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MI ĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA  
POLSKI POŁUDNIOWEJ AMATORÓW W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY 
W dniach 8-9 sierpnia 2015 r w Pałacu w Wysokiej, po raz 

pierwszy w Gminie Branice odbyły się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez prze-
szkody. W czasie tych dwóch dni, do pałacu licznych widzów 
ściągały nie tylko skoki, ale także bogaty program towarzyszą-
cy.  

W sobotę uroczystego otwarcia dokonał właściciel pałacu i or-
ganizator imprezy pan Igor Machnik, który interesująco opowie-
dział dzieje obiektu, przedstawił historię jego odbudowy oraz 
oprowadził wszystkich chętnych po już zrekonstruowanych, jak 
i będących w trakcie rewitalizacji pomieszczeniach pałacu.  
Na zorganizowanej wystawie, można było zapoznać się doku-
mentacją fotograficzną obiektu zaraz po przejęciu go przez 
obecnego właściciela, kolejnymi etapami odbudowy jak i plana-
mi przedstawiającymi docelowy wygląd pałacu. 

W czasie obu dni imprezy, w Galerii Spichlerz zorganizowano 
wystawę historycznych sprzętów używanych dawniej w wiej-
skich gospodarstwach domowych, a I piętro galerii zarezerwo-
wano dla dorosłych gości, którzy mogli zapoznać się z pracami 
artystów kierowanymi właśnie do widzów z tej grupy wiekowej.  

Na stoiskach jarmarcznych rozstawionych obok pałacu, zna-
leźć można było wyroby z drewna, zabawki szydełkowe, ręcznie 
robioną biżuterię, pluszowe zabawki, stare lalki, witraże, ozdoby 
z papieru, kosmetyki naturalne, wino węgierskie i miody. Po-
nadto, goście mogli się posilić włoską pizzą z pieca opalanego 
drewnem, lodami, chłodnym piwem oraz innymi daniami i na-
pojami. 

Były też atrakcje towarzyszące w konkretnych dniach, np.  
w sobotę 8 sierpnia od rana Pracownia Zaczarowany Imbryk or-
ganizowała animacje i warsztaty dla dzieci, zaś w niedzielę  

o godz. 13.00 odbył się występ zespołu IMPULS z Zespołu Gi-
manzjalno-Szkolnego z Branic, a o godz. 15.30 inscenizacja 
walk rycerskich w wykonaniu grupy SILESIA/BELEMNIT, 
która również w godz. 11.00 - 16.00 tego samego dnia w parku 
pałacowym rozstawiła wioskę rycerską. Można w niej było zo-
baczyć m.in. pokaz życia w czasach rycerskich. Wszyscy chętni 
mieli również możliwość postrzelania z łuku, co cieszyło się 
sporym zainteresowaniem, nie tylko dzieci… 

Głównym jednak punktem programu, były dwudniowe Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów  
w skokach. 

W szranki stanęło kilkunastu jeźdźców, a mówiąc ściślej kil-
kanaście amazonek, które startowały w kilku konkurencjach, 
różniących się między sobą stopniem trudności pokonywanych 
przeszkód w kilku kategoriach wiekowych. 

Licznie zgromadzeni widzowie, byli pod wielkim wrażeniem 
wysokiego poziomu sportowego zawodniczek i ich rumaków,  
a każdy zakończony bezbłędnie skok nagradzany był gromkimi 
brawami. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również, zorganizo-
wane po zakończeniu zawodów jedyne w swoim rodzaju pokazy 
powożenia, najpierw bryczką czterokonną, a następnie tzw. ma-
ratonką, czyli dwukonną bryczką sportową, którą panowie: Da-
riusz Franiczek i Daniel Pendziałek niemal rozjechali parkur. 

W niedzielę, 9 sierpnia, pomiędzy 12.30 a 16.00 nastąpił kul-
minacyjny punkt imprezy, czyli uhonorowanie nagrodami naj-
lepszych zawodników. Nagrody wręczali m.in. Wicewojewoda 
Opolski Antoni Jastrzembski, Wicemarszałek Woj. Opolskiego 
Grzegorz Sawicki, Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozi-
na i Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. 

Wręczono wiele nagród, nie tylko dla jeźdźców i koni, ale tak-
że z okazji konkursów towarzyszących, m.in. nagrody Wójta 
Gminy Branice w konkursie na najlepszą figurkę konia wykona-
ną z materiałów naturalnych (wygrał Michał Pikuła! - GRA-
TULACJE ). Pan Igor Machnik wylosował również nagrody  
w ramach pałacowej loterii. 

