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„Narody trac ąc pamięć, tracą życie”  

Pod takim hasłem 6 maja 2015r. w Ze-
spole Gimnazjalno-Szkolnym w Brani-
cach odbyła się akademia upamiętniająca 
70 rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej. Uroczystość zorganizowana została 
przy współpracy z mł. chor. Krystianem 
Isańskim – Prezesem Koła Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego w Branicach. 

Uroczystość rozpoczęła się wniesie-
niem sztandarów Szkoły i Związku Kom-
batantów przez jednostkę „Strzelec”  
w Branicach, oraz wspólnym odśpiewa-
niem Hymnu Państwowego. Następnie 
głos zabrali: wójt Gminy Branice Seba-
stian Baca, który w swym przemówieniu 
nawiązał do wydarzeń sprzed 70 lat oraz 
zwrócił uwagę na wagę szacunku odda-
wanego barwom narodowym oraz dyrek-
tor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Ali-
cja Alferowicz, która powitała przyby-
łych gości i uczestników akademii. 

Wśród zaproszonych gości byli: Jan 
Rzeszuciński, kombatant z Gminy Brani-
ce, płk. Stefan Szelka - Prezes Woje-
wódzkiego Zarządu Związku Kombatan-
tów w Opolu, władze Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Opolu, Kędzierzynie
-Koźlu i w Branicach, Związku Komba-
tantów w Głubczycach i Kietrzu. W uro-

czystości brali udział również dyr. i vice-
dyr. Muzeum Militarnego X-tej Sudeckiej 
Dywizji Zmechanizowanej w Opolu, 
przedstawiciel WKU w Kędzierzynie-
Koźlu, prezes Stowarzyszenia Wetera-
nów i Rezerwistów LWP w Kietrzu, pre-
zes Stowarzyszenia Krótkofalowców Po-
górza Opawskiego w Głubczycach, ko-

mendant hufca ZHP w Głubczycach, 
członkowie Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii – Szwadron Opole w historycz-
nych barwach IX pułku ułanów, prze-

wodniczący Rady Gminy, radni Gminy 
Branice i Powiatu głubczyckiego, oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych z gmi-
ny Branice.  

Gośćmi byli również podopieczni Do-
mu Pomocy Społecznej w Klisinie  
i wszystkich podległych mu filii. 

Na uroczystość składała się insceniza-
cja słowno- muzyczna na temat II wojny 
światowej, ilustrowana prezentacją multi-
medialną, oraz mała wystawa poświęcona 
tematyce wojennej, a obejmująca takie 
zagadnienia jak: polski wrzesień 1939r., 
wojenny plakat propagandowy, umundu-
rowanie i uzbrojenie żołnierzy różnych 
formacji i państw walczących z nazi-
zmem. Widzowie mogli współuczestni-
czyć w akademii poprzez wspólne śpie-
wanie pieśni wojskowych. Po uroczysto-
ści goście zostali zaproszeni na skromny 
poczęstunek, którego fundatorem był 
Urząd Gminy w Branicach.  

Inscenizacja poruszała najważniejsze  
z punktu widzenia Polaków wydarzenia  
II wojny światowej. Uczniowie śpiewali, 
recytowali i mówili o Westerplatte, jako 
symbolu rozpoczęcia wojny, o Wieluniu, 
który został zbombardowany zanim za-
atakowano Westerplatte, o agresji ZSRR 
na Polskę, o okupacji niemieckiej i ra-
dzieckiej. Wspominali największe zbrod-

nie dokonywane na narodzie polskim  
w obozach koncentracyjnych, mord ofice-
rów polskich w Katyniu, rzeź wołyńską, 
getta, powstanie warszawskie, udział Po-
laków w walkach przeciwko III Rzeszy 
(zarówno na Wschodzie przez 1 Armię 
Wojska Polskiego, jak i na Zachodzie – 
Dywizjon 303, II Korpus Polski i Monte 
Cassino). Nie zabrakło również wzmianki 
o rozczarowaniu Polaków z polityki 
Wielkiej Trójki, która pozostawiła powo-
jenną Polskę w strefie wpływów sowiec-
kich, oraz stosunku Brytyjczyków do pol-
skiego wkładu w zwycięstwo nad nazi-
zmem, którzy nie zaprosili Polaków na 
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wielką paradę zwycięstwa w Londynie 8 czerwca 1946r. Poru-
szane w inscenizacji tematy budziły smutek, pokazywały tra-
gizm wojny, bestialstwo mordów, rozczarowanie sojusznikami, 
ale również humor zakazanej piosenki, która pomagała Polakom 
przetrwać ten okropny czas.  

Uroczystość zakończyło wystąpienie pułkownika Stefana 
Szelki, który pochwalił młodzież i nauczycieli za wysoki po-

ziom artystyczny akademii oraz za szerokie spojrzenie na pro-
blematykę II wojny, za podkreślenie zasług wschodniej i za-
chodniej sceny wojskowej. Podziękowanie za prawdziwą lekcję 
patriotyzmu skierował do społeczności szkolnej także radny pan 
Wojciech Chuchla. Słowa uznania wypowiadało również wielu 
innych gości. Za wszystkie pochwały dziękujemy.  

W pracach nad przygotowaniem uroczystości i w akademii 
udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum 
w Branicach. Uczniów przygotowywali nauczyciele: Jadwiga 
Misiurka, Jolanta Dudek, Piotr Wiecha, Małgorzata Podkówka, 
Krzysztof Majewski, Zenobia Majewska. Technicznie i logi-
stycznie pomagali pracownicy obsługi: Małgorzata Balicz, Lidia 
Kuca, Beata Popiel, Janusz Bydłowski. 

Wszystkim, którzy wkładem swojej pracy przyczynili się do 
zorganizowania uroczystości serdeczne podziękowania składają 
organizatorzy: Zenobia Majewska i Krystian Isański.  

