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Dzień Kobiet 2016 w Branicach 
Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony od 1910 roku, 
choć w Polsce najbardziej kojarzy się z czasami PRL i słynnymi 
goździkami i rajstopami. Ale chociaż w obecnych czasach czę-
sto słyszy się, że dzień kobiet powinien być codziennie, to miło 
jak chociaż w tym jednym dniu kobiety są „obsypywane” kwia-
tami. Wójt Gminy Branice z Księdzem Jarosławem wyszli chy-

ba z tego założenia i 8 marca 2016 r. obdarowywali cudnymi, 
żółtymi tulipanami napotkane w Branicach Panie. Przy nieoce-
nionej pomocy Szymona, Panowie - chociaż tym słonecznym 
kwiatem - wielu napotkanym kobietom rozjaśnili ten pochmurny 
dzień. Trzej wysłannicy całej męskiej branickiej populacji od-
wiedzali także mijane sklepy, odwiedzili także branickie pla-
cówki oświatowe – Zespół Gimnazjalno-Szkolny, Przedszkole 
Publiczne, Przedszkole Katolickie i świetlicę środowiskową 
„Ziarenko”. Było serdecznie i bardzo wesoło. Zaś jeżeli w kolej-
nych dniach i miesiącach Panowie zechcą nadal czcić dzień ko-
biet, to pewnie żadna z Pań się nie obrazi, a nawet wręcz prze-

ciwnie… . Kwiaty są mile widziane przez cały rok! 
Także nieco mniejsi „panowie”, a dokładnie chłopcy z grupy 
starszaków z Przedszkola Publicznego w Branicach rozdawali  
w tym dniu Paniom prezenty z okazji Dnia Kobiet. Śliczne, ko-
lorowe, ręcznie robione tulipany od chłopców radowały wszyst-
kie napotkane kobiety. Śmiechu było co niemiara, gdyż życze-
nia były wszelkiego rodzaju – od Dnia Kobiet, po urodzinowe, 
ale jak tu się nie pomylić, jak się ma dopiero 6 lat? Wyprawa za-

kończyła się w Urzędzie Gminy w Branicach, gdzie chłopcy ob-
darowali kwiatami wiele pracujących Pań, w szczególności za-
szczytu tego dostąpiły osoby zajmujące się oświatą. W imieniu 
wszystkich Pań serdecznie chłopakom i ich opiekunkom dzięku-
jemy! Ich wizyta rozjaśniła wielu kobietom ten ponury, marco-
wy dzień. 

Redakcja 
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Nasza zdolna młodzież 
Wójt Sebastian Baca oraz Dyrektor ZGS w Branicach Zenobia 

Majewska i Wicedyrektor ZGS w Branicach Aneta Pelc w dniu 
10.03.2016 r. wręczyli dyplomy i nagrody uczniom SP, którzy 
zajęli I miejsca w konkursach przedmiotowych oraz uczniom 
Gimnazjum, którzy uczestniczyli w konkursach przedmioto-
wych. 

W ramach gminnego etapu wojewódzkich konkursów przed-
miotowych następujący uczniowie szkół podstawowych z Gmi-
ny Branice zajęli pierwsze 3 pierwsze miejsca w poszczegól-
nych przedmiotach: 
Język polski: I. Blanka Bańkowska, II. Bartosz Kupnicki,  
III. Julia Andrejczuk. 

Język angielski: I. Miłosz Walecki, I. Szymon Suliga, II. Grze-
gorz Dyląg, III. Oliwia Górna. 
Język niemiecki: I. Blanka Bańkowska, II. Łucja Kuś. 
Przyroda: I. Szymon Suliga, II. Zuzanna Pietrzyńska, III. Jacek 
Walaszek. 
Historia: I. Jakub Heba, II. Blanka Bańkowska, III. Bartosz 
Kupnicki. 
Matematyka: I. Bartosz Kupnicki, II. Kacper Balicz, III. Szy-
mon Suliga. 
W ramach gminnego etapu wojewódzkich konkursów przedmio-
towych następujący uczniowie Gimnazjum w Branicach zajęli 
miejsca w pierwszej trójce w poszczególnych przedmiotach: 
Język angielski: I. Jakub Misiurka. 
Język niemiecki: I. Aneta Kuś, III. Paulina Mosiądz. 
Historia: II. Robert Mikos, III. Emilia Ciastoń, III. Krzysztof 
Kaczmarzyk. 

Fizyka: II Błażej Biskup. 
Zaś pozytywnie przeszli etap szkolny, uzyskując powyżej 75% 
dobrych odpowiedzi, a tym samym dostali się do etapu gminne-
go wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów 
gimnazjum: 
Historia - Łukasz Chwałko. 
Język polski: Julia Wilczek, Krzysztof Kaczmarzyk, Zuzanna 
Wieczosek. 
Geografia: Alicja Majewska, Błażej Biskup. 
Matematyka: Judyta Bąkowska, Jakub Misiurka, Alicja Majew-
ska, Jesika Smolarczyk, Krzysztof Kaczmarzyk. 
Chemia: Anna Zacharska. 
Biologia: Jesika Smolarczyk. 
 Na szczególne wyróżnienie w tym roku zasłużyła Blanka Bań-
kowska, będąca finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
dla uczniów szkół podstawowych, które odbyły się w Opolu. 

 Blanka znalazła się w gronie laureatów Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego, zdobywając 91,75 punktów na 100 
możliwych do uzyskania (trzeba było zdobyć min. 85 na 100 
punktów). W tym roku poziom konkursów dla uczniów SP był 
b. wysoki i tylko Blanka z całego powiatu głubczyckiego dosta-
ła się do etapu wojewódzkiego, co jest nie lada osiągnięciem! 
 Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursach 
przedmiotowych (nie tylko tym wymienionym, ale wszystkim 
biorącym udział) oraz gratulujemy zwycięzcom! Jesteśmy dum-
ni i szczęśliwi zarazem, że taką fajną i mądrą mamy młodzież 
oraz dzieciaki w naszej gminie!  

Redakcja 
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Zielona Szkoła w Jarnołtówku  

Zimowe ferie uczniów Szkoły Podstawowej we Włodzieninie  
Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy dla naszych uczniów 

propozycję aktywnego spędzenia wolnego czasu w czasie ferii.  
I jak zwykle, bardzo liczna grupa dzieci i ich bliskich z tej oferty 
skorzystała. Niewątpliwie wielką atrakcją były zajęcia na krytej 
pływalni w Kietrzu. Wyjazd został zorganizowany przez Wójta 
Gminy Branice (dziękujemy!).Dzieci bawiły się doskonale: sza-
lały, pływały, skakały i w jacuzzi wypoczywały. Była to świetna 
okazja do spotkania się poza szkolnymi murami. W dwóch wy-
jazdach na basen wzięło udział około 70 dzieci.  

W piątkowe popołudnia duża grupa uczniów, przedszkolaków 
i ich rodziców skorzystała z naszej propozycji wspólnej zabawy 
na sali gimnastycznej z wykorzystaniem atrakcyjnego sprzętu 
sportowego. „Gwiazdą wieczoru” jak zwykle była dmuchana 
zjeżdżalnia, ale do jazdy na linie też stała kolejka. Oczywiście 
odbywały się też mini rozgrywki hokejowe i w piłkę nożną. Ma-
luchy korzystały z atrakcji zgromadzanych w sali do terapii, 

gdzie z kolei królowała trampolina. Tak więc każdy znalazł coś  
dla siebie.  