Impreza była bardzo udana, naprawdę warto było zobaczyć te 
pełne gracji konie i niesamowitych jeźdźców! Pałacowy park 
zapewniał odpowiednie zacienienie, rozstawione były również 
namioty dla widzów, więc piekące przez te dwa dni słońce nie 
przeszkadzało aż tak bardzo. Dziękujemy panu Igorowi Mach-
nik za zorganizowanie tak przepięknej imprezy w gminie Brani-
ce. 

Redakcja 
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Budowa kanalizacji zakończona 

Wizyta Członka Zarządu 
Województwa Opolskiego  

Tomasza Kostusia   
w powiecie głubczyckim 

W środę 5 sierpnia 2015 członek Za-
rządu Województwa Opolskiego - 
Tomasz Kostuś odwiedził powiat 
głubczycki, w tym również Branice. 
To już druga wizyta w naszej gmi-
nie, a dotyczyła głównie stanu dróg 
oraz planów inwestycyjnych Zarzą-
du Województwa w zakresie drogo-
wnictwa.  

W bogatych planach UMWO znalazło się też miejsce dla 
drogi wojewódzkiej nr 419 przebiegającej przez Branice, 
która jest zaplanowana do całkowitej modernizacji ze 
środków FM INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020. Sza-
cunkowe koszty to ok. 10 mln zł. 

Redakcja 

30 czerwca 2015 roku zakończona została budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Boboluszki. W ramach realizacji in-
westycji wykonane zostały: kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
wraz z rurociągiem tłocznym, przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do pierwszej studzienki przy budynku lub do granicy działki, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej od pierwszej studzienki do bu-
dynków, przepompownia ścieków oraz odtworzona została na-
wierzchnia drogi.  

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 059 877,99 zł. z tego 
536 921 zł. to dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a kwota 
1 522 956,99 zł. to wkład własny, na który gmina pozyskała po-
życzkę w wysokości 968 379,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Redakcja Przepompownia ścieków 

Wyremontowana nawierzchnia drogi 

Już w sierpniu br. rusza inwestycja drogowa na odcinku Zubrzyce 
– Bogdanowice Kolonia.  

Całość inwestycji wyniesie ponad 1,1 mln. zł. 

W dniu 30.06.2015 
został rozstrzygnię-
ty przetarg nieogra-
niczony na przebu-
dowę drogi powia-
towej nr 12190 na 
odcinku Bogdano-
wice Kolonia -
Zubrzyce. 
Wykonawcą będzie 
Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych z Raciborza, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. 
W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na od-

cinku niespełna 3 km oraz zostanie wykonane ok. 300 m chodnika  
w miejscowości Zubrzyce. Udrożnione i odtworzone zostaną również ro-
wy i zniszczone przepusty pod zjazdy, a także droga na całej długości zo-
stanie odpowiednio oznakowana liniami krawędziowymi oraz elementa-
mi odblaskowymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych. 

W 50% inwestycja będzie dofinansowana ze środków pozyskanych  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieli poprawiony dostęp 
komunikacyjny do siedziby powiatu - Głubczyc, Branic i do granicy pań-
stwa, a także do zakładów pracy. 

Dzięki położeniu projektowanej inwestycji w bliskim sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 38 oraz bezpośredniemu sąsiedztwu drogi powiatowej nr 1 
2010 Głubczyce - Wiechowice biegnących w stronę granicy państwa, za-
równo mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz przedsiębiorcy i za-
graniczni inwestorzy uzyskają lepszy dostęp do całego regionu.  
W efekcie realizacji inwestycji poprawi się czas i komfort podróżowania. 

Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego 
Anita Juchno 

Nowa inwestycja drogowa 

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce życia 
Dekanatu Branickiego do „Ziemi Świętej”  

w terminie 31.01.2016 – 08.02.2016r. 
 
Zapisy do 30 września 
2015r. 
Dodatkowe informa-
cje pod nr tel. 77/485-
17-23. 
Organizator:  
ks. Karol Hoinka - 
Nasiedle  

Zaproszenie na pielgrzymkę 
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Kolorowe lato w naszym przedszkolu 
Gdy upał na dworze i żar się z nieba leje, najlepsze są wtedy 
w basenie kąpiele… 

Lato, lato, lato.... czas wakacji i niezapomnianych przygód.  
W naszym przedszkolu kto zechciał z nami spędzić ten czas, 
mógł się o tym przekonać. Jak co roku podczas wakacyjnego 
dyżuru w przedszkolu zapewniliśmy dzieciom mnóstwa atrakcji. 