 

Zenobia Majewska.  
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Pytanie do wójta 

Sukces 4 grup nieformalnych z obszaru Naszej Gminy  
w ramach konkursu „Kierunek FIO”. 

Miło jest nam poinformować, że aż 4 nieformalne grupy z obszaru Naszej Gminy uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tym mikroprojektom zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

− doposażenie siłowni w Branicach (grupa nieformalna 
„S.O.S.”, lider grupy – p. Mariusz Pawęski), 

− stworzenie ogrodu dydaktycznego w Uciechowicach (grupa 
nieformalna „Postawmy na rozwój”, lider grupy – p. Dyrek-
tor Teresa Grabowska), 

− rewitalizacja stawu w Jakubowicach (grupa nieformalna 
„Jakubowicka Grupa Aktywności”, lider grupy – p. Karoli-
na Skoczylas), 

− stworzenie boiska do piłki siatkowej w Uciechowicach 
(grupa nieformalna „Uciechowice nasza mała Ojczyna”, li-
der grupy – p. Beata Nowak). 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w BRANICACH  
informuje, że dnia 22.04.2015 r. w wyborach ukonstytuował się nowy Zarząd Koła. 

1. Anna Lenartowicz - przewodnicząca 
2. Julian Mroziak - sekretarz 
3. Stanisława Golas - skarbnik 
4. Ewa Szyndler - członek 
5. Janina Gospodarczyk - członek 
Urzędujemy w każdą środę w godz.1100 - 1200 przy ul. Szpitalnej 20 /obok Biblioteki/. 

OGŁOSZENIE  
W dniu 31. 05. 2015 r./niedziela/ organizujemy wyjazd do Zamku w Mosznej  

na koncert pt. „Bal u Posejdona - piosenki Anny German” 
 Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w godzinach urzędowania. 

Serdecznie państwa zapraszamy. 
                                                                               Anna Lenartowicz 

Dlaczego w naszej gminie nie mamy inwestora, który wy-
buduje jakąś fabrykę, zakład i stworzy miejsca pracy? 

To bardzo skomplikowany i złożony problem: 

− po pierwsze nasza gmina nie posiada przejścia graniczne-
go, które umożliwia szybki wjazd samochodów ciężaro-
wych na autostrady po stronie czeskiej i dalej w kierunku 
Polski lub innych krajów; 

− po drugie rolniczy charakter naszych terenów w istotny 
sposób ogranicza lokalizację inwestorską ze względu na 
olbrzymie koszty przekwalifikowania ziemi, 

− po trzecie wreszcie, od lat nie stworzyliśmy na terenie na-
szej gminy choć namiastki strefy inwestycyjnej przeznaczo-
nej dla potencjalnych inwestorów; 
Staramy się nadrobić wszystkie stracone lata i w oparciu  

o teren kilku hektarów ziemi przemysłowej i ziemi w klasie IV 
stworzyć jeden skomasowany plac pod potrzeby inwestora. 

By to osiągnąć musimy jednak zmienić plan zagospodaro-
wania przestrzennego z przeznaczeniem tego terenu na zakład 
produkcyjny, doprowadzić media do granicy działki, w tym ka-
nalizację ściekową i deszczową, infrastrukturę drogową, a tak-
że stworzyć pakiet ulg zachęcających do wybudowania w na-
szej gminie zakładu produkcyjnego. Jednym słowem zachęcić 
inwestora, by to właśnie u nas wybudował swój zakład, fabry-
kę itp.  

To bardzo żmudny proces, obarczony dużym ryzykiem. Jed-
nak by zahamować emigrację ludności z naszych terenów i po-
budzić gospodarczo naszą gminę wart wykonania. 
Przeprowadziłem rozmowy z dwiema firmami potencjalnie za-

interesowanymi zakupem ziemi inwestycyjnej i w obu przypad-
kach oczekiwania uzbrojenia terenu w media i doprowadzenie 
infrastruktury drogowej były identyczne. 

Mam nadzieję, że po opracowaniu koncepcji przekonam do 
mojego pomysłu Radę Gminy i wspólnie rozpoczniemy pracę 
nad tym ciężkim, ale jakże potrzebnym tematem. 

Przykład sąsiadującego Kietrza pokazuje, że opłacało się kilka 
lat temu zaryzykować, bo już w niedługim czasie powstanie tam 
duży zakład produkcyjny.  

2. Dlaczego nie mamy Dni Branic? 
Niezręcznie jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo bezwzględ-

nie nawiązuje ono do budżetu, który opracowywany został w mi-
nionym roku. Nie znalazły się w nim środki na takie wydarzenie. 
Zresztą nie zabezpieczono w budżecie na rok 2015 r. wystarcza-
jących środków na gminne dożynki. 

Zapewniam jednak, że przez oszczędności własne uda się nam 
je wygospodarować i program dożynek będzie bardzo bogaty, 
interesujący i zdecydowanie inny niż zwykle. 

Gwarantuję Państwu również, iż imprez, które organizuje bądź 
współorganizuje gmina będzie całkiem sporo i zapewne nie bę-
dzie można narzekać na nudę. 

W tym roku nie stać nas na Dni Branic, myślę jednak, że z cza-
sem w podobnej konwencji wrócimy do tego wydarzenia. Chce-
my zdecydowanie kulturalnie i artystycznie ożywić naszą gminę. 
Jeszcze raz zatem powtarzam, że będziemy oszczędzać na wydat-
kach własnych by móc wydać środki na kulturę, sport i inwesty-
cję.  

Stworzyliśmy referat, który będzie się zajmował min. pozyski-
waniem środków zewnętrznych, jak również będzie koordyno-
wał i organizował wszystkie wydarzenia objęte patronatem 
urzędu gminy. Współpracujemy także z firmą zewnętrzną, któ-
ra pozyskuje dla nas środki z EU i mamy tu już pierwsze suk-
cesy, o których poinformujemy wkrótce. 