Już po raz trzeci grupa uczniów Szkoły Podstawowej we Wło-
dzieninie mogła uczestniczyć w zajęciach organizowanych poza 
murami szkoły. W minionych latach były zorganizowane zielo-
ne szkoły: „Szkoła w przyrodzie” w 2012 r. w okolicach Jesen-
nika, „Zielona Szkoła w Babiogórskim Parku Narodowym”  
w 2015r. w Zawoi.  

Pamiętając o cennych doświadczeniach i korzyściach wynie-
sionych z poprzednich wyjazdów, zdecydowaliśmy się na tego-
roczny tygodniowy wyjazd. 

Zielona Szkoła to wypoczynek połączony z nauką, pobyt na 
niej ma spełniać określone cele dydaktyczno – wychowawcze  
i integracyjne. Nasza grupa składała się z 33 uczniów – klas 
trzeciej, czwartej i piątej, oraz trzech wychowawców. Duża gru-
pa uczestników, po raz pierwszy w swoim życiu opuszczała 
swoich ukochanych rodziców i dom rodzinny. 

Naszym miejscem zakwaterowania był Dom Wczasów Dzie-
cięcych Karolinka w Jarnołtówku. Wydaje się, że los postanowił 
nam nagrodzić wszystkie trudy organizacyjne i kaprysy pogody, 
bo w ośrodku czekały na nas nie tylko ładne pokoje, ale również 
smakowite posiłki, a przede wszystkim zawsze życzliwy perso-
nel oraz kadra. 

Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony róż-
nymi atrakcyjnymi, zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt nie 
mógł narzekać na nudę. 

Realizowane były zajęcia ze ścieżki regionalnej, przyrodniczo 
– ekologicznej oraz zdrowotnej. Spotkaliśmy się na zajęciach  
z pracownikami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, z leśni-
kiem. Dużą frajdą było spotkanie z rzeźbiarzem, a następnie ma-
lowanie drewnianych figur ptaków według wzorów z atlasu pta-
ków lub własnej inwencji. 

Dzieci oprócz codziennych zajęć dydaktycznych uczestniczyły 
w licznych konkursach, zabawach przy muzyce, grach zręczno-
ściowych, zajęciach plastycznych. Nie zabrakło takich atrakcji 
jak: pobyt na basenie, dyskoteki, spacery po okolicy, zajęcia re-
laksacyjno-wyciszające. Niezapomnianych wrażeń dostarczył 
Park Roseau, było mnóstwo emocji w sztolni, wirującym domu, 
a na koniec kino w 3D, gdzie węże polują, kolejka pędzi po gó-
rach, a owady żądlą. Pisków i śmiechów było co nie miara.  

Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, 
doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę 
pokazania się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed 
nim stawiali nauczyciele, były dostosowane do jego możliwości. 
Dzieci, które wyjechały na zieloną szkołę uczyły się samodziel-
ności, samokontroli i samooceny. 

Czas minął bardzo szybko, ciężko było nam wyjeżdżać i wra-
cać do Włodzienina. Do domu wróciliśmy uśmiechnięci i zado-
woleni, z mnóstwem miłych wspomnień. 

Bożena Lewandowska 
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Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się 
w przedszkolu...... 

Mądrość tytułu nie jest ze szczytu aka-
demickiej góry, ale z naszej świadomości 
iż w przedszkolu dziecko ma znacznie 
więcej okazji do zobaczenia i osobistego 
poznania otaczającego go świata. 

Organizując zajęcia dydaktyczne posta-
nowiliśmy je uatrakcyjnić spotkaniami  
z ludźmi różnych zawodów. Nasze przed-
szkolaki odwiedziły Salon fryzjerski  
„U Wioli”, sklep spożywczy „U Heńka” 
oraz Publiczną Bibliotekę w Branicach. 
Podczas tych spotkań dzieci uczestniczy-
ły w pokazie fryzjerskim co u wielu  
z nich przełamało strach przed peleryną  
i nożyczkami, dodatkowo dziewczynki 
wróciły w nowoczesnych fryzurach  
a chłopcy z żelem na włosach.  

Obserwując pracę sprzedawcy przed-
szkolaki miały możliwość dokonania sa-
modzielnego drobnego zakupu pamięta-
jąc o stosowaniu form grzecznościowych.  

Miejscem szczególnym i bardzo ma-

gicznym dla naszych wychowanków stała 
się wizyta w Publicznej Bibliotece, gdzie 
wśród regałów z entuzjazmem oglądały  
i komentowały książki oraz kolorowe  
w nich obrazki. Spotkanie nie mogło się 
odbyć bez głośnego czytania literatury 
dla dzieci co z pewnością umocniło je w 
przekonaniu, że książeczka to świetna za-
bawa na pochmurny dzień, sposób na nu-
dę i poprawę nastroju. Na dodatek wiedza 
ta podana jest w bardzo atrakcyjny, za-
bawny, pełen śmiechu i humoru sposób. 

Dlatego żeby radość na twarzach dzieci 
trwała, zaprosiłyśmy do przedszkola 
„Cyrk”. Spotkanie pokazało na czym po-
lega praca akrobaty, klowna i trenera 
zwierząt. Dużą atrakcją okazały się 
sztuczki, do których zostały zaproszone 
dzieci. Przedszkolaki same mogły trochę 
„zaczarować” oraz pogłaskać żywego 
węża. 

W naszym przedszkolu nie zapomniano 
również o Dniu Kobiet. Chłopcy z uśmie-
chem na twarzy wręczali papierowe tuli-
pany, szarmancko obdarowali nimi swoje 
koleżanki oraz wszystkie napotkane Pa-
nie podczas spaceru po ulicach Branic. 

Dziękujemy wszystkim Panom Małym  
i Dużym za kwiaty i życzenia w tym 
dniu. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola  
w Branicach 

W czwartkowe popołudnia grupa chętnych pań (i tych dużych 

i tych małych) ćwiczyła radośnie zumbę.  
Po uśmiechach widzimy iż czas ferii nie był zmarnowany. 

Bożena Lewandowska  
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Walentynkowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Branice 
w tenisie stołowym i w piłkarzykach stołowych 

I Turniej Piłki Koszykowej  

 14 lutego 2016 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
we Włodzieninie, odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Bra-
nice w tenisie stołowym oraz w piłkarzykach stołowych, w tym 
roku z racji daty nazwany Walentynkowym. Turniej był organi-
zowany przez Gminę Branice oraz przez sołectwo Włodzienin. 
W zabawie z roku na rok bierze udział coraz więcej osób, a tur-
niej trwa już ponad 30 lat, bo pierwszą edycję miał już w 1984 
roku. W bieżącej edycji 22 osoby wzięły udział w turnieju tenisa 
stołowego, a 10 osób w turnieju w piłkarzykach stołowych. 

W tenisie stołowym rywalizowano w 5 grupach po 5 osób, po 
czym dwie najlepsze osoby wychodziły z grupy. Następnie roz-

grywano mecze w parach wybranych w wyniku losowania i zwy-
cięzca przechodził dalej. Po rozegranych półfinałach i finale, 
ostatecznie I miejsce zajął Jarosław Herbut, II. Kazimierz 
Ziomko, III. Mirosław Wawrów. W kategorii dziewcz ąt  
I miejsce zajęła Dominika Sozańska, II. Natalia Czarna,  
a III Aleksandra Żywina.  

