki „poniósł” wspaniały, kulturalny, głośny doping naszego 
fan klubu kibica utworzony w większości z uczniów klas trzecich 
gimnazjum. Dziękujemy i prosimy o jeszcze… 

15 grudnia znów będzie okazja do wspólnego przeżywania spor-
towego święta, ponieważ w naszej hali sportowej 
odbędzie się Wielki Finał Wojewódzki, z udziałem 
czterech najlepszych drużyn naszego wojewódz-
twa. Są to szkoły: PG nr 2 Nysa, PG Siołkowice 
Stare, PG Łambinowice i gospodynie turnieju 
Gimnazjum Branice. Startujemy o godzinie 1000. 

Jest to już ósmy finał wojewódzki, gdzie o medale 
będą rywalizować branickie piłkarki. Podopieczne 
Edwarda Czyszczonia w piętnastoletniej historii 
istnienia szkół gimnazjalnych czterokrotnie stawały 
na najwyższym stopniu podium zdobywając złoto. 
Dwa razy wywalczyły srebro i raz brąz. Jak będzie 
w tym roku? Zobaczymy. Powodzenia! 

Redakcja 

Urząd Gminy Branice  
zaprasza wszystkie osoby z pokolenia 50+  

na warsztaty z Trenerem Kompetencji Cyfrowych 

Warsztaty skierowane są do wszystkich Mieszkańców Gminy  
z pokolenia 50+, które zainteresowane są tematyką  

obsługi komputera i Internetu.  

Podczas warsztatów Uczestnicy  

• nauczą się obsługi myszy i klawiatury komputerowej,  
• poznają prosty program do tworzenia pism, wniosków i innych dokumentów  

w wersji elektronicznej,  

• dowiedzą się, w jaki sposób przeglądać Internet i wyszukiwać informacje,  
• dowiedzą się, jak korzystać z poczty elektronicznej.  

Warsztaty są bezpłatne i odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu  

w Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach, przy ul. Szpitalna 20  
Zapisy na warsztaty przyjmowane będą do 15 stycznia 2015 roku  

pod numerem telefonu: 77 4868250 wew. 19 lub w  Urzędzie Gminy w pok. 21 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 26 listopada 2014 roku zostały wywieszone I roko-

wania o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży  
oznaczonej według: 

1. Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona w 
miejscowości Wysoka 19/3. 

2. Opis nieruchomości: 

− Lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym Nr 19 
na parterze pow. użytkowej: 37,60 m2 wraz z udziałem w działce 
siedliskowej Nr 11/4 wynoszącym 960/10000. Działka stanowi te-
ren zainwestowany /zabudowany/. 

3. Wartość lokalu - 10.047,63 zł. 
4. Cena ułamkowej części działki - 1.814,11 zł. 
5. Koszty przystosowania - 1.138,26 zł 
6. Cena nieruchomości łącznie - 13.000,00 zł. 
7. Zaliczka – 1.300,00 zł. 
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie roko-

wań. 
 Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 
stycznia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-
nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
 Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w sekreta-
riacie Urzędu Gminy Branic, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 2 
stycznia 2015 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następują-
co: „I rokowania w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 19/3 po-
łożonego we Wysokiej na działce nr 11/4” 
 W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli najpóźniej w dniu 2 stycznia 2015 r. wpłacą w/w zaliczkę do 
kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/-
Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę 
uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowo-
dzie wpłaty zaliczki należy umieścić dane dotyczące położenia nieru-
chomości.  
 Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach 
gazety lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Branice w dniu 27 listopada 2014 roku 
zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu ustnym 

nieograniczonym na nieruchomość  
oznaczoną według: 

1. Działka nr 220/2 o pow. 0.0100 ha opisana w KW 
OP1G/0008939/4 położona w miejscowości Wiecho-
wice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, 
jest niezabudowana położona we wsi Wiechowice w 
sąsiedztwie budynków mieszkalnych bezpośrednio 
przy drodze gminnej. Działka jest lekko pochyła, 
miejscowo jest porośnięta dziko rosnącymi krzewami 
i drzewami. Działka posiada dostęp do drogi utwar-
dzonej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie tech-
niczne – energia i wodociąg występuje w działce są-
siedniej.  

