
Informator Branicki  

  

Informator Branicki
Informator Branicki   

ISSN   1733-6821 

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

 Rok 14                    Numer 2 (121) 



Informator Branicki  

2 

Podsumowanie Międzynarodowej Wystawy Szopek w Uciechowicach 
17 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Ucichowicach z 

Oddziałem Przedszkolnym zamknięto VI Międzynarodową Wy-
stawę Szopek Bożonarodzeniowych. Uroczystość uświetnili 
swą obecnością: senator Aleksander Świeykowski, wójt gminy 
Branice Sebastian Baca, starosta Steboric Roman Falhar, księża, 
radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, wystawcy, sponso-
rzy, rodzice pomagający w przygotowaniu wystawy. Na wysta-
wę i konkurs przywieziono i przysłano 550 szopek wykonanych 
różnymi technikami. Jury w składzie: Jiri Cvesper, O. Mieczy-
sław Lenard, Barbara Piechaczek, Jan Wac, ks. Piotr Sługocki 
nagrodziło bardzo wielu wystawców. Pierwszych miejsc przy-
znano 8, drugich 26, trzecich 73, a wyróżnień 76. Nie mamy 
możliwości wymienić wszystkich nagrodzonych, więc przedsta-
wiamy tylko tych, którzy zajęli I miejsca.  

Wyniki konkursu zamieszczone są na szkolnej stronie 
www.spuciechowice.edupage.org Oceniający mogli przyznać 
tyle nagród dzięki sponsorom, którzy je ufundowali. Aniołami, 
którzy tak hojnie nas obdarowali są: Kazimierz Węglowski –
Sprzedaż Towarów Masowych Uciechowice, Jadwiga Staroń - 
Collection Racibórz, Jan Wac - Głos Głubczyc, Tadeusz i Danu-
ta Krupa -Włodzienin, Władysława Zajdel - Kietrz, Ogródki 
Działkowe Zgoda - Kietrz, Zbigniew Różański - Uciechowice, 

Tadeusz Grabowski -Uciechowice, Maria Krompiec - Wysoka, 
Róża Kaczmar - Kietrz, Donata i Emil Kurek - Czechy, ks. 
Franciszek Lerch - Biedrzychowice, Mirosław Wojciechowski - 
Dzierżkowice, Halina Twardowska -Jakubowice. 

Miejsca I 
Przedszkola: 

Marcelina Więcek, Karol Torba Samorządowe Przedszkole 
w Rzemieniu. 

Szkoły Podstawowe: 
Marcel Zug Borki Wielkie. 
Łukasz Brodacki Borki Wielkie. 
Gimnazja: 
Konrad Dziedzic Koluszki. 
Szopki Rodzinne: 
Jakub Zdrolik z mamą Kłodzko. 
Dorośli:  
Rodina Niemćikova Czechy,  
Werenżak Miranda, Posławsko Switłana, Wowczuk Paweł, 
Mazuryk Chrystyna, Wojtowicz Oleksander Ukraina, Kobyla, 
Rejon Zbaraski obwodu Tarnopolskiego, 
Patronyk Maria, Banyryj Julia Bodnar Maria, Ukraina, Sienia-
wa, Rejon Zbaraski. 
Nagroda publiczności: 
Dominika Grek, Michał Hoffmann Baborów  
Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wystawy Pani 

Elżbiecie Święs, Teresie Jacków, Annie i Grzegorzowi Iluk, 
Korneli Biskup, Ewie Chodynieckiej, Helenie Orłowskiej oraz 
rodzicom, którzy upiekli pyszne ciasta. 

Tegoroczną wystawę zwiedziło ok.1000 osób. Zapraszamy już 
na kolejną VII wystawę, która odbędzie się w grudniu tego ro-
ku. 

Teresa Grabowska 

Przegląd nagrodzonych szopek 

Szkoły Podstawowe 
Łukasz Brodacki - Borki Wielkie  

Przedszkola 
Marcelina Wi ęcek, Karol Torba  
Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 
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Szopki Rodzinne 
Jakub Zdrolik z mamą - Kłodzko 

Szkoły Podstawowe 
Marcel Zug - Borki Wielkie  

Gimnazja 
Konrad Dziedzic - Koluszki 

Szopki dorosłych 
Werenżak Miranda, Posławsko Switłana, Wowczuk Paweł, 
Mazuryk Chrystyna, Wojtowicz Oleksander - Ukraina, 
Kobyla, Rejon Zbaraski obwodu Tarnopolskiego 

Radosne świętowanie w Przedszkolu w Lewicach 
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Ludzie 

sobie bliscy gromadzą się przy wspólnym stole i dzielą się 
opłatkiem. W przedszkolu w Lewicach był to także okres wyjąt-
kowy. Dzieci z wielkim wzruszeniem ubierały choinkę i czekały 
na przyjście Mikołaja. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem 
piekli i dekorowali pierniki. A najważniejszą osobą, na którą 
wszyscy czekali był maleńki Jezus. Chcąc przybliżyć przed-
szkolakom historię narodzenia Jezusa, zachęciliśmy ich do wy-
stawienia "jasełek". Z pomocą przyszli rodzice, którzy pomogli 
w przygotowaniu pięknych strojów. 17 grudnia odbyło się spo-
tkanie wigilijne z udziałem rodziców oraz wójta Sebastiana Ba-
ca i zaproszonych gości: dyrektor D. Krupa, radnego W. Chu-
chla, sołtysa W. Malewicz. 

