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Spotkanie Wielkanocne w Branicach 
W dniu 14 kwietnia br. r. w Wiejskim 

Domu Kultury wspólnie z Paniami z Ko-
ła Braniczanki  zorganizowaliśmy trady-
cyjne spotkanie wielkanocne. Zaprosze-
nie do wielkanocnego stołu przyjęli sa-
morządowcy, w tym: Starosta Powiato-
wy, Burmistrz Kietrza, Starosta Czeskiej 

Gminy Uvalno, Radni naszej Rady Gmi-
ny, Sołtysi, Przedstawiciele miejscowych 
zakładów pracy, w tym: Z-ca Dyrektora 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych, Dyrektorzy ROPS-u, Prezes Banku 
Spółdzielczego o/ w Branicach i Filii 
Banku PKO, Przedsiębiorcy z Branic, 
Kierownicy gminnych jednostek organi-
zacyjnych i placówek oświatowo-
wychowawczych, a także Kierownicy 

placówek oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez podmioty niepu-
bliczne. W naszych spotkaniach zawsze 
uczestniczy spora grupa emerytów  
z Uvalna zaprzyjaźnionych i prowadzą-
cych ścisłą współpracę z Paniami z Koła 
Braniczanki. Braniczanki przy pomocy 

Pani Anny Dudziak  
z WTZ przy miejsco-
wym szpitalu psy-
chiatrycznym udeko-
rowały stół świątecz-
nymi ozdobami.  

Po przywitaniu 
wszystkich zaproszo-
nych i złożeniu ży-
czeń oraz poświęce-

niu przez probosz-
cza z parafii Św. 
Rodziny w Brani-
cach tradycyjnych 
wielkanocnych po-
traw i pobłogosła-
wieniu nas zebra-
nych - zasiedliśmy 
wszyscy do suto za-
stawionego stołu. 
Na wielkanocnym 

stole nie zabrakło jaj symbolizujących 
życie, żurku z białą kiełbasą, szynki oraz 
swojskich kiełbasek a także domowego 
przepysznego chleba upieczonego przez 
P. Antoniego Pospiszyl. Były też trady-
cyjne świąteczne baby i drożdżowe serni-
ki oraz makowce upieczone jak co roku 
również przez P. Antoniego Pospiszyl.  

W czasie tego spotkania składano wiele 
życzeń zdrowych, spokojnych i rado-
snych świąt, smacznego jajka oraz obfite-
go dyngusa.  

Panowała świąteczna atmosfera spoko-
ju i radości. Przy wspólnym posiłku roz-
mawialiśmy na temat zwyczajów i trady-
cji Wielkanocnych jakie obowiązują  
w naszym regionie i jakie kultywujemy  
w naszych domach rodzinnych. Omawia-
liśmy co należy włożyć do koszyczka  

i co symbolizują poszczególne artykuły.  
Uczestnicy spotkania zostali obdarowa-

ni świątecznym prezentem w postaci 
książki „Dzieje Branic” autorstwa P. Be-
nedykta Pospiszyl. Publikację tę wydała 
przy współudziale środków unijnych 
Gmina Branice. 

Maria Krompiec 

Aktywne BABKI z Wysokiej 
Stowarzyszenie Kobiet ALE BABKI rozpoczęło tego-

roczną działalność wesoło i pracowicie. Na pierwszym  
w tym roku spotkaniu członkiń uzgodniono plan pracy na ca-
ły rok. Spotkanie to zorganizowano w dniu 8 marca, więc 
Panie wspólnie obchodziły to święto. Były wspomnienia lat 
przeszłych i anegdotki jak to wyglądało w latach 70-90 i kto 
właściwie w tym dniu świętował; Panie czy Panowie? Były 
też wspólne śpiewy a wszystko to przy stole zastawionym 
potrawami własnoręcznie przygotowanymi przez członkinie. 
Po zabawie przyszedł czas na pracę. Panie rozpoczęły wio-
snę od uporządkowania klombów. Klomby założone w 2012 
roku wymagały dużego nakładu pracy. Folia wstrzymująca 
porost trawy i chwastów porwała się, jej resztki musiały być 
usunięte, a całe rabaty przekopane. Jak widać na zdjęciach Panie 
nie próżnują i potwierdzają, że dla kobiet nie ma nic trudnego. 

