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Tłusty Czwartek w Wysokiej 

Emeryci, renciści i inwalidzi z gminy Brani-
ce 15 stycznia 2013r. wzięli udział w spotka-
niu noworocznym. Uczestniczyły w nim: Wójt 
Gminy Maria Krompiec, która złożyła  
wszystkim ciepłe życzenia noworoczne oraz 
przewodnicząca Koła Braniczanek. 

W miłej i sympatycznej atmosferze była 
okazja do wspomnień i rozmów o nurtujących 
problemach. Wszyscy żywo zainteresowani 
byli problemami gminy. Pani Wójt poinformo-
wała o planowanych w najbliższym czasie 
działaniach i inwestycjach. Po poczęstunku 
rozpoczęły się tańce. 

Pogodny klimat stworzony w trakcie uroczy-
stości skłonił uczestników do zaplanowania 
kolejnego spotkania w styczniu przyszłego ro-
ku. 

Barbara Kociołek 

Spotkanie członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Branicach 

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawału i jest świętem zwyczajo-
wym. Ostatni czwartek przed Środą Po-
pielcową i Wielkim Postem, to zarazem 
ostatnia przed Wielkanocą okazja, by 
beztrosko oddać się karnawałowemu nie-
umiarkowaniu w jedzeniu. Tradycja od-
dawania się słodkim przyjemnościom to-
warzyszy nam Polakom od kilku wieków.  

Sam Tłusty Czwartek od lat nieroze-
rwalnie wiąże się z pączkami. W tłusty 
czwartek każdy powinien się objadać. 
Dlaczego? Zgodnie z przesądem ten, kto 

nie zje niczego tłuste-
go w dniu tłustego 
czwartku nie będzie 
miał powodzenia  
w życiu! Lepiej nie 
ryzykować! 

W przeszłości jadło 
się pączki nadziewane 
słoniną, boczkiem lub 
innym tłustym mię-
sem. Całość zapijano 
wódką. Dzisiaj jada-
my pączki ze słodkim 

nadzieniem. 
Tłusty czwartek to sta-
ropolski zwyczaj i tra-
dycja pieczenia i zja-
dania pączków i fa-
worków (zwanych też 
chrustami). To praw-
da, że przygotowanie 
na tłusty czwartek tra-
dycyjnych słodyczy 
jest bardzo praco-
chłonne i czasochłon-
ne. Jednak wspólne 
gotowanie przynosi 
wiele radości. Każdy 
jest zachwycony jeśli 

zje swoje dzieło. 
W taki dzień najlepiej sprawdzają się 

tradycyjne przepisy. I według takich wła-
snych sprawdzonych już przez poprzed-
nie pokolenia prababć, babć i mam  wiele 
Stowarzyszeń Odnowy Wsi w Gminie 
Branice  zorganizowało wspólne piecze-
nie tych specjałów. Pączkami  następnie 
podzielono się z pozostałymi członkami  
Stowarzyszenia. W tym roku Panie ze 
Stowarzyszenia Kobiet ALE BABKI  
w Wysokiej swoimi pysznymi pączkami 
podzieliły się również z pracownikami 
Urzędu Gminy w Branicach. 

Stowarzyszenie Kobiet „ALE BABKI” 
w Wysokiej 

Szanowni Państwo 
Informujemy, że od miesiąca marca br. wszystkie nasze informacje i Państwa artykuły będą ukazywały się w gazecie  

"RZECZ POWIATOWA". 
Gazeta ta będzie wydawana przez naszą gminę wspólnie z Gminami Głubczyce i Kietrz oraz Starostwem Powiatowym. Gmina 

Branice będzie miała w niej swoje stałe miejsce tak, że z całą pewnością zmieszczą się tam wszystkie nasze informacje. Nie zabrak-
nie też innych tematów dotyczących całego naszego regionu. Nie zmieni się również nakład i sposób jej rozprowadzania.  

Materiały do nowej gazety (tekst i fotografie), prosimy przesyłać do 15 dnia każdego miesiąca  
na adres email: janusz.kaczmarek@branice.pl 

Mamy wielką nadzieję, że dobrze przyjmiecie Państwo tę zmianę i z ciekawością będziecie po nią sięgać.  
Maria Krompiec 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 
OD DNIA 21 STYCZNIA DO DNIA 10 LUTEGO 2013 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 
1. Podejmowaliśmy działania w zakresie ustalenia zakresu opracowań strategicznych dla całego obszaru funkcjonalnego 

uczestników projektu „Porozumienie Nyskie-2020”. 
2. Prowadziliśmy rozmowy z Firmą EURYDIO odnośnie realizacji projektu skierowanego do Przedszkola Publicznego w Bra-

nicach. 
3. Omawialiśmy z przedstawicielami ANR kwestie zakupu płyt betonowych i przejęcia przez Gminę dróg będących w zaso-

bach ANR. Omawialiśmy również możliwości pozyskania z ANR środków na realizacje zadań kanalizacji sanitarnej z osie-
dla popegerowskiego w Wysokiej do oczyszczalni ścieków w Branicach. 

4. Zorganizowałam spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie obowiązku szkolnego dla 6-latków oraz miejsc dla 
dzieci w przedszkolach. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu. 

5. Uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym dla planowanego do realizacji projektu indykatywnego (kluczowego): 
„Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Gór Opawskich i Bramy Mo-
rawskiej”. Projekt miałby być realizowany przez Gminę Prudnik - lider i beneficjent oraz partnerzy: powiat Głubczycki oraz 
Gminy Głuchołazy, Głubczyce, Kietrz i Branice. 

6. Przedłużyliśmy do końca marca br. ważność umowy na eksploatację oświetlenia ulicznego i prowadzimy negocjacje doty-
czące warunków przyszłej umowy. 