Kąpiele w basenach: dzieciaki przyniosły stroje kąpielowe  
i potrzebne rzeczy do plażowania m.in. ręczniki, koła, rękawki 
oraz kapelusze, okulary i mnóstwo energii. Dzieci były napraw-
dę podekscytowane możliwością popluskania się w orzeźwiają-

cej wodzie. Po skończonych zabawach w basenach i kąpieli  
w upalny dzień odbył się pokaz mody plażowej, w którym de-
biutowały nasze pociechy, śmiechu było co nie miara podczas 
pozowania do zdjęć. Kolejną atrakcją było malowanie twarzy, 
które jest nieodzowną częścią każdego ciekawego dla dzieci wy-
darzenia. Kolejka do kącika, w którym znajdowały się nasze ab-
solwentki była bardzo długa. Dziewczyny, które malowały twa-
rze dzieci wykonały swoją pracę bardzo profesjonalnie i z odda-
niem za co szczególnie im dziękujemy: Kaji Sipel, Wiktorii 
Suzańskiej, Joannie Zakowicz, Dominice Juroszek, i Nikoli 
Michalskiej - uczennicom Szkoły Podstawowej w Branicach, 
bo nasze dzieciaki były przeszczęśliwe i o to w tym wszystkim 
chodziło. Umalowane buzie podkreśliły letnie fryzury wykona-
ne przez jedną z naszych mam - panią Annę Bomersbach, która 
z zawodu jest fryzjerem. Wyczarowała je ona zaplatając modne 
i atrakcyjne fryzury na wakacje: kolorowe warkoczyki, zapla-
tańce, irokezy.  

Całą radość tak naprawdę dostarczyły nam nasze dzieciaki, 
które podczas tego dnia miały okazję do wspólnej integracji, 
gdyż są z różnych przedszkoli i środowisk. Dzień ten był dla na-
szego przedszkola dniem otwartym, w którym każde dziecko 
mogło brać udział, my stworzyliśmy warunki do wspólnej zaba-
wy, współpracy oraz integracji. Naszym marzeniem jest tworzyć 
przedszkole, w którym dzieci będą czuły się szczęśliwe i bez-
pieczne, które będzie dawało dzieciom chwile radości oraz wiele 
kształcących doświadczeń i optymistycznych wspomnień.  
W którym dzieci będą otoczone przyjazną i profesjonalną opie-
ką.  

Patrząc na radosne twarze naszych dzieci możemy powie-
dzieć: Udało się!!!:). 

Ewelina Jamrozik 
Marzena Barszczewska 
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Inauguracja działalności  
Koła Żołnierzy Wojska Polskiego w Gminie Branice 

Wakacje w Michałkowicach 
Okres wakacyjny powoli zbliża się ku końcowi. Chciałabym 

więc przedstawić jak ten czas dzieci i dorośli spędzali w Michał-
kowicach. W niedzielę, 5 lipca na boisku wiejskim mieszkańcy 
wsi z pompą rozpoczęli sezon letni.  

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody rozłożyli namiot  
i przygotowali mały poczęstunek dla swoich pociech. Główną 
atrakcją były dmuchane zamki, które zasponsorowały dwie fir-
my budowlane: Przedsiębiorstwo Remontowo -Budowlane 
„IKEBANA” oraz Firma „BRIAN". Cieszyły się one wielkim 
powodzeniem, a liczne grono naszych milusińskich mogło wy-
skakać się do woli. Nie zabrakło też oczywiście różnego rodzaju 
i gier i zabaw. Starsi mieszkańcy i przebywający u nas goście, 
mogli bawić się przy muzyce biesiadnej, którą zabawiał nas 
mieszkaniec Michałkowic, pan Ryszard Adamowski użyczając 
na tę okazję swojego profesjonalnego sprzętu - serdecznie mu 
dziękujemy za tę oprawę muzyczną. Wieczorne chwile miesz-
kańcy zakończyli kącikiem wspomnień wyświetlanym na telebi-
mie. 

Impreza była udana i sympatyczna. Już są plany, aby ją po-
wtórzyć na zakończenie wakacji, na co wszyscy czekamy z nie-
cierpliwością. 

Żaneta Malota. 

W dniu 25-04-2015r. z inicjatywy pana Krystiana Isańskiego 
zebrała się Grupa Inicjatywna mieszkańców Gminy Branice, 
której zadaniem było powołanie Koła Żołnierzy Wojska Pol-
skiego w Gminie Branice. W zebraniu wzięło udział 10 osób. 
Inicjator spotkania powitał przybyłych i w paru słowach przed-
stawił ideę i zasady funkcjonowania takiego koła. Po tym krót-
kim przedstawieniu założeń zebrani zdecydowali o przekształce-
niu zebrania w zebranie wyborcze, na którym podjęto uchwały  
o powołaniu Koła Żołnierzy Wojska Polskiego w Gminie Brani-
ce i o wyborze władz koła. 