Za sprawą naszych małych aktorów, na chwilę przenieśli śmy 
się do Betlejem. Po obejrzeniu jasełek nadszedł czas na życze-
nia, dzielenie się opłatkiem, wręczanie upominków oraz poczę-
stunek przygotowany przez rodziców. 

Kolejnym wspaniałym wydarzeniem był występ dzieci w Ko-

ściele Parafialnym w Lewicach. Przedstawienie nabrało jeszcze 
większego blasku w scenerii kościelnego żłóbka i zostało nagro-
dzone ogromnymi brawami. 

Trwając w świątecznej atmosferze zaprosiliśmy do naszego 
przedszkola Babcie i Dziadków z okazji Ich święta. Uroczy-
stość ta odbyła się 21 stycznia. Mali artyści przygotowali 
specjalny program artystyczny. Wszystko po to, aby wyrazić 
Babciom i Dziadkom wdzięczność za Ich wspaniałe serce. 
Po części artystycznej dzieci złożyły życzenia, wręczyły 
upominki i zaprosiły gości na słodki poczęstunek. 
Mamy nadzieję, że te szczególne dni przeżywane w naszym 
przedszkolu na długo pozostaną w pamięci i sercach zarów-
no dzieci jak i wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością. Rodzicom składamy serdeczne podziękowania 
za popieranie naszych pomysłów i tak wielkie zaangażowa-
nie w życie przedszkola! 

Jolanta Sozańska 
Liliana Szklarska 
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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 pytania które wpłynęły od wydania poprzedniego numeru Informatora Branickiego.  

Dlaczego skwer (parking) w okolicach UG przy Biedronce jest taki zaniedbany? 

Niestety, zarówno parking jak i droga pomiędzy budynkiem urzędu a sklepem Biedronka nie jest własnością UG. 

Estetyka tego miejsca pozostawia wiele do życzenia, ale tak naprawdę oprócz interwencji u właściciela posesji nie wiele może-

my zrobić. 

Otrzymaliśmy zapewnienie, iż po uregulowaniu kwestii własności okolica ta przejdzie gruntowny remont. 

Dlaczego w naszym Domu Kultury jak i na salach wioskowych nie dzieje się zbyt wiele? 

Nie zgodziłbym się do końca, że nic się nie dzieje, choć nie zaprzeczam, iż obiekty te nie są wykorzystane w 100%. 

Problem jest złożony i wynika zarówno z faktu, że do tej pory nie funkcjonował kalendarz gminnych imprez i trudno mówić  

o promocji i współorganizacji eventów, o których często zwyczajnie nie wiemy jak i z faktu, że brakowało pomysłu na program 

ożywienia społeczności lokalnych wokół sal i wiejskich domów kultury. 

Przygotowujemy obecnie kalendarz imprez, który chcemy systematycznie nie tylko publikować, promować ale także i je współ-

organizować. Myślimy również o spójnym programie ożywienia naszych ośrodków kultury. 

Czy godziny urzędowania UG się zmienią? 

Wszystko zależy od mieszkańców. Jeżeli wyrażą taka wolę, to jak najbardziej jesteśmy w stanie się dopasować. 

Przygotujemy kilka wariantów takiej zmiany i w formie konsultacji mieszkańcy wybiorą najbardziej im odpowiadającą wersję. 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Informacje bieżące 
Dnia 27.12.2014r. około godz. 421 miał miejsce pożar dachu budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Bliszczyce 81.  

Pożar powstał prawdopodobnie na skutek osadzenia się sadzy na dachu budynku. W akcji gaśniczej brały udział Powiatowa Pań-

stwowa Straż Pożarna w Głubczycach i OSP Bliszczyce. W wyniku tego zdarzenia losowego utracona i uszkodzona została część 

konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego. W trybie pilnym Gmina zleciła naprawę zniszczeń Firmie Usługowo-Handlowej Pana 

Pawłowa Szczerowskiego. Całkowity koszt naprawy dachu to kwota 14.747,50 zł. 

                             Dach po pożarze                                                               Dach po odbudowie 

W miesiącu styczniu br. Gmina dokonała wymiany okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w dwóch lokalach komunal-

nych Nr 3 i Nr 4 oraz na klatce schodowej w budynku położonym w miejscowości Wysoka 75. Koszt wymiany 10 okien wraz  

z montażem wyniósł 6.438 zł.  