Klomby po uporządkowaniu w dalszym ciągu stanowią piękną 
wizytówkę wsi przy samym wjeździe oraz upiększają teren przy-
stanku PKS. Panie czynnie włączyły się również w organizację 
pierwszego Spotkania Pałacowego w Wysokiej. Oferowały prze-

pyszne rogaliki i babeczki. Jedna z członkiń Stowarzyszenia wy-
grała konkurs na najładniejsze ozdoby stołu wielkanocnego, 
przedstawiając w konkursie własnoręcznie wykonane pisanki  
z kolorowych wstążek i cekinów, a także z wielobarwnych pa-
pierowych bibułek.  

Maria Krompiec 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 

OD DNIA 24 MARCA DO DNIA 14 KWIETNIA 2014 ROKU 
 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 

1. Podpisałam Akty Notarialne na sprzedaż mieszkania w Wiechowicach oraz sprzedaży nieruchomości w Branicach, jak również 
Akt Notarialny na sprzedaż mieszkania w Opolu. 

2. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. Nowym Dyrektorem na okres  
5 lat została Pani Alicja Alferowicz. 

3. Wspólnie ze Skarbnikiem podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu ePuap. Zamierzeniem projektu jest stworzenie elek-
tronicznej administracji publicznej i umożliwienie załatwiania spraw drogą elektroniczną. W ramach tego projektu Urząd Gminy 
otrzyma 10 nowych zestawów komputerowych. Wkład własny gminy to koszty delegowania pracowników na szkolenia. W pro-
jekcie uczestniczy 16 gmin z woj. opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. 

4. Zorganizowaliśmy spotkanie w sprawie organizacji obchodów 120-lecia OSP Bliszczyce, oraz w Jakubowicach w sprawie orga-
nizacji gminnych dożynek w 2014 r.  

5. Uczestniczyłam w spotkaniu WFOŚiGW w Opolu w sprawie ogłoszonego naboru na dofinansowanie wniosków na przedsię-
wzięcia z zakresu gospodarki odpadami. 

6. Ogłosiliśmy przetarg na eksploatację oświetlenia ulicznego (na okres 3 lat). 

 

INWESTYCJE  I REMONTY: 

1. Zorganizowaliśmy spotkanie we wsi Dzierżkowice w sprawie realizacji remontu drogi w kierunku P. Ozdoby. Wieś zrezygno-
wała z remontu tej drogi w roku bieżącym na rzecz dokończenia remontu chodników. 

2. Zorganizowaliśmy radę budowy łącznika przy ZGS. Ponad 40 % założonych prac wykonano. Dodatkowo dokonuje się prac 
remontowych pomieszczeń przy małej sali sportowej aby utworzyć dodatkową klasę. Część szkoły podstawowej od stołówki do 
sali sportowej ma być przeznaczona dla uczniów I-III.  

3. Ustalaliśmy zakres rzeczowy remontu drogi w Wiechowicach. Aby powstrzymać spływ wody z drogi polnej wykonamy łapacz  
i utwardzimy tłuczniem część drogi aż za kaplice pogrzebową. Dalsze roboty remontowe tej drogi mogą nastąpić w latach przy-
szłych również przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego wsi Wiechowice. 

4. Ogłosiliśmy przetarg na dopracowanie dokumentacji na tzw. „przykanaliki” w Branicach. Posiadamy już pozwolenie na budowę 
sieci głównej oraz zgodę na budowę przyłączy. 

5. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na budowę Parkowego Miejsca Spotkań w Dzierżkowicach oraz na remont świetli-
cy w Jakubowicach. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Spotkałam się z Głównym Koordynatorem Czeskiej Republiki w Triatlonie, który planuje w miesiącu lipcu br. zorganizować  
w Opawie z przejazdem przez Wiechowice i Dzierżkowice Zawody w Triatlonie. 

2. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym poświęconemu 
analizie i ocenie zagrożeń dla ludności oraz zasad współdziałania na wypadek powstania zagrożenia powodziowego. 