W głosowaniu jawnym do władz Koła wybrano: 
1/ Pan Krystian Isański - Przewodniczący Zarządu KŻWP 
2/ Pan Tomasz Pawluś - Sekretarz 

3/ Pan  Stanisław Głowacki - Skarbnik 
4/ Pan Władysław Malewicz - Członek 
Następnie powołano Komisję Rewizyjną w składzie: 
1/ Pan Mirosław Wojciechowski 
2/ Pan Krzysztof Kinal 
3/ Pan Adam Pieńkowski 
4/ Pan Wojciech Chuchla 

Zebrani podjęli również Uchwałę o nadaniu nowo powstałemu 
Kołu Żołnierzy Wojska Polskiego w Gminie Branice imienia 
„BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH” 

Następnie po dyskusji przyjęto plan pracy KŻWP do końca te-
go roku zobowiązując Zarząd Koła do jego realizacji. 

Zarząd Koła 
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Letni Turniej Piłki No żnej 
o Puchar Starosty Powiatu Głubczyckiego 

W niedzielę 2 sierpnia, na stadionie sportowym „ORZEŁ” 
Branice odbył się Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Powiatu Głubczyckiego. W turnieju udział wzięły 4 drużyny: 
GLKS Kietrz, ORZEŁ Branice, POLONIA Głubczyce oraz  
SOKÓŁ Boguchwałów.  

Niestety, w związku z sezonem urlopowym, drużyny wystąpi-
ły w osłabionych składach, co jednak nie wpłynęło na wysoki 
poziom rozgrywek i zaciętość toczonych pojedynków. 

Zwyciężył, i tym samym I miejsce zdobył ORZEŁ Branice,  
a na pozostałych miejscach zostali sklasyfikowani: II miejsce - 
GLKS Kietrz, III miejsce - POLONIA Głubczyce, IV miejsce - 
SOKÓŁ Boguchwałów.  

Przyznane zostały również trzy wyróżnienia indywidualne. 
Najlepszy strzelec - Mateusz Kozłowski (ORZEŁ Branice), 

najlepszy zawodnik - Dominik Czerepak (GLKS Kietrz), najlep-
szy bramkarz - Piotr Wołk (ORZEŁ Branice).  

W imieniu Wójta Gminy Branice składamy podziękowania 
Prezesowi ORŁA Branice - Mariuszowi Pawęskiemu za przygo-
towanie turnieju, panu Janowi Borzuckiemu za przygotowanie 

grilla oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji turnieju! Dziękujemy również uczestnikom  
i kibicom, a za rok spotkamy się na Letnim Turnieju o Puchar 
Starosty w Boguchwałowie. 

Redakcja 



Informator Branicki  

8 

Bliszczycki Wieniec Dożynkowy 
Kto zrobi wieniec? Wyzwanie wielkie, bo dożynki w Blisz-

czycach będą gminne. Ks. Proboszcz ogłosił, że w tym roku 
mieszkańcy domów od nr 1 do nr 50 wykonają to dzieło. Czy 
znajdą się bezinteresowni, odporni na krytykę i chętni do niety-
powej pracy parafianie? Jako mieszkanka domu z nr 3 chciałam 
coś robić, ale nie miałam pomysłu jak się za to zabrać. No i stał 
się cud. Wyłoniła się grupa osób, która wyzwanie przyjęła.  
Nasza radna Teresa Mróz pozyskała do współpracy pana Zyg-
munta Hasa. Człowiek ten jawił się jako arcymistrz-złota rącz-
ka. Wykonał metalowy szkielet wieńca i obecnie pracuje i czu-
wa nad tym, aby jego artystyczna wizja się urzeczywistniła. Cie-
szę się, że mogę mu pomagać, bo sporo już się nauczyłam, a to 
dopiero początek. Oczywiście gdyby nie zapobiegliwe kobiety 
bliszczyckie, to nie mielibyśmy z czego robić tego arcydzieła. 
Pani Stanisława Janda i pani Janina Mientus zdążyły nazbierać 

zboża jeszcze w kłosach, zanim na pola wjechały kombajny.  
Pani Liliana Mróz jest łącznikiem i motorem napędzającym całą 
pracę-taki anioł stróż. Od każdego współtwórcy wieńca uczę się 
czegoś bezcennego. Od Małgosi Leśniak cierpliwości, pani Jani-
na Mientus trenuje moją dokładność, Krysia Kubiak nieustannie 
zaraża entuzjazmem, Grażyna Churas dzieli się optymizmem, 
Agnieszka Mstowska dobrym humorem, a od Teresy Mróz uczę 
się dyplomacji. Jest nas dużo więcej, wymieniam tylko kilka 
osób dla przykładu, na dowód, że w Bliszczycach przygotowa-
nia do dożynek trwają. Wieniec wchłania dużo dobrej woli.  

