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Świąteczne Spotkanie Przedsiębiorców 
15 grudnia 2016 r. w sali WDK w Branicach, kilkudziesięciu 

przedsiębiorców z Gminy Branice wzięło udział w I Świątecz-

nym Spotkaniu Przedsiębiorców, które inaugurowało Program 

Wspierania Przedsiębiorczości. Inicjatorami tego spotkania, jak 

i całego Programu byli: Wójt Gminy Branice Sebastian Baca 

oraz Zastępca Wójta i p.o. Sekretarza Gminy Katarzyna Herbut.  

Głównym celem i ideą spotkania było zacieśnienie współpracy 

pomiędzy Urzędem Gminy w Branicach i przedsiębiorcami, jak 

również wymiana doświadczeń nt. dotychczasowej współpracy 

oraz okazja do przedstawienia oczekiwań obu stron. Propozycje 

możliwości współpracy i pomocy dla przedsiębiorców ze strony 

UG Branice, innych urzędów oraz organizacji z obszaru powiatu 

głubczyckiego przedstawili zaproszeni prelegenci. Spotkanie 

rozpoczął Wójt Sebastian Baca, przedstawiając główne założe-

nia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Branice 

oraz plany na przyszłość, z uwzględnieniem potrzeb oraz szans i 

wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Następnie, ze szcze-

gółami Programu oraz ze zmianami dokonanymi w ramach pra-

cy Urzędu Gminy w celu usprawnienia obsługi przedsiębiorców, 

przybyłych gości zapoznali: Zastępca Wójta - Katarzyna Herbut 

i Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego – Andrzej Mak-

symowicz.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach - Danuta 

Frączek, przybliżyła możliwości uzyskania wsparcia dla przed-

siębiorców jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy, w tym z Fun-

duszu Pracy i ze środków unijnych. Więcej informacji w zakre-

sie możliwości pozyskiwania środków  zewnętrznych na zakła-

danie i rozwijanie działalności gospodarczej udzieliły Panie: 

Dagmara Duchnowska - specjalista ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych oraz Adriana Dziaczyszyn - Dyrektor Stowarzy-

szenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z/s w Kietrzu. Oprawę 
artystyczną zapewnił jak zawsze niezawodny zespół wokalny 

SZAG, pod przewodnictwem Pani Jadwigi Misiurka. Przepysz-

ne świąteczne potrawy przygotowały ze Stowarzyszenia 

„Braniczanki”, a żeby oddać „Bogu co boskie” - ze względu na 

świąteczny charakter spotkania - błogosławieństwa udzielił  

ks. Jarosław Dąbrowski z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Branicach. 

W imieniu organizatorów dziękujemy przedsiębiorcom za po-

zytywny odzew na zaproszenie i tak liczne przybycie! Mamy 

nadzieję, że Program będzie się rozwijał i będzie platformą wy-

miany uwag, pomysłów i doświadczeń pomiędzy przedsiębior-

cami, a samorządem. 

Redakcja 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice” 

Wójt Gminy Branice przypomina  

mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania  

kandydatur do otrzymania tytułu  

,Zasłużony dla Gminy Branice”.  

 Wyróżnienie to przyznawane jest osobom  

fizycznym (wyróżnienie indywidualne), oso-

bom prawnym oraz jednostkom organizacyj-

nym nie posiadającym osobowości prawnej 

(wyróżnienie zbiorowe) za szczególne osiągnięcia mające istot-

ne znaczenie dla istnienia, rozwoju i promocji Gminy Branice,  

a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość. 
 Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły 

Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice, za pośrednictwem 

sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach.  

 Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Branicach 

(pok. nr 21) oraz na stronie internetowej www.branice.pl.  

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brani-

cach w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77/4868228 w.19. 
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Koncert kolęd z kapelą góralską „ISTEBNA” 
06 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w Kościele pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach, odbył się nieza-

pomniany koncert kolęd w wykonaniu Kapeli Góralskiej 

„ISTEBNA”. Mimo mrozu, wiele osób przybyło na tą wyjątko-

wą ucztę duchową - nie tylko z Branic, ale także z okolicznych 

miejscowości, a nawet z sąsiedniej Gminy Kietrz i z pewnością 
nie żałują, bo na długo zostanie w ich pamięci to niesamowite 

wydarzenie kulturalne.  

Koncert był naprawdę przepiękny, momentami wesoły, mo-

mentami wzruszający… . Zagrana i zaśpiewana na koniec jako 

już chyba trzeci bis - pieśń „Ojcowski dom to istny raj” wiele 

osób wzruszyła, a koncert z pewnością na długo zostanie 

wszystkim uczestnikom w pamięci. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na koncert oraz księ-
dzu Jarosławowi Dąbrowskiemu za przyjęcie zespołu, jak rów-

nież wprowadzenie do koncertu oraz jego zakończenie błogosła-

wieństwem dla wszystkich zebranych. Największe podziękowa-

nia należą się oczywiście członkom Kapeli Góralskiej 

"ISTEBNA", którzy upiększyli nam mroźne popołudnie Święta 

Trzech Króli przepięknymi góralskimi pastorałkami i kolęda-

mi...  