3. Uczestniczyłam w PUP w V warsztatach na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Powiecie 
Głubczyckim. 

4. Uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Filii DPS Klisino w Kietrzu. 

5. Uczestniczyłam w otwarciu X Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w ZGS-ie w Brani-
cach. 

 

 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Pałacowy Festyn Wielkanocny w Wysokiej 
Pałac w Wysokiej na 2014 roku zapla-

nował 10 spotkań pałacowych i będą one 
organizowane raz w miesiącu w okresie 
od kwietnia do grudnia br. Celem tych 
spotkań jest integracja środowisk i grup 
społecznych naszego regionu poprzez po-
znawanie i kultywowanie tradycji oraz 
tworzenie nowych możliwości spędzania 
czasu w gronie rodziny i znajomych oraz 
budowanie jeszcze lepszych relacji w ro-
dzinie i sąsiedztwie, a także promocję re-
gionalnych wytwórców i usługodawców. 

Spotkania te rozpoczęły się imprezą 
wielkanocną. 12 kwietnia br. zorganizo-
wano imprezę pn. „Pałacowa Wielka-
noc”. W ramach tej imprezy odbyła się 

konferencja i panel dyskusyjny na temat 
tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz 
zorganizowano konkurs z nagrodami na 
„najładniejsze pisanki”. Dla dzieci przy-
gotowano wiele zabaw, w tym poszuki-
wanie ukrytych na terenie parku pałaco-
wego zajączków wielkanocnych i innych 

łakoci. Dorośli mogli kupić ozdoby świą-
teczne i świąteczne wypieki. 

3 maja br. zorganizowano drugie spo-
tkanie pałacowe na którym można było 
uczestniczyć w prelekcji na temat żywie-
nia psów oraz historii sportu zaprzęgowe-
go. Można też było spotkać się z zawod-
nikami – mistrzami Polski i Mistrzem 
Europy w psich zaprzęgach oraz ich psa-
mi. Oczywiście zorganizowano konkurs 
rysunkowy z nagrodami pt. „Mój przyja-
ciel pies”. 

Przed nami kolejne spotkanie pałacowe. 
14 czerwca 2014 roku właściciel pałacu 
Pan Igor Machnik zaprasza na sobótkę  
i noc kupały a także na opowieści zwią-
zane z przesileniem. 

Inicjatywa wspaniała - promująca nie 
tylko ten zabytek, który dzięki staraniom 
obecnego właściciela Pana Igora Mach-
nik przestał być tylko ruiną, ale również 
promująca naszą całą gminę, która miała 
i mieć będzie w tych spotkaniach swój 
skromny udział. 

Maria Krompiec 
Foto: Janusz Kaczmarek 
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Misterium Paschalne 

„Z PODWÓRKA NA STADION” we Włodzieninie 

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej we 
Włodzieninie jest współpraca z Domem Opieki 
Społecznej w Dzbańcach. Dzieci corocznie przy-
gotowują występy artystyczne i Jasełka prezento-
wane w czasie odwiedzin u pensjonariuszy tego 
ośrodka. Natomiast okres Świąt Wielkanocnych to 
czas rewizyty. 

W dniu 23 kwietnia br. członkowie zespołu 
„Jutrzenka”, składającego się z mieszkańców DPS 
w Dzbańcach, zaprezentowali Misterium Męki 
Pańskiej. Wzruszający spektakl w wykonaniu 
ośmiu aktorów w skupieniu obejrzała cała społecz-
ność naszej szkoły. Podopiecznych do występu 
przygotowały instruktorki p. Małgorzata Bąkowska 
i Anna Kopaniecka.  

B. Lewandowska  
SP we Włodzieninie 

 W XIV edycji turnieju „Z PODWÓRKA NA 
STADION O PUCHAR TYMBARKU" ucznio-
wie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, zrze-
szeni w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie 
Sportowym TROJA wzięli udział w odbywają-
cych się w Głubczycach zawodach na szczeblu 
powiatowym w następujących kategoriach wie-
kowych: chłopcy U-10, dziewczęta U-12 i chłop-
cy U-12. Najlepiej zaprezentowała się drużyna 
dziewcząt w składzie: E. Wichrzyńska, E. Cze-
chowicz, J. Andrejczuk, O. Górna, W. Herbut, 
M. Mrozowicz, O. Pikuła, K. Żakowska, A. Kał-
wa, która wygrała turniej powiatowy i 31 marca 
wzięła udział w turnieju wojewódzkim rozgry-
wanym w Brzegu. Do udziału w finale woje-
wódzkim zostały wypożyczone trzy zawodniczki 
z UKS Olimp z Branic: S. Surmińska, K. Stocka 
i J. Bywalec. Tam po pięciu trudnych meczach 
ostatecznie dziewczęta ukończyły zawody na do-
brym czwartym miejscu. Gratulujemy!!! 

