
Informator Branicki  

  

Informator Branicki
Informator Branicki   

ISSN   1733-6821 

styczeń 2015 wersja internetowa na stronie: WWW.branice.pl 

 Rok 14                    Numer 1 (120) 



Informator Branicki  

2 

Mi ędzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach 

Branickie spotkanie opłatkowe 
 Spotkania opłatkowe stają się okazją do 
wspólnego przeżywania wyjątkowego 
nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz 
obchodów Nowego Roku. Radosna, 
życzliwa i rodzinna atmosfera towarzy-
szyła gminnemu spotkaniu wigilijnemu, 
które zgodnie z wieloletnią już tradycją 
odbyło się w Wiejskim Domu Kultury  
w Branicach. 

 Rolę gospodarzy pełnili wspólnie Koło 
Braniczanek, Wójt Gminy Branice i Prze-
wodniczący Rady Gminy Branice, którzy 
zaprosili do stołu wigilijnego kierownic-
twa branickich, największych zakładów 
pracy, samorządowców gminnych i po-
wiatowych, kierowników jednostek orga-
nizacyjnych gminy i placówek oświato-

wych, branickich 
księży oraz gości  
z Republiki Cze-
skiej. 
 Spotkanie rozpo-
częło się od życzeń 
z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bo-
żego Narodzenia 

złożonych wszyst-
kim obecnym przez 
władze gminy,  
starostę powiatu 
głubczyckiego, sta-
rostę czeskiego 
Uvalna oraz przed-
stawicielkę Koła 
Braniczanek. 
Następnie po modli-

twie i błogosławieństwie dzielono się 
opłatkiem - symbolem zgody i pojedna-
nia. Przy wigilijnym stole była okazja, by 
wymienić poglądy, podyskutować o mi-
nionym czasie i o nadziejach związanych 
z nadchodzącym Nowym Rokiem. 
Świąteczny nastrój spotkaniu nadały ko-
lędy w wykonaniu zespołu „Zazik”. 

 Na stołach udekorowanych bożonaro-
dzeniowymi ozdobami znalazły się trady-
cyjne potrawy wigilijne. Był barszcz  
z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, 
był karp i śledzie. Oczywiście nie zabra-
kło również różnego rodzaju ciast w tym 
tradycyjnego makowca.  
 Było pięknie, nastrojowo i bardzo świą-
tecznie. Za przygotowanie tego spotkania 
szczególne podziękowania należą się 
przede wszystkim  Paniom z Koła 
„Braniczanki”, których praca i zaangażo-
wanie przyczyniły się godnej oprawy tej 
uroczystości, oraz zespołowi „Zazik”, 
którego kolędy zapewniły podniosłą, 
świąteczną atmosferę.  

Redakcja 

Po raz szósty w Szkole Podstawowej  
w Uciechowicach z Oddziałem Przed-
szkolnym zorganizowano Międzynarodo-
wą Wystawę Szopek Bożonarodzenio-
wych. W tym roku na wystawę i konkurs 
przywieziono i przysłano 550 szopek  
z 56 miejscowości w Polsce (m.in.  
z Roszkowa, Sędziszowa, Błotnicy Strze-
leckiej, Chałupek, Dziewkowic, Borek 
Wielkich, Krynicy, Uciechowic, Pietro-
wic Głubczyckich, Głubczyc, Stargardu 
Szczecińskiego, Grajewa, Kalisza, Kie-
trza, Baborowa, Borek Wielkich War-
mułtowic, Bochni, Głuchołaz, Żyrakowa) 
oraz kilkadziesiąt z Czech i Niemiec. Po 
raz pierwszy w tym roku pokazanych jest 
5 szopek bożonarodzeniowych z Ukra-
iny. Przywiozła je w dzień wernisażu de-
legacja na czele z Haliną Makarczuk, se-
kretarzem narodowego rezerwatu „Zamki 
Tarnopolszczyzny” ze Zbaraża i Olgą 
Stankiewicz, kierowniczką wydziału tu-
rystycznego i wystawowego z Tarnopola. 
 Jesteśmy wdzięczni wam i wszystkim 
Polakom za wasz szacunek dla nas i wa-
szą pomoc w trudnych czasach. Życzymy 
szczęścia w waszych sercach, duszach  
i w waszym kraju – powiedziała Halina 
Makarczuk.  