„Muzyka, taniec, śpiewanie, jak obraz - tryptyk na ścianie. 

Każdo z trzech części mo wartość. A wszecko razym- to całość. 

Spróbujcie tańcić ło suchu, jok ni ma muzyki w uchu. Wtedy naj-

lepi się śpiywo, kiedy muzyko przygrywo (…)”  

Tak właśnie 78-letnia Zuzanna Kawulok, córka legendarnego 

beskidzkiego muzyka, Jana Kawuloka z Istebnej, znana folklo-

rystka, która była pierwszą kobietą w okolicy grającą na skrzyp-

cach, w jednym ze swoich wierszy pisze o płynącej z serca gó-

ralskiej muzyce, o pięknie tańców i śpiewaniu. Wszystko to 

tworzy idealną całość. Twórczyni ludowa przekonuje, że o wiele 

trudniej śpiewa się i tańczy bez muzyki. Śpiewki góralskie wy-

rażają całe życie górali, wszystko to z czym styka się człowiek 

na co dzień. W taki klimat góralski za pośrednictwem muzykan-

tów może wprowadzić każdego właśnie Kapela Góralska 

„ISTEBNA” z Trójwsi Beskidzkiej. 

Czteroosobowy skład kapeli tworzą: I skrzypce, II skrzypce, 

altówka i kontrabas. Grupa gra muzykę z różnych regionów, po-

cząwszy od Beskidów, Podhala, Orawy, a także sięgając po me-

lodie do Słowacji, Czech, czy Węgier i jest związana z Zespo-

łem Regionalnym „Istebna” z Istebnej - mającym swoją już 110-

letnią tradycję. Kapela grała już praktycznie w całej Polsce,  

a także za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Czechach, Sło-

wacji, Rumunii, Macedonii, Turcji oraz nawet w Mongolii, Al-

gierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i trzykrotnie w Chi-

nach. Współpracując z liczną rzeszą zaprzyjaźnionych muzy-

kantów, na życzenie zespół jest w stanie rozszerzyć skład o inne 

instrumenty, takie jak akordeon czy instrumenty pasterskie 

(gajdy, trombity, fujarki, okaryny). W swoim repertuarze kapela 

ma również występy z udziałem Zespołu Regionalnego 

„Istebna” czy z udziałem par tanecznych. 

Redakcja 
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Betlejemskie Światło Pokoju – 2016 

Nagrody dla branickich Mażoretek „KAPRYS”! 
9 stycznia 2017 r. w trakcie sesji Rady Gminy Branice, Wójt 

Sebastian Baca wręczył Branickim Mażoretkom „Kaprys” listy 

gratulacyjne i nagrody za wkład pracy w ciężkie treningi i zaan-

gażowanie w promocję tańca, co zaowocowało zdobyciem przez 

dziewczyny w 2016 r. tytułów Mistrzyń Świata i Europy tańców 

mażoretkowych w kategorii klasyczne pompony.  

Nasza mistrzowska drużyna zdobyła medale w nast. składzie: 

Julia Atłachowicz, Zuzanna Blicharz, Emilia Bomersbach,  

Alicja Chojnacka, Emilia Heba, Paula Kuć, Amelia Lipa, Wik-

toria Margiel, Milena Pietrzyńska, Zuzanna Pietrzyńska, Wero-

nika Poremba, Dominika Sinicka, Paulina Szubert, Wiktoria 

Tłuczek, Jessica Wacławik, Samanta Wittek, Wiktoria Wittek, 

Aleksandra Zając i Joanna Zakowicz. Podziękowania otrzymały 

również trenerki Naszych Mistrzyń - Panie: Lidia Szpak i Alek-

sandra Szpak-Listopadzka. 

Jeszcze nie raz zapewnie będziemy pisać o sukcesach dziew-

czyn i to nie tylko w kontekście tańca. Utalentowane, mądre, 

piękne, zdeterminowane, pełne pasji - posiadając takie cechy 

dziewczyny mogą osiągnąć w życiu to czego zechcą, a sukcesy  

w tańcu to tylko przedsmak tego, co Nasze Mistrzynie może 

czekać w przyszłości! 

Redakcja 

Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni poko-

jem mogli nieść pokój innym”. 

/Święty Jan Paweł II/ 

„Odważnie twórzmy pokój” – to hasło tegorocznego Betle-

jemskiego Światła Pokoju. Tuż przed świętami Bożego Naro-

dzenia, już po raz 26 trafia do branickiej społeczności Betlejem-

skie Światło Pokoju.  

Ogień przywieziony przez skautów słowackich z groty Naro-

dzenia Jezusa prosto z Betlejem, delegacja drużyny harcerskiej 

„Promyki” ZGS w Branicach otrzymała 14 grudnia w Katedrze 

Opolskiej. Uroczystego przekazania Światła przybyłym delega-

cjom harcerskim, gościom i mieszkańcom dokonał biskup po-

mocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa.  