3. Wartość nieruchomości - 2.292,00 zł. 
4. Wadium: - 229,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie 

przetargu. 
 Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się 
w dniu 7 stycznia 2015 roku o godzinie 1100 w siedzi-
bie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I pię-
tro – sala konferencyjna). 
 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 2 stycznia 2015 r. 
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na kon-
to: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 
8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. 
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy 
umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Brani-
ce, na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

 miesiąc 

Terminy odbioru od-
padów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpa-
dy komunalne 

PLA-
STIK  

PA-
PIER 

SZKŁO  
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dzień 

9 - 22 27 27 27 

Branice, Kałduny.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin,  
Włodzienin Kolonia, Jędrychowice.  

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

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

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 

 miesiąc 

Terminy odbioru od-
padów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpa-
dy komunalne 

PLA-
STIK  

PA-
PIER 

SZKŁO  

gru-
dzień 

10 - 23 27 27 27 

 miesiąc 

Terminy odbioru od-
padów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpa-
dy komunalne 

PLA-
STIK  

PA-
PIER 

SZKŁO  

gru-
dzień 

11 - 29 27 27 27 

 miesiąc 

Terminy odbioru od-
padów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpa-
dy komunalne 

PLA-
STIK  

PA-
PIER 

SZKŁO  

gru-
dzień 

12 - 30 27 27 27 
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W listopadzie 2014r. 

Urodzili się 

1. Złota Bartłomiej - Dzbańce Osiedle. 

2. Jakubowski Tymon - Dzierżkowice. 

3. Pytel Stanisław - Lewice. 

4. Atłachowicz Alan - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Wituszyński Marek (Branice)  
– Mikołajczyk Alicja (Kietrz). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

 

Odeszli 

1. Lasak Renata - lat 54, Dzbańce DPS. 

2. Małota Marian - lat 65, Dzbańce DPS. 

3. Różanek Danuta - lat 60, Bliszczyce 
DPS. 

4. Ciszczonik Józef - lat 92, Wysoka. 

5. Prudło Stanisława - lat 75, Włodzienin. 

6. Fleger Elfryda - lat 75, Dzbańce DPS. 

7. Bach Julian - lat 65, Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 
 

W naszej gminie jest  
6770 mieszkańców,  
w tym 3475 kobiet. 

w listopadzie 2013 r.  
było nas 6834 osób. 

Uwaga konkurs !!! 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza 
− organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. 
stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość 
prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, 
izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe; 

− podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywa-
ne w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich (P FIO). 

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 
zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł prze-
znaczono na obsługę techniczną. 

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowa-
nia obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO 
ma umożliwi ć obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz in-
nych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicz-
nych. 

Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. 

Generator wniosków oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie inter-
netowej www.pozytek.gov.pl. 

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg  
na terenie Gminy Branice w sezonie 2014/2015r. 

Za drogi relacji:  
Wiechowice - Dzierżkowice, 
Turków - Jabłonka, 
Jędrychowie - Włodzienin, 
Dzbańce - Rogożany. 
odpowiada pracownik UG Branice Zdzisław Lichtorowicz, 
telefon kontaktowy 77/486-81-92 w. 28, kom. 782-608-080. 

Natomiast za drogę wojewódzką relacji: 
Branice Zamek - Niekazanice  
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Odział Terenowy w Głubczycach 
telefon 77/485-30-81 do 3.  
 
Za utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 odpowiedzialne 
jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach 
telefon kontaktowy 77/485-20-78 w. 17 lub dyspozytornia od godz. 400 do 2200 tele-
fon 77/485-30-71 w. 23, kom. 663-774-631. 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Branice: 
Głubczyce - Wiechowice - Włodzienin - Branice - Boboluszki, 
Uciechowice - Pilszcz, 
Bliszczyce - Wódka, 
Dzbańce- Lewice. 
Bliszczyce – Branice 
Branice – Wysoka, 
Jakubowice – Gródczany, 
Wódka – Nasiedle, 
Michałkowice - Posucice. 