INWESTYCJE  I REMONTY: 
1. Rozwiązywaliśmy problemy wynikłe podczas remontu budynku tzw. „żłobka” w Branicach oraz wizytowaliśmy budowę. 
2. Przygotowujemy SIWZ dla zadań remontowych w świetlicach wiejskich w Branicach, Boboluszkach i Lewicach oraz termo-

modernizacji SP Włodzienin. 
3. Przygotowujemy wykaz prac remontowych na drogach gminnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku. 

4. Dokonaliśmy odbioru remontu dwóch sanitariatów w SP Włodzienin. Sanitariaty dostosowano już do przyszłych wymogów 
dla dzieci 6-letnich. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w spotkaniu w PUP Głubczyce na temat realizacji działań dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobot-

nych. 
2. Uczestniczyłam we mszy świętej poświęconej 66 rocznicy śmierci bp Józefa Nathana oraz złożyłam kwiaty na jego grobie  

w Opawie. 
3. Spotkałam się z przedstawicielami TPSA odnośnie zakończenia inwestycji dotyczącej budowy do Wysokiej światłowodu 

oraz możliwości zakupu NEOSTRADY i innych usług powiązanych z łączem internetowym. 
4. Spotkałam się z przedstawicielem sieci handlowej BIEDRONKA w sprawie podjęcia niezbędnych prac remontowych i po-

rządkowych ich placówki w Branicach. 
5. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Gminnej Spółki Wodnej. 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 

Prokuratura Rejonowa Głubczyce, 2013-02-06 
ul. Powstańców Śl. 4 
48-100 Głubczyce 

tel.77-403-64-00 
     77-485-25-46 
fax. 077-403-64-09 

INFORMACJA 

Prokuratura Rejonowa w Głubczycach uprzejmie informuje, iż w okresie od 25 lute-

go do 2 marca 2013 r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokurato-

rzy tut. Prokuratury w godzinach od 7:30 do 15:30 będą udzielać bezpłatnie osobom 

pokrzywdzonym przestępstwami informacji o przysługujących im prawach  

                                  ZASTĘPCA 

                            PROKURATORA REJONOWEGO 

                                 mgr Artur Piela 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
w Branicach i w miejscowości Branice 
o raz  na  s t ron ie  i n te rne towe j 
www.branice.pl zostało wywieszone 
dnia 11.02.2013r. obwieszczenie  
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla inwestycji, która obejmuje: 
„Budowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Branice, gmina Branice” 

• obwieszczenie Nr OŚ.6730a. 
2-1.2013 o wszczęciu postępowania  
w sprawie wydania decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego 
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Budżet na 2013 rok może nie jest tak dobry jak w roku poprzednim, ale można powiedzieć, że jest to budżet bezpieczny, który 
jeżeli nie przytrafią się jakieś zdarzenia losowe wpływające na strumień dochodów i wydatków –  pozwoli w miarę spokojnie 
zrealizować zaplanowane zadania. Budżet ten w odniesieniu do poprzedniego roku wzrósł jedynie o 2,7%. 

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 25.251.300,00 złotych, a plan wydatków ustalony został na  
kwotę 24.395.433,00 złotych. Nadwyżka budżetowa w wysokości 855.867,00 złotych zostanie w całości przeznaczona na spłatę 
kredytów i pożyczek (przypomina się, że w latach poprzednich mieliśmy budżety deficytowe tj. dochody mniejsze od wydat-
ków). Takie działania pozwolą Gminie w przyszłych latach na bezpieczniejsze zaciąganie nowych zobowiązań finansowych – 
zwłaszcza na wysoko nakładowe inwestycje w kanalizacje sanitarne, o które chcemy się ubiegać w nowym programowaniu fi-
nansowym UE 2014-2020. 

Dochody bieżące ustalono zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami dot. miedzy innymi wysokości ceny żyta za 1 kwintal podany 
w komunikacie Prezesa GUS w wysokości 75,86 złotych, subwencji oświatowej - gdzie przewiduje się jej wzrost o 1,01%. Sub-
wencja ta może w ciągu roku 2013 ulec zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie się liczby uczniów od września 2013 roku. Do 
budżetu na 2013 rok wpłynie o 253.272 złotych mniej z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz otrzymamy o 329.722 
złotych mniej subwencji wyrównawczej z budżetu państwa. Do planu dochodów przyjęto również wzrost podatku od nierucho-
mości o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe to przede wszystkim środki finansowe z planowanych do 
realizacji zdań inwestycyjnych i remontowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym zwrot dotacji za budowę 
oczyszczalni ścieków w Branicach oraz dotacje na tzw. „projekty miękkie” przyjęte do realizacji w 2013 roku, oraz dochody 
pochodzące ze sprzedaży mienia. 

Planowane środki na wydatki bieżące zabezpieczają w sposób zadawalający podstawowe zadania Gminy realizowane przez 
Urząd Gminy i pozostałe jednostki gminne. 
W budżecie roku 2013 nie przewidziano żadnych regulacji (wzrost o % inflacji) ani podwyżek płac. 
Placówki oświatowe otrzymały środki zgodnie z ich wnioskami. Wyłączono tylko planowane poważniejsze remonty, pozosta-
wiając środki na drobne remonty i naprawy. 

Planowane zadania inwestycyjne i remontowe to zadania w większości współfinansowane ze środków zewnętrznych, na które 
będziemy zaciągać zobowiązania i dotyczyć będą one: 
1. zakończenia (miesiąc sierpień br.) adaptacji budynku byłego żłobka na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej  

w Branicach (współfinansowanie z PROW). 
2. wykonania remontu Wiejskiego Domu Kultury w Branicach podczas którego planuje się: wyciszenie budynku, termomoder-

nizację całego budynku łącznie z dociepleniem dachu, zmianę systemu ogrzewania, malowanie (współfinansowanie  
z PROW). 