Betlejemski ogień ma niezwykłą moc, w kręgu swojego ciepła 

jednoczy wszystkich w jedną wielką rodzinę, a blaskiem swoje-

go płomyka niech buduje wspólnotę, w której żyjemy. Światło 

Betlejemskie uznawane jest za symbol wewnętrznego pokoju, 

wyciszenia i refleksji przed zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia. 

Niesione w harcerskich dłoniach Betlejemskie Światło Pokoju 

w czwartek 15 grudnia trafiło wraz z życzeniami świątecznymi 

do kościołów, przedszkoli, szkół, urzędu, instytucji, zakładów 

pracy i społeczności lokalnej Branic.  

Dziękujemy wszystkim, którzy serdecznie i ciepło nas przyjęli. 

Z harcerskim pozdrowieniem 

Czuwaj! 

dh. Jolanta Dudek  
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„Ratujmy i uczmy ratować” 
,,RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ'' to nazwa Programu 

Edukacyjnego, który w tym roku szkolnym został wdrożony  

w Szkole Podstawowej w Branicach. Jest to program prowadzo-

ny przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i pole-

ga na wprowadzeniu elementów pierwszej pomocy do edukacji 

wczesnoszkolnej.  

W czerwcu 2016r. 

nauczycielki z ZGS 

w Branicach p. J. Mi-

siurka i p. T. Mali-

nowska uczestniczy-

ły w szkoleniu, a te-

raz wiedzę z udziela-

nia pierwszej pomo-

c y  p r z e k a z u j ą 
uczniom z klas I-III. 

Szkoła otrzymała od 

Fundacji WOŚP ma-

teriały potrzebne do 

przeprowadzenia za-

jęć: książki, plakaty, 

papierowe telefony 

komórkowe, filmy 

edukacyjne oraz fan-

tomy. 

Dzieci uczą się właściwie reagować w sytuacji zagrożenia ży-

cia - wzywają pogotowie, układają poszkodowanego w pozycji 

bocznej, wykonują resuscytację krążeniowo - oddechową. 
Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, oswajają się z czyn-

nościami ratującymi życie i wyrabiają właściwe nawyki. 

J. Misiurka, T. Malinowska 

„Jest taki dzień, taki piękny, choć grudniowy ...”  
Boże Narodzenie to wspaniały czas który spędzamy w gronie 

rodzinnym. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Pod-

stawowej we Włodzieninie to  również jedna wielka szkolna ro-

dzina. Dlatego co roku ostatni dzień nauki, przed przerwą świą-
teczną - to czas uroczysty, czas spotkania opłatkowego. Od rana 

wyczuwało się świąteczną atmosferę, którą nasilał wystrój i de-

koracje z żywą, pachnącą lasem choinką.  

Tradycyjnie rozpoczyna to spotkanie przedstawienie Jasełek, 

które wprowadzają nas w atmosferę zbliżających się świąt. Te-

gorocznymi aktorami byli uczniowie klasy piątej. W pięknych 

strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem młodzi artyści 

odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie 

śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i kró-

lów. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się  
w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon paste-

rzy i monarchów.  

Potem były życzenia, łamanie się opłatkiem.  

Tegoroczną nowinką w przygotowaniach do świąt był Kier-

masz Świąteczny w dniu 15 grudnia. Szkołę wypełniły świątecz-

ne przysmaki i niepowtarzalne, ręcznie wykonane ozdoby. Spo-

tkanie uprzyjemniły występy naszych uczniów, przedstawiają-
cych Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przybyli z całej okolicy, aby wziąć udział  

w tym wydarzeniu. Dziękujemy panu Wójtowi, który mimo 

licznych obowiązków, znalazł czas i również spędził z nami to 

popołudnie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili 

się do zorganizowania i pomocy przy kiermaszu (a pracy było 

sporo). 

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wspólnie pomóc w lecze-

niu i rehabilitacji byłego ucznia naszej szkoły Dawida Herbuta.  

Bożena Lewandowska 
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Grudzień w naszym przedszkolu… 
…to miesiąc bogaty w wiele ciekawych 

i wyjątkowych wydarzeń w życiu każde-

go dziecka. To wyjątkowy czas oczeki-

wania na spotkanie z Mikołajem i nad-

chodzące święta Bożego Narodzenia.  

Na te pełne radości dni dzieci niecierpli-

wie czekają i przygotowują się do nich.  

Z wielkim zaangażowanie wykonują pra-

ce plastyczne, pomagają w przygotowa-

niu dekoracji i pieką wraz z nauczyciel-

kami pyszne pierniczki. Ten czas przygo-

towań jest wyjątkowo miły, ciepły i daje 

dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. 

6 grudnia to szczególny dzień, w któ-

rym wszystkie dzieci na całym świecie 

czekają na prezenty od św. Mikołaja. 