W miesiącu styczniu br. Gmina dokonała wymiany rynien na budynku położonym w miejscowości Bliszczyce 78. W budynku tym 

mieści się jeden lokal mieszkalny oraz Publiczne Przedszkole. Koszt tych prac to kwota 2.300 zł. 
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Związek Strzelecki w Gminie Branice 
W dniu 30.01.2015r. w budynku Centrum Akty-

wizacji Społeczno - Gospodarczej w Branicach 
odbyło się inauguracyjne spotkanie Związku 
Strzeleckiego. Jest to organizacja o charakterze 
oświatowo - wychowawczym, która skupia mło-
dych ludzi z terenu naszej gminy zainteresowa-
nych sprawami wojskowości i funkcjonowaniem 
innych służb mundurowych. Inicjatorami utwo-
rzenia Związku są: Krystian Isański, ks. Michał 
Pieńkowski, Władysław Malewicz i Krzysztof 
Majewski, którzy tworzą jego zarząd. Do Związ-
ku przystąpiło już 13 młodych chłopców z naszej 
gminy. Zarząd Związku zaprasza do wstąpienia 
w jego szeregi dziewczęta i chłopców z klas dru-
gich i trzecich gimnazjum i szkół średnich, którzy 
swoje zainteresowania i przyszłość wiążą z nauką 
w klasach i szkołach mundurowych, a przyszłą karierę zawodo-
wą ze służbami mundurowymi.  

Na pierwsze spotkanie zaproszeni zostali żołnierze 10 Bryga-

dy Logistycznej z Opola. Zaprezentowali oni zadania wojsk lo-
gistycznych oraz udział żołnierzy w misjach zagranicznych 
w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. Żołnierze oprócz spe-

cyfiki służby na misjach w barwny sposób 
przedstawili, w formie prezentacji multi-
medialnej zagadnienia dotyczące kultury 
i zwyczajów ludności muzułmańskiej. Za-
prezentowali też stroje kobiet i mężczyzn 
z różnych krajów arabskich. Duże zainte-
resowanie wzbudziło wśród młodych słu-
chaczy podstawowe wyposażenie żołnie-
rza na misji zagranicznej. Można było 
przymierzyć kamizelki kuloodporne, heł-
my i obejrzeć podstawowe składniki 
oprzyrządowania, które umożliwiają prze-
trwanie w trudnych warunkach Bliskiego 
Wschodu. Dziękujemy żołnierzom logisty-
kom z Opola za ciekawe spotkanie.  

Krzysztof Majewski 

Od 17 stycznia 2015 roku w Centrum Aktywizacji Społeczno-
Gospodarczej w Branicach odbywają się warsztaty komputero-
we prowadzone przez Trenera Kompetencji Cyfrowych. Zajęcia 
realizowane są w ramach projektu systemowego Polska Cyfro-
wa Równych Szans, który współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców naszej gminy. W chwili obecnej bierze w nim udział 
ponad 50 osób, którzy podzieleni zostali na 5 grup szkolenio-
wych. Zajęcia odbywają się regularnie w co drugą sobotę. 
Uczestnicy zajęć zapoznać się mogą z obsługą myszki i klawia-

tury, poznają prosty program do tworzenia pism, wniosków i in-
nych dokumentów w wersji elektronicznej, dowiedzą się jak 
„pracuje” Internet, nauczą się wyszukiwać informacje oraz do-
wiedzą się jak korzystać z poczty elektronicznej. Zajęcia odby-
wać się będą do końca marca br. 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zorganizo-
wania od dnia 11 kwietnia kursu komputerowego dla nowych 
grup. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Bra-
nice z pokolenia 50+ zachęcamy do zgłaszania chęci udziału do 
Urzędu Gminy w Branicach pok. 21 lub telefonicznie pod nr tel. 
77/486-82-50 wew. 19. 

Redakcja 

Projekt 50+  
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„Oto siewca wyszedł siać. [...] Jedne w końcu 
padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wy-
dały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięcio-
krotny i stokrotny” Mk 4, 1-9  

D oskonale wszyscy 
wiemy o tym, że 

ziarno musi wpaść w zie-
mię, aby obumrzeć i do-
piero wtedy wyda plon. 
Podobnie jest z dziełem, 
zadaniem, misją – po-

trzebny jest czas, aby móc zobaczyć efek-
ty, sukcesy i rozwój.  
W kilku słowach chciałabym opowie-
dzieć o historii Ziarenka, czyli placówki 
opiekuńczo - wychowawczej wsparcia 
dziennego działającej na terenie naszej 
gminy. 
Wszystko zaczęło się jakieś sześć lat te-
mu, kiedy do klasztoru Sióstr Maryi Nie-
pokalanej zaczęły przychodzić dzieci po 
szkole, prosząc o pomoc w odrabianiu 
lekcji. Były to pojedyncze osoby, których 
z czasem przybywało. Do dzieci dołączy-
li rodzice, prosząc o opiekę nad dziećmi, 
kiedy oni są w pracy. I tak pięć lat temu 
04.10.2010 roku została oficjalnie otwar-
ta świetlica środowiskowa dla dzieci 
i młodzieży z Branic i okolic. Ziarenko – 
bo tak została ,,ochrzczona” - mieściło 