3. dobudowania pomieszczeń sanitarnych do świetlicy w Boboluszkach oraz docieplenie dachu i ścian świetlicy 
(współfinansowanie z PROW). 

4. remontu dachu na budynku świetlicy w Lewicach (współfinansowanie z PROW). 
5. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej we Włodzieninie polegającej na dociepleniu ścian, 

stropów obu budynków i łącznika oraz dociepleniu fundamentów budynku szkoły, a także zmianie pokrycia dachowego na 
blachę, zmianie CO, wymianie wszystkich okien i drzwi (pożyczka częściowo umarzalna z WFOŚ).  

W 2013 roku sfinansujemy opracowania dokumentacji projektowych przygotowujących nas do ubiegania się o środki ze-
wnętrzne i tak planujemy: 
1. zakończenie w miesiącu czerwcu 2013 r. opracowanie dokumentacji na kanalizację miejscowości Branice (kredyt). 
2. zakończenie opracowania dokumentacji na budowę przepompowni w Wysokiej i Boboluszkach oraz sieci tranzytowej kana-

lizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Branicach (środki własne). 
3. opracowanie dokumentacji na budowę „ł ącznika” pomiędzy budynkami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Branicach. 

Dalsza realizacja tych przedsięwzięć uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. 
Planuje się również realizację tzw. „małych projektów” w ramach których zrealizuje się: 

1. doposażenie świetlicy w Bliszczycach tj. zakup stołów i krzeseł (współfinansowane z PROW). 
2. wydanie książki o Branicach (współfinansowanie z PROW). 

Realizujemy również projekty współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Takie projekty re-
alizowane są przez: 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 155.663 złotych). 
2. Zespół Gimnazjalno-Szkolny Branice i SzP Włodzienin (kwota 225.460 złotych). 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu z Programu Kapitał Ludzki 
w przedszkolu publicznym w Branicach. 

W budżecie tego roku znalazły się również wydatki dot. budowy 2 wielofunkcyjnych boisk sportowych przy SP Włodzienin  
i ZGS Branice (200.000 złotych). Projekt złożony we wrześniu 2012 roku do Programu Współpracy Transgranicznej wspólnie  
z miastem Krnov, który jest liderem tego projektu. Wniosek jest jeszcze w trakcie badania. 
Uwzględniono również wydatek związany z budową 10 parkowych miejsc spotkań. 
Realizacja tego przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych (czekamy na ogłoszenie konkursów  
w tym zakresie). W roku bieżącym z budżetu gminy wypłacona zostanie należna pracownikom SP z oddziałem przedszkolnym 
w Uciechowicach nagroda roczna tzw. „trzynastka” oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w wysokości łącz-
nej 43.120,57 złotych. 

Budżet na 2013 rok. 
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Budżet na 2013 rok cd. 
W planie wydatków ujęto również szereg zadań remontowych finansowanych tylko i wyłącznie ze środków własnych. Doty-

czą one przede wszystkim zadań dotyczących remontu dróg i o świetlenia ulicznego.  
I tak planujemy: 

− wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wiechowice (2 lampy w kierunku Dzierżkowic) oraz w Niekazanicach (2 lampy  
w kierunku budynku wielorodzinnego), 

− wykonanie nowych dróg asfaltowych w miejscowości Dzbańce-Osiedle (gospodarze gminnych dożynek 2013), 

− remonty nawierzchni asfaltowych tzw. „łatanie dziur” na drogach gminnych, 

− wykonanie co najmniej 7 wjazdów z płyt betonowych z dróg gminnych na drogi publiczne,  

− niezbędne remonty w gminnych zasobach mieszkaniowych, 

− remonty w świetlicach wiejskich (Włodzienin- rozwiązanie problemu ogrzewania, Gródczany – dostosowanie instalacji elek-
trycznej do wymogów p.poż, Bliszczyce – naprawa sanitariatów), 

oraz wiele remontów na terenach wszystkich wsi w ramach Funduszu Sołeckiego. 
W budżecie na 2013 roku uwzględniono 1.287.672 złotych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym 

m.in: 

− 645.428 złotych dla Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Uciechowicach na jej funkcjo-
nowanie. Dotacja wyliczona na podstawie kosztów utrzymania ucznia w szkołach podstawowych i dziecka w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę, 

− 406.290 złotych dla przedszkola prowadzonego przez Zakon NMP w Branicach, 

− 68.554  złotych dla podmiotów prowadzących żłobki, 

− 20.000 dla osób utylizujących azbest, 
oraz 146.000 złotych na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku 
publicznego w ramach otwartych konkursów, które dotyczą:  

− zdrowia i rehabilitacji (55.400 złotych na działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego w Branicach), 

− zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia i przeciwdziałaniu patologiom społecznym (80.000 na profilaktykę p/
alkoholową , 7000 złotych na działanie Stowarzyszeń AA i 10.000 złotych na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci 
i młodzieży prowadzonej przez Stowarzyszenie IMMACULATA , 

− działań dla niepełnosprawnych i niewidomych (1.000 złotych dla Związku Niewidomych), 

− sportu i upowszechniania kultury (73.000 dla klubów sportowych LZS, Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubu Tenisa 
Stołowego).  

Budżet Gminy utrzymuje również funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej 3 punkty filialne w: Bliszczycach, 
Wiechowicach i Włodzieninie, których koszt w 2013 roku wyniesie 142.370 złotych. 
Integralną częścią budżetu jest Fundusz Sołecki, którego wysokość jest podobna do roku ubiegłego. 
W budżecie przewidziano kwotę 435.358 złotych na obsługę długu publicznego. Na koniec 2012 roku wzrosły zobowiązania 
finansowe (kredyty i pożyczki). Wzrost ten wynika z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie budowy oczyszczalni ścieków 
w Branicach. W przypadku wcześniejszego otrzymania należnej nam dotacji z PROW (co jest możliwe w I kwartale 2013 roku) 
kwoty zadłużenia i koszty ich obsługi znacznie się zmniejszą.  