Kiedy ten niezwykły gość pojawił się  
w drzwiach naszej sali - zapanowała ci-

sza, a w sercach wielka radość. Przed-

szkolacy byli bardzo szczęśliwi, a Miko-

łaj bardzo się ucie-

szył kiedy zobaczył, 

że czekają na niego 

grzeczne dzieci. Dłu-

go rozmawiał z nimi 

i odpowiadał na pyta-

nia, które mu zada-

wały. Z radością wy-

słuchał  wierszy  

i piosenek przygoto-

wanych na to wyjąt-
kowe spotkanie.  

Na zakończenie wi-

zyty wręczył wszyst-

kim dzieciom pre-

zenty, zostawiając 

worek z zabawkami w Przedszkolu. Spo-

tkanie zakończyło się zrobieniem pamiąt-
kowych zdjęć, po czym Mikołaj pożegnał 

się i wyruszył w dalszą drogę. 

Tradycją naszego Przedszkola jest też 
wspólne spotkanie opłatkowe, które od-

było się 19 grudnia. Dzieci z grupy Star-

szaków i Średniaków wcieliły się w role 

aniołków, a dzieci z grupy Maluszków  

w role pasterzy i owieczek. W tych pięk-

nych strojach przedstawiły Jasełka i śpie-

wały kolędy. Następnie, przy blasku za-

palonej świecy wigilijnej wszyscy goście 

wysłuchali słów Ewangelii. Dzieliliśmy 

się opłatkiem, spożywaliśmy wigilijne 

potrawy, dzieci oraz rodzice otrzymali 

świąteczne prezenty. Spotkanie pełne by-

ło ciepła, radości i pozostanie w naszej 

pamięci na długo. Wspólnie spędzony 

czas był przykładem tego, że tworzymy 

jedną wielką rodzinę, a przedszkole dla 

dzieci i ich rodziców jest drugim domem. 

W naszym przedszkolu organizowane 

są różne konkursy, w których bardzo 

chętnie biorą udział rodzice ze swoimi 

dziećmi. W grudniu został ogłoszony 

konkurs na „świąteczną choinkę”. Zainte-

resowanie i pomysłowość wszystkich 

uczestników przeszły nasze oczekiwania. 

Do konkursu zgłoszono 27 choinek. Każ-
da z nich była prześliczna, aż trudno było 

wybrać tę najładniejszą. Dzieci i rodzice 

zostali wyróżnieni upominkami za pomy-

słowość wykonania ozdób i ogromne oso-

biste zaangażowanie. Wykonane choinki 

zostały przekazane na festyn charytatyw-

ny organizowany przez Szkołę Podstawo-

wą we Włodzieninie.  

Rodzicom bardzo dziękujemy za 

ogromne zaangażowanie i chęć współpra-

cy oraz zachęcamy do dalszego  aktywne-

go brania udziału w życiu naszego przed-

szkola. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola 

we Włodzieninie  

z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach 
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„Jezus Przyniósł Nam Radość i Miłość ...” 
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas bogaty w wiele cieka-

wych wydarzeń każdego przedszkola. Tak też było w Przed-

szkolu Publicznym w Branicach z oddziałami zamiejscowymi  

w Bliszczycach i Wysokiej. 
Dzieci wraz z personelem aktywnie uczestniczyły w przygoto-

wywaniu dekoracji do „Jasełek” oraz strojów dla wszystkich po-

staci. Każde dziecko brało czynny udział w przedstawieniu, każ-
de ma do odegrania jakąś rolę, zgodnie z wyrażoną ochotą oraz 

predyspozycjami indywidualnymi. 

Co roku nasze „Jasełka” mają inną oprawę i inny scenariusz. 

W treść scenariusza wplatamy główne zadania planu rocznego 

przedszkola, własne pomysły i wizje przedstawienia. Są przed-

stawienia tradycyjne z pastuszkami, aniołkami i królami, ale  

z powodzeniem również wykorzystujemy inne techniki teatral-

ne. Dzieci bez problemu wchodzą w swoje role. Przy wykorzy-

staniu dramy świetnie wyrażają swoje uczucia i emocje. 

Dużą niespodzianką był występ przedszkolaków z naszego 

przedszkola z Uczniami Szkoły Podstawowej zespołu kierowa-

nego prze Panią Jadwigę Misiurka. 

Trudno jest już zadziwić publiczność oglądając po raz enty 

przedstawienie jasełkowe - a jednak, udało się. Program był 

zwarty i krótki, nie nudził, a nadto zaangażowane w występ były 

nie tylko Panie lecz całe przedszkole. 
Po przedstawieniu były brawa, gratulacje i miłe słowa, bardzo 

ważne dla małych aktorów. 