 W piłkarzykach stołowych rywalizowano parami. W turnieju 
wzięło udział 5 par, które rywalizowały w systemie „każdy  
z każdym”. Najlepsi okazali się i tym samym zajęli I miejsce - 
Marcin Dudek i Piotr Proskurnicki, II. Michał Wawró w i To-
masz Mrozowicz, III. Dominika i Kacper Sozańscy. 
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom! W imie-
niu Wójta Gminy Branice dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom, jak również osobom, które zajmowały się organiza-
cją turnieju – Panu Tadeuszowi Krupa, który był głównym orga-
nizatorem turnieju, Pani Sołtys – Grażynie Wawrów oraz dyrek-
torowi SP we Włodzieninie – Krzysztofowi Kinal za udostępnia-
nia hali sportowej, czuwanie nad przebiegiem turnieju i wszelką 
inną pomoc. Dziękujemy również za pomoc wszystkim sponso-
rom: Starostwu Powiatowemu w Głubczycach, Radzie Sołeckiej 
we Włodzieninie, SP we Włodzieninie oraz firmom: Regulus 
Polska Sp.z o.o. Włodzienin, ZEN-POL A.Z. Herbut Włodzienin, 
MKtelGSM Mateusz Krupa. 

Redakcja 

 2 marca 2016 roku w Hali Sportowej 
Branice odbył się I Turniej Piłki Koszy-
kowej organizowany przez Branickie To-
warzystwo Sportowe. 
Wszystkie mecze toczyły się w atmosfe-
rze fair play, przy dużym zainteresowaniu 
publiczności. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna  
z Głubczyc. 

Drugie miejsce zajęła drużyna BTS II  
Trzecie miejsce zajęła drużyna BTS I 
Czwarte miejsce zajęła drużyna Bliszczy-
ce 
Wyniki poszczególnych spotkań: 
Głubczyce – Bliszczyce 18:12 
BTS II – BTS I 33:19 
Bliszczyce – BTSII 18:32 
BTS I –Głubczyce 21:32 

Bliszczyce – BTS I 18:31 
BTS II – Głubczyce 26:29 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy na następny 
turniej organizowane przez BTS. 
 

Zarząd BTS 
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XII Mi ędzynarodowy Wielkanocny Turniej  
Piłki Nożnej Dziewcząt  

Turniej w piłce halowej juniorów 
Turniej w Piłce Halowej Juniorów  

o Puchar Wójta Gminy Branice (rocznik 
1997 i młodsi) odbył się 20 lutego 2016 r. 
w hali sportowej ZGS w Branicach.  
W tym roku rozbieżność wiekowa za-
wodników była spora, gdyż najstarsi za-
wodnicy byli z rocznika 1997, a najmłod-
si z 2003 roku. Zawodnicy w drużynach  
z pierwszych III miejsc w większości byli 
z 1997 roku, więc w zwycięskim stylu 
pożegnali się w tym roku z turniejem ju-
niorów, natomiast w drużynach poza po-
dium nie grali żadni zawodnicy z 1997 
roku, więc za rok znów mają szansę się 
wykazać w nie zmienionych składach. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. FC Łapanka  
2. FC Gwiazdeczki 
3. Nostalgiczni Optymiści 
4. Zryw Wysoka 
5. Czarni z Narni 1 
6. Czarni z Narni 2 
7. BLACK DRAGONS 

Zwyciężyła drużyna FC Łapanka  
w składzie: Krystian Mruszczok, Marek 
Malinowski, Szymon Malinowski, Filip 
Bieniarz, Kacper Adamski, Błażej Wierz-
bicki i Kamil Kawecki. Opiekunem dru-
żyny jest Rafał Rusin. 

II miejsce - FC Gwiazdeczki w skła-
dzie: Artur Burzyński, Dawid Żakowski, 
Remigiusz Michałków, Maciej Churas, 
Jakub Zimnawoda, Damian Młynarczyk, 
Kamil Pilch, Dawid Róźnicki, Michał Sa-
łacki. Opiekunem drużyny jest Kamil Li-
der. 

III miejsce - Nostalgiczni Optymiści 
w składzie: Piotr Hucaluk, Jakub Polesz-
czuk, Kamil Pączko, Gracjan Włodar-
czyk, Przemysław Sęga, Kajetan Czep-
czor, Mateusz Bobowski, Sławomir Sze-
lepa. Opiekunem drużyny jest Kamil 
Pączko. 

Sędziami głównymi byli: Kazimierz 
Suliga, Fabian Russ i Edward Czyszczoń. 
Obsługą techniczną zajmowała się nie-
oceniona Aleksandra Żywina, a pomagał 
jej Maciej Wieczosek. 

Królem strzelców został zawodnik 
drużyny FC Łapanka: Marek Malinow-
ski! 

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrany został zawodnik FC Łapanka: 
Kacper Adamski! 

Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał zawodnik FC Łapanka: Kamil Ka-
wecki! 

Gratulujemy zwycięzcom! W imieniu 
Wójta Gminy Branice dziękujemy za 
udział wszystkim uczestnikom oraz opie-
kunom drużyn. Dziękujemy również oso-
bom, które zajmowały się organizacją 
turnieju: sędziom - Kazimierzowi Suliga  
i Fabianowi Russ, obsłudze technicznej – 
Oli Żywina i Maćkowi Wieczosek, Bar-
tłomiejowi Pleśniak – za wszelką pomoc 
w organizacji turnieju oraz Paniom: Krysi 
i Eli za przygotowanie poczęstunku! 
Dziękujemy też dyrektorowi ZGS w Bra-
nicach - Zenobii Majewskiej za czuwanie 
nad przebiegiem całego turnieju. Naj-
większe podziękowania należą się Panu 
Edwardowi Czyszczoniowi, który był po-
mysłodawcą organizacji tego turnieju  
i głównym organizatorem. 

Redakcja 

 Sukcesem sportowym i organizacyjnym 
zakończył się XII Mi ędzynarodowy 
Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt, zorganizowany 12 marca  

w hali sportowej Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Branicach. Dziewczęta gra-
jące w 7 drużynach z 3 krajów – Polski, 
Czech i Słowacji spędziły sobotę na zma-
ganiach sportowych w miłej atmosferze  
i duchu fair play. Głównym organizato-
rem imprezy, jak co roku, był pan 
Edward Czyszczoń, którego drużyna za-
jęła 3.miejsce. Turniej był również dniem 
rozstrzygnięcia, kontynuowanej od wielu 
lat ogólnopolskiej akcji „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, która cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem branickiej mło-
dzieży. Nasze tegoroczne hasło brzmiało 
„Trzeźwość z piłką idą w parze, niosąc 
Twoje zdrowie w darze!” Wydarzenie 
uświetniły tańce zespołów Kaprys i Im-

puls. W tym roku został również pobity 
rekord frekwencji kibiców. Turniej jesz-
cze nigdy nie zgromadził na trybunach 
tak wielkiej grupy miłośników piłki noż-
nej! Dziękujemy za przybycie. Byliście 
świetni. 
Klasyfikacja drużyn: 
1. ŠKF VIX Žilina (Słowacja). 
2. Gimnazjum w Istebnej I. 
3. Gimnazjum Branice. 
4. ZŠ Klegova Ostrava (Czechy). 
5. Gimnazjum nr 1 Głubczyce. 
6. Gimnazjum w Istebnej II. 
7. ZŠ Stěbořice (Czechy). 
 Szczegółowa relacja z turnieju i kampa-
nii ZTU w następnym numerze IB. 