W roku bieżącym przyjęliśmy do spłaty zobowiązania w kwocie 1.580.394 złotych (w 2012 roku spłacaliśmy 993.622 złotych 
a w 2011 roku spłacaliśmy 886.510 złotych). W kwocie tegorocznych spłat ujęto 412.461 złotych zobowiązań przypadających 
na 2014 rok. Działania te podjęliśmy aby uzyskać właściwy wskaźnik dla przyszłych możliwości zaciągania przez gminę zobo-
wiązań. Jest to bardzo ważne z uwagi na zbliżający się okres programowania i finansowania ze środków UE na lata 2014-2020. 

Wójt Gminy Branice 

UWAGA PODRÓŻNI 

Po skutecznej interwencji Rady Gminy i Wójta Gminy Branice, od dnia  
14.01.2013r. został uruchomiony dojazd do przystanku GŁUBCZYCE SZPITAL  
z Dworca autobusowego w Głubczycach oraz z przystanku GŁUBCZYCE RY-
NEK (ul. Grunwaldzka). 

Odjazd z Dworca autobusowego (stanowisko nr 4) kursami GŁUBCZYCE – 
OPAWICE. 

Godziny odjazdu: 800, 1210, 1430, 1530. 

Odjazd z przystanku GŁUBCZYCE RYNEK (ul. Grunwaldzka) 

Godziny odjazdu: 803, 1213, 1433, 1533. 
Uruchomione zostało również połączenie z przystanku GŁUBCZYCE SZPITAL 
do Dworca autobusowego w Głubczycach. 

Godziny odjazdu z przystanku GŁUBCZYCE SZPITAL: 731, 931, 1345, 1726
 

Usuwanie azbestu! 
− Gmina Branice planuje złożyć wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na do-
finansowanie zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek 
obejmować będzie planowane prace z zakre-
su demontażu, zbierania, transportu i uniesz-
kodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

− W związku z powyższym ogłaszamy w ter-
minie do 15.03.2013 roku nabór wniosków 
osób zainteresowanych. Dodatkowe infor-
macje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na 
parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28. 

Wójt Gminy Branice 
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Karnawałowe szaleństwa w Bliszczycach 
30.01.2013 w WDK Bliszczyce odbył się Bal Karnawałowy 

dla dzieci z Bliszczyc i Michałkowic. Bal został zorganizowany 
przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń i OSP. Dzieci bawiły się 
przy muzyce granej przez pana S. Platę. W przerwie między 
tańcami dzieci mogły uzupełnić swoją energię poczęstunkiem 
przygotowanym przez organizatorów. W strojach karnawało-
wych dominowały królewny, biedronki, klowni i modelki. Te-
goroczne ferie rozpoczęliśmy zabawowo, bo pogoda nie sprzy-
jała zimowym szaleństwom. 

Bogusława Cykowska 
Foto: Janusz Kaczmarek 

Po wieloletniej przerwie, 26 stycznia 2013r. z ini-
cjatywy ks. proboszcza Michała Pieńkowskiego zor-
ganizowano w Wódce spotkanie opłatkowe. 

Termin tej uroczystości, trochę późniejszy od 
zwyczajowo przyjętego, wynikał z natłoku obo-
wiązków ks. proboszcza i braku wolnych terminów 
w okresie wcześniejszym. 

W odświętnie udekorowanej sali, przy stołach za-
stawionych smakołykami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń zgromadzili się w uroczy-
stym nastroju mieszkańcy Wódki. Poczesne miejsca 
wśród nich zajmowali, sołtys wioski pan Zdzisław 
Semanyszyn oraz członkowie Rady Parafialnej. 

Uroczystość rozpoczęto wspólną modlitwą, po 
której wszyscy obecni łamiąc się opłatkiem złożyli 
sobie nawzajem życzenia. Po chwili, gdy już wszy-

scy ponownie usiedli przy stole, wśród wieczornej ciszy 
rozległ się śpiew pięknych kolęd w wykonaniu zgroma-
dzonych mieszkańców. Jednak nie tylko strawę ducho-
wą przygotowali organizatorzy. W kolejnej odsłonie 
uroczystości na stołach pojawił się doskonały bogracz, 
przygotowany przez miejscowe panie oraz zestawy 
przeróżnych wypieków. 
W tak miłej i świątecznej atmosferze, spotkanie przepla-
tane śpiewem kolęd i sąsiedzkimi rozmowami trwało do 
późnych godzin nocnych. 
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania 
firmie Państwa Olech, za zasponsorowanie napojów do-
starczonych na uroczystość. 

Janusz Kaczmarek 

Spotkanie opłatkowe w Wódce 
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Misyjne Kol ędowanie w Opolu - Michałkowic i Branic  
Już po raz 8 w Seminarium Międzydie-

cezjalnym w Opolu, odbył się Przegląd 
Kolędników Misyjnych. Naszą Gminę re-
prezentowało Sołectwo Michałkowice  
i Sołectwo Branice. W tym roku udział 
wzięło 14 grup z diecezji opolskiej  
w licznym składzie. 

W auli zgromadziło się prawie 250 ko-
lędników z różnych parafii. Jest to piękna 
tradycja, którą pielęgnują właśnie Kolęd-
nicy a zarazem wspierają dzieło misyjne 
pomagając dzieciom z najbardziej potrze-
bujących krajów.  