się w suterenach klasztornych. Z biegiem 
czasu Ziarenko rosło. Rosła też potrzeba 
szukania nowych pomieszczeń dla na-
szych „Ziarenek”. W tym poszukiwaniu 
pomógł św. Maksymilian Kolbe. To on, 
kiedy potrzebował nowego miejsca na 
swoją działalność, przynosił do niego fi-
gurkę Matki Bożej i tam ją zostawiał, od-
dając to miejsce Maryi. Siostra Maksymi-
liana, która była kierownikiem świetlicy, 
wraz z S. Danielą poszły w ślad za świę-
tym. Stary zniszczony budynek po przed-
szkolu był miejscem najbardziej nadają-
cym się na świetlicę, gdzie mogłyby 
przebywać dzieci. Pewnego dnia nasze 
siostry zabrały figurkę Matki Bożej, prze-
szły przez ogrodzenie niszczejącego bu-
dynku i właśnie tam ją zostawiły. Nie 
wiem, jak to się stało tak do końca, ale 
jednego jestem pewna, że po nie całych 
dwóch latach w „wybranych” pomiesz-
czeniach mieści się placówka opiekuńczo 
- wychowawcza wsparcia dziennego Zia-
renko, działająca przy współpracy z Gmi-
ną. 
Ziarenko funkcjonuje od czterech lat z ra-
mienia Stowarzyszenia Immaculata i jest 
siostrzaną placówką Cegiełki, która dzia-
ła w Opolu. Jako Stowarzyszenie jeste-
śmy organizacją pożytku publicznego, 

która od 2008 roku pomaga dzieciom 
i młodzieży. Naszą misją jest troska 
o młodego człowieka. Zależy nam na 
tym, aby każdy młody człowiek, rozwijał 
się i żył w zgodzie z samym sobą i inny-
mi.  
W naszej placówce proponujemy: 
− zajęcia rekreacyjne i edukacyjne, 
− korepetycje, 
− zajęcia plastyczne, taneczne, kulinar-

ne, 
− zajęcia sportowe – tenis stołowy, 
− indywidualne i grupowe zajęcia z ję-

zyka angielskiego, 
− pomoc pedagoga, psychologa, logo-

pedy i fizjoterapeuty, 
− codzienne podwieczorki, 
− w okresie ferii zimowych: akcja 

„Kolorowa zima”,  
− w okresie wakacji: akcja „Ziarenkowe 

wakacje”, 
− imprezy okolicznościowe.  

Całą działalność organizujemy przy 
współpracy z wolontariuszami.  

…a więc ziarenko zostało zasiane i ro-
śnie, aby wydało plon obfity. 

s. Agnieszka Plasło 

Czas zimowego wypoczynku był wy-
pełniony wspólnymi spotkaniami, niespo-
dziankami oraz poznawaniem jeszcze 
nieodkrytych talentów.  

W pierwszym tygodniu ferii część 
naszych „Ziarenek” uczestniczyła 
w rekolekcjach, które w klasztorze 
Sióstr zorganizowała s. Aneta. Trzy-
dziestoosobowa grupa dzieci przez 
cztery dni wspólnie odkrywała i po-
znawała dobroć i miłość Boga - który 
jest naszym Tatą.  

W tym samym czasie inne dzieci 
w Placówce spędzały czas na odkry-
waniu swoich talentów. Wśród nas 
odkryliśmy mistrzów wypieków cu-
kierniczych i wyrobów kulinarnych. 
Kilka „wschodzących gwiazd” – któ-
re całkiem nieźle śpiewają - zagorza-
łych sportowców, których nawet nie-
sprzyjająca pogoda nie odstraszyła od 
gry w piłkę. Jeszcze inni zdobywali 
sprawności intelektualne, uczące kre-

atywnego, logicznego, twórczego i prze-
strzennego myślenia - poprzez podejmo-
wanie rozgrywek w gry planszowe.  

Jednak najbardziej oczekiwanym dniem 
był wtorek, bo właśnie w tym dniu odby-
ła się nasza wspólna wyprawa. 