Sebastian Baca 
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 W ostatnim czasie na terenie Branic wykonano kilka niewielkich inwestycji, których zadaniem jest podniesienie jakości życia  
miejscowych mieszkańców jak i osób korzystających z infrastruktury oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. 

Wyłożenie kostką brukową placu przed Szkołą Podstawową 

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych  
przed wejściem głównym do  Szkoły Podstawowej 

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych  
na tarasie Szkoły Podstawowej 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do basenu 
i na podjazdach do garaży 

Remonty i inwestycje 

Przedszkolaki z Lewic poznają ciekawe zawody 
28 kwietnia dzieci z Przedszkola w Lewicach wybrały się  

w ramach zajęć „Poznajemy ciekawe zawody” do Branic. Od-
wiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną, w której spędziły bardzo 
miło czas. Panie bibliotekarki opowiedziały o swojej pracy. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem zwiedzały Bibliotekę, oraz 
wysłuchały czytanej przez Panią Ilonę bajki. Po słodkim poczę-
stunku, każdy przedszkolak wyszedł zadowolony wypożyczając 
ulubioną bajeczkę. 

Kolejnym miejscem, jakie zwiedziły dzieci był gabinet stoma-
tologiczny Pani Basi. Było to ogromne przeżycie, gdyż niektóre 

dzieci po raz pierwszy odwiedziły dentystę. Każdy dzielny 
przedszkolak miał okazję usiąść na fotelu dentystycznym, do-
wiedzieć się, jak należy dbać o zęby, oraz otrzymał naklejkę  
i dyplom „Dzielnego Pacjenta”. 

Wycieczka wzbogaciła wiedzę dzieci z zakresu wykonywa-
nych zawodów. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spo-
tkania!!!  

Jolanta Sozańska  
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Ks. Karol Dźwigoński  
- wspomnienie o wspaniałym człowieku i duszpasterzu 

6 maja 2015 r. Branice żegnały swojego 
długoletniego proboszcza ks. Karola 
Dźwigońskiego. Zdaję sobie sprawę, że 
słowa nie odzwierciedlą oddania i pokor-
nej służby kapłana, który 35 lat swojego 
życia poświęcił parafii Branice. Wspomi-
nając sylwetkę ks. Karola przytoczę jego 
słowa, które umieścił we wstępie do mo-
jej książki jemu dedykowanej 
„Monografia Parafii i Kościoła WNMP  
w Branicach 1248-2011”. Każdy czło-
wiek, każda społeczność, każda miejsco-
wość ma swoją historię, która powstaje  
w określonym czasie. Człowiek poprzez 
swoje działanie przysparza dobra, uła-
twia życie innym…, w dziejach tej miej-
scowości i Parafii WNMP uczestniczyłem 
przez 35 lat jako proboszcz i duszpasterz 
od 1975 roku do 2010 roku, aż do emery-
tury. Wdzięczny jestem, że mogłem słu-
żyć Panu Bogu i parafianom. 

Jakże znamienne są to słowa. Ksiądz 
Karol tworzył historię naszej miejscowo-
ści, chrzścił nasze dzieci, oddawał ostat-
nią ziemską posługę naszym zmarłym, 
udzielał sakramentu małżeństwa. Jego 
wolą było, aby zostać pochowanym  
w swoich ukochanych Branicach, aby być 
blisko swoich parafian. Myślę, że każdy  
z parafian ma swoje osobiste wspomnie-
nia związane z proboszczem Karolem. 
Moje wspomnienia wiążą się z odwiedzi-
nami podczas kolędy, z ołtarzem który co 
roku przygotowywała moja rodzina na 
święta Bożego Ciała. Jednak najbardziej 
wspominam go, gdy z moim ojcem na 
prośbę księdza, dokonywaliśmy drobnych 
napraw na wieży i dachu kościoła i na-
stępnie odbywaliśmy wspólne rozmowy 

na tematy naszej parafii i mojej ulubionej 
historii. Wspominam, kiedy ks. Karol pi-
sał swoją prace magisterską i spisywał 
wspomnienia mojej mamy z Sybiru. Pra-
ce tę przestudiowałem z wielką ciekawo-
ścią. Tematem pracy była parafia Branice 
„Ukształtowanie się nowej społeczności 
parafialnej przy kościele WNMP w Bra-
nicach i jej rozwój w latach 1945-1964”. 
Dzisiaj z perspektywy czasu oceniam, że 
jego decyzja o ewentualnym pochówku  
w Branicach została być może podjęta już 
w tym okresie tj. w 1998 roku. Ksiądz 
Karol Dźwigoński znalazł w Branicach 
swoją małą ojczyznę. Jego droga życiowa 
rozpoczęła się w diecezji krakowskiej,  
a zakończyła w opolskiej. Urodził się  
18 czerwca 1935 roku w miejscowości 
Jeleń w byłym województwie krakow-
skim. Już we wczesnej młodości aktyw-
nie uczestniczył w życiu katolickim swo-
jej parafii. Brał udział w corocznych piel-
grzymkach do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Niewątpliwie jego światopogląd kształto-
wał się pod wpływem wujka ks. Francisz-
ka Dźwigońskiego, którego często odwie-
dzał w parafiach w Oświęcimiu (w 1957 
roku ks. Franciszek Dźwigoński postawił 
krzyż w miejscu późniejszego kościoła 
pod wezwaniem M. Kolbe) oraz w Mako-
wie Podhalańskim, gdzie wuj był pro-
boszczem w latach 1962-1989 r. Na dro-
gę kapłaństwa wstąpił młody Karol roz-
poczynając naukę w niższym seminarium 
duchownym w Gliwicach, aby po jego 
ukończeniu kontynuować naukę w semi-
narium w Nysie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 21 czerwca 1959 roku w Opolu. 
Pierwszą jego placówką duszpasterską 
była parafia Gościęcin, gdzie pełnił funk-
cje wikariusza w latach 1959-1963. Na-
stępnie został przeniesiony na Górny 
Śląsk, do parafii Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Bytomiu, gdzie pracował do 
1967 roku. W tym to roku dekretem bi-
skupa przeniesiono go do parafii w Ujeź-
dzie. Pracował tam przez dwa lata. Na-
stępnie przez krótki okres pracował  
w Korfantowie. W 1969 roku objął funk-
cje proboszcza w parafii Trójcy Świętej 
w Opawicy. W 1975 roku przybył do pa-
rafii branickiej, w której pracował aż do 
przejścia na emeryturę w 2010 roku.  
W parafii branickiej świadczył posługę 
kapłańską w trzech placówkach tj. w ko-
ściele w Branicach, Michałkowicach i ka-