Kolędnicy Misyjni z Michałkowic wy-
stąpili w przeglądzie już trzeci raz w 28 
osobowym składzie. Natomiast Kolędni-
cy z Branic po raz pierwszy i to oni mieli 
przywilej rozpoczęcia przeglądu. Wszyst-
kie trzy prezentacje naszych grup były 

wspaniałe, a każda z nich zaprezentowała 
swój indywidualny program. Grupa pod 
patronatem Pani organistki Sandry Śliwy 
z Branic rozpoczęła jako pierwsza swój 
występ kolędniczy. Druga grupa z Branic 
pod opieką Pani Jadwigi Misiurki, od-
śpiewała kolędy i Pastorałki wprowadza-
jąc nas w nastrój świąteczny. Trzecią 
grupą konkursową było Sołectwo Mi-
chałkowice, które wystąpiło pod opieką 
Pani Żanety Maloty. Wszystkie trzy wy-
stępy były niepowtarzalne i oddawały 
hołd tradycji kolędowania misyjnego. Ze-
braliśmy bardzo wiele ciepłych i miłych 
słów od samego biskupa Pawła Stobra-
wy, który był zachwycony tym, że nawet 
takie maleńkie dzieci potrafią śpiewać 
kolędy, angażować się w dzieło niesienia 
pomocy potrzebującym. 

Przegląd prowadził ks. Waldemar Mu-

sioł. Wszyscy uczestnicy zostali uhono-
rowani dyplomami i nagrodzeni książka-
mi a także pamiątkowym zdjęciem z bi-
skupem. Dziękuję naszym dzieciom, 
młodzieży, dorosłym, opiekunom grup, 
rodzicom którzy przygotowywali stroje 
oraz wszystkim którzy przyczynili się do 
tego aby wspomóc nasza akcję.  

Z pewnością będziemy nadal Kolędo-
wać i na Misje nie żałować. Michałkowi-
ce już z niecierpliwością czekają na przy-
szłoroczne kolędowanie, a i mają również 
w planach zawalczyć o „BERŁO HERO-
DA” w Wojewódzkim Przeglądzie Ko-
lędniczym. „HERODY 2014”,- które od 
25 lat odbywają się w Lewinie Brzeskim. 
Trzymajcie za Nas kciuki.!  

Lider Odnowy Wsi  
Żaneta Malota  

Aktywni, atrakcyjni - sukces Jakubowic 
Sołectwo Jakubowice w 2012 roku 

zajęło I miejsce w konkursie pn.: 
"Aktywna wieś - zaradni mieszkań-
cy" organizowanym przez LGD Pła-
skowyż Dobrej Ziemi w Kietrzu.  
W nagrodę wieś zakupiła ławostoły  
o wartości 2000 zł. 

Inicjatywa i zaangażowanie miesz-
kańców Jakubowic przyczyniły się 
do podniesienia atrakcyjności miej-
scowości, a zakupione wyposażenie  
będzie zapewne dobrze służyło przez 
wiele lat lokalnej społeczności. 

Serdecznie gratulujemy!!! 
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Dzień Babci i Dziadka w Wysokiej 

Wiwat Babcie! Wiwat Dziadkowie! - Święto Babci i Dziadka w Wiechowicach  

W tym roku dzieci z przedszkola  
w Wysokiej zaprosiły wszystkie babcie  
i dziadków z Wysokiej i Boboluszek na 
uroczystość z okazji ich święta. Odbyła 
się ona 20.01.2013 r. 

W mroźną zimową niedzielę w nowo 
wyremontowanej świetlicy w Wysokiej. 
Przy płomieniach ognia palącego się  
w kominku przedszkolaki oraz dzieci 
szkolne przedstawiły bogaty program ar-
tystyczny. Zostały przedstawione 
„Jasełka”, odegrane humorystyczne scen-
ki, recytowane wiersze, życzenia oraz 
śpiewy i tańce, a na koniec wspólnie 
wszystkim przybyłym gościom przy bla-
sku świec palących się na torcie zostało 
zaśpiewane tradycyjne „sto lat”. Po wy-

stępach wszyscy goście zostali obda-
rowani upominkami oraz zaproszeni 
na słodki poczęstunek. 

Była to pierwsza taka uroczystość  
i mam nadzieję, że za rok spotkamy 

się w jeszcze 
większym gronie. 
D z i ę k u j e m y 
wszystkim bab-
ciom i dziadkom, 
którzy przyjęli 
nasze zaprosze-
nie a rodzi-
com, pa-
niom ze 
S z k o ł y 
Podstawo-
wej w Bra-
nicach oraz 

członkiniom Stowarzyszenia 
Kobiet „Ale babki” z Wyso-
kiej, wszystkim bardzo dzięku-
ję za okazaną pomoc. 

Proszę zobaczyć jak było faj-
nie. 

Dzień babci i dziadka to jed-
na z ważniejszych dat. Daliśmy 
Wam tyle całusów ile macie lat. Złożyli-
śmy tyle życzeń ile kwiatki płatków ma-
ją. By zapewnić ze szczerością że wnu-
częta Was kochają. 

 Danuta Pikuła  
nauczyciel Publicznego Przedszkola  

w Branicach z oddziałami zamiejscowymi 
w Bliszczycach i Wysokiej 

21 stycznia 2013 roku o godzinie 1500  

radośni i uśmiechnięci Babcie i Dziadko-
wie przybyli do świetlicy, aby tu w mi-
łym gronie świętować Dzień Babci  
i Dziadka. Od progu przybyłych gości 
witały radne Józefa Juroszek i Daniela 
Barton. Bardzo serdecznie zapraszały do 
zajmowania miejsc przy pięknie nakry-
tych i zastawionych stołach. W powietrzu 
unosił się zapach świeżo parzonej kawy, 
herbaty i wspaniałych ciast upieczonych 
przez panią Danielę Barton, Elżbietę 
Zdziebło i Józefę Juroszek. Do radosnego 
grona dołączył ksiądz proboszcz Piotr 
Sługocki. Kiedy już wszyscy wygodnie 
się usadowili, pani Józefa Juroszek od-

czytała ułożone przez 
siebie życzenia: 