Jak go jeszcze Ksiądz poświęci, to będzie miał moc uzdrawia-
jącą. I chyba właśnie po to się wieniec dożynkowy robi, aby re-
lacje międzyludzkie uzdrawiał. 

Alina Szpiech 

Pierwszy krok do nurkowania 
Niedziela 2 sierpnia 2015 była w Branicach bardzo bogata  

w wydarzenia. Na stadionie sportowym ORZEŁ Branice odby-
wał się Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu 
Głubczyckiego, zaś obok na basenie kąpielowym "FALA"  
w Branicach odbył się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
"Pierwszy krok do nurkowania". Naukę nurkowania poprowa-
dzili doświadczeni płetwonurkowie z Centrum Nurkowego KDP 
CMAS WOPR.  

Pogoda była świetna do nurkowania, bo nie było za gorąco, 
ale chmury wystraszyły chyba wielu śmiałków z Gminy Brani-
ce, bo tłumów chętnych nie było. Dzięki temu jednak, wszyscy 
zainteresowani, mogli spróbować nurkowania w idealnych 
wręcz warunkach, a że na basenie było mało osób, to mogli 
„rozwinąć skrzydła”, o ile można tak powiedzieć o nurkowaniu. 
Emocji i śmiechu było co niemiara! Najmłodsza uczestniczka – 
Patrycja nurkowała 2 razy i gdyby była możliwość, zanurkowa-

łaby i trzeci raz! Gratulacje odwagi, bo nam jej zabrakło i nie 
odważyli śmy się spróbować. 

Redakcja 
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Nieobozowe Lato, czyli wakacje w Miasteczku Miłosierdzia 2015 
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Wycieczka na „Florydę” 
Korzystając z pięknej aury, w dniu 23.07.2015 r. odbył się wy-

jazd do jednostki wojskowej w Brzegu, do miejsca potocznie 
zwanego „Florydą”.  

Uczestnikami wycieczki były dzieci i dorośli z całej gminy. 
Oprócz militarnego parku maszynowego zwiedzano również za-
mek w Brzegu, korzystano z basenu krytego, oglądano występy 
w Łosiowie, przygotowano również inne atrakcje, które urozma-
icały wycieczkowiczom pobyt. 

Pragnę podziękować ODR Łosiów i Gminie Branice za wspar-
cie finansowe i organizacyjne imprezy oraz wszystkim innym, 
którzy w jakikolwiek sposób umożliwili nam ten wyjazd. 

Roman Lenartowicz 

Kontynuujemy nasz cykl prezentacji przedsiębiorczych, młodych 
ludzi, którzy nie narzekając i nie czekając na pomoc ze strony 
państwa, próbują zbudować swoją przyszłość w oparciu w wła-
sne, niewielkie na  początku przedsiębiorstwa. 
W bieżącym numerze swój pomysł na biznes. przedstawią wła-
ściciele sklepu „Marmax” w Branicach. 

Redakcja 

Sklep Marmax  powstał z myślą o ludziach którzy cenią sobie 
zachodnią jakość w dobrych cenach. Rozpoczęliśmy swoją dzia-
łalność na początku maja tego roku i możemy się pochwalić co-
raz większą ilością zadowolonych klientów, którzy przekonali 
się co do jakości naszych produktów. 

Oprócz chemii zachodniej posiadamy także kawy (tj. Dalmayr, 
Jacobs, Maxwell, Der Wiener) odzież roboczą (tj. spodnie, blu-
zy, koszule, buty, rękawice) więc każdy powinien znaleźć coś 

dobrego dla siebie. Jako że oprócz sklepu posiadamy także hur-
townię, możemy zagwarantować, że ceny w porównaniu do 
konkurencji będą naprawdę atrakcyjne. Praktycznie co tydzień 
czekają na Was nowe promocje na produkty różnych marek  
o których informujemy w sklepie oraz na naszym fan page'u na 
facebook'u. Serdecznie zapraszamy do zakupów w naszym skle-
pie.  

Godziny otwarcia: 
Pon-Pt 900-1600 
Sobota 900-1300 
Telefon komórkowy 501-248-669 
Facebook: www.facebook.pl/fhumarmax 