Małgorzata Florczak 

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII 
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie bierze udział w projekcie Fascynujący Świat Nauki i Technologii, który jest współfinanso-

wany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym działaniem w ramach projektu było bada-
nie, które miało na celu opracowanie diagnozy i pomocy uczniom w zakresie trudności w pisaniu, czytaniu, rozumieniu, uczeniu się 
matematyki. 

Poza tym, uczniowie wzięli udział w zajęciach w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwo-
ju Edukacji w Opolu. Warsztaty w pracowniach wyposażonych w przyrządy do doświadczeń m.in. z optyki, astronomii, muzyki, 
techniki, przyrody pobudzały uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy. 

Dzieciom bardzo się podobały zajęcia, podczas których mogły wszystkiego dotknąć, zbadać, wyciągnąć samodzielnie wnioski, 
obejrzeć odkurzacz „samosprzątający”, czy odkryć tajemnice różnych instrumentów muzycznych. W marcu dziatwa szkolna uczest-
niczyła w warsztatach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Dzieci poznawały tajniki pracy aktora oraz wcielały się w jego 
rolę pod okiem pedagoga teatralnego. Ciekawe przygody przeżyły wraz z bohaterami spektaklu pt. ,,35 maja”, który pobudzał wy-
obraźnię i pokazywał piękno relacji międzyludzkich. Każda z przedstawionych w spektaklu historii kryła w sobie ciekawe przesła-
nie o tym, jak ważne jest być sobą, mieć pasje, ufać bliskim. Dzieci przeżyły w teatrze niezapomniane chwile.  

Dzięki projektowi Fascynujący Świat Nauki i Technologii, uczniowie naszej szkoły w szerszym zakresie mogą rozwijać swoje za-
interesowania i pasje. 

Bożena Kowalczyk  
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,,Żyjmy bezpiecznie” - Ochotnicza Straż Pożarna w Publicznym Przedszkolu w Branicach 
27 marca odwiedzili nasze przedszkole 

wyjątkowi goście - przedstawiciele jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Le-
wicach. To była wizyta pełna wrażeń! 
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się 
że praca strażaka jest bardzo ważna, ale 
także trudna i niebezpieczna. Panowie 
Strażacy wyjaśnili dzieciom na czym po-
lega służba w Straży Pożarnej, zaprezen-
towali posiadany sprzęt oraz pełne umun-
durowanie strażaka gotowego do akcji 
(łącznie z aparatem tlenowym), a także 
przypomnieli o zasadach zachowania 
bezpieczeństwa, oraz o tym, jak wezwać 
straż w razie niebezpieczeństwa. 

Okazało się, że nasze przedszkolaki 
znają numery alarmowe i wiedzą co nale-
ży zrobić i gdzie zwrócić się o pomoc  
w przypadku zagrożenia. Największe za-
interesowanie wzbudził jednak wielki, 
czerwony wóz strażacki, którym przyje-
chali goście. Strażacy zademonstrowali 
wykorzystywaną w akcjach aparaturę 
oraz wyposażenie wozu strażackiego, 
między innymi: gaśnice, węże, sprzęt słu-
żący do pomocy podczas wypadków. 
Przedszkolaki dowiedziały się także, do 
czego służy tzw. sygnalizator bezruchu - 
dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze po-

zwalające szybko odnaleźć, nawet w gę-
stym dymie, poszkodowanego strażaka. 
Największą atrakcją była możliwość wej-
ścia do wozu.  