Redakcja  
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Mi ędzynarodowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Branice 

13 lutego 2016 r. w hali sportowej ZGS w Branicach odbył się 
Międzynarodowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Branice (rocznik 2003 i młodsi). 13-ty był ewi-
dentnie szczęśliwy dla naszych branickich drużyn, które zajęły  
2 pierwsze miejsca. Ci, którzy nie byli, niech żałują, bo emocji 
było co niemiara! 

Drużynę „Orzeł” Branice I reprezentowali: Olaf Zogata, Seba-
stian Pawlisz (kapitan), Mateusz Bywalec, Tomasz Astukiewicz, 
Bartosz Kupnicki, Igor Bedryj, Rafał Szyszka, Patryk Suliga.  

Drużynę „Orzeł” Branice II reprezentowali: Mateusz Herbut,  
Gracjan Tłuczek (kapitan), Tomasz Herbut, Michał Szewczyk, 
Piotr Furman, Oskar Sipel, Kacper Krysztul, Bartosz Herbut. 

Trenerem obu branickich drużyn jest Łukasz Kędzierski. 

Sędziami głównymi byli: Kazimierz Suliga i Fabian Russ. Sę-
dzią technicznym był Arkadiusz Żabka, który mimo złamanej 
ręki, nie tylko fachowo zajmował się techniczną stroną turnieju, 
ale jeszcze doradzał i pomagał młodym piłkarzom z Branic. 

W turnieju udział wzięło 6 zespołów, które zostały podzielone 
na dwie grupy. W grupie A znalazły się: „Orzeł” Branice I, Po-
lonia Głubczyce i SH Brumovice. W grupie B znalazły się: 
„Orzeł” Branice II, Sokol Holasovice i Ruch Zubrzyce. Mecze 
w grupach rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, na-

stępnie pierwsze 2 miejsca w obu grupach rozegrały mecze pół-
finałowe, a trzecie miejsca rozegrały mecz o V miejsce.  
O V miejsce mecz rozegrały Ruch Zubrzyce i Polonia Głubczy-
ce, które po dwóch przegranych meczach, zajęły 3 miejsca  
w grupach. Mecz o V miejsce wygrała Polonia Głubczyce z wy-
sokim wynikiem 8:2. W półfinałach rozegrane zostały mecze: 
„Orzeł” Branice II i SH Brumovice, który został rozstrzygnięty 
na korzyść Orła II dopiero w rzutach karnych i „Orzeł” Branice 
I i Sokol Holasovice, który zakończył się wynikiem 2:1 dla Orła 
I. Tak więc o III miejsce zmierzyły się drużyny Sokol Holasovi-
ce i SH Brumovice. Mecz został rozstrzygnięty dopiero w rzu-
tach karnych na korzyść SH Brumovice! „Bratobójczy” finał ro-
zegrał się pomiędzy obu drużynami „Orła” Branice i zdecydo-
wanie, z wynikiem 4:0 wygrała drużyna „Orzeł” Branice I. Jed-
nak „Orzeł” II nie poddał się łatwo i walczył do ostatniej sekun-
dy. Problem mieli tylko kibice oraz trener, bo i jednym i drugim 
spadła energia, gdyż jak życzyć przegranej tej drugiej drużynie? 
Trenerem „Orła” Branice II na ten ostatni mecz został Maciej 
Nowak, a pomagał mu Arkadiusz Żabka. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. „Orzeł” Branice I. 
2. „Orzeł” Branice II. 
3. SH Brumovice. 
4. Sokol Holasovice. 
5. Polonia Głubczyce. 
6. Ruch Zubrzyce. 

Królem strzelców został za-
wodnik drużyny „Orzeł” Brani-
ce I: Bartosz Kupnicki! 

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrany został zawod-
nik SH Brumovice: František 
Foltyn! 

Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został zawodnik Sokola 
Holasovice: Filip Herber! 
Gratulujemy zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom – umie-
jętności walki do ostatniej se-
kundy meczu i gry fair play!  

W imieniu Wójta Gminy Brani-
ce dziękujemy za udział 
wszystkim uczestnikom oraz 
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Młode Orły Branickie znów na podium!!!  
21.02.2016 r. w hali Głubczyckiego ZOKiS-u odbył się kolejny 
już turniej piłki nożnej chłopców z cyklu „Bawi nas piłka”. Tym 
razem wygrała drużyna Polonia I Głubczyce. Na pocieszenie dla 
naszej drużyny, która ostatecznie zdobyła II miejsce, królem 
strzelców turnieju został Piotr Furman z Młodych Orłów. 
Młode Orły Branickie wystąpiły w następującym składzie: Ma-
teusz Herbut, Tomasz Herbut, Michał Szewczyk, Piotr Furman 
(kapitan), Gracjan Tłuczek, Oskar Sipel, Oskar Wierzbicki, 
Kacper Krysztul, Bartosz Herbut, Filip Pelc, Daniel Herbut. 
Trenerem drużyny jest Łukasz Kędzierski. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
I miejsce – Polonia I Głubczyce. 
II miejsce – Młode Orły Branickie. 

III miejsce – LUKS Pawłowiczki. 
IV miejsce – Polonia II Głubczyce. 
V miejsce – Sokół Boguchwałów. 
VI miejsce – Cukrownik Baborów.  
VII miejsce – Orlik Kietrz. 
VIII miejsce – ŁKS Romowie. 
 W rozgrywkach miała wziąć, jak do tej pory, rekordowa ilość 
drużyn, bo aż 9. Jednak tuż przed rozpoczęciem turnieju okazało 
się, że drużyna „Ruchu” Zubrzyce nie dojedzie ze względu na 

chorobę większości zawodników. 8 drużyn zostało podzielonych 
na dwie grupy w których grano systemem „każdy z każdym”.  
W pierwszej grupie rywalizowali ze sobą: Cukrownik Baborów, 
Orlik Kietrz, LUKS Pawłowiczki, Polonia I Głubczyce. Nato-
miast w drugiej grupie znaleźli się: ŁKS Romowie, Młode Orły 
Branickie, Sokół Boguchwałów, Polonia II Głubczyce. W swo-
jej grupie młodzi piłkarze z Branic byli bezkonkurencyjni wy-
grywając wszystkie mecze (4-0 z ŁKS Romowie, 8-0 z Sokołem 
Boguchwałów i 2-0 z Polonią II Głubczyce). Po rozgrywkach 
grupowych przyszły mecze o miejsca. Nasza drużyna zajmując 
pierwsze miejsce w grupie musiała stoczyć pojedynek ze zwy-
cięzcą grupy pierwszej o pierwsze miejsce w turnieju. Przeciw-
nikiem okazała się drużyna Polonii I Głubczyce. Mecz był bar-
dzo wyrównany, stojący na wysokim poziomie piłkarskim i gdy 
wszyscy już myśleli, że o zwycięstwie zadecydują rzuty karne, 
na 2 sekundy przed końcowym gwizdkiem sędziego, młodzi pił-
karze z Głubczyc przeprowadzili zabójczą akcję, w której poko-
nali branickiego bramkarza i zdobyli upragnioną zwycięską 
bramkę. Tym samym mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Po-
lonii I Głubczyce. 
Gratulujemy chłopakom i trenerowi! 
Kolejny turniej w tym cyklu odbędzie się w kwietniu na boisku 
typu Orlik. 