Kontynuacją przestawienia są Wigilie w placówce. Przy bla-

sku świec choinki dzielimy się po staropolsku opłatkiem, skła-

dając sobie wzajemnie życzenia. Śpiewamy kolędy, próbujemy 

słodkich wypieków przygotowanych przez Rodziców naszych 

dzieci, którzy zawsze uświetniają uroczystości w naszym przed-

szkolu i jego oddziałach. Zawsze z niecierpliwością oczekujemy 

na nadejście okresu Bożego Narodzenia. Chociaż pracy przy 

przygotowaniach do tego świątecznego czasu nie brakuje, jest to 

dla nas wszystkich czas radości z możliwości przygotowania dla 

bliskich niespodzianek. Uczymy nasze dzieci nie tylko brać, ale 

przede wszystkim dawać innym radość i miłość, nawiązując do 

słów pastorałki: 
„Nie potępiajmy ale kochajmy siebie nawzajem” 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach 
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A w Ziarenku ... 
,,Czyńcie tyle dobra, ile możecie” 

Bł. Piotr Jerzy Frassati 

Jak nie wiele potrzeba aby uszczęśliwić drugiego człowieka. Na-

sze „Ziarenka” początek grudnia 2016r rozpoczęły wypiekami 

przepysznych pierniczków, które później własnoręcznie prześlicz-

nie udekorowały i przepięknie zapakowały, a wszystko po to, aby  

8 grudnia 2016 r udać się wraz z naszymi wychowawcami do tutej-

szego szpitala na terapię zajęciową do zaprzyjaźnionej Pani Ani 

Dudziak. Wraz z Panią Anią oraz z Panią Celinką pomaszerowali-

śmy w odwiedziny z pełnym koszykiem pierniczków do chorych.  

Nasze kochane „Ziarenka” z wielką radością obdarowywały cho-

rych przygotowanymi prezentami. Obecność „Ziarenek” wywołała 

niejedną łzę w oku i nie jeden uśmiech na twarzach chorych. 

Dziękujemy naszej Pani Ani Dudziak i całemu zespołowi za zor-

ganizowaną współpracę, życzliwość i otwartość. 

Wychowawca Agnieszka Surma  

 

„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego 

i bezinteresownego wkładu w życie innych, 

doświadczają największej radości życia  

– prawdziwego poczucia spełnienia”. 

Bezinteresowność w dzisiejszych czasach jest czymś odświęt-
nym, na dobrą sprawę wielkim luksusem. Rzadko kiedy stać nas na 

czyn, który nie ma w sobie nutki interesu własnego. A właśnie ta-

kie działania, pozbawiają kalkulacji i są najpiękniejsze i to okazują 
nam wspaniałe dzieci i ich opiekunowie ze świetlicy środowisko-

wej Ziarenko. 

8 grudnia 2016 roku, nasze „Ziarenka” przymaszerowały do bra-

nickiego szpitala z dużymi pakunkami, w których znajdowały się 
przepyszne, pachnące domem pierniczki. Każdy pierniczek mister-

nie ozdobiony i ślicznie zapakowany, w każdy prezencik włożone 

całe serduszko młodego człowieka. 

W trakcie odwiedzin byliśmy zachwyceni zachowaniem dzieci, 

które z dziecięcą naturalnością, radością i spontanicznością obda-

rowały kilkudziesięciu chorych swoimi niespodziankami. Obec-

ność dzieci wywołała wielkie wzruszenie oraz dziesiątki uśmie-

chów na twarzach chorych. My również, nauczeni doświadczeniem 

z poprzednich odwiedzin, przyszykowaliśmy dla dzieciaków la-

wendowe kapelusiki, które mamy nadzieję będą kojarzyły się  
im z czymś dobrym. 

Gratulujemy Opiekunom i Rodzicom tak wspaniałych DZIECI. 

Dziękujemy za pamięć o naszych chorych każdego roku, za ten 

ciepły gest - jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Anna Dudziak 

Usuwanie azbestu! 
 Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z tere-

nu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace  

z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest. 

 W związku z powyższym ogłaszamy w terminie  

do 03.03.2017 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. 

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na 

parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28. 
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„ZŁOTKA” z SP Branice 
Sportowym i organizacyjnym sukcesem 

zakończył się Finał Wojewódzki w Halo-

wej Piłce nożnej dziewcząt w kategorii 

szkół podstawowych. Podopieczne 

Edwarda Czyszczonia zdobyły złoty me-

dal Mistrzostw Województwa.  

Było to sportowe święto naszej branic-

kiej szkoły i gminy. W finale wojewódz-

kim wystąpiły cztery najlepsze drużyny  

z województwa opolskiego: PSP Skoro-

szyce, PSP Jaryszów, SP Strzeleczki  

i gospodarz turnieju SP Branice. Drużyny 

zostały wyłonione spośród około 80 dru-

żyn zgłoszonych w tym roku szkolnym do 

rozgrywek. Musiały one przebrnąć elimi-

nacje w swoich miastach, gminach, powia-

tach i półfinałach wojewódzkich. 

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-

Szkolnego Zenobia Majewska wraz z wi-

cedyrektor Anetą Pelc przywitały zapro-

szonych gości.  

Na otwarcie zawodów przybyli: 

- Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca, 

- Bożena Bąk Siemieniec - badmintonist-

ka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich  

z Barcelony w 1992, multimedalistka Mi-

strzostw Polski w badmintonie w grze po-

jedynczej, podwójnej i mieszanej, 

- Przewodniczący Regionalnej Sekcji 

Oświaty i  Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Śląska Opolskiego - Piotr 

Pakosz, 

- koordynator sportu szkolnego gminy 

Branice - Łukasz Kędzierski. 