Wystawę poświęcił o. Mieczysław Le-
nard, dyrektor Franciszkańskiego Ośrod-
ka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. 
„My ślę, że św. Franciszek cieszy się z te-
go dzieła” - powiedział o. Mieczysław,  
a ks. Piotr Sługocki, proboszcz parafii 
Wiechowice dziękując organizatorom 
przypomniał, że budowanie szopek do-
mowych w Austrii i Czechach rozwinęło 

się wtedy gdy cesarz Józef II zakazał bu-
dowania szopek w kościołach i miej-
scach. 

Honorowym patronatem wystawę obję-
li: Maria Krompiec, Zofia Krzykowska - 
dyrektor Muzeum w Tarnowskich Gó-
rach, Irena Twardoch - Muzeum Miejskie 
w Rudzie Śląskiej, Powiatowe Muzeum  
w Głubczycach, Andrzej Czaja Biskup 
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Opolski, Frantistek Lobkovitc Biskup 
Ostrawsko - Opavski, senator Aleksander 
Świeykowski, Marian Pospiszel - TV 
Głubczyce. 

Zgromadzone eksponaty można oglą-
dać do 25 lutego 2015r. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone 17 stycznia 2015 r.  
w trakcie oficjalnego zamknięcia wysta-
wy. Dziękujemy wystawcom i zaprasza-
my na kolejną wystawę . 

Teresa Grabowska 

Mi ędzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz zagrała w Branicach 
 Tradycyjnie już jak co roku, harcerze 
oraz dzieci i młodzież branickich szkół 
czynnie włączyli się do akcji pomocy 
chorym dzieciom w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Od wcze-
snych godzin porannych harcerze z dru-
żyny „Promyki” kwestowali w Brani-
cach, Bliszczycach, Boboluszkach i Wy-
sokiej, wszędzie spotykając się z życzli-
wym przyjęciem i ofiarnością naszych 
mieszkańców. 

Branicka wersja WOŚP zagrała pełnym 
brzmieniem dopiero po południu, w Ze-
spole Gimnazjalno – Szkolnym. 

Licznie przybywających mieszkańców 
w wejściu witali wolontariusze z charak-
terystycznymi puszkami, które szybko 
wypełniały się ofiarowanymi datkami,  
a piersi darczyńców zdobiły czerwone 
serduszka, znak poparcia i udziału w tej 
szczytnej akcji. 

Punktualnie o godz. 1530, wszystkich 
przybyłych, którzy szczelnie wypełnili 
salę gimnastyczną w Szkole Podstawo-
wej, przywitała dyrekcja ZG-Sz panie-
Alicja Alferowicz i Aneta Pelc. 

A potem już rozpoczął się maraton wy-
stępów naszej młodzieży. 

Jako pierwsi z przedstawieniem 
„Jasełek” zaprezentowali się uczniowie 
kl. IIa. W scenerii szopki betlejemskiej 

młodzi artyści w kostiumach sprzed 
dwóch tysięcy lat, zaprezentowali biblij-
ną historię narodzenie pańskiego. W ich 
występy wkomponowane zostały kolędy  
i pastorałki w wykonaniu zespołów 
SZAG i ISKRA. 

Następnie w inscenizacji pt. „Nowy 
Rok” wystąpili uczniowie klasy III. Wy-
stępy najmłodszych artystów spotkały się 
z entuzjastycznym przyjęciem widowni  
i nagradzane były rzęsistymi brawami. 

Następnie „Orkiestra” przeniosła się do 
sali gimnastycznej Gimnazjum, gdzie 
przybyli goście mogli podziwiać wokalne 
umiejętności zaprezentowane przez soli-
stów, oraz mogli obejrzeć imponujące 
występy wicemistrzyń świata w tańcach 

mażoretkowych, zespołu „Kaprys”.  
Z wielkim uznaniem publiczności spotka-
ły się również pełne dynamiki występy 
młodzieżowego zespołu „Impuls”. 

Po tych występach „Orkiestra” kolejny 
raz przeniosła się do Szkoły Podstawo-
wej, gdzie uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie „Czerwony Kapturek”  
w angielskiej wersji językowej. Również 
i ta inscenizacja zachwycała piękną sce-
nografią i kostiumami artystów, a rów-
nież umiejętnościami aktorskimi i języ-
kowymi wykonawców. 