Carolina Reguła 

Młodzi przedsiębiorcy w gminie Branice 
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Sprzątaj po swoim psie! 
W lipcu br. w Branicach ustawiono pierwsze śmietniki na psie 

odchody, które mają zachęcić do sprzątania po swoim pupilach. 
Zwracamy się jednak nie tylko 
do posiadaczy zwierząt - każdy 
użytkownik terenów publicz-
nych jest odpowiedzialny za po-
rządek wokół nas. Czas zadbać 
o podwórka, place zabaw, parki 
i lasy w naszych otoczeniu, aby 
móc w pełni czerpać przyjem-
ność z aktywności na świeżym 
powietrzu. 
   Przyroda sama poradzi sobie 
tylko z dwoma psami na km2, 
ale na to potrzeba czasu,  
a  wd ep n ięc ie  w t a ką 
„niespodziankę” nikomu raczej 
przyjemności nie sprawiło i na 
nic wtedy tłumaczenia, że „to 
się rozłoży”, bo na naszym lub 

naszych dzieci obuwiu już raczej się nie rozłoży. Pozostałości 
odchodów zwierząt to nie tylko problem estetyczny, przez który 
wiele miejsc zostaje wykluczonych z możliwości dalszego użyt-
kowania, ale również kwestia naszego zdrowia. Bakterie z fe-
kaliów zwierzęcych doprowadzają do skażenia środowi-

ska poprzez przenikanie do gleby oraz zwiększają liczbę za-
chorowań na toksoplazmozę, salmonellę, toksokarozę i wiele 
innych chorób. 

Posiadanie zwierzęcia to radość, ale wiążą się z nią i obowiąz-
ki. Sprzątamy klatkę papugi czy królika, czyścimy kocią kuwe-
tę, dlaczego więc nie mielibyśmy sprzątać po naszym psie? 
Wszyscy chcemy funkcjonować w czystym otoczeniu, ale bę-
dzie to możliwe dopiero wtedy, gdy poczuje-
my odpowiedzialność za wspólną przestrzeń. Przesłanie kie-
rujemy nie tylko do właścicieli czworonogów, ale i wszystkich 
osób korzystających z terenów publicznych. Spacer, bieganie 
czy jazda na rowerze będą dużo przyjemniejsze, jeśli każdy  
z nas zadba o to, by nie pozostawić po sobie żadnych odpadów. 

Redakcja 

Luźno biegające psy problemem mieszkańców  
naszych miejscowości 

Swobodnie biegające psy po naszych 
wsiach to codzienność. Ludzie wypusz-
czają swoje pupile bez żadnego nadzoru. 
Widok psa załatwiającego swoje potrze-
by fizjologiczne na placu zabaw albo na-

wet w samej piaskownicy nie jest 
rzadkością, a wystarczy tylko, że 
pies (sukcesywnie nie odrobacza-
ny) załatwi się w piaskownicy – 
piasek zostaje zainfekowany bak-
teriami jelitowymi. Wolno biega-
jące psy są również sprawcami 
zniszczonych ogrodzeń przydo-
mowych, ale niestety właściciele 
czworonogów nie widzą proble-
mu, a zwracanie im uwagi nie 
przynosi wymiernych efektów.  
Pies biegający luzem, bez kontro-
li właściciela, zawsze może sta-

nowić zagrożenie dla ludzi i innych 
zwierząt. Może wyrządzić poważną 
krzywdę, zwłaszcza jeśli nie jest szcze-
piony przeciwko wściekliźnie. Bardzo 
często czworonogi doskakują do nóg 

osób biegających i rowerzystów, czasami 
nawet ich przewracając, a warto pamię-
tać, że ten kto nie zachowuje środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze grzywny w wysokości do 
250 zł. lub karze nagany (art. 77 Kodek-
su Wykroczeń) oraz ponosi pełną odpo-
wiedzialność za szkody spowodowane 
przez psa. 

Biegające luzem psy to również niebez-
pieczeństwo dla nich samych. Pędzące 
samochody czy pojazdy rolnicze stano-
wią realne zagrożenie dla ich życia.  

Dlatego zwracamy się z prośbą do 
wszystkich właścicieli czworonogów  
o nie wypuszczanie ich z domu bez na-
leżytej opieki. 

Mieszkańcy Gminy Branice 

Podziękowanie 
Składam wyrazy podziękowania i uznania za walkę ze skutkami nawałnicy, jaka przeszła przez naszą gminę w dniu 

15.08.2015 r.  
Serdecznie dziękuję za bezinteresowne wsparcie oraz wielkie poświęcenie, wszystkim osobom bezpośrednio lub po-
średnio zaangażowanym w pomoc. W szczególności zaś: Pawłowi Szczerowskiemu oraz pracownikom jego firmy de-
karskiej (Wiechowice), Patrykowi Pilch (Gródczany), Pawłowi Kawik (Uciechowice), Bartkowi Kopeczek 
(Uciechowice), Ilonie oraz Andrzejowi Mosiądz (Gródczany), Zdzisławowi Telega oraz firmie Top Farms, Władysławo-
wi Wierzbickiemu oraz Ryszardowi Zdaniak (Wiechowice). 

Dziękuję również tym Wszystkim, o których pomocy nie wiedziałem lub których nieopatrznie pominąłem. Słowa 
uznania kieruję również dla OSP z: Branic, Lewic, Bliszczyc, Turkowa, Wiechowic oraz PSP z Głubczyc! 

Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca 



Informator Branicki  

12 



Informator Branicki  

13 

Przypominamy o terminach związanych z udziałem  
w Referendum Ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 

 

• Głosowanie korespondencyjne 
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania na-

leży zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

• Głosowanie przez pełnomocnika 
Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także osoby posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy wymienionejw pkt 1; 
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów; 
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

   a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania przez Pełnomocnika osoba powinna zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie do dnia 28 sierp-
nia 2015 r. 

• Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu obwodowej komisji do spraw  
referendum), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do 
spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jej miejsca stałego zamiesz-
kania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób 
uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal ob-
wodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej do dnia 1 września 2015 r. 

• Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum może 
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie gło-
sowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona 
do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej  
do dnia 4 września 2015 r. 

Więcej informacji na stronach internetowych http://referendum2015.pkw.gov.pl oraz http://bip.branice.pl 

Informację można także uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, I piętro pokój nr 11, oraz pod nr te-
lefonu: 77/ 4868228 w. 25. 

Referendum ogólnokrajowe 

Przypominamy mieszkańcom miejscowości Blisz-

czyce, że podczas Referendum Ogólnokrajowego  

w dniu 6 września 2015 r. głosować będą w lokalu 

wyborczym utworzonym w budynku po byłej szkole 

w Bliszczycach (Bliszczyce 63a). 

Przypominamy, że każda osoba uprawniona do 

udziału w referendum ogólnokrajowym przed otrzy-

maniem karty do głosowania musi przedłożyć Obwo-

dowej Komisji Wyborczej dowód osobisty lub inny 

dokument z fotografią (pod warunkiem, że ustalenie 

tożsamości danej osoby na jego podstawie nie budzi 

wątpliwości). 

Informacja dla mieszkańców  
Bliszczyc 

Informacja o wymaganych  
dokumentach 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 23 lipca 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie o III 
przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 165 o pow. 0.1679 ha opisana w KW OP1G/00025543/6 położona w  miejscowości Jakubowice. 
2. Opis nieruchomości: 
− nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana i zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i położona we wsi Jaku-

bowice w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Uzbrojenie techniczne na działce nie występuje. Działka jest porośnięta trawą i w niewielkiej 
części drzewami krzewami dziko rosnącymi. Dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym.  

3. Wartość nieruchomości  - 13.880,00 zł netto. 
4. Wadium: - 1.388,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1200 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  1 września 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 Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy 
umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator 
Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI NA WYPRAWKĘ 
SZKOLNĄ ZGODNIE Z PROGRAMEM  

„WYPRAWKA SZKOLNA”, SKŁADA Ć MOŻNA DO DYREK-
TORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  
W TERMINIE OD 2 DO 10 WRZE ŚNIA 2015. 

Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klasy III szkoły podstawo-
wej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV 
technikum 

Kryteria które muszą spełnić osoby ubiegające się o wyprawkę szkolną: 
− kryterium dochodowe – 574 zł. na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy 

zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzy-
skanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyj-
muje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny do-
chód w wysokości 250,00zł 

− pomoc w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  
w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest  udzielana 
uczniom: 

a) słabowidzącym, 
b) niesłyszącym, 
c) słabosłyszącym, 
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znaczącym,  
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
h) niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z nie-

pełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. 

Do wniosku należy złożyć: 
− zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów, 
− odcinek renty lub emerytury, 
− zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych, 
− zaświadczenia z OPS o otrzymanych świadczeniach, 
− oświadczenia: o pobieraniu dodatku mieszkaniowego, o otrzymywa-

nych alimentach. 

WYPRAWKA SZKOLNA STYPENDIA SZKOLNE  
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE  
MOŻNA SKŁADAĆ  

W URZĘDZIE GMINY BRANICE  
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 3, II PIĘTRO,  

POKÓJ NR 28  
W TERMINIE OD 2 DO 15 WRZE ŚNIA 2015. 

Kryteria, które muszą spełniać osoby ubiegające się  
o stypendium: 
− zamieszkanie na terenie Gminy Branice, 
− kryterium dochodowe – miesięczna wysokość do-

chodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 
większa  niż 456,00 zł. netto/osobę w rodzinie. 

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić infor-
macje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu 
poprzedzającym termin złożenia wniosku. 