plicy szpitalnej w Branicach Zamku. Po 
opuszczeniu Branic zamieszkał w Domu 
Diecezjalnym w Opolu Grudzicach.  
W dalszym ciągu był aktywny w posłu-
dze kapłańskiej. Regularnie odprawiał na-
bożeństwa w Grudzicach i Chrząstowi-
cach. Zmarł 2 maja 2015 roku.  

W pamięci parafian branickich ks. Ka-
rol zapisał się jako sprawny administrator 
parafii, ale przede wszystkim jako czło-
wiek, który swoim humanizmem, dobro-
cią czynił jak to sam określił szeroko po-
jęte dobro. Nie sposób wymienić wszyst-
kie prace, które przez 35 lat posługi  
w Branicach wykonał przy remontach ko-
ścioła i plebani. Należy jednak podkreślić 
jego smak artystyczny i wyczucie stylu, 
czego dał wyraźny przykład podczas re-
nowacji 7 kapliczek koło kościoła. Wspo-
minam jak zażyczył sobie, abym przed-
stawił mu do aprobaty projekt odnowio-
nego przez artystę malarza jednego z ob-
razów z kapliczek (po akceptacji księdza 
zostały wszystkie obrazy odnowione  
w starym stylu). Ostatnim remontem,  
z którym przyszło mu się zmierzyć w ko-
ściele branickim, był remont krzyża i ko-
puły wieży, które to zostały zniszczone 
podczas burzy. W sposób profesjonalny 
podołał temu zadaniu. Wspominam wie-
czór, kiedy to na plebani, w obecności 
wójta Józefa Małka i przedstawiciela Ra-
dy Parafialnej Czesława Glapy wkładali-
śmy współczesne i stare dokumenty do 
tub, które następnie zostały zalutowane  
i które osobiście umieściłem w kopule 
wieży przed jej zamknięciem przez krzyż. 
Ksiądz Dźwigoński powiedział wtedy, że 
nas już nie będzie, a przyszłe pokolenia 
być może kiedyś je otworzą i dokumenty 
te będą świadectwem historii kościoła. 
Myślę, że te słowa można także odnieść 
do ks. Dźwigońskiego. Jego już nie ma 
wśród nas, ale pamięć o nim pozostanie  
i będzie świadectwem historii branickiej 
parafii. Odszedł od nas wielkiego formatu 
duchowny i wspaniały człowiek. Jego po-
dziękowania cytowane na początku tych 
wspomnień o wdzięczności za to, że mógł 
służyć Bogu i parafianom można na zasa-
dzie wzajemności przekształcić we 
wdzięczność parafian, że dane nam było 
mieć przez 35 lat takiego proboszcza. 

 

Benedykt Pospiszyl 
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W dniu 10.04.2015r w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Bra-
nicach odbyła się wojewódzka kampania pod hasłem „Przyhamuj 
– życie przed Tobą” prowadzona przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty, Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, Wojewódzką 
Radę Bezpieczeństwa oraz Polski Związek Motorowy w Opolu. 

Wytypowanie naszej szkoły jako jedynej w powiecie do prze-
prowadzenia takiej kampanii było nagrodą za bardzo dobre osią-
gnięcia naszych uczniów w turniejach BRD (Bezpieczeństwo Ru-
chu Drogowego), na różnych szczeblach naszego województwa. 

Kampania rozpoczęła się o godz. 1000 w sali gimnastycznej 
przywitaniem przez Panią Dyr. ZGS Alicję Alferowicz przyby-
łych gości, wicekuratora Oświaty w Opolu Pana Rafała Rippela, 
podinspektora Komendy Wojewódzkiej w Opolu Pana Macieja 
Milewskiego, egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Opolu Pana Marcina Kaliciaka, Wójta Gminy Bra-
nice Pana Sebastiana Bacę, przedstawiciela OSP Lewice Pana 
Leszka Szelepę, zaproszonych uczniów i opiekunów innych szkół 
naszego powiatu (Kietrz, Baborów, Uciechowice) oraz uczniów  
i nauczycieli naszej szkoły. 

Po przywitaniu gości głos zabrał Pan Kurator Rafał Rippel 
omawiając cel kampanii. 

Następnie podinspektor Pan Maciej Milewski omówił przepisy 
ruchu drogowego dotyczące motorowerzystów i motocyklistów. 

W kolejne części głos zabrał egzaminator Pan Marcin Kaliciak 
omawiając procedurę zdobywania uprawnień do prowadzenia po-
jazdów mechanicznych po naszych drogach. 

O godz. 1200 pod nadzorem pana egzaminatora odbył się test 
dotyczący przepisów ruch drogowego. W teście brało udział po 
czterech uczniów z każdej szkoły. Branickie gimnazjum repre-
zentował Michał Wawrów, Jesica Smolarczyk, Jan Proskurnicki  
i Aleksandra Żywina.  