W trakcie całego dnia, WOŚP dzięki 
ofiarności naszych mieszkańców w gmi-
nie Branice zebrała kwotę 3588,76 zł. 

Redakcja 
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Pytanie do Wójta 
 Jako iż każdego niemal dnia dostaję od Państwa sporo zapytań na różne tematy dotyczące naszej gminy, to chciałbym na cie-
kawsze z nich odpowiadać na łamach Informatora Branickiego . 

Dziś odpowiem na zadane pytania:  

Czy Wójt wyznaczy swojego zastępcę? 

 Nie. Budowałem swoją kampanię wyborczą przy założeniu nie powoływania swojego zastępcy. 

 Uważam, że przy właściwej reformie organizacji pracy urzędu jestem w stanie poradzić sobie sam. Chciałbym, by przy mojej 
pomocy, zdecydowanie większą rolę w codziennym funkcjonowaniu urzędu pełnili sekretarz i kierownicy poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych urzędu.  

 Gdyby jednak w przyszłości okazało się że stanowisko mojego zastępcy przyniesie gminie wymierne korzyści, to będę pierw-
szym, który będzie o to wnioskował. 

Na dziś jednak takiego tematu nie ma i nie zamierzam się posiłkować zastępcą. 

Skąd Wójt weźmie środki na realizację programu wyborczego ? 
 Żeby wydawać środki finansowe trzeba je najpierw posiadać… . Zawsze kieruję się i będę kierował tą maksymą. Wiele rzeczy 
wymaga w naszych okolicach napraw, poprawy, budowy stosownej infrastruktury, przywrócenie pierwotnego wyglądu. Będzie-
my starali się oszczędzać w maksymalny sposób na wydatkach własnych gminy, by móc wydawać na niezbędne inwestycje. 

 Nie ukrywam, że budżet przy inwestycjach kanalizacyjnych jest na tyle trudny, iż będziemy musieli w niektórych dziedzinach 
ostro zacisnąć pasa. 

 Mamy zamiar również w jak najszerszym zakresie korzystać z pozyskanych środków unijnych. 

 Chcemy także zachęcać wszystkie stowarzyszenia do pozyskiwania środków przez składanie projektów unijnych. Obiecujemy, 
że na każdym etapie będziemy służyć pomocą. 

 Temat środków z EU jest dla mnie na tyle istotny, że nie wykluczam powołania specjalnego referatu, który zajmowałby się 
min. koordynacją złożonych wniosków w ramach programów unijnych. 

 Zachęcam Państwa do składnia mi kolejnych pytań pod adresem maila: wojt@branice.pl lub podczas naszych wzajemnych 
spotkań.  

Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 

Kto w tym roku zasłużył na lanie, a kto 
na prezenty od świętego Mikołaja? Oto 
jest pytanie!!! Święty Mikołaj jest zajęty 
przez cały rok, ale Boże Narodzenie to 
czas szczególny na całym świecie kiedy 
wszyscy czekają na prezenty, zarówno 
dzieci jak i dorośli. Św. Mikołaj kocha 
wszystkie dzieci i chce, aby były w tym 
dniu szczególnie szczęśliwe. Tak się stało 
i tym razem. Ale zanim dotarł do oczeku-
jących na niego w michałowickim ko-
ściele dzieci, czas oczekiwania umilały 

maluchom piosenki i konkursy związane 
z Mikołajową tradycją. 

Punktualnie o godzinie 17 dał się sły-
szeć z oddali, najpierw ledwo słyszalny, 
ale z każdą chwilą narastający dźwięk 
dzwoneczków, który narysował na twa-
rzach najmłodszych szeroki uśmiech. To 
na pewno Mikołaj, szeptano w każdym 
kąciku. I dzieci miały oczywiście rację. 
Długo oczekiwany gość pojawił się  
w asyście śnieżynki i diabła. Grzeczne 
dzieci otrzymały słodkie podarunki, a te 

mniej grzeczne - „łobuziaki” musiały się 
zadowolić rózgami. Dodam tylko, że nie 
było ich zbyt wielu.  

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak 
czekać rok, i tuż przed 6 grudnia napisać 
kolejny list do św. Mikołaja by pomóc  
w spełnieniu swoich marzeń. 