W pierwszej kolejności od-
wiedziliśmy Komendę Poli-
cji w Prudniku, gdzie do-
wiedzieliśmy się wiele no-
wych rzeczy na temat pracy 
policjantów. Mogliśmy po-
słuchać wykładu o bez-
piecznym poruszaniu się na 
drodze oraz zobaczyć 
strzelnicę, lochy i samocho-
dy policyjne. W planie na-
szej wycieczki był też czas 
na pyszną pizzę i grę w krę-
gle. 
Z niecierpliwością czekamy 
na kolejna wycieczkę. 

s. Agnieszka Plasło 

Historia palcem Bożym pisana  

Ferie w Ziarenku  
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Po udanej biesiadzie karnawałowej dla  
dorosłych, przyszedł również czas dla 
młodszych dzieci z Jakubowic. W czasie 
trwających ferii zimowych rodzice zorga-
nizowali śnieżne gry i zabawy na boisku. 
Pomimo chłodu, dzieci nie zawiodły  
i ochoczo uczestniczyły razem z rodzica-
mi w zimowych zabawach i bitwach na 

śnieżki. Następnie wszyscy udali się do 
parku, aby ozdobić drzewa pokarmami 
dla ptaków i dzikiej zwierzyny. Dla zre-
generowania sił dzieci otrzymały słody-
c z e ,  k i e ł b a s k i 
z grilla oraz gorące 
napoje. Czerwone 
nosy, zarumienione 

policzki oraz uśmiechnięte twarze świad-
czyły o wyśmienitej zabawie. 

Ewa Proskurnicka 

Zimowe atrakcje w Jakubowicach 

„Ferie na sportowo” - w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 
Ferie to pora, by odpocząć od szkolnego dnia co-

dziennego, aby bawić się, realizować swoje zainte-
resowania, na które w okresie nauki często brakuje 
czasu. Od wielu lat jednym ze sposobów na dobrze 
spędzone ferie są zajęcia proponowane uczniom na-
szej szkoły w tym okresie. W czasie minionych ferii 
zimowych dzieciom zaproponowaliśmy udział 
w wielu atrakcyjnych formach wypoczynku: 
− wycieczka do Opavy, 

− rodzinne gry i zabawy w godzinach popołudnio-
wych, wszyscy chętni mogli skorzystać z wypo-
sażenia sportowego szkoły (np. zjeżdżalnie, 
dmuchany zamek, tenis, kometka, piłkarzyki, hu-
lajnogi), 

− wyjazd do Parku Wodnego w Raciborzu. 

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużą frekwencją. 
W wycieczce do Opavy wzięło udział 19 uczestni-
ków. Wyjazd bardzo nam się udał - w Muzeum Ślą-
skim było świetnie, spacer po mieście interesujący, 
a w parku świetna zabawa … i jeszcze przejazd po-
ciągiem. W dwa czwartkowe popołudnia na sali 

gimnastycznej odbywały się rodzinne gry i zabawy sportowe 
z udziałem uczniów, rodziców i przedszkolaków. W rodzinnych 
sportowych popołudniach wzięło udział ok.100 uczestników. 
Niemałą atrakcją dla 36 uczniów był wyjazd do parku wodnego 
H20 Ostróg w Raciborzu. Opiekę nad uczestnikami (jako wo-

lontariusze) sprawowali nauczyciele Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie. Zajęcia z pewnością stworzyły świetne 
warunki do wypoczynku i relaksu oraz pokazały sposoby 

aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników, na-
uczycieli, rodziny.  

B. Lewandowska  
SP we Włodzieninie 
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17 stycznia w hali sportowej Zespołu 
Gimnazjalnego-Szkolnego rozegrano tur-
niej piłkarski o puchar Wójta Gminy Bra-
nice. 

Do udziału w turnieju zgłosiło się 
osiem zespołów z gminy Branice i dwie 
z Republiki Czeskiej, w składach których 
było razem 120 uczestników zawodów. 

Zawodników powitał i uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy 
Branice Sebastian Baca. 

Zaraz po tym rozpoczęto rozgrywki. 
Mecze w pierwszej części turnieju roz-
grywano w dwóch grupach systemem 
„każdy z każdym”. W ten sposób wyło-
niono półfinalistów, którymi zostały po 
dwie pierwsze drużyny z każdej grupy. 

Drużyny, które zajęły trzecie miejsca  
w grupach rozegrały mecze o 5 i 6 miej-
sce. 

Do półfinału awansowały i do rozgryw-
ki o główną nagrodę przystąpiły drużyny: 
Uvalno (Czechy), Branice I, Włodzienin 
I oraz Lewice II. 

Po kolejnej turze meczy, o 3 miejsce 
zagrały drużyny Włodzienin I i Lewice 
II, a w finale spotkały się zespoły z Uval-
na i  Branice I. 