W tym samym czasie dla pozostałych uczniów odbył się profe-
sjonalny pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowa-
dzony przez uczniów klas III pod kierunkiem nauczycielki eduka-
cji dla bezpieczeństwa – Pani Joanny Książek. 

Kolejną częścią kampanii był pokaz sprzętu do ratownictwa 

medycznego i pożarnictwa, prowadzony przez Pana Leszka Sze-
lepę z OSP Lewice. 

Wszystkie prezentacje i pokazy przedstawione przez naszych 
gości były bardzo ciekawe i cieszyły się uznaniem wśród 
uczniów, ponieważ dotyczyły naszego życia codziennego. 

Punktem kulminacyjnym w tym dniu był pokaz jazdy samocho-
dem na trolejach, tzn. kontrolowany poślizg. Większość naszych 
uczniów miała możliwość jako pasażer przejechać się takim sa-
mochodem po naszym boisku szkolnym.  

Dla osób mających prawo jazdy była możliwość poprowadzić 
taki samochód.  

W tym samym czasie uczniowie, którzy bali się takiej prze-
jażdżki mogli spróbować swoich sił zakładając alkogogle.  
Na cele kampanii samochodu użyczył WORD Opole. 

Wszystkim, którzy z chęcią pomogli mi w sprawach technicz-
nych i organizacyjnych w przeprowadzeniu takiej kampanii w na-
szej szkole bardzo dziękuję. 

Główny koordynator kampanii  
Maciej Nowak. 

Przyhamuj - życie przed Tobą 
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IV Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy  
„Na Płaskowyżu Głubczyckim” 

Harcerskie czuwanie - 27.03.2015r  

Już po raz czwarty – 4 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. Konkurs odbywa się pod patronatem Powiatowe-
go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach.  

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 
matematycznej i informatycznej, wspomaganie uczniów w prak-
tycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, podnoszenie poziomu 
zainteresowania uczniów problemami środowiska przyrodnicze-
go naszego regionu. Tegorocznym motywem przewodnim była 
rzeka Troja.  

W czwartej edycji konkursu wzięło udział 6 szkół powiatu 
głubczyckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych. Do udziału w konkursie przystępują  

3-osobowe zespoły uczniów.  
Uczniowie rozwiązywali test, przeprowadzili doświadczenie 

oraz przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą rzeki 
Troi. Do prezentacji wykorzystali zdjęcia wykonane w trakcie 
konkursu a także informacje wyszukane w zasobach interneto-
wych. Poziom wykonanych zadań był bardzo wyrównany  
i o zwycięstwie zadecydowały jedynie jedno punktowe różnice. 

Finaliści tegorocznego konkursu: 
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwi  

(34pkt. /77.2%)  
2. Zespół Szkół –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pie-

trowicach (33pkt./75%) 
3. Zespół Szkół w Lisięcicach (32 pkt. / 72,7%) 

Serdeczne gratulacje ! 

Bożena Lewandowska 
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 

Zbiórka harcerska przy Zespole Gimna-
zjalno - Szkolnym w Branicach, następ-
nie przemarsz do Kościoła Parafialnego 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Branicach. O godz. 1700 rozpo-
częła się msza święta, po niej montaż 
słowno-muzyczny. Po uroczystej mszy 
św. wspólnie przeżywaliśmy Drogę Krzy-
żową ulicami Branic. Rozważania litur-
giczne prowadzone były przez organi-
stów, ministrantów, drużyny harcerskie  
z Branic, Włodzienina, Uciechowic, No-

wej Cerekwi, Kietrza, Baborowa, Głub-
czyc i mieszkańców Branic. Oprawę mu-
zyczną przygotowali organiści z branic-
kiego kościoła. Na zakończenie 
„Modlitwa Harcerska” i wspólne śpiewa-
nie w sali gimnastycznej ZGS w Brani-
cach. Po uroczystości harcerze i goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali znaczki upa-
miętniające tę podniosłą uroczystość. 

Z harcerskim  
Czuwaj! 

Jolanta Dudek 
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Z Podwórka na Stadion 
W zakończonym finale wojewódzkim 

XV edycji Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” bardzo do-
brze spisali się młodzi piłkarze Szkoły 
Podstawowej w Branicach. Zajęli oni 

wysokie piąte miejsce na dwanaście dru-
żyn uczestniczących w ścisłym finale. 
Zawody zostały rozegrane w dniu 17 
kwietnia w Brzegu. Zmagania dzieci by-
ły częścią prawdziwego festiwalu futbo-

lu, w którym uczestniczyli rodzice, tre-
nerzy oraz sympatycy piłki nożnej do-
pingujący reprezentantów swoich miast  
i szkół. Do rozgrywek finałowych nasza 
drużyna zakwalifikowała się po uprzed-
nim wygraniu mistrzostw powiatu głub-
czyckiego. Naszą drużynę wyprzedziły 

tylko opolskie „piłkarskie renomowane 
kluby” z dużych miast: tj. 1.UKS AP 
Olesno, 2.UKS Rodło Opole, 3.UKS Or-
lik Prudnik, 4.UKS AS Eurotalent Brzeg 
2010.  

W skład naszej drużyny U8 wchodzili 
uczniowie klas pierwszych SP Branice: 
Sebastian Kozubek – bramkarz, Oskar 
Sipel (kapitan drużyny), Patryk Zachar-
ski, Oliver Bętkowski, Bartosz Herbut, 

Dawid Wiater, Jakub Pączko, Olivier 
Łacek, Przemysław Modzelewski.  

Opiekun drużyny: Edward Czyszczoń  

 

 

Redakcja 
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Wielka Majówka rozpoczęta!!! 