Grano systemem każdy z każdym, 2x10 

minut. Przedstawiamy wyniki spotkań: 
Skoroszyce : Jaryszów 5:2 

Branice : Strzeleczki 2:1 

Jaryszów : Strzeleczki 2:0 

Skoroszyce : Branice 1:2 

Branice : Jaryszów 0:0 

Strzeleczki: Skoroszyce 3:1.  

Klasyfikacja końcowa: 

1 miejsce - SP Branice - 7 pkt. 

2 miejsce - PSP Jaryszów - 4pkt. 

3 miejsce - SP Strzeleczki - 3pkt. 

4 miejsce - PSP Skoroszyce - 3pkt. 

Skład zwycięskiej drużyny z Branic: Mar-

cela Jagielnicka (bramkarka), Emilia 
Heba, Paula Kuć, Amelia Lipa 

(kapitan), Wiktoria Morawska, Joanna  

Wiczkowska ,  Julia Atłachowicz 

(bramkarka), Natalia Zyznawska, Pau-

lina Łajdziak, Karolina Biernat. Opie-

kunem drużyny jest Edward Czyszczoń. 

Królem strzelców Finału wojewódzkie-

go została Julia Majka SP Skoroszyce, 

najlepszą bramkarką Marcela Jagielnicka 

z SP Branice i najlepszą zawodniczką tur-

nieju została Wiktoria Mo-

rawska, również z SP Brani-

ce. 

Zaproszeni goście, przybyłe 

drużyny, ich opiekunowie, ro-

dzice i kibice byli pod wielkim 

wrażeniem całej imprezy spor-

towej. Ceremonia otwarcia, 

ceremonia zamknięcia, po-

dium, wręczanie pucharów  

i medali, oprawa artystyczna, 

udział zespołu tanecznego IM-

PULS (opiekun Karolina Gu-

nia), sprawiły, że uczestnicy 

sportowych zmagań jak  

i kibice poczuli się przez chwi-

lę jak na „mistrzostwach wy-

sokiej rangi”. Zawody rozgry-

wały się zgodnie z regułami 

FAIR PLAY. Halę sportową 
odwiedziło bardzo dużo osób. 

Podczas trwania turnieju wszystkie miej-

sca na trybunach były zajęte. Zawody sę-
dziowali Mirosław Barszczewski  

i Bartosz Tokarz. Sędzią technicznym 

był Maciej Wieczosek - uczeń tutejszego 

gimnazjum. Opiekę medyczną sprawowa-

ła Magda Koziura. A nasz niezawodny 

spiker zawodów, Piotr Wiecha, prowadził 

całą uroczystość zapowiadając wszystkie 

mecze i występy artystyczne, gorąco pod-

grzewając atmosferę zmagań młodych pił-

karek.  

Redakcja 
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Świąteczny czas w Uciechowicach 
6 grudnia Św. Mikołaj, wspólnie ze swoimi pomocnikami odwie-

dził wszystkie grzeczne dzieci mieszkające w Uciechowicach. 

Każdy, kto odpowiedział na zadane przez niego pytania obdarowa-

ny został słodką niespodzianką. 

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta  

w roku. W Uciechowicach zaczęliśmy je święto-

wać już 18 grudnia spotkaniem opłatkowym.  

40 pań z Uciechowic, jak również sąsiednich 

miejscowości, z ochotą przybyło na naszą wigi-

lię. Po odczytaniu fragmentu ewangelii o Naro-

dzeniu Jezusa, podzieleniu się opłatkiem i ży-

czeniach, zasiedliśmy do suto zastawionego tra-

dycyjnymi wigilijnymi potrawami stołu. Aby 

tradycji stało się zadość, odwiedził nas jak co 

roku Św. Mikołaj z licznymi prezentami. Panie 

były bardzo zadowolone, bo jak wiemy, każdy 

się cieszy gdy ktoś inny o nim pamięta. Po wi-

zycie Św. Mikołaja zabrzmiały pierwsze melo-

die kolęd, a szczególnie ta jedna najdostojniej-

sza „Cicha Noc…” 

Kontynuacją tradycji Bożonarodzeniowej w naszej wiosce było 

X już kolędowanie, które odbyło się 08.01.2017 r. Jak co roku 

przybyło wiele osób z bliska i daleka, z księdzem proboszczem 

Piotrem Sługocki na czele. Przy kawie i cieście oraz tradycyjnym 

bigosie, można było posłuchać krótkiej inscenizacji słowno-

muzycznej, przypominającej nam czym powinno być dla nas Naro-

dzenie Jezusa. Następnie każdy mógł zaśpiewać lub zagrać kolędę, 
za co otrzymywał słodką nagrodę. Chętnych było wielu. 