Ostatni, finałowy mecz dostarczył licz-
nie zgromadzonej widowni szczególnych 
emocji, ponieważ w regulaminowym cza-
sie skończył się remisem i o zwycięstwie 

zadecydowały dopiero 
rzuty karne. W tej roz-
grywce większą sku-
tecznością i opanowa-
niem wykazali się go-
ście z Czech, drużyna 
z Uvalna, to oni zosta-
li zwycięzcami całych 

zawodów i zdoby-
li główne trofeum 
turnieju. 
Wszyscy zawod-
n icy b io rący 
udział w meczach 
wznosili się na 

szczyty swoich umiejętności. 
Nikt się nie oszczędzał. Akcje obfito-

wały w finezyjne dryblingi, szybkie i do-
kładne podania, precyzyjne strzały na 
bramki i efektowne parady bramkarzy. 
Wszystko to spotykało się z uznaniem 

i gorącym dopingiem 
publiczności. 
Na koniec turnieju od-
była się uroczysta cere-
monia wręczenia na-
gród najlepszym druży-
nom, podczas której 
Wójt Gminy wręczył 
nagrodę główną – Pu-
char Wójta Gminy Bra-
nice drużynie z Uvalna. 
Pozostałe drużyny zo-
stały uhonorowane dy-
plomami, a zawodnicy 
trzech pierwszych  

zespołów otrzymali pamiątkowe medale. 
Klasyfikacja końcowa turnieju. 

1. Uvalno (Czechy). 
2. Branice I. 
3. Włodzienin I. 
4. Lewice II. 
5. Włodzienin II. 
6. Holasovice (Czechy). 
7. Branice II. 
8. Lewice I. 
9. Wysoka II. 
10. Wysoka I. 

Przyznane zostały również nagrody dla 
zawodników w poszczególnych katego-
riach, i tak: 

− dla najlepszy bramkarza – otrzymał 
Artur Żywina – Lewice II, 

− dla najlepszy zawodnika – otrzymał 
Kamil Gebauer – Włodzienin I, 

− dla króla strzelców – otrzymał Woj-
ciech Osika – Lewice II. 

Mecze sędziowało trzech arbitrów: 
Czesław Sokołowski, Wiesław Bieniarz  
i Kazimierz Suliga, których w pełni pro-
fesjonalna i obiektywna praca, w dużym 
stopniu przyczyniła się do sukcesu im-
prezy. 

Noworoczny Międzynarodowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Branice  
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Całość prac związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem imprezy wyko-
nali Anna Iluk i Edward Czyszczoń. 

Zapewniono również możliwość rege-
neracji sił zawodników, przygotowując 

dla nich poczęstunek 
w postaci przepysznych 

kiełbasek i różnego rodzaju napojów,  
o co zadbały panie Krystyna Kubiak  
i Elżbieta Herbut. 

Organizatorzy zebrali mnóstwo po-
chwał od uczestników, za profesjonalne  

i perfekcyjne przygotowanie turnieju. 
Będący pod wrażeniem wspaniałej at-

mosfery, gościnności gospodarzy i wy-
śmienitej atmosfery zawodów, uczestnicy 
turnieju umówili się już na następną jego 
edycję. 

Redakcja 

Noworoczny Międzynarodowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Branice  

24 stycznia 2015 r. w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej we Włodzieni-
nie, odbyły się jak co roku, turniej w Te-
nisa Stołowego oraz w piłkarzyki stoło-
we. Był to turniej o Puchar Wójta Gminy 
Branice. Turniej był sponsorowany przez 
Gminę Branice oraz przez sołectwo Wło-
dzienin. W tenisie stołowym rywalizowa-
no w 5 grupach po 4 osoby. Dwie najlep-
sze wychodziły z grupy.  

1 miejsce zajął Jarosław Herbut 2. Ma-
rek Wawrów, 3 Grzegorz Iluk, a czwarte 
Kazimierz Ziomko.  

W piłkarzykach stołowych rywalizowa-
no parami. Najlepszą parą okazali się Da-
mian i Natalia Gospodarczyk 
2 miejsce zajęli Kacper i Do-
minika Sozańscy, trzecie Mi-
chał Wawrów i Tomasz Mro-

zowicz oraz czwarte Iwo Wojtuś i Rafał 
Gawłowski.  

Zapraszamy na zawody w przyszłym 
roku. 

Redakcja 

Sportowe potyczki we Włodzieninie  
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Spotkanie opłatkowe w Wódce 
Spotkania opłatkowe w Wódce powoli zaczynają stawać się 

tradycją. W tym roku, 24 stycznia, już po raz trzeci mieszkańcy 
wioski wraz z gośćmi z Posucic i Dzbaniec zgromadzili się 
w niedawno wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Osobą łączą-
cą te społeczności, oraz inicjatorem i jednym z organizatorów 
tych spotkań jest ks. proboszcz Michał Pieńkowski. 

Licznie przybyli uczestnicy zasiedli przy świątecznie udekoro-
wanych i obficie zastawionych stołach, a ciepłej i nastrojowej 
atmosfery dostarczył buzujący ogień w stylowym kominku zdo-
biącym odnowioną świetlicę. 

W podniosły nastrój spotkania wprowadził wszystkich 
uczestników ks. proboszcz poprzez odmówioną modlitwę, 
po czym zebrani łamiąc się opłatkiem składali sobie na-
wzajem życzenia. 