Redakcja 

trenerom i opiekunom drużyn. Dziękuje-
my również osobom, które zajmowały się 
organizacją turnieju - sędziom: Kazimie-
rzowi Suliga, Fabianowi Russ i Arkadiu-
szowi Żabka, nauczycielom – Maciejowi 
Nowak i Edwardowi Czyszczoń, Paniom: 

Krysi i Eli za przygotowanie poczęstun-
ku! Dziękujemy też dyrektorowi ZGS  
w Branicach - Zenobii Majewskiej oraz 
wicedyrektorowi - Anecie Pelc za czuwa-
nie nad przebiegiem turnieju i wszelką 
pomoc. Największe podziękowania nale-

żą się gminnemu koordynatorowi sportu  
i jednocześnie trenerowi naszych obu 
młodych drużyn - Łukaszowi Kędzier-
skiemu, który był inicjatorem organizacji 
tego turnieju!  

Redakcja 
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A w „Ziarenku” ... 
Spoglądając wstecz na miesiąc, który minął, oprócz codzien-

nych zajęć, gier, zabaw, czasu na odrabiane lekcji i spotkania 
przy stole w czasie podwieczorku, w naszej Placówce opiekuń-
czo – wychowawczej, gdzie nie tylko chcemy kompensować za-
ległości naszych wychowanków, ale przede wszystkim odpowia-
dać i umożliwiać rozwój ich osobistych talentów, pragnień i ma-
rzeń, szczególnym wydarzeniem była akcja Zima w Miasteczku 
Miłosierdzia‘2016, czyli Dobre Maniery z Kubusiem Puchatkiem. 

Podczas tegorocznych 
ferii zimowych Kubuś 
Puchatek uczył nas kul-
turalnych postaw i za-
chowań w różnych 
miejscach i sytuacjach 
dnia codziennego. Za-
czynając od najprost-
s z y c h  t r z e c h 
„magicznych” słów: 
„proszę, dziękuję, prze-
praszam”, o których 
często zapominamy, 
poprzez naukę właści-
wego zachowania, kie-
dy idziemy do kogoś  
w odwiedziny lub na 
urodzinowe przyjęcie 
albo kiedy, przyjmuje-

my gości u siebie. Znamy również tajemnice pięknego i estetycz-
nego nakrywania do stołu. Aż po zasady odpowiedniego zacho-
wania podczas zabaw i gier sportowych. 

Nie lada wydarzeniem była wycieczka 
do Opola, możliwość obejrzenia spekta-
klu w teatrze im. Jana Kochanowskiego 
pt.: „Wszystkie stworzenia…”, zwiedze-
nia teatru od zaplecza, skonsumowania  
małego „co nieco” w McDonaldzie i to, 
co sprawiło nam najwięcej radości i do 
dzisiaj wywołuje uśmiech na naszych 
twarzach, czyli pobyt na lodowisku. 

Należy przyznać, że szczególnie Ci 
najmłodsi Ziarenkowicze, z wielkim za-
pałem i wytrwałością, zdobywali nową 
umiejętność, odkrywając jednocześnie kolejny swój talent,  
a z pewnością kształtując wytrwałość w zaczynaniu od nowa po 
każdorazowym upadku na lodowej powierzchni. 

Najbardziej uroczystym dniem naszej zimowej akcji było spo-
tkanie i zabawa z Kubusiem Puchatkiem. Wójt Sebastian Baca 
wręczył dyplomy uznania i nagrody za ukończenie kursu 
„dobrych manier”. Imprezę zakończyła przepyszna uczta frytko-
wo – gofrowa przygotowana przez nasze Braniczanki. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam zorgani-
zować akcję Zima w Miasteczku Miłosierdzia dla dzieci i mło-
dzieży z naszej Placówki. Wyrazy wdzięczności kierujemy  
w stronę Gminy Branice na czele z Panem Wójtem, do Pana 
Edwarda Czyszczoń za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć 
sportowych, do Pani dyrektor Zenobii Majewskiej za możliwość 
skorzystania z hali sportowej, do Pani Anny Dudziak i całego ze-
społu terapii zajęciowej, do wszystkich Pań z Koła Gospodyń 
Braniczanki, wraz z Panią Prezes Barbarą Staluszka, oraz naszej 
kochanej Pani Agnieszki i kochanych wolontariuszy – Karoli, 
Agnieszki, Jakuba, Julii, Krzysztofa, Jakuba, Ani, Emilki, Pau-
linki Jacqueliny. 

Na czas zbliżających się Świąt Paschalnych życzymy radości  
i pokoju, które są owocem spotkania z Bogiem, który żyje! 

s. M. Agnieszka Plasło 
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 Z A P R O S Z E N I E 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach zaprasza podatników dnia 16 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. od 900 - 1500  

na „Dzień Otwarty”  do Urzędu Skarbowego w Głubczycach, podczas którego przyjmowane będą zeznania i deklaracje podatkowe 
z możliwością przesłania ich elektronicznie. 
W dniu 16.04.2016 r. kasa będzie czynna od godz. 900 – 1300. 
W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. w tut. Urzędzie Skarbowym w Głubczycach wydłużono godziny przyjmowania zeznań podatko-
wych od godz. 730 do godz. 1800. 

W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. kasa będzie czynna od godz. 730 do godz. 1430 

Ponadto pracownicy tut. Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania podatkowe w Urzędach następujących gmin: 
− w Urzędzie Miejskim w Baborowie  w dniu 19 kwietnia 2016r. w godz. od 900 - 1500 
− w Urzędzie Miejskim w Kietrzu    w dniu 20 kwietnia 2016r. w godz. od 900 - 1500 
− w Urzędzie Gminy w Branicach    w dniu 21 kwietnia 2016r. w godz. od 900 - 1500 
Informacje w zakresie numeru pokoju w którym będą przyjmowane zeznania dostępne będą na tablicy ogłoszeń tamtejszych Urzę-
dów. 

Dnia 15 marca 2016 r. udostępniona zostanie usługa wstępnego wypełniania zeznania podatkowego „PFR” dzięki której można 
sporządzić i przesłać zeznanie PIT-37 za rok 2015 oraz PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pie-
niężnych. 
Deklaracje i zeznania podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl 

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w „Narodowej Loterii Paragonowej”, co miesiąc można wygrać nagrodę 
główną I stopnia - samochód Opel Astra; nagrody II i III stopnia laptopy, tablety oraz tablet dla osoby, która wystawiła para-
gon, którego posiadacz wygrał nagrodę I stopnia.  

Raz na kwartał można wygrać nagrodę specjalną - samochód Opel Insignia, losowaną tylko dla paragonów z wybranej branży 
usługowej w danym kwartale. W I kwartale 2016 roku premiowaną branżą jest prywatna praktyka lekarska  
i dentystyczna. Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 21 i 25 marca, 18 i 29 kwietnia, 16 i 27 maja 2016 roku. Wszystkie infor-
macje o zasadach loterii, terminach i wynikach losowania dostępne są na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl 

   W sobotę 5 marca 
panie z KGW zebrały 
się na świetlicy aby 
uczcić Dzień Kobiet. 
Życzeniami, kwiatami 
i słodkościami witał 
wszystkich pan Janek. 
Przy obficie zaopatrzo-
nym stole w świetnych 
nastrojach świętowano 
kolejny sukces., jakim 
było zdobycie I miej-
sca w konkursie kuli-
narnym organizowa-
nym przez ODR  
w Głubczycach pod 
hasłem  „Mazurek 
Wielkanocny”. 