Odjeżdżając, strażacy włączyli dźwięk 
syreny strażackiej. Mimo, iż wszystkie 
dzieci wiedzą już, że praca strażaka jest 

bardzo trudna i niebezpieczna, wielu 
chłopców postanowiło w przyszłości zo-
stać strażakiem, swoją pracą pomagać in-
nym i oczywiście jeździć dużym, czerwo-
nym strażackim wozem. 

Karolina Kukuczka 
Przedszkole Publiczne w Branicach 

 

K  o  n  k  u  r  s 

NA STYPENDIUM 
Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Branicach i wybierasz się do gimnazjum  

a potem do liceum zapoznaj się z Regulaminem Stypendium  
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer. 

Jeżeli spełniasz kryteria tego Regulaminu weź od wychowawcy Twojej klasy komplet dokumentów i po 
ich wypełnieniu złóż u pani Teresy Mańkiewicz-Czyszczoń wraz z pisemną pracą (wymaganą w Regula-
minie). 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 9 czerwca (poniedziałek) 2014 roku. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego a jego wynik 
podany do publicznej wiadomości. 

Konkurs rozstrzygnie Rada Stypendialna w składzie: 

1. Antoni Junosza-Szaniawski – Przewodniczący. 

2. Ewa Junosza-Szaniawska – przedstawiciel Rodziny fundatorów. 

3. Teresa Mańkiewicz-Czyszczoń – przedstawiciel Szkoły. 

4. Anna Maliborska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego. 

Stowarzyszenie Edukacyjne  

im. Julianny Junosza-Szaniawskiej  

zd. Oberländer. 

48-140 Branice, ul. Szpitalna 2  
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NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - POMÓŻ 
TY TEŻ MOŻESZ KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE!!! 
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NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - POMÓŻ 
TY TEŻ MOŻESZ KOMUŚ URATOWAĆ ŻYCIE!!! 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 02.05.2014r. ob-
wieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polega-
jącego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Bo-

boluszki, gmina Branice ”. 
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-5.2014 z dnia 02.05.2014r.  

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko do wglądu w tut. Urzędzie Gminy 
(biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 
do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek  
w godzinach od 700 do 1300.  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-7.2014 z dnia 02.05.2014r.  
o zawiadomieniu stron o ustaleniu nowego terminu załatwie-
nia sprawy do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na par-
terze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od 
wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek w godzinach 
od 700 do 1300.  

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny w Branicach oraz na stronie in-
ternetowej www.branice.pl zostało 
wywieszone dnia 02.05.2014r. ob-

wieszczenie w sprawie wydania decy-
zji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsię-
wzięcia polegającego na „Budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Boboluszki, gmina Branice ”. 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-
8.2014 z dnia 02.05.2014r. o za-
kończeniu postępowania dowodo-
wego do wglądu w tut. Urzędzie 
Gminy (biuro na parterze). Urząd 
czynny jest w poniedziałek od 700 
do 1700 od wtorku do czwartku od 
700 do 1500 a w piątek w godzinach 
od 700 do 1300.  

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Boboluszki 
oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały wywie-

szone dnia 08.04.2014r. obwieszczenia w sprawie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice”  

− zawiadomienie Nr OŚ.6220.1-1.2014 o wszczęciu postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-2.2014 o wszczęciu postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-3.2014  o wystąpieniu do orga-
nów współdziałających (Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 
Opole oraz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce)   
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 

15 kwietnia 2014 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nierucho-
mości do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 253/2 o pow. 0.0500 ha opisana w KW OP1G/00028302/6 położona w 
miejscowości Wiechowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest niezabudowana, znacznie nachylona i zgodnie ze Studium stanowi 
teren zainwestowany /zabudowany/ i położona na peryferiach wsi. Uzbrojenie tech-
niczne - nie występuje. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni nieutwardzonej.  

3. Wartość nieruchomości - 4.415,00 zł. 
4. Wadium: - 442,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

 Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach ga-
zety powiatowej Informator Branicki. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Zbiórka odpadów  

wielkogabarytowych. 

W dniu 31.05.2014r. (sobota)  
odbędzie się zbiórka odpadów wielko-

gabarytowych.  
Prosimy o wystawianie odpadów przed 

posesję w dniu zbiórki.  
Można oddać wszelkie meble,  
dywany oraz inne przedmioty  

o dużych gabarytach. 