"Dzisiaj pragnę zło-
żyć Wam życzenia, du-
żo szczęścia nigdy zło-
ści, dużo zdrowia, po-
myślności, długich lat 
życia i pięknej przy-
szłości, mało smutku, 
więcej radości, dużo 
przygód, dobrych wra-
żeń, i spełnienia 
wszystkich marzeń. By 
ludzie cieszyli się so-
bą. By dobrze się Wam 

żyło jak na łące kwiatkom. Tego 
życzę kochanym Babciom  
i Dziadkom." 
   Wszystkim życzenia się podo-
bały i nagrodzone zostały szcze-
rymi oklaskami. Wśród świętu-
jących pani Daniela Barton, 
która ma 15 wnucząt okazała 
się babcią rekordzistką . 
   A ponieważ styczeń to czas 
kolęd wszyscy zebrani przy 
skrzypcowym akompaniamen-
cie księdza Piotra zaśpiewali 
najpiękniejsze kolędy i pastorał-

ki. Na zakończenie ksiądz Piotr pięknie 
zagrał utwór solowy na skrzypcach. Po 
zaśpiewaniu kolęd wiechowiccy seniorzy 
z ochotą przystąpili do chóralnych wyko-
nań piosenek biesiadnych. Wszystkim 
dopisywały humory. 

Sołtys Wiechowic Tadeusz Szumlewicz 
podziękował obecnym za tak radośnie  
i przyjemnie spędzony wspólnie czas. 
Sołtys zapewnił, że dołoży wszelkich sta-
rań, aby wiechowiczanie mieli okazję do 
częstszego spotykania się. Oby tak stało 
się faktycznie. 

Rada Sołecka Wiechowic 
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Turniej tenisa stołowego w Branicach 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, 10 lu-

tego 2013 r. rozegrano w hali ZGSz w Bra-
nicach, turniej tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Branice. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonały 
panie: Wójt Gminy Branice Maria Krom-
piec i dyrektor ZGSz Teresa Jajdelska. 

Tegoroczny turniej po raz pierwszy odby-
wał się tylko w kategorii OPEN, bez do-
tychczasowego podziału na zawodników  
z naszej gminy i drugiej części, w której 
mogli startować wszyscy, bez względu na 
miejsce zamieszkania. 

Do udziału w zawodach zgłosiło się 32 
uczestników. Reprezentowane były gminy: 
Branice, Głubczyce i Kietrz oraz ośmiu za-
wodników z Czech. W szranki z mężczy-
znami stanęły również dwie kobiety. 

Bardzo zróżnicowany był przedział wie-
kowy startujących. Od siedmioletniego Ma-
cieja Walidudy, do będącego już  
w „słusznym” wieku pana Michała Żłobic-
kiego. 

Zawody rozgrywano na sześciu stołach  
w znakomitych warunkach Branickiej hali 
sportowej, o co zadbali organizatorzy tur-
nieju, panowie Władysław i Mieczysław 
Lenartowiczowie. 

Uczestnikom zapewniono zimne i gorące 

napoje oraz posiłek w postaci kanapek, co 
zapewne pomagało uzupełnić zasoby ener-
gii, potrzebnej do podołaniu trudowi wy-
czerpujących rozgrywek. 

Pierwszy etap rozgrywek odbywał 
się w czterech grupach po ośmiu 
zawodników, w którym grano sys-
temem „każdy z każdym”. 
Z fazy grupowej wyłoniono 16 
uczestników turnieju którzy w dru-
gim etapie grali systemem pucha-
rowym. 
Wszystkie mecze toczone były  
z wielkim zaangażowaniem i deter-
minacją. Poszczególne pojedynki 
obfitowały w wyrafinowane ataki  

i finezyjne obrony, po których co chwilę 
rozlegały się oklaski obserwującej rozgryw-
ki publiczności. Niekiedy, wydawało by się 
że pewnie wygrane mecze, po nagłym 
zwrocie akcji spowodowanym prawdopo-
dobnie zmniejszeniem na moment koncen-
tracji prowadzącego, kończyły się zaskaku-
jącym zwycięstwem, wydawało by się ska-
zanego na pewną porażkę przeciwnika. 

Ostatecznie, do rozgrywki finałowej  
o pierwsze miejsce dotarli dwaj zawodnicy 
czescy, Vyvial Jaromir i Kadlec Vitĕzslav, 
a o trzecie miejsce zagrali Aleksander Sze-
liga i Krzysztof Jawor. 

Dramatyczny był przebieg rozgrywki  
o główną nagrodę, gdzie prowadzący  
w pierwszym secie Vyvial Jaromir, na sku-
tek kontuzji musiał oddać zwycięstwo bez 
dalszej walki przeciwnikowi. 

Końcowe wyniki turnieju. 
I miejsce - Vitĕzslav Kadlec 
II miejsce - Jaromir Vyvial 
III miejsce - Aleksander Szeliga 
IV miejsce - Krzysztof Jawor 
Statuetki 
Dla najmłodszego uczestnika – Maciej 
Waliduda (7 lat) 
Dla kobiety za wejście do finałowej 16-tki 
– Katarzyna Walo 

Dyplom dla najstarszego zawodnika turnie-
ju – Michał Żłobicki  

Janusz Kaczmarek 
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Kolektory Słoneczne – Warto? 
Coraz częściej na dachach możemy zoba-

czyć kolektory słoneczne, prawdopodobnie ta 
tendencja będzie się pogłębiać, dlatego zadaj-
my sobie pytanie „Czy opłaca mi się instalo-
wać kolektory słoneczne?” 