Na spotkaniu opłatkowym nie mogło oczywiście zabrak-
nąć wspólnego kolędowania, a słowa i melodia śpiewa-
nych kolęd, niosły się daleko nad pogrążoną już w ciem-
nościach o tej porze Wódką. 

Następnie po degustacji smacznych potraw i wyjątkowo 
pysznych wypieków przygotowanych przez panie z miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich, przy dźwiękach mu-
zyki zaprzyjaźnionego zespołu, rozpoczęła się trwająca do 
późnych godzin nocnych znakomita zabawa. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim tym, któ-
rzy pomogli w organizacji tego nad wyraz udanego spo-
tkania. Miejmy również nadzieję, że w przyszłym roku 
spotkamy się w tym samym, a jeśli nie, to tylko w po-

większonym składzie. Część uczestników spotkania będąc pod 
wrażeniem doskonałej atmosfery i wspólnej zabawy, zapowie-
działa już udział w przyszłorocznym spotkaniu. 

Mieszkańcy Wódki serdecznie dziękują za wspólną zabawę 
gościom z Posucic i Dzbaniec. 

Redakcja 

W dniu 22 stycznia 2015 r. Emeryci, Renciści i Inwalidzi 
z Gminy Branice wzięli udział w spotkaniu noworocznym. 
Uczestniczył w nim Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, który 
złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

Przewodnicząca Koła również złożyła serdeczne życzenia 
z okazji Nowego Roku i z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przedstawiła również plan pracy Koła i spotkań okoliczno-
ściowych na 2015 rok. Zachęcając do śledzenia w internecie 
propozycji Zarządu Związku Emerytów w Głubczycach, przed-
stawiła oferty wczasów rehabilitacyjnych. Spotkanie przebiega-
ło przy dźwiękach muzyki w miłej i serdecznej atmosferze. 

Barbara Kociołek 
Krystyna Lisowiec 

Spotkanie członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Branicach 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  

w dniu 30 stycznia 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie o IV przetargu ustnym nie-
ograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 

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

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 drzewa-
mi. Działka posiada dostęp do drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie 
techniczne – energia i wodociąg występuje w działce sąsiedniej.  

3. Wartość nieruchomości - 1.948,00 zł. 
4. Wadium: - 390,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 3 marca 2015 roku o godzi-
nie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferen-
cyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  
w dniu 26 lutego 2015 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina 
Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzę-
du 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 Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach  
i w miejscowości Branice oraz na stronie inter-
netowej www.branice.pl zostało wywieszone 
dnia 19.01.2015r. obwieszczenie w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla inwestycji, która 
obejmuje: „Budowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, na działce  
nr 316/4. obręb Posucice, Gmina Branice 

− obwieszczenie Nr OŚ.6730a.1-1.2015 
o wszczęciu postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach  
i w miejscowości Branice oraz na stronie inter-
netowej www.branice.pl zostało wywieszone 
dnia 03.02.2015r. obwieszczenie w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla inwestycji, która 
obejmuje: „Budowie dwóch mostów 
(przepustów) zalewowych w km 43+528 rze-
ki Opawy”  

− obwieszczenie Nr OŚ.6730a.2-1.2015 
o wszczęciu postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego 

Zmiana w opłatach śmieciowych. 
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014r. informujemy mieszkańców, 
że od 02.02.2015r. obowiązują nowe przepisy istotne dla naliczania opłat śmie-
ciowych. 
1. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec 

zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie 
w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – 
począwszy od następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których 
usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

W związku z tymi zmianami prosi się mieszkańców Gminy Branice o nie-
zwłoczne zgłaszanie zmniejszenia ilości osób zamieszkałych na posesji. 

Więcej informacji udziela pani Jolanta Niżborska tel. 774868250 w 28,  
e-mail: jolanta.nizborska@branice.pl, 
lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 1. 

Szanowni Państwo. 
Uprzejmie informuję, że w dniach od 2 lutego do 20 kwiet-

nia 2015 r. na terenie całego kraju realizowane jest Bada-
nie Spójności Społecznej. W związku z powyższym do 
mieszkańców Państwa Gmin zawita jeden z naszych ankie-
terów - pracownik Urzędu Statystycznego w Opolu, w celu 
przeprowadzenia wywiadu. Jeśli tak się stanie, w razie jakich-
kolwiek wątpliwości proszę pamiętać, że ankieterzy Urzędu 
posiadają legitymacje i upoważnienia wydane przez Dyrekto-
ra Urzędu. Tożsamość ankieterów można potwierdzić pod nu-
merami telefonów: 77/423-10-01 wew. 201 oraz 510-993-216 
u kierownika Wydziału Badań Ankietowych Pani Jadwigi 
Hołdy. 
Informacje o ankieterach: 
http://opole.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje
-sie-z-nami-ankieter/ 

Informacja o Badaniu spójności społecznej: 
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/
badanie-spo jnosci -spo leczne j /badan ie-spo jnosc i -
spolecznej,1,1.html 