Przy wspólnym kolędowaniu nikt z uczestników nie żałował gło-

su i śpiewał z całych sił, tak że na pewno było nas słychać aż  
w niebie. 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom naszych świątecz-

nych spotkań oraz tym którzy pomogli w ich organizacji. Mam na-

dzieję, że również w tym roku uda nam się wspólnie zorganizować 
jeszcze wiele podobnych spotkań. 

Beata Nowak 
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INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 20  

i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie   

Gmina Branice 

Ozna-

czenie 

(nr 

działki) 

i KW 

Pow.  

i położenie 
 

Przeznacze-

nie w planie 

(P)/studium 

(S) 

opis Termin 

przetargu 

Cena 
wywoławcza 

do przetar-

gu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

230/2 

  

OP1G-

/000246

25/8 

0,2000 ha 
  
Niekazani-

ce 

(S) teren rol-

niczej prze-

strzeni pro-

dukcyjnej 

Grunt rolny  RI- 0,1600 ha  

i RII - 0,0400 ha. Kształt ko-

rzystny- regularny wielokąt, 
lekko pochyła, Dojazd do 

działki drogą gruntową. 

09.02.2017 
godz. 10:00 

16 477,00 zł 
  

1648.00 zł 
wpłata do 

06.02.2017 

Sprzedaż w formie IV przetar-

gu ustnego nieograniczonego 
  
  

121/1 
  
KW Nr 
OP1G-

/000238

93/0 

0,2472 ha 
  
Posucice 

(S) teren rol-

niczej prze-

strzeni pro-

dukcyjnej 

Grunt orny ( RII i RIIIa) 

kształt działki średnio ko-

rzystny, dojazd drogą trans-

portu rolnego. 

09.02.2017 
godz. 12:00 

13198,64 zł 
podlega 

zwolnieniu z 

podatku 

VAT 

1200.00 zł 
wpłata do 

06.02.2017 

Sprzedaż w formie II przetar-

gu ustnego nieograniczonego 
  
  

Ogólnopolskie Pogotowie  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"NIEBIESKA LINIA" 
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świad-

kom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zja-

wiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

- infolinię: – 800 – 120 – 002  
(czynną całą dobę) w tym:  

• dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22 

• dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22 

• dyżur prawny – środy w godzinach 18-22 

- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 
  (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)  

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info  
- SKYPE - dyżur w języku migowym  

– pogotowie.niebieska.linia  
  (poniedziałki w godzinach 13-15)  

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokal-

nymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego 

potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestęp-

stwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby naj-

bliżej. 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: 

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12  
  (środy w godzinach 10-13)  

- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info  

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia”  

zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info  

Nowe wytyczne Programu 

Operacyjnego  

Pomoc Żywnościowa  

2014–2020  

Podprogram 2016 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brani-

cach informuje, iż od stycznia 2017 r. 

uległo podwyższeniu kryterium do-

chodowe uprawniające do otrzymania 

pomocy żywnościowej w ramach PO 

PŻ, które wynosi: 

1268,00 zł dla osoby samotnie gospo-

darującej, 

oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, 

co stanowi 200% kryterium dochodo-

wego uprawniającego do korzystania  

z pomocy społecznej na podstawie 

oświadczenia złożonego w tutejszym 

Ośrodku.  

Dalszych informacji udzielają pra-
cownicy socjalni w godzinach urzę-
dowania OPS: 

Poniedziałek: 7.30 - 17.00 

Wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30 

Piątek: 7.30 - 14.00 

oraz pod nr tel.: 77/4868192 wew. 23  

i 26. 

Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przezna-

czonych do dzierżawy/najmu/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. do 15.02.2017 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 25.01.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp Oznaczenie  

i KW 

Pow. 
 (ha/ 
m2) 

położenie 
Przeznaczenie  

w planie (P) /

studium (S) 
opis Cena w złotych uwagi 

1 190/8 
  
KW nr OP-

1G/00023893

/0 
  

0,1406 

ha 
Branice 
ul. Szkolna 

(P) przeznaczenie 

podstawowe - za-

budowa mieszka-

niowa jednorodzin-

na. 
  

Działka z przeznaczeniem pod 

zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną. Kształt działki ko-

rzystny, regularny wielokąt, 
rzeźba terenu pozioma, dojazd 

droga gruntową, w pobliżu 

działki pełne uzbrojenie. 

23 898,28 zł   

+ VAT według 

obowiązującej 

stawki 
  

Sprzedaż w formie przetar-

gu ustnego nieograniczone-

go. 

2 595/4 
  
KW nr 
OP1-

G/00021372/

8 
  

0.5912 

ha 
Branice 
ul. Młyńska 

(P)  wyznacza się 
tereny zorganizo-

wanej działalności 

inwestycyjnej. 

Grunt rolny położony przy gra-

nicy z Republika Czeską, 
kształt korzystny, regularny 

wielokąt, rzeźba terenu pozio-

ma, dostęp z drogi publicznej w 

pobliżu działki  uzbrojenie w 

energię elektryczną i wodociąg. 