Zasada działania kolektorów słonecznych 
jest znana i stosowana od czasów starożyt-
nych, tak więc sam pomysł nie jest niczym 
nowym. Już wtedy istniały konstrukcje mają-
ce wykorzystywać energię słońca do ogrze-
wania powietrza, które następnie odpowied-
nio kierowane, wykorzystywano do ogrzewa-
nia pomieszczeń. Wykonane domowym spo-
sobem kolektory w postaci rurek rozłożonych 
na ciemnym dachu już od dawna można było 
spotkać tu i ówdzie w domach polskich 
„złotych rączek”. 

Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory 
w niedługim czasie mają zmienić dachy na-
szych domów? 

Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, 
co najbardziej zmieniło zastosowanie kolek-
torów słonecznych to ich sprawność, która 
powoduje, że nowoczesny kolektor jest urzą-
dzeniem, które będzie produkować ciepło nie 
tylko w letnie słoneczne dni, lecz także w dni 
umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do 
czynienia ze światłem rozproszonym. Trzeba 
zaznaczyć, że taki rodzaj światła to ponad 
50% energii, która dociera do ziemi w naszej 
szerokości geograficznej. 

Sprawność dobrych kolektorów słonecz-
nych oscyluje w okolicach 80%, taka część 
energii słonecznej padającej na kolektor, za-
mienia jest na ciepło. 

Co to oznacza w praktyce? Przy instala-
cjach całorocznych możemy liczyć na to, że 
w polskich warunkach kolektory pokryją nam 
zapotrzebowanie na 60 do 70% ciepłej wody 
użytkowej, natomiast jeśli nastawiamy się na 
instalację kolektorów, które pracować będą 
głównie w lecie, to w naszych warunkach 
meteorologicznych uzyskamy ponad 90% 
ciepłej wody tylko ze słońca. 

Ale jak określić czy kolektory będą efek-
tywnie pracować tylko w lecie czy też w cią-
gu całego roku? 

Otóż zależy to głównie od tego, czym do-
tychczas ogrzewamy naszą wodę użytkową. 
Jeśli używamy do tego celu kotła na węgiel 
lub drewno, to nasze kolektory nie sprawdzą 
się w okresie grzewczym,  ponieważ aby 
ogrzać nasz dom tak czy inaczej spalamy  
w naszym kotle taką samą ilość paliwa. Bez-
władność kotła węglowego powoduje, że na-
wet jeśli kolektory wyprodukują pewną ilość 
ciepła, wpłynie to nieznacznie, lub co bar-
dziej prawdopodobne wcale, na jego spala-
nie. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy 
ogrzewać dom, wtedy też kolektory przejmu-
ją produkcję CWU. Sytuacja może wyglądać 
trochę inaczej jeśli dom ogrzewamy gazem, 
prądem, olejem opałowym, czy nawet eko-
groszkiem. Bezwładność kotłów na ten ro-
dzaj paliwa jest znacznie mniejsza dlatego 
ciepła woda wyprodukowana przez kolektory 

nawet zimą wpłynie na zapotrzebowanie 
naszego kotła na paliwo, co równocześnie 
odbije się na naszym portfelu i co za tym 
idzie na opłacalności całej inwestycji. 

No właśnie, opłacalności! Czy to  
w ogóle się opłaca? Kolektory należą do 
takich inwestycji, za które płacimy na po-
czątku a następnie z nich korzystamy, 
więc czym więcej będziemy korzystali 
tym bardziej się nam to opłaci i czym 
więcej teraz płacimy za wodę tym szyb-
ciej zwrócą się kolektory.  

Kolektory dobrej jakości powinny nam 
bezproblemowo działać nawet 25 lat. To 
długo. Natomiast zwrot kosztów instalacji 
powinien nastąpić w okresie od 6 do 16 
lat. Oczywiście jeśli taki zwrot będzie 
trwał powyżej 12-14 lat, wtedy opłacal-
ność kolektorów jest dość wątpliwa. Do-
stępne na rynku dofinansowania  
z NFOŚiGW wysokości 45% na pewno 
powodują, że kolektory zwrócą nam się 
zdecydowanie szybciej. Jak szybko zwró-
cą się w konkretnym domu, zależy od 
bardzo wielu czynników i na pewno war-
to przed podjęciem decyzji zasięgnąć in-

formacji u niezależnego specjalisty.  

Przyszłość jawi się nam w postaci drożeją-
cych paliw takich jak węgiel, gaz, energia 
elektryczna, wszystkie te podwyżki sprawia-
ją, że instalacje takie jak kolektory słoneczne 
i podobne staną się standardem również na 
naszych dachach, dlatego warto tą technolo-
gią zainteresować się już dziś. 

www.slonecznagmina.pl 

Program Słoneczna Gmina prowadzony 
przez fundację SOL wspiera instalacje odna-
wialnych źródeł energii. 

NA KRESY 
Zapraszam wszystkie osoby  
zainteresowane wyjazdem na 
Ukrain ę na spotkanie organizo-
wane w Świetlicy Wiejskiej  
we Włodzieninie dnia 24 marca  
o godz. 18.00.  

Eugeniusz Gawłowski 

I n f o r m a c j a 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 12 lutego 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym 

nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 

1. Działka nr 479/2 o pow. 0.2295 ha opisana w KW OP1G/00024625/8 położona  
w miejscowości Niekazanice. 

2. Opis nieruchomości: 
− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, położona w sąsiedztwie za-

budowy mieszkaniowej. Działka jest częściowo zadrzewiona i posiada po-
wierzchnię wyrównaną. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej. Uzbrojenie  
w sieć wodną, elektryczną – występuje w drodze przylegającej do działki. 