B. Kowalczyk  

Dzień Kobiet we Włodzieninie Gratulacje dla Pań z KGW! 
W imieniu Wójta 
Gminy Branice gra-
tulujemy członki-
niom Kół Gospodyń 
Wiejskich z Wło-
dzienina i Lewic, 
które zajęły kolejno 
I i II miejsce w kon-
kursie dla Kół Go-
spodyń Wiejskich na 
mazurki wielkanoc-
ne!  
Konkurs w dniu  
3 marca 2016 r. zor-
ganizował Ośrodek 
Doradztwa Rolni-
czego w Łosiowie - 
Terenowy Zespół 
Doradztwa w Głub-

czycach podczas uroczystego Podsumowania Działalności 
Wdrożeniowo Upowszechnieniowej za rok 2015. 

Redakcja 
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 Z kart historii Ziemi Branickiej   
W bieżącym numerze Informator Branic-
kiego kontynuujemy cykl artykułów pre-
zentujących historię poszczególnych miej-
scowości naszej gminy i  krótkich mono-
grafii znajdujących się w nich parafii, ze 
szczególnym uwzględnieniem znajdują-
cych się w nich budowli sakralnych. 
W tym miesiącu Boboluszki. 

Kościół w Boboluszkach 
Boboluszki od wieków należały do 

parafii w Branicach. Inicjatorem budo-
wy kościoła w tej miejscowości był 
proboszcz branickiej parafii ks. J.M. 
Nathan.  

W tym czasie do parafii branickiej na-
leżały jeszcze Wysoka i Michałkowice, 
w których Nathan zbudował kościoły  
w 1896 i 1905 roku. Boboluszki były 
więc jedyną miejscowością w jego pa-
rafii, która nie posiadała kościoła. 
Wierni z Boboluszek udawali się na na-
bożeństwa do kościoła w Wysokiej  
i Branicach. Zmarłych chowano na 
cmentarzu w Branicach. Drogę do Bra-
nic zwano drogą śmierci. Krążyły opo-
wieści o dziwnych zjawach i strachach, 
które miały na tej drodze nękać podróż-
nych. Jest to aktualnie polna droga łą-
cząca drogę z Branic do Boboluszek  
z drogą do Wysokiej. Na branickim, 
przykościelnym cmentarzu do dnia dzi-
siejszego zachował się grobowiec ro-
dziny Schmidt, właścicieli majątku  
i dworu w Boboluszkach. Pochowany 
jest w nim również Emil Botticher, ge-
nerał major w armii pruskiej, który oże-
nił się z właścicielką Boboluszek. 
Wspomniana droga była jedyną łączącą 
Boboluszki z Branicami. W 1908 roku 
starosta głubczycki zwrócił się do 
władz nadrzędnych w Opolu o zgodę na 
zakup od parafii Branice 4.73 ara ziemi 
za kwotę 113 marek i 52 grosze pod bu-
dowę drogi, która połączyłaby Branice 
bezpośrednio z Boboluszkami omijając 
odcinek drogi do Wysokiej. Transakcja 
została sfinalizowana, po czym zbudo-
wano drogę, która istnieje do dzisiaj. 
Proboszcz Nathan projekt budowy ko-
ścioła w Boboluszkach przedstawił na 
posiedzeniu Rady Parafialnej w 1913 
roku. O pomoc w budowie postanowił 
zwrócić się do mieszkańców Branic. 
Boboluszki w tym czasie liczyły 545 
mieszkańców. Były więc za małe aby 
sfinansować budowę świątyni. Mając 
zgodę Rady Parafialnej i materialne 
wsparcie parafian z Branic, Nathan zle-

cił wykonanie planu budowy architek-
towi Schlichtowi z Wrocławia (po roku 
ten sam architekt zaprojektował przebu-
dowę kościoła WNMP w Branicach). 
Wykonaniu prac budowlanych podjęła 
się firma budowlana Roberta Hoffrich-
tera z Głubczyc. Majstrem bezpośred-
nio nadzorującym budowę został bu-
dowlaniec Muschik. Budowla stanęła 
po wschodniej stronie miejscowości. 
Kościół został zaprojektowany w stylu 
romańskim. W krótkim czasie prace bu-
dowlane zostały ukończone. Koszt bu-
dowy wyniósł 29 tys. marek. Mieszkań-
cy Boboluszek ofiarowali na cel budo-
wy 11.5 tys. marek. Pozostałą kwotę 
pokrył proboszcz Nathan. Wielką ofiar-
nością wykazali się mieszkańcy Branic, 
którzy pomogli wyposażyć wnętrze ko-
ścioła. Ołtarz główny i ambonę ufundo-
wał gospodarz Josef Hoffrichter, nato-
miast trzy kościelne dzwony wykonane 
przez wrocławską firmę Leitner ufun-
dowała Konstantyna Jarosz. Darczyńcy 
byli mieszkańcami Branic. Poświęcenie 
kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi 
odbyło się 15 października 1914 roku. 
Uroczystości prowadził komisarz kie-
trzański Maiss. W uroczystościach 
wzięli udział księża z okolicznych para-
fii oraz licznie zgromadzeni wierni.  
W tym dniu szczególne powody do za-
dowolenia miał proboszcz Nathan, po-
mysłodawca i wykonawca budowy ko-
ścioła. Arcybiskup ołomuniecki zezwo-
lił na odprawianie w tym kościele nabo-
żeństw w niedziele i święta oraz odpra-
wianie mszy pogrzebowych. Po 22 la-
tach pracy duszpasterskiej w Branicach 
ksiądz Nathan mógł się szczycić tym, 

że w każdej miejscowości tej parafii ist-
niał kościół. Jego zamiarem było rów-
nież utworzenie samodzielnej parafii 
składającej się z Wysokiej i Bobolu-
szek. Aby zapewnić dochody dla ewen-
tualnego proboszcza nowej parafii, ks. 
Nathan zakupił 85 mórg pola od gospo-
darza Guttnera z Wysokiej oraz 23 
morgi od gospodarza Bartosza z Bobo-
luszek. Plany utworzenia samodzielnej 
parafii z tych dwóch miejscowości zo-
stały zrealizowane dopiero po II wojnie 
św. Z innych budowli sakralnych, wy-
mienić należy nieistniejącą już w środ-
ku wsi kaplicę pod wezwaniem św. Ja-
na Nepomucena, którą wyremontowali 
mieszkańcy w 1872 roku. Przy drodze 
do Branic stoi kamienny krzyż ufundo-
wany przez Teofilę Czech.  

W czasie działań frontowych w 1945 
roku kościół w Boboluszkach nie uległ 
uszkodzeniu. Co więcej, mimo otwar-
tych drzwi wejściowych z kościoła nie 
zginęło żadne naczynie liturgiczne. 
Bezpośrednio po wojnie kościół w Bo-
boluszkach obsługiwał branicki pro-
boszcz ks. Szczuka. W 1950 roku msze 
św. odprawiał ks. Stefan Dygoniewicz 
z Wysokiej. W 1956 roku pomalowano 
wnętrze kościoła. Prace wykonała firma 
Gogola i Gorgoń z Raciborza. W 1958 
roku posługę duszpasterską sprawował 
wikary ks. Alfons Stiler. W 1960 roku 
na wniosek proboszcza z Branic, ks. 
Zettelmanna mianowano ks. Stilera 
proboszczem nowej parafii, w skład 
której wchodziła Wysoka i Boboluszki.  

dr Benedykt Pospiszyl 

Zdjęcie z portalu http://dolny-slask.org.pl 
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Od 1 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski na 
świadczenie wychowawcze w programie „Rodzina 500+”.  
W Gminie Branice za realizację Ustawy o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) będzie od-
powiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach. 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. rodzice otrzy-
mają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukoń-
czenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z docho-
dem poniżej 800 zł. netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina 
także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. 