A w „ZIARENKU...” 
W placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 

Ziarenko odbywają się różne zajęcia tematyczne. Tym razem 
opowiem wam o zajęciach z psychologiem. 

Od tego roku w naszym Ziarenku pracuje pani mgr Barbara 
Kraśnicka. Pani Basia jest psychologiem i specjalizuje się  
w sprawach dzieci i młodzieży. Swoimi umiejętnościami i zdol-

nościami dzieli się z nami, prowadząc w Ziarenku Warsztaty 
Psychologiczne. Zajęcia z panią Basią, w zależności od potrzeby 
odbywają się indywidualnie lub grupowo. Na ostatnim spotka-
niu mogliśmy porozmawiać o swojej przyszłości, korzystając  
z wiedzy pani Basi na temat doradztwa zawodowego. Poprzed-
nie spotkanie dotyczyło środków uzależniających, które są po-
pularne wśród młodzieży – dopalacze; narkotyki; odbyły się tak-
że zajęcia z artterapi – szycie pacynek do planowanego teatrzy-
ku profilaktycznego. 
Poniżej przedstawiam krótki wywiad z panią Basią. 
− Czy lubi pani swój zawód? 
− Bardzo. 
− Dlaczego wybrała pani taki zawód? 
− Dlatego, że lubię kontakty z ludźmi, głównie z młodzieżą  

i dziećmi, zawsze interesowałam się rozwojem człowieka. 
− Jakie są największe potrzeby młodzieży? 
− Potrzeby zrozumienia, wysłuchania, poświęcenia uwagi i za-

interesowania Waszymi problemami. 
− Jak pracuje się pani w naszej świetlicy? 
− Bardzo dobrze, jest to dla mnie ogromna satysfakcja. 

Jakub Adamski - wolontariusz. 

W niedzielę 10.05.2015r. dzięki pomy-
słowi P. Sołtys Urszuli Lenartowicz za-
równo rodzice oraz dzieci z Jakubowic 
mogły skorzystać z wycieczki do naj-
większego Oceanarium oraz ZOO we 
Wrocławiu. Mimo chłodnej, aczkolwiek 
słonecznej pogody, radość i uśmiech 
dzieci, były największą nagrodą dla tych 
godzin spędzonych z rodzicami. Mamy 
nadzieję że będziemy częściej wyjeżdżać 
na tak ciekawe i interesujące wycieczki. 
W imieniu rodziców oraz dzieci dziękuje-
my P. Urszuli Lenartowicz za mile spę-
dzone chwile oraz P. Tadeuszowi Dudek 
za fachową opiekę w czasie podróży.  

Ewa Proskurnicka 

Bramki, punkty, mecze. 

źródło: www.liga.net.pl 

Tabela po 20 kolejkach 
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Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati  
– Patron Placówki „Ziarenko” 

W jednym z ostatnich numerów 
„Informatora Branickiego” przedstawiali-
śmy historię Ziarenka, a teraz natomiast 
chcemy opowiedzieć o naszym Patronie. 

Piotr Jerzy Frassati urodził się 6 kwiet-
nia 1901 roku w Turynie. Jego ojciec był 
ateizujacym liberałem, matka zaś kato-
liczką dość formalnie traktującą obowiąz-
ki religijne. Piotr Jerzy wychowywał się  
z młodszą siostrą Lucianą, w przyszłości 
żoną polskiego dyplomaty Jana Gawroń-
skiego. Znaczną część swego dzieciństwa 
Frassati wraz z Lucjaną spędzili w pie-
monckim Pollone, w willi u podnóża Alp 
Zachodnich. Ich dzieciństwo nie było ła-
twe, gdyż matka wychowywała dzieci 
bardzo surowo, w atmosferze dyscypliny 
i porządku. 

Piotr Jerzy wcześnie rozwijał swoje ży-
cie religijne uczestnicząc we Mszy świę-
tej, na której zawsze przyjmował Eucha-
rystię. Posiadał stale rozwijany dar per-
manentnej modlitwy - był człowiekiem 
modlitwy, gdyż modlił się stale, długo  
i wszędzie: w swoim pokoju, podczas 
górskich wypraw, na ulicy, w tramwaju, 
w pociągu, w Kościele, do którego cho-
dził co dzień. Szczególnie dużo czasu 
spędzał na nocnym czuwaniu przed Naj-
świętszym Sakramentem. Codziennie od-
mawiał różaniec. Ogromne znaczenie dla 
rozwoju jego życia duchowego miała co-
dzienna lektura i rozważanie tekstu Pisma 
Świętego. Raz w roku uczestniczył w za-
mkniętych rekolekcjach w domu rekolek-
cyjnym ojców jezuitów. Podczas wakacji, 

które spędzał w Pollone, pielgrzymował 
do położonego w górach Sanktuarium 
Czarnej Madonny w Oropie. Pisał: 

„Modlitwa jest szlachetnym błaga-
niem, jakie wznosimy przed tron Boga, 
jest najskuteczniejszym środkiem uzy-
skanie od Boga łask, jakich nam po-
trzeba, a przede wszystkim sił wytrwa-
nia (...). Zalecam wam żarliwa modli-
twę, zaliczam do niej wszelkie praktyki 
pobożności, a spośród wszystkich naj-
pierw Świętą Eucharystię”.  

Interesował się sztuką i poważną litera-
turą: czytał Goethego, św. Augustyna, 
św. Tomasza z Akwinu.  