1. Wartość nieruchomości - 18.050,00 zł. 

2. Wadium: - 3.610,00 zł. 
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu  

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 marca 2013 ro-
ku 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 7 marca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów 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 nale-
ży umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i została wywieszona na tablicy 
ogłoszeń tutejszego Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach gaze-
ty lokalnej: Informator Branicki. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 
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Nabór na opiekuna prawnego – styczeń 2013 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób 

ubezwłasnowolnionych. 
Zakres podstawowych zadań: 
Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. 

Wymagania stawiane kandydatom: 

• Pełna zdolność do czynności prawnych, 
• Korzystanie z pełni praw publicznych, 

• Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 

• Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
• Nieposzlakowana opinia. 

Wymagane dokumenty: 

• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, 

• Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatel-

skich. 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem 

„Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, pokój nr 15 przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 
Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie 

jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowied-

nich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 
Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień 
przyznania wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: 
Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy 

organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198) oraz art. 149 § 3 i art. 
162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm). 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Aneta Kuziora 

I N F O R M A C J A 
dotycząca działalności Gminnej Spółki Wodnej w Branicach 

W dniu 31.01.2013 roku w sali konferencyjne Urzędu Gminy w Branicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Gminnej Spółki Wodnej Branice za rok 2012. W zebraniu uczestniczyli; Wójt Gminy Branice Pani Maria Krompiec, przedstawiciel 
Top Farms Głubczyce Rejon Dzbańce Pan Zdzisław Telega oraz delegaci i sołtysi z gminy Branice.  

W sprawozdaniu z działalności za 2012 rok Prezes Spółki przedstawił między innymi zakres prac jaki został wykonany w ramach posia-
danych środków. Na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych Gminna Spółka Wodna wydała ogółem 50.231,06 zł. z czego  
45.231,71 zł. pochodziło ze składek członkowskich. Pozostała kwota tj. 4999,35 zł. to środki przekazane przez Urząd Gminy Branice  
z przeznaczeniem na czyszczenie rowu melioracyjnego Nr 23 oznaczenie wg mapy GSW we wsi Boboluszki. W ramach tych środków wy-
konano konserwację w niżej wymienionych miejscowościach; 

Uciechowice-Dzierżkowice – 2700 mb rowu nr 4 oznacz. wg mapy ewidencyjnej, 
Jabłonka – 300 mb rowu nr 365 w obrębie Jabłonka, 
Branice – 170 mb, część rowu nr 71 oznacz. wg mapy ewidencyjnej, 
Wysoka - Boboluszki – 1000 mb rowu nr 11 oznaczenie wg mapy ewidencyjnej Gminnej Spółki Wodnej, 
Boboluszki – 100 mb nr 25 oznaczenie wg mapy Gminnej Spółki Wodnej, 
Jakubowice – 300 mb rowu nr 150 wg mapy ewidencyjnej, 
Dzierżkowice – 500 mb część rowu nr 4 oznacz. wg mapy ewidencyjnej Gminnej Spółki Wodednj, 
Lewice – 150 mb rowu. 

Zostały zatwierdzone również stawki opłat na 2013 rok.  
Są to stawki na poziomie roku 2012 i wynoszą;  - od 1 ha fizycznego - 7 zł,  
                          - od zabudowań    - 7 z ł.  

W planach pracy na 2013 rok do czyszczenia i konserwacji przewidziany jest rów w miejscowościach; Włodzienin - Jędrychowice o dłu-
gości 3500 mb. zwany potokiem Kałuża. 

Na zakończenie obrad Prezes zaapelował do sołtysów oraz delegatów o duże zaangażowanie w mobilizowaniu mieszkańców do wpłaca-
nia składek na rzecz Spółki Wodnej, co przyczyni się zwiększenia prac konserwacyjnych na naszych rowach.  
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W styczniu 2013r. 

Urodzili się 
1. Mikołajczyk Mikołaj - Bliszczyce. 

2. Pasieka Oskar – Boboluszki. 

3. Hanczarowski Jakub – Wódka. 

4. Lange Wojciech – Włodzienin. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Marcinek Anita (Jędrychowice) – Pio-
trowicz Paweł (Głubczyce). 

2. Pączko Sylwia (Wysoka) – Walecki 
Sylwester (Wysoka). 

Wielu szczęśliwych  
        wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Pason Henryk - lat 76 DPS Dzbańce. 

2. Strzałkowska Filomena - lat 82 Bobo-
luszki.  

3. Cyc Janina - lat 69 Dzbańce-Osiedle. 

4. Jamrozik Anna - lat 94 Wysoka.  

5. Krawczyński Tadeusz - lat 62 DPS 
Bliszczyce. 

6. Hołuj Małgorzata - lat 50 Branice. 

7. Kaczor Rozalia - lat 92 Wysoka. 

8. Tracz Maria - lat 81 Jędrychowice.  

9. Kożurno Janina - lat 88 Turków. 

10. Lamot Kazimierz - lat 35 Dzierżkowi-
ce. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6915 mieszkańców,  
w tym 3546 kobiet. 

W styczniu 2012 r. było nas  
7002 osoby. 

LISTA  WYGRANYCH Z GMINY BRANICE 
W  LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE „LOTERIA DLA OSZCZ ĘDZAJĄ-

CYCH” W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE 
LOSOWANIE W DNIU 25.01.2013 r. 

Nr wyloso-
wanego losu 

Imi ę i nazwisko 
Miejscowość 

Nr referen - 
cyjny 

Rodzaj wylosowanej nagrody 

40311 Szatko Kazimierz - Branice DS-12-00742 Nagroda pieniężna - 1000 zł. 

40119 Nowacki Józef - Bliszczyce DS-12-00456 Kamera cyfrowa. 

40471 Czabaj Mieczysław - Branice DS-12-05852 Rower. 

33429 Staliś Bronisława - Jakubowice DS-09-06852 Aparat fotograficzny cyfro-
wy. 

40182 Sitko Bolesław - Lewice DS-11-01982 Ekspres do kawy ciśnienio-
wy. 