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy, począw-
szy od 1 kwietnia 2016 roku (tj. od. 01.04 do 30.06.2016 r.) 
prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od wejścia  
w życie ustawy – czyli od 01.04.2016 r. Ustalenie i wypłata 
świadczenia wychowawczego dla złożonych w tym terminie 
wniosków, następuje w przeciągu 3 miesięcy od daty złożenie 
wniosku. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje 
nie wcześniej niż od dnia urodzenie dziecka do dnia ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia. 

Osoby, które złożą wnioski po 30.06.2016 r., nabędą prawo do 
świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku. 

Aby usprawnić obsługę klienta związaną z nowym świadcze-
niem i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jedno-
czesnym składaniem wniosków przez dziesiątki osób, w miesią-
cu kwietniu 2016 r. wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Branicach wg harmonogramu ustalonego 
przez OPS, w godzinach pracy OPS oraz dodatkowo w środy 
w godzinach 15.30 – 18.00 – dla osób, które z różnych przy-
czyn nie mają możliwości złożenia wniosku w godzinach  
7.00 – 15.30. Ponadto ustawa o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci, zakłada możliwość złożenia wniosków drogą 
elektroniczną.  

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Bra-
nice o dostosowanie się do ustalonego harmonogramu przyj-
mowania wniosków. Złożenie wniosku w pierwszych dniach 
kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie 
decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyj-
nych, w maju i czerwcu br. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina 500+ 
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, 
nr tel. 77 4868250 w. 23 i 26 oraz na stronie internetowej 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie uruchomiono za-
kładkę dotycząca Programu „Rodzina 500+”. W zakładce za-
mieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowaw-
czym: 

http://www.500plusopolskie.pl/  

Z dniem 1 marca 2016 r. uruchomiono także infolini ę  
(77) 45 24 500, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem której pracownicy Wydzia-
łu Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego będą udzielali osobom zainteresowanym, informacji 
z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Druki wniosku dostępne są w OPS w Branicach oraz na 
stronie Urzędu Gminy Branice. 

Program Rodzina 500+ w Gminie Branice  

 MIEJSCOWOŚĆ DATA  

1. Bliszczyce  01.04.2016 r. 

2. Boboluszki  04.04.2016 r. 

3. Branice,  
ul. Szkolna, Szpitalna.  

05.04.2016 r. 

4. Branice,  
ul. Ogrodowa i  Słoneczna.  

06.04.2016r. 

5. 

Branice,  
ul. 1 Maja, Grunwaldzka, Ko-
ścielna, Lwowska, Mickiewi-
cza, Młyńska, Owocowa, Plac 
Wolno ści, Plater, Pocztowa, 
Prusa, Skłodowskiej, Słowac-
kiego, Spadzista, Żymierskie-
go.  

07.04.2016 r. 

6. Dzbańce 08.04.2016 r. 

7. Dzbańce - Osiedle  08.04.2016 r. 

8. Dzierżkowice  11.04.2016 r. 

9 Gródczany  11.04.2016 r. 

10. Jabłonka  11.04.2016 r. 

11. Jakubowice  12.04.2016 r. 

12. Jędrychowice  12.04.2016 r. 

13. Lewice  13.04.2016 r. 

14. Michałkowice  14.04.2016 r. 

15. Niekazanice  15.04.2016 r. 

16. Niekazanice - Kałduny  15.04.2016 r. 

17. Posucice  18.04.2016 r. 

18. Turków  19.04.2016 r. 

19. Uciechowice  19.04.2016 r. 

20. Wiechowice  19.04.2016 r. 

21. Włodzienin  20.04.2016 r. 

22. Włodzienin - Kolonia  21.04.2016 r. 

23. Wódka  22.04.2016 r. 

24. Wysoka nr 1-119  25.04.2016 r. 

25. Wysoka nr 120-127  26.04.2016 r. 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW DO PROGRAMU 

„RODZINA 500+” 
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WAŻNE!!! 
DLA OSÓB WYNAJMUJ ĄCYCH ŚWIETLICE W GMINIE BRANICE ! 

W związku z wprowadzeniem od bieżącego roku - dla osób indywidualnych - umów wynajmu sal w Wiejskim Domu Kul-
tury w Branicach oraz świetlicach wiejskich zarządzanych przez Urząd Gminy Branice, zwracamy się z prośbą o potwierdza-
nie terminów przez osoby, które mają zarezerwowane sale na lata 2016-2018. Terminy potwierdzać można bezpośrednio  
w Urzędzie Gminy w Branicach - pokój nr 28 lub pod nr telefonu 77/486-82-50 wew. 14. 

Prośbę kierujemy w pierwszej kolejności do osób wynajmujących sale na uroczystości I Komunii Świętej, gdyż terminy  
w poszczególnych parafiach uległy ostatnio zmianom. 

O G Ł O S Z E N I E 
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUD ŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH 

Działając w oparciu o przepis art.24 ust.9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz. U. z 2015r. poz.139r.),  

O g ł a s z a 
że na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  

ścieków (Dz. U. z 2015r. poz.139r.), z dniem 1 kwietnia 2016. wchodzą w życie  

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.  

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. 
poz.139) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku  
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 
Nr 127, poz.886)  

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wskazań,  
a w przypadku braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz.70). 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.  
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą ilo-
ści wody pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, 
gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu. 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych obsługi  

odbiorców usług.  
Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl 

                                               Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego 
                                                  Gospodarki Komunalnej w Branicach 
                                                      mgr inż. Anna Kruczek 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/ Stawka 

Jednostka miary 
Netto z  Vat 

1. 2 3   4    5 6 

  1.  Gospodarstwa domowe 
  i pozostali odbiorcy, 
  woda na cele 
  przeciwpożarowe 

1. Cena za1m3  dostarczonej 
wody 

2. Stawka opłaty abonamento-
wej - wodomierz 

3,06 
  
1,63 
  

  3,30 
  
  1,76 
  

zł/m3 
  
zł/odbiorcę/m-c 
  

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena /Stawka 

Jednostka miary 
netto  z  Vat 

  1 2 3 4 5 6 

  Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 

1. Cena za 1 m3 odprowadzo 
nych ścieków 

  
6,27 

  
6,77 

  
zł/m3 
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OGŁOSZENIE 
W wyznaczonych dniach w harmonogramie odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektro śmieci. 

Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 7.00 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA   -   Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych. 
Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast 

odpady zmieszane umieszczamy w czarnych workach. 
Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości. 

Odpady będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

Bliszczyce, Michałkowice, Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice 21 marzec 2016r. 

Gródczany, Wódka, Uciechowice, Posucie, Wiechowice, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka,  
Niekazanice 

29 marzec 2016r. 

Jakubowice, Wysoka, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Lewice 30 marzec 2016r. 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy  
Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

 
 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 22.04.2016 r. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

 
lp 

Oznaczenie 
(nr działki /  

arkusz  
mapy) 

Nr KW  
Pow. 
 (ha) położenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/
studium (S) opis cena uwagi 

1 124 OP1G/-
00018594/6 

0.0900 Jabłonka (S) Zainwest-
owane/
zabudowane 

Teren częściowo zabu-
dowany starą stodoła, 
dojazd drogą utwardzo-
ną brukiem, częściowo 
polną, kształt korzyst-
ny. 