83 270,95 zł  

+ VAT według 

obowiązującej 

stawki 
  

Sprzedaż w formie przetar-

gu ustnego nieograniczone-

go. 
Termin zagospodarowania 

24 miesiące od daty sprze-

daży. 

3 346/2 
  
KW nr 
OP1G/-

00023807/1 
  

0,4321 

ha 
Bliszczyce (P) obszar rolniczej 

przestrzeni produk-

cyjnej z dopusz-

czeniem urządzeń 

energetyki wiatro-

wej. 

Grunt Orny (RII) położony 

wśród gruntów rolnych kształt  

korzystny, lekko pochyły . Do-

jazd drogą o nawierzchni asfal-

towej. 

33 000,00 zł 

podlega zwol-

nieniu z podatku 

VAT 

Sprzedaż w formie przetar-

gu ustnego ograniczonego 

dla rolników indywidual-

nych których powierzchnia 

gospodarstwa nie przekra-

cza 300 ha. 

4 223/1 
  
OP1G-

/00027347/6 
  

0,1583 

ha 
Posucice (S) teren zabudo-

any/ zainwestowa-

ny. 

Grunt oznaczony w ewidencji 

gruntów (Bp) użytkowany rol-

niczo. 

63,32 zł 
podlega zwol-

nieniu z podatku 

VAT 

Przedłużenie umowy dzier-

żawy na kolejny okres (3 

lata). Czynsz roczny płatny 

do 30 października każdego 

roku. 

5 Część działki 
23/15 
  
OP1G/0003 
3941/5 

0.0740 

ha 
  

Michałko-

wice 
(S) teren rolniczej 

przestrzeni produk-

cyjnej. 

Grunt orny ( RII i RIII) kształt 

działki korzystny, dojazd o na-

wierzchni asfaltowej. 

29,60 zł 
podlega zwol-

nieniu z podatku 

VAT 

Przedłużenie umowy dzier-

żawy na kolejny okres  

(3 lata). Czynsz roczny 

płatny do 30 października 

każdego roku. 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy  Branice przeznaczo-

nych  do dzierżawy/najmu/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. do 20.02.2017 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 30.01.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp Oznaczenie 

i KW 

Pow. 
 (ha/ 
m2) 

położe-

nie 

Przeznaczenie 

w planie (P) /

studium (S) 
opis Cena w zło-

tych uwagi 

1 194/5 
pow. 0,7296 

ha udział w 

gruncie 113-

2/10000 
KW nr OP1-

G/00038197

/9 

Lokal 

mieszkalny 

67,20 m2; 

piwnica 

5,10 m2; 
strych 
0,50 m2 

Wysoka 

75/2 
(S) teren 

zabudowany/ 

zainwestowany 

Lokal mieszkalny położony na  

I piętrze budynku kilkurodzinnemu, 

składający się z 2 pokoi,  kuchni, 

łazienki i przedpokoju. Do miesz-

kania przynależny piwnica i pom. 

strychowe. Posiada instalację wod-

ną, elektryczną, kanalizacja sanitar-

na do szamba. 

53 363,00 zł  

podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT 
  

Sprzedaż w trybie bezprze-

targowym na rzecz główne-

go najemcy 
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W grudniu 2016r. 

Urodzili się 

1. Rucky Maciej - Wiechowice. 

2. Lenartowicz Paulina - Lewice. 

3. Naumowicz Magda - Włodzienin-

Kolonia. 

4. Szymuś Krzysztof - Włodzienin 

-Kolonia. 

5. Triska Filip - Dzierżkowice. 

6. Adamczyk Maksymilian - Bliszczyce. 

7. Mielnik Jakub - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  

małżeński 
1. Mateusz Bryliński (Wódka)  

- Anna Zdaniak (Turków). 

2. Małgorzata Słupianek (Branice)  

- Sebastian Skóra. 

   Wielu szczęśliwych  

                     wspólnych lat życia! 

Odeszli 

1. Zieliński Mieczysław - lat 62, Lewice. 

2. Cieplik Agata - lat 60, DPS Dzbańce. 

3. Trawiński Bolesław - lat 81, DPS 

Dzbańce. 

4. Jmarcinek Józef - lat 59, Jędrychowi-

ce. 

5. Kantor Ewa - lat 52, Bliszczyce. 

6. Ślaga Katarzyna - lat 88, DPS Dzbań-
ce. 

7. Jokiel Walerian - lat 66, DPS Branice. 

8. Polowczyk Wojciech - lat 81, Dzbań-
ce-Osiedle. 

9. Koszorek Hary - lat 74, Branice. 

   Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  

jest 6584 mieszkańców,  

w tym 3371 kobiet. 

W grudniu 2015 r.  
było nas 6688 osób. 

Zimowe utrzymanie dróg 
Instytucje i osoby odpowiedzialne  

za zimowe utrzymanie dróg: 

Drogi wojewódzkie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81 

Drogi Powiatowe 
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach  

– Bogusław Maciaszczyk – tel. 605 528 780 

Drogi Gminne 
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080 