OGŁOSZENIE 
Oddam bezpłatnie zabudowaną działkę  

położoną we wsi Niekazanice. 
 Opis nieruchomości: 
Działka nr 228 o powierzchni 0,39 ha. - Niekazanice 4. 
Na działce znajduje się budynek mieszkalny wymaga-
jący remontu, pozostałości stodoły (ściany zewnętrzne) 
oraz zdewastowany budynek gospodarczy. 
Działka miejscowo jest porośnięta dziko rosnącymi 
krzewami i drzewami. Działka posiada dostęp do drogi 
utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. 
Więcej informacji pod nr tel. 669-924-911 

Gmina Branice informuje,  
że w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku 
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje 
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Akcja jest skierowana do wszystkich osób pragnących 
uzyskać informacje dotyczące ochrony interesów osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. 
 

Wszelkie konsultacje będą się odbywały na terenie 
Prokuratury Rejonowej w Głubczycach  

w godzinach pracy tj. od 730 do 1530  
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W styczniu 2015r. 

Urodzili się 
1. Łata Wiktor - Włodzienin. 
2. Heba Milena - Niekazanice. 
3. Lider Patryk - Lewice. 
4. Mazur Amelia - Bliszczyce. 
5. Wituszyński Karol - Branice. 
6. Kubik Jan - Włodzienin. 
7. Swoboda Victoria - Dzbańce-Osiedle. 
8. Sznurawa Aleksandra - Włodzienin. 
9. Chyrowska Angelika - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

W miesiącu styczniu 
na terenie Gminy Branice 

nie zawarto żadnego  
małżeństwa. 

Odeszli 
1. Hyra Stanisława - lat 85, Branice. 
2. Idziak Zofia - lat 67, Bliszczyce. 
3. Krężelok Józef - lat 73, Branice. 
4. Korszałowski Kazimierz - lat 67, Bra-

nice. 
5. Gryska Maria - lat 82, Bliszczyce 

DPS. 
6. Plekaniec Barbara - lat 58, Bliszczyce 

DPS. 
7. Knapik Stanisław - lat 84, Jędrychowi-

ce. 
8. Matysiak Waltrauda - lat 86, Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 
 

W naszej gminie jest  
6761 mieszkańców,  
w tym 3478 kobiet. 

w styczniu 2014 r.  
było nas 6815 osób. 

INFORMACJA 
Przejęcie budynku w którym mieści się posterunek policji 

W dniu 23.01.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Branice przed Notariuszem Gerardem 
Boraczewskim stanęli Wójt Gminy Branice Sebastian Baca i Starosta Głubczycki Jozef Kozina 
reprezentant Skarbu Państwa w celu podpisania umowy darowizny, która dotyczyła przejęcia 
nieodpłatnego na mienie Gminy Branice budynku mieszkalno – użytkowego położonego 
w Branicach, przy ul. Żymierskiego 61. 

W skład nieruchomości wchodzą dwa lokale mieszkalne, pomieszczenia użytkowane przez 
Policję oraz zabudowania gospodarcze. Wartość budynku zgodnie z wyceną sporządzoną przez 
uprawnionego rzeczoznawcę opiewa na kwotę 246 387,00 złotych.  

Usuwanie azbestu! 
Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z tere-
nu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbiera-
nia, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 06.03.2015 roku nabór wniosków osób 
zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze lub 
pod tel. 77/4868250 wew. 28. 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Informacja Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów  
Alkoholowych w Branicach 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach  
informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  

w Branicach, pod adresem www.bip.branice.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne 
Gminy pod pozycją Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

znajdują się informacje dotyczące zakresu działalności  
w/w Komisji. 

Pod tym adresem można również uzyskać informacje dotyczące: 

− adresu siedziby Komisji, 

− składu Komisji, 

− harmonogramu spotkań GKRPA w roku 2015, 

− zakresu działań Komisji. 

Zamieszczony jest tam również Wniosek o dofinansowanie na realizację zadań zawartych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2015 r.  

Jeżeli masz problem z alkoholem, możesz zgłosić się osobiście na posiedzenie Komisji lub tele-
fonicznie zgłosić ten fakt pod numerem telefonu: 77/868250, gdzie Twoja sprawa zostanie 
przekazana członkom Gminnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.  

Problem nadużywania alkoholu możesz też zgłosić Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych jeśli wiesz, iż w środowisku dzieje się krzywda dzieciom bądź osoby nad-
używające alkoholu stwarzają zagrożenie dla siebie i innych. 

POWIATOWY URZ ĄD PRACY w GŁUBCZYCACH  
ZAPRASZA  

PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PRACODAWCÓW Z TERENU GMINY BRANICE  
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 

dotyczące wykorzystania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go na pokrycie kosztów szkoleń, kursów dla pracowników w wieku pow. 45 lat. 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY BRANICE  
10.03.2015 (SALA KONFERENCYJNA) GODZ. 10.00 