„Łobuziaki” obiecały Mikołajowi po-
prawę, i jeżeli wytrwają w swym posta-
nowieniu zapewne w czasie jego kolejnej 
wizyty spotka ich miła niespodzianka. 

Więc do zobaczenia za rok … 
 

Żaneta Malota 

Mikołajkowe prezenty w Michałkowicach 
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13 grudnia w Pałacu w Wysokiej, już po 
raz drugi, odbył się jarmark bożonarodze-
niowy - „Pałacowe polsko-czeskie kolę-
dowanie”. 

Punktualnie o godzinie 16, na pałacowe 
schody wkroczył w wytwornym fraku 
gospodarz, i jednocześnie organizator 
spotkania Pan Igor Machnik, i w towa-
rzystwie Wójta Gminy Branice otworzył 
oficjalnie uroczystość, serdecznie witając 
wszystkich przybyłych.  

Dla licznie przybyłych gości przygoto-
wano wiele atrakcji, a wśród nich min. 
konkurs rysunkowy „Moje rodzinne kolę-
dowanie”, występy dzieci i młodzież bra-
nickich szkół i przedszkoli, recitale ze-
społu Gosbend z Wysokiej i Dominiki 
Sozańskiej. 

Oprawę muzyczną na spotkaniu zapew-
nił zespół „Zazik”, akompaniując po-
szczególnym wykonawcom i który zapre-
zentował się również w pokaźnym reper-
tuarze utworów własnych, jak i najbar-
dziej znanych wykonawców. Występy 
zespołu spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem słuchaczy. 
Świąteczny nastrój zapanował zwłasz-

cza podczas kolęd, wykonywanych przez 
zaproszonych wykonawców, do których 
przyłączyli się wszyscy obecni, a że 

wśród przybyłych 
była duża grupa go-
ści z Czech, nad spo-
witą ciemnością już 
o tej porze Wysoką, 
daleko niosły się 
p r z e m i e s z a n e  
w dwóch językach 
słowa najpiękniej-
szych kolęd. 

Goście w trakcie 
imprezy mogli sko-
rzystać z oferty licz-
nych wystawców 
oferujących swoje 

wyroby. Przewa-
żały oczywiście te, związane ze świętami 
Bożego Narodzenia, jak stroiki, szopki, 
dekoracje stołu świątecznego, okoliczno-
ściowe świece, ale nie zabrakło również 
innych, nie mniej interesujących propo-
zycji. Można było wybierać spośród ciast 
i wypieków regionalnych, oferowano pie-
rogi i uszka, miody, ciekawą biżuterię,  
a najmłodsi mogli wybierać coś dla siebie 
z całej gamy pluszowych maskotek. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

konkursu rysunkowego zostali uhonoro-
wani przez gospodarza atrakcyjnymi na-
grodami, a wśród uczestników imprezy 
rozlosowano apetyczne upominki. 

Na zakończenie pikniku, ciemności ota-
czające pałac w Wysokiej rozświetlił im-
ponujący występ Teatru Ognia Nam-
Tara, który zapewnie na długo pozostanie 
w pamięci podziwiających kunszt tance-
rzy gości imprezy. 

Redakcja 

"Pałacowe polsko-czeskie kolędowanie" - Pałac Wysoka 
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Wójt Gminy Branice przypomina mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do otrzymania 
tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. 

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom fizycznym (wyróżnienie indywidualne), osobom prawnym oraz jednostkom organiza-
cyjnym nie posiadającym osobowości prawnej (wyróżnienie zbiorowe) za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla 
istnienia, rozwoju i promocji Gminy Branice, a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość. 
Kandydaci do wyróżnienia powinni spełniać między innymi następujące kryterium wieloletniej działalności społecznej w zakre-
sie: 

1. tworzenia, rozwoju i promocji gospodarki; 
2. kultury i sztuki; 
3. oświaty i nauki; 
4. sportu i rekreacji; 
5. ekologii; 
6. niesienie pomocy i sprawowania opieki wobec chorych i potrzebujących; 
7. niesienie pomocy innym z narażeniem własnego życia i zdrowia; 
8. twórczość literacka i popularno – naukowa; 
9. animowanie rozwoju gospodarczego Gminy; 
10. popularyzacja Gminy w kraju i za granicą; 
11. bezinteresowne niesienie pomocy o różnym charakterze mieszkańcom Gminy; 
12. animowanie zainteresowania gminą w kręgu mieszkańców; 
13. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu. 