Wcześnie marzył, aby zostać misjona-
rzem, później aby przyjąć święcenia ka-
płańskie. Na skutek sprzeciwu matki je-
dynie realne stało się zawarcie małżeń-
stwa z dziewczyną o podobnych zaintere-
sowaniach i bycie świeckim działaczem 
katolickim w środowisku robotniczym. 
Ale i tu na przeszkodzie stanęła matka. 
Ponieważ siostra miała niebawem prze-
nieść się z mężem (Janem Gawrońskim) 
do Warszawy, rodzice mieli zamiar ro-
zejść się ze sobą. Ostatnim ciosem godzą-
cym w osobiste plany życiowe Piotra Je-
rzego była decyzja ojca objęcia przez sy-
na administracji wydawanego przez niego 
dziennika; również i tę decyzję przyjął ze 
łzami, nie chcąc budować własnego 
szczęścia na dramacie rodziców. Przewi-
dywał bliski swój koniec. „Jestem już bli-
sko zebrania tego, co posiałem”. 

Wręcz nieprawdopodobną życiową pa-
sją Piotra Jerzego niemal od dzieciństwa 
była troska o ludzi najbardziej potrzebu-
jących, chorych, samotnych, z ubogich 
rodzin. Dlatego mówił: „(...) fundamen-
tem naszej religii jest Miłosierdzie, bez 
którego ona cała zwaliłaby się w gruzy, 
bo nie będziemy naprawdę katolikami, 
dopóki tego nie dopełnimy, i nie dosto-
sujemy całego naszego życia do dwóch 
przykazań, na których opiera się cała 
istota wiary katolickiej: miłowanie Bo-
ga ze wszystkich sił i miłowania bliźnie-
go jak siebie samych”. 

W bezgranicznym oddaniu potrzebują-
cym wykazywał niewiarygodną wręcz in-

wencję i pomysłowość. Rozdawał 
wszystko, co posiadał. Roznosił tony pa-
czek żywnościowych. Jeździł trzecią kla-
są, chodził pieszo, chociaż jako syn sena-
tora mógł być wożony przez szofera.  
A wszystko po to, by każdy zaoszczędzo-
ny grosz zanieść ubogim. Jedna z jego 
przyjaciółek mówiła, że „Piotr Jerzy 
przekraczał drugie przykazanie, gdyż ko-
chał bliźniego bardziej niż siebie same-
go”. On sam w swojej posłudze nie wi-
dział nic wyjątkowego, twierdząc, że 
służba dla ubogich jest jedyną formą 
wdzięczności jaką może okazać Chrystu-
sowi, za to, że codziennie rano przycho-
dzi do jego serca w Komunii Świętej. 
Dlatego również on co dzień odwiedzał 
najuboższe dzielnice Turynu. Zdumiewa-
jąca jest jego wrażliwość i troska jaką 
otaczał ludzi chorych, kalekich i opusz-
czonych, odwiedzając ich w turyńskim 
szpitalu i przytułku. Pisał: 

„Kto pomaga choremu, wypełnia 
dzieło wyjątkowe; nie wszyscy maja 
odwagę narażać się na sytuacje nie-
przyjemne, a często także niebezpiecz-
ne. (...). Kto opiekuje się chorym, (...) 
jest szczególnie błogosławiony, bo trud-
no nam jest obarczać się bólem innych, 
gdyż mamy sami tysiące własnych 
udręk i zmartwień” . 

Zmarł 4 lipca 1925 roku na chorobę 
zwaną Heine Medina, którą prawdopo-
dobnie zaraził się od nędzarzy w slum-
sach Turynu. Podczas beatyfikacji Piotra 
Jerzego Frassatiego Ojciec Święty Jan 
Paweł II powiedział: „Piotr Jerzy daje 
nam przykład, że szczęśliwe jest życie  
w Duchu Chrystusa, w Duchu Błogosła-
wieństw, i że tylko ten, kto staje się czło-
wiekiem Błogosławieństw, umie darzyć 
braci miłością i pokojem (...). Zaświad-
cza, że świętość jest dostępna dla wszyst-
kich i że tylko rewolucja Miłości może 
rozpalić w sercach ludzkich nadzieje na 
lepszą przyszłość”. 

Frassati pokazuje nam nowe, lepsze ży-
cie w jedności z Chrystusem, Drogę, któ-
rą sam poszedł. 

Wychowawca Placówki  
Agnieszka Surma 
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Zaproszenie 
W dniach 8-9 sierpnia 2015 r. w Pałacu w Wysokiej odbędą się  

I  Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez przeszkody.  
Z tej okazji zachęcamy wszystkie osoby, instytucje, organizacje, koła gospodyń wiejskich, producentów płodów  
rolnych, malarzy, rzemieślników chętnych do zaprezentowania i zareklamowania swoich wyrobów i produktów  

do zgłaszania swojego udziału przez stronę fb Pałac w Wysokiej  
lub mailowo palac.wysoka@gmail.com. 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 7 maja 2015 roku zostało wywieszone 

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym  
na nieruchomość oznaczoną według: 

1. Działka nr 407/1 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257 
położona w miejscowości Niekazanice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest niezabudowana, położona w niedalekiej 
odległości od zabudowy zagrodowej wsi i zgodnie ze Stu-
dium stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Uzbrojenie techniczne- nie występuje. Dojazd jest możliwy 
z drogi o nawierzchni asfaltowej. 

1. Wartość nieruchomości  -  7.732,00 zł. 
2. Wadium: - 773,00 zł. 
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się  
w dniu 8 czerwca 2015 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzę-
du Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konfe-
rencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne, jeżeli najpóźniej w dniu 3 czerwca 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 Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę 
wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gmi-
ny Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium nale-
ży 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 Urzędu 
Gminy Branice w dniu 29 kwietnia 2015 roku zostało wywie-

szone ogłoszenie informujące o I przetargu ustnym  
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 

1. Działka nr 211 o pow. 0.0332 ha opisana w KW OP1G/-
00030563/0 położona w miejscowości Jędrychowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana, położona 
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Działka ma kształt 
korzystny – regularny czworokąt. Zgodnie ze Studium stano-
wi teren zainwestowany  zabudowany . Uzbrojenie technicz-
ne- nie występuje. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni 
utwardzonej, asfaltowej. 