9 776,00 netto 
+ VAT wg 
stawki obowią-
zującej na 
dzień sprzeda-
ży 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  
gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy: 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 
1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. od 22.04.2016 r. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.04.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp 

Oznaczenie 
(nr działki/  

arkusz  
mapy) 

Nr KW  
Pow. 
 (ha) położenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/
studium (S) 

opis cena uwagi 

1 697/2 OP1G/-
00037592/1 

0.7400 Włodzienin - 
Kolonia 

(S) teren rolni-
czej przestrzeni 
produkcyjnej 

Ba – tereny przemysło-
we. 
Nieruchomość obejmu-
je swoim zasięgiem te-
ren po nieczynnej już 
oczyszczalni ścieków 

444,00 netto 
+ VAT wg stawki 
obowiązującej na 
dzień sprzedaży 

  

2 149/33 OP-
1G/0002810
7/9 

15 m2 Branice ul. 
Ogrodowa 

(S) teren zabudo-
wany/
zainwestowany 

B – tereny mieszkanio-
we 
Przeznaczenie pod ga-
raż blaszany 

22,50  +VAT wg 
stawki obowiązu-
jącej na dzień 
sprzedaży 

Czynsz mie-
sięczny 
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W lutym 2016r. 
 

Urodzili się 
1. Łozowa Justyna - Włodzienin-

Kolonia. 
2. Czeszyk Michał - Lewice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Twardowska Justyna (Lewice) – 
Pleśniarski Radosław. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Porowska Janina - lat 88, Bliszczyce 

DPS. 
2. Żurak Marionila - lat 54, Włodzienin

-Kolonia. 
3. Żłobicka Maria - lat 61, Branice. 
4. Witos Maria - lat 86, Branice. 
5. Matuszek Andrzej - lat 46, Branice 

DPS. 
6. Burek Maria - lat, 96 Boboluszki. 
7. Bury Franciszek - lat 75, Branice. 
8. Musialski Karol - lat 75, Dzbańce 

DPS. 
9. Szot Elżbieta - lat 74, Bliszczyce 

DPS. 
10. Palka Zenon - lat 69, Dzbańce DPS. 
11. Wołowczyk Marek - lat 24, Branice. 
12. Andruchowicz Kazimierz - lat 65, 

Uciechowice. 
13. Chyła Adam - lat 70, Branice. 
14. Zwonek Jerzy - lat 78, Branice DPS. 
15. Kociel Norbert - lat 81, Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6678 mieszkańców,  

w tym 3423 kobiety. 

W lutym 2015 r.  
było nas 6733 osoby. 

W dniu 2 marca 2016 roku odeszła od 
nas siostra Anna Marzec ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. 
Jej drobna, pochylona postać w pamięci 
wielu pozostanie synonimem dobroci, wy-
trwałości i niesamowitego zaangażowania 
w ratowaniu i kultywowaniu nathanow-
skiej idei pomocy chorym. Siostra Anna 
Marzec urodziła się w 1932 roku w Tar-
czek pow. Starachowice. W 1960 roku,  
w wieku 28 lat postanowiła swoje życie 
poświęcić Bogu. Wstąpiła do Zgromadze-
nia Sióstr w Branicach. Wieczyste śluby 
zakonne złożyła w 1968 r. we Wrocławiu  
przyjmując imię Joachima. W latach 1963-
1972 pracowała w DPS w Nysie, począt-
kowo jako wychowawczyni, a następnie 
jako dyrektor tej placówki. Od roku 1972 
do 1984 pełniła funkcję przełożonej pro-
wincjalnej prowincji branickiej. W latach 
1984-1987 była przełożoną Domu Wspól-
noty w Nysie i radną prowincjalną. Przez 
dwa lata pracowała jako katechetka w Lip-
nikach. Od 1988 do 2001 roku została 
skierowana do pracy w DPS w Raciborzu. 
Początkowo prowadziła tam świetlicę, aby 
następnie pełnić funkcję przełożonej i dy-
rektora jednostki. W 2001 roku przeszła na 
emeryturę i zamieszkała w Domu Zgroma-
dzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Brani-
cach. Tutaj aktywnie włączyła się w rato-
wanie branickiego szpitala i propagowanie 
postaci biskupa J.M. Nathana. Postępująca 
dewastacja szpitala wyzwoliła w niej nie-
spożytą energię skierowaną na wszelkie 
działania ratujące obiekty materialne szpi-

tala, jak i samą ideę istnienia placówki 
szpitalno – charytatywnej. Pamiętam sytu-
ację, kiedy jesienią 2004 roku opracowując 
materiały archiwalne w klasztorze w Bra-
nicach, często do pokoju w którym praco-
wałem zaglądała niewysoka, starsza siostra 
oferując mi herbatę i słodycze. Była zacie-
kawiona postępem prac badawczych i za-
razem przekazywała mi nieocenione infor-
macje o siostrach zakonnych, szpitalu i bp 
Nathanie. Pewnego razu częstując mnie 
wyśmienitymi knedlami ze śliwkami, spy-
tała czy można by wskrzesić Fundację 
NMP. W trakcie rozmowy padła idea po-
wołania stowarzyszenia i tu siostra Joachi-
ma wykazała cały swój pragmatyzm dzia-
łania. Po naszej wizycie u abp Nossola, 
który honorowo objął patronatem nasze 
przedsięwzięcie, ruszyła procedura powo-
łania Stowarzyszenia Caritas Chrysti. Sio-
stra Joachima, jako prezes Stowarzyszenia 
przez 10 lat jego istnienia wykazała nie-
spożytą energię w obronie szpitala.  

To z jej inicjatywy niejednokrotnie jeź-
dziliśmy jako członkowie zarządu do 
władz w Opolu, kategorycznie sprzeciwia-
jąc się likwidacji szpitala. To jej charyzma 
wspierała lokalnych samorządowców do 
obrony szpitala. To wreszcie ona, po usta-
bilizowaniu się sytuacji w szpitalu, była 
motorem działań wspierających we wszel-
kich formach włodarzy szpitala w renowa-
cji obiektów i prowadzeniu działalności 
leczniczej. Można by mnożyć przykłady 
jej pozytywnego zaangażowania na rzecz 
chorych, szpitala i bliźnich. Branice miało 
szczęście, że to tu właśnie skierowała swo-
ją energię życiową siostra Joachima. Jeste-
śmy przekonani, że szpital w dużej mierze 
jej zawdzięcza aktualną sytuację. W ostat-
nich latach życia jej dewizą życiową była 
idea ratowania dziedzictwa bp Nathana. 
Osobiście jestem przekonany, że siostra 
Joachima odeszła od nas w poczuciu do-
brze spełnionego obowiązku. Stowarzysze-
nie Caritas Christi już nie będzie takie jak 
było. Straciliśmy nie tylko prezesa, ale tak-
że niezwykłą osobę, która swoją charyzmą 
dawała przykład do działania innym.  
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia 
Caritas Christi we wdzięcznej pamięci za-
chowają założycielkę i wieloletnią prezes 
naszej organizacji ciepłą, serdeczną siostrę 
Joachimę. 

Benedykt Pospiszyl 
Zdjęcie Hieronim Śliwiński 

Siostra Zakonna Joachima – Anna Marzec 