Propozycje kandydatur do tytułu winny zawierać: 
1) do wyróżnienia indywidualnego: 
 a) nazwisko i imię, adres zamieszkania zgłoszonego kandydata, 
 b) uzasadnienie wniosku,  
 c) nazwisko i imię zgłaszającego, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez zakład pracy, organizacje lub inną instytucję - 
   imienia i nazwiska osoby, z którą należy się skontaktować. 
2) do wyróżnienia zbiorowego: 
 a) nazwa zgłaszanej osoby prawnej lub jednostki i  jej siedziba 
 b) uzasadnienie wniosku, 
 c) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez zakład pracy, organizację lub inną insty  
   tucję - imię i nazwisko osoby, z którą należy się skontaktować. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty i materiały uzupełniające, czy też potwierdzające uzasadnienie. 
Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice, za pośrednictwem se-
kretariatu Urzędu Gminy w Branicach. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77/4868228 w.19. 

Tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’ 

W sobotnie przedpołudnie 10 stycznia 2015 
roku w Hali Sportowej w Branicach odbył się 
kolejny turniej sportowy pod hasłem „Sobota 
bez komputera”.  

W zawodach zorganizowanych przez na-
uczyciela Bartłomieja Pleśniak wzięło udział 
38 uczniów szkoły podstawowej. Młodzi 
sportowcy rozegrali dwa turnieje gier zespoło-
wych: unihokej oraz halowa piłka nożna. 

W dwóch dyscyplinach rywalizowało 6 dru-
żyn. 

Turniej unihokeja wygrała drużyna repre-

zentowana przez uczniów: R. Mikos, M. Sa-
nocki, G. Herbut, K. Balicz, E. Łychołat, O. 
Łacek, S. Szeliga, E. Zogata. 

Najlepsza ekipa w halową piłkę nożną to: 
A. Lipa, K. Stocka, P. Kozik, R. Szyszka, S. 
Szeliga, S. Heba, M. Redel. 

B. Pleśniak 

Turniej sportowy pod hasłem „Sobota bez komputera” 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu  

07 stycznia 2014 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości 
do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257 położona w miejscowości Nie-
kazanice. 

2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość jest niezabudowana, położona w niedalekiej odległości od zabudowy za-

grodowej wsi i zgodnie ze Studium stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Uzbrojenie techniczne - nie występuje. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni asfal-
towej.  

3. Wartość nieruchomości - 7.732,00 zł. 
4. Wadium: - 773,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
 Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach gazety  
lokalnej Informator Branicki. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Harmonogram wywozu odpadów 2015 Gmina Branice 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 7  20 5     
Luty 3  17 2 2 2 

Marzec 3  17  31 2  30     

 
BRANICE. BLISZCZYCE, MICHAŁOWICE, WŁODZIENIN, J ĘDRYCHOWICE 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 8  21 5     
Luty 4  18 2 2 2 

Marzec 4  18 2  30     

GRÓDCZANY, WÓDKA, UCIECHOWICE, POSUCICE, WIECHOWI-
CE, DZIERŻKOWICE, TURKÓW, JABŁONKA, NIEKAZANICE. 

JAKUBOWICE, WYSOKA, BOBOLUSZKI,  
DZBANICE, LEWICE  

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 9  22 19     
Luty 5  19 16 16 16 

Marzec 5  19 16     

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów 
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 12  23 19     
Luty 6   20 16 16 16 

Marzec 6   20 16     

Apel do organizatorów imprez 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji i osób  

indywidualnych, które planują organizację imprez kulturalnych, 
sportowych, religijnych itp. w 2015r. o przesyłanie na  
adres internetowy Informatora Branickiego przewidywanych ter-
minów planowanych wydarzeń.  

Celem posiadania takich informacji jest stworzenia gminnego ka-
lendarza imprez, oraz ewentualna współorganizacja  
w uzgodnionej formie przez Urząd Gminy w Branicach. 

Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: 
janusz.kaczmarek@branice.pl 

Uwaga konkurs !!!! 
Muzeum Historii Polski ogłasza VII edycję ogólnopolskiego  

Programu grantowego „Patriotyzm Jutra ”.  
O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, 

patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.  
 Nabór potrwa do 2 lutego 2015 r. W ramach Programu przyznane 
zostaną dotacje w wysokości od 5 do 50 tys. zł.  