3. Wartość nieruchomości  -  4.715,00 zł. 
4. Wadium: - 472,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 
29 maja 2015 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli najpóźniej w dniu 25 maja 2015 r. wpłacą w/w wadium 
do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namy-
słów 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 in-
ternetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gaze-
ty lokalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach 
i w miejscowości Branice oraz na stronie in-
ternetowej www.branice.pl zostały wywie-

szone dnia 13.05.2015r. obwieszczenia  
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia polegającego na „Rozbudowie drogi wo-
jewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice  

w km 16+143,8 do km 13+270.” 
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-2.2015  

o wszczęciu postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2015 o wy-
stąpieniu do organów współdziałających 
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 
45- 512 Opole oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Głubczycach  
ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce)  
w sprawie wydania  decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia 

OPŁATA ZA ŚMIECI 

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku uiszczania opłaty za go-

spodarowanie odpadami, do 15 dnia każdego miesiąca za dany mie-

siąc. Opłata wynosi 11 zł od osoby zamieszkałej (dla segregujących 

śmieci). Osobom, które nie dotrzymują terminu płatności  

wysyłane są upomnienia, którego koszt to 11,60 zł. 

Wszelkie zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym należy 

zgłaszać w Urzędzie Gminy w Branicach, wypełniając deklarację 

dostępną w Urzędzie lub na stronie internetowej Gminy Branice. 

UWAGA !!!  

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!!! 
Odbiór tych odpadów został przełożony ze względu na trudności  

organizacyjne, z 16 maja na: 

30 maja 2015r. dla miejscowości : 
Branice, Boboluszki, Bliszczyce, Wysoka 

za utrudnienia przepraszamy!!!  
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W kwietniu 2015r. 
Urodzili się 

1. Grządziel Miłosz - Wysoka. 
2. Wolańska Milena - Michałkowice. 
3. Polaczek Sara - Włodzienin-Kolonia. 
4. Cembala Szymon - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Jarosław Gospodarczyk (Branice)  
– Czajkowska Grażyna. 

2. Korzec Damian (Włodzienin-Kolonia) 
– Suchińska Anna. 

3. Rosowski Zbigniew (Dzbańce)  
– Kilarska Zofia (Dzbańce-Osiedle). 

4. Smoluch Kamil (Bliszczyce)  
– Rezner Magdalena.  

5. Wiater Zbigniew (Lewice)  
– Fabiańczyk Beata. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Bednarek Wiesława - lat 65, Dzbańce 

DPS. 
2. Droński Stanisław - lat 83, Branice. 
3. Gebauer Bernhard - lat 84, Dzbańce-

Osiedle. 
4. Górna Anna - lat, 91 Wysoka.  
5. Gramatyka Małgorzata - lat 48, Nieka-

zanice. 
6. Halińska Krystyna - lat 65, Bliszczyce 

DPS. 
7. Literska Weronika - lat 82, Bliszczyce. 
8. Michalski Piotr - lat 66, Branice. 
9. Rudolf Józef - lat 66, Dzbańce DPS. 
10. Skórka Małgorzata - lat 45, Branice. 
11. Stosz Henryk - lat 48, Jabłonka. 
12. Waleriańczyk Krystyna - lat 79, Jaku-

bowice. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest  
6752 mieszkańców,  
w tym 3470 kobiet. 

W kwietniu 2014 r.  
było nas 6792 osoby. 

 INFORMATOR PODR ĘCZNY 

Apteka 

ul. Żymierskiego 66, 48-140 Branice, tel./fax 77 486 81 91 

Email:aptekabranice@gmail.com 

Godziny otwarcia: 

Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. - 0800 - 1600  

Sobota - 0900 - 1400 

Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach 

ul. Szpitalna 20, 48-140 Branice, 

telefon: 32 428 30 80 

Biblioteka czynna: wtorek - sobota: 830 - 1630. 

           w poniedziałki biblioteka nieczynna. 

Filia w Bliszczycach - czynna:    piątek: 1300 - 1800. 

Filia w Wiechowicach - czynna:   piątek: 1300 - 1800. 

Filia we Włodzieninie - czynna:   wtorek:  900 - 1400,  

                    środa, czwartek, piątek: 1200- 1700, 

                    w poniedziałki biblioteka nieczynna. 

STOWARZYSZENIE LGD "PŁASKOWY Ż DOBREJ ZIEMI"  

(dane ze strony internetowej) 
Adres biura: 

ul. Wojska Polskiego 21 

48-130 Kietrz 

tel./fax. 77 485 43 04 

Godziny pracy biura: 730 - 1530 

e-mail: Biuro: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl Prezes Danuta Szwiec: dszwiec@o2.pl 

strona www: www.plaskowyzlgd.pl 

Urząd Pocztowy w Głubczycach - Filia w Branicach 

ul. Żymierskiego 63, 48-140 Branice, tel. 77 40 34 155  

Od dnia 20.04 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy  
Urzędu Pocztowego w Głubczycach – Filia w Branicach.  

Nowe godziny funkcjonowania placówki 

Od poniedziałku do piątku: 930 - 1530 

Kalendarz najbli ższych imprez na terenie Gminy Branice 

− 31.05.2015 r. – I Międzynarodowy Dzień Dziecka - Stadion w Branicach 

− 21.06.2015 r. – I Mistrzostwa w Marszu Nordic Walking – Stadion Branicach 

− 27.06.2015 r. – Przywitanie Lata - Basen w Branicach 

− 28.06.2015 r. – Zawody Strażackie - Stadion w Branicach 

− 08-09.08.2015 – I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów  

                                  w skokach przez przeszkody – teren Pałacu w Wysokiej 

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału 