Stypendium szkolne nie przysługuje: 
− uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze 
środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie prze-
kracza 1820,00 zł. rocznie, 

− uczniom realizującym obowiązek rocznego przygo-
towania przedszkolnego, 

− uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy 
Branice. 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OBOWIĄZUJĄ 
FAKTURY IMIENNE WYSTAWIONE NA RODZI-
CA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE 
PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM ZA: 
− zakup podręczników – od lipca 2015, 
− zakup pozostałych materiałów szkolnych od sierp-

nia 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowal-
nych, 

− abonament internetowy – od września 2015 do 
czerwca 2016. 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Branice w dniu 24 lipca 2015 roku zostało 
wywieszone ogłoszenie informujące  

o I przetargu ustnym nieograniczonym na nierucho-
mość oznaczoną według: 

1. Oznaczenie nieruchomości według: 

− działka nr 332 o pow. 0.4400 ha opisana w KW OP1G/-
00027360/3, położona w miejscowości Branice, przy 
ul. Żymierskiego 78. 

2. Opis nieruchomości: 

− boks garażowy o pow. 47,25 m2 położony w budynku 
wolnostojącym, parterowym kilkuboksowym wykona-
nym z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz 
z udziałem w działce siedliskowej Nr 332 wynoszącym 
44/1000. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wo-
dociągową. 

3. Udział w działce: 44/1000 
4. Cena nieruchomości: 9.900,00 zł netto 
5. Wadium: 990,00 zł. 
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetar-
gu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w 
dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sa-
la konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 1 września 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 Gminy Branice. Zaznacza się, iż 
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane doty-
czące położenia nieruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej bip.branice.pl 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 24 lipca 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie informujące o I przetar-
gu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 

1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według : 
1.) działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 
2.) działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12. 
3.) działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 
4.) działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położo-

na w miejscowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: 

− nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy budynków 
mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny czworokąt. 
Uzbrojenie – nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38 przebiega sieć ka-
nalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania umowy sprzedaży bę-
dzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy Branice. Kształt korzyst-
ny regularny wielokąt. Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfal-
towej. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów me-
talowych oraz w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnia-
nych, które należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach. 

3. Wartość nieruchomości: 14.754,00 zł netto. 
4. Wadium: 1.475,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 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 1 września 2015 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na kon-
to: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowo-
dzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
bip.branice.pl 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 23 lipca 2015 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 144/1 o pow. 0.1154 ha opisana w KW OP1G/00023927/8 położona w miejscowości Dzbańce. 
2. Opis nieruchomości: 
− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest niezabudowana położona we wsi Dzbańce w sąsiedztwie budynków mieszkalnych  

i gospodarczych oraz przystanku PKS bezpośrednio przy drodze powiatowej. Działka ma kształt wydłużonego wieloboku, miejscowo jest po-
rośnięta dziko rosnącymi krzewami i drzewami do usunięcia. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. 

3. Wartość nieruchomości - 9.540,00 zł netto. 
4. Wadium: - 954,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1300 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 1 września 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 Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy 
umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator 
Branicki. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 
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W lipcu 2015r. 
Urodzili się 

1. Malota Amelia - Michałkowice. 

2. Łacek Julia - Branice. 

3. Gaczyński Mikołaj - Michałkowice. 

4. Pełechaty Zofia - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Jedlicka Agnieszka (Boboluszki) 
- Głowiszyn Jan. 

2. Szelepa Sabina (Jędrychowice)  
- Kościółek Stanisław. 

3. Małek Agnieszka (Branice)  
- Bohusz Tomasz. 

4. Kubasa Klaudia (Boboluszki)  
- Paradowski Dariusz (Branice). 

5. Węglarz Ewa (Branice)  
- Pospiszyl Rafał (Branice). 

6. Segda Angelika (Boboluszki)  
- Sęga Piotr (Wysoka). 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Stosz Ewa - lat 82, Boboluszki. 

2. Machniewicz Lesław - lat 62, Blisz-
czyce. 

3. Kuryłów Jan - lat 73, Bliszczyce. 

4. Adamowicz Mieczysław - lat 79, Ję-
drychowice. 

5. Sitko Bolesław - lat 75, Lewice. 

6. Stachoń Jadwiga - lat 55, Dzbańce 
DPS. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest  
6756 mieszkańców,  
w tym 3474 kobiet. 

W lipcu 2014 r.  
było nas 6778 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, 
ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc 
październik następuje do dnia 31 października. 

 W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września 
do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik na-
stępuje do dnia 30 listopada. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia  
30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  
31 grudnia. 

W okresie zasiłkowym 2015/2016 należy wykazać dochody za rok 2014 
uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.   

Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół po-
nadgimnazjalnych o dostarczeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia                  
10 września 2015 r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdzających 
uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym  
2015/2016.  
Brak złożenia powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłace-
niem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.  

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016 

Informujemy, że prawnicy współpracujący z urzędem gminy udzie-
lają bezpłatnych konsultacji prawnych. 

Porady odbywają się w każdy poniedziałek od 15.30 do 16.30 
i są dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

Bezpłatne konsultacje prawne 