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem https://
formularz.patriotyzmjutra.pl/ 

Więcej informacji: http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/
edycja-2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-
jutra.html 

Lp  termin  Rodzaj zajęć Osoby odpowiedzialne 

1. 19.01.2015r. 
(poniedziałek) 

Wycieczka do Opavy, zwiedzanie Muzeum Ziemi Śląskiej, 
spacer po mieście. 

B. Lewandowska W. Górecka, K. 
Mieszkowska. 

2. 21.01.2015r. 
(środa) 

Zajęcia w parku wodnym w Raciborzu. 
K. Kinal,  K. Walaszczyk, 
B. Kowalczyk. 

3. 22.01.2015r. 
(czwartek) 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej: zjeż-
dżalnia, hulajnogi, tenis stołowy, lina, tory przeszkód. 

R. Kowalczyk, 
M. Sarota, 
M. Florczak. 

4. 29.01.2015r. 
(czwartek) 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne na sali gimnastycznej: zjeż-
dżalnia, hulajnogi, tenis stołowy, lina, tory przeszkód. 

M. Florczak, 
M. Sawicka, 
C. Lenartowicz. 

„Ferie na sportowo” – harmonogram zajęć sportowo rekreacyjnych w czasie ferii zimowych 
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 

Bezpłatne konsultacje prawne 
dla mieszkańców naszej gminy 

Szanowni Państwo 

Pragniemy poinformować, iż po-

cząwszy od 12.01.2015r. cyklicznie 

w każdy poniedziałek w sali konfe-

rencyjnej naszego urzędu dwójka 

współpracujących z urzędem prawni-

ków udzielała będzie  

bezpłatnych konsultacji prawnych. 

Porady będą udzielane w każdy 
poniedziałek od 15.30 do 16.30.  
Są one dostępne dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 



Informator Branicki  

8 

Nr 1/2015 (120) „IB”  zredagował zespół pracowników Urzędu Gminy Branice. 
Redaktor wydania: Janusz Kaczmarek, e-mail: janusz.kaczmarek@branice.pl 
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J. Słowackiego nr 3, tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230 
e-mail: ug@branice.pl Wydanie internetowe: http://www.branice.pl 
Kolporta ż: Urząd Gminy, ISSN 1733-6821 
Druk: Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice. Nakład 1000 egz. 
Redakcja niezamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i wyboru ilustracji. 

W grudniu 2014r. 

Urodzili się 
1. Piwek Oliwia - Wódka. 

2. Gużda Hanna - Wysoka. 

3. Jucha Oliwia - Boboluszki. 

4. Bocian Michalina - Wiechowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Magda Zbigniew (Wysoka)  
- Kawalec Beata (Zawada Książęca). 

2. Gaczyńska Mariola (Branice)  
- Hein Józef (Łubowice). 

3. Heba Dorota (Wysoka)  
- Konik Tobiasz (Braciszów). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

 

Odeszli 
1. Strzelczyk Bogusława - lat 48, Branice 

2. Boczarska Małgorzata - lat 46, Branice 

3. Pączko Franciszek - lat 59, Jędrycho-
wice. 

4. Zamojska Anna - lat, 87 Dzbańce. 

5. Walaszek Anna - lat, 77 Lewice. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 
 

W naszej gminie jest  
6762 mieszkańców,  
w tym 3475 kobiet. 

w grudniu 2013 r.  
było nas 6824 osób. 

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 telefon 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. 

DOTACJE 

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice  

do końca miesiąca lutego 2015r.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, rady sołeckie, radni, sołtysi,  

stowarzyszenia oraz inne instytucje organizujące imprezy i realizujące działania  

dla mieszkańców o tematyce określonej w ww. GPPiRPA. 

Redakcja 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone 
dnia 31.12.2014r. obwieszczenie w sprawie wydania zmiany w decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

„budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528  
rzeki Opawy”  

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-7.2014 z dnia 31.12.2014r. o wydaniu decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

INFORMACJA 

Informujemy mieszkańców,  

że w budynku Urzędu Gminy w Branicach 

można odebrać książeczkę opłat za wywóz śmieci. 