Informujemy mieszkańców Gminy Branice, 

że zużyte baterie można przekazać do Urzędu 

Gminy Branice (pojemnik na parterze budyn-

ku), do szkoły w Branicach, bądź do pojemni-

ków ustawionych w sklepach. 

 

Zużyte lub przeterminowane leki można prze-
kazać do aptek na terenie Gminy: 

Apteka Paweł Szymański 
ul. Żymierskiego, Branice 

Apteka we Włodzieninie 
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W kwietniu 2014r. 

Urodzili się 
1. Leszczyńska Maja - Wysoka. 
2. Szwiec Lena - Uciechowice. 
3. Szwiec Hanna - Uciechowice. 
4. Bober Bartosz - Wódka. 
5. Grządziel Dominika - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Kisielewski Antoni (Uciechowice) - 
Skowron Elżbieta (Nysa). 

2. Hawron Daniel (Wysoka) - Purszke 
Martyna (Kietrz). 

3. Czechowicz Łukasz (Włodzienin-
Kolonia) - Michalkova Martina 
(Krnov). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Bąk Zofia - lat 82, Jędrychowice. 
2. Sokołowski Piotr - lat 81, Dzbańce. 
3. Bielesz Jan - lat 65, Dzierżkowice. 
4. Antoszczyszyn Franciszka - lat 86, 

Włodzienin. 
5. Link Kazimiera - lat 83, Wiechowice. 
6. Staszczyszyn Domicela - lat 101, Wy-

soka. 
7. Gruszka Teresa - lat 61, DPS Bliszczy-

ce. 
8. Atłachowicz Jan - lat 63, Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6810 mieszkańców,  
w tym 3495 kobiety. 

W kwietniu 2013 r. było nas  
6865 osób. 

Opolska Karta Rodziny i Seniora w Branicach 

 Gmina Branice, łącznie z 58 samorządami województwa opolskiego, podjęła inicja-
tywę współpracy w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, w związku z tym 
podpisano Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy mającej na celu wspar-
cie rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opol-
skim. Dnia 24 marca 2014 r. Rada Gminy Branice podjęła uchwałę o przystąpieniu 
do przedmiotowego programu. 
 Inicjatywa ta dotyczy udzielania wsparcia rodzinom wielodzietnym, rodzinom za-
stępczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom wychowującym dzieci z orzeczoną 
niepełnoprawnością a także osobom starszym – mieszkańcom naszego województwa 
opolskiego. Osoby lub rodziny posiadające taką kartę będą mogły korzystać z ulg, 
zniżek, rabatów oferowanych przez jednostki/zakłady bezpośrednio podległe lub 
wchodzące w skład samorządów terytorialnych i innych podmiotów, które przystąpią 
do tego Programu. 
 Koszt wydania i dystrybucji Opolskiej Karty Rodziny leży po stronie Województwa 
Opolskiego, natomiast w naszej Gminie utworzono punkt do obsługi Karty w tym 
również do przyjmowania wniosków i wydawania tych Kart (jest to biuro Urzędu 
Stanu Cywilnego na I piętrze budynku). 
 Jeszcze w miesiącu lutym rozesłano wiadomość do prywatnych przedsiębiorców  
z terenu Gminy Branice w zakresie dotyczącym chęci przystąpienia do programu  
i udzielenia posiadaczom Karty zniżek. Pozytywnie odpowiedział tylko jeden przed-
siębiorca, jest to: 
Pan Adrian Wojtuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AutoCentrum 
Branice MotoAdii Service przy ul. Maja 36 w Branicach, któremu dziękujemy za po-
zytywne podejście do sprawy i chęć niesienia pomocy. Jednocześnie czekamy na dal-
sze zgłoszenia przedsiębiorców. 

KORT TENISOWY – APEL DO MIESZKA ŃCÓW 
Chcąc wyremontować szpecący budynek żłobka wraz z przyległym terenem, Gmi-

na Branice zainwestowała znaczne środki finansowe. Dla tak małej jednostki jest to 
bardzo duża inwestycja. Całość terenu wraz z budynkiem ma służyć lokalnej społecz-

ności i organizacjom pozarządo-
wym.  

Niestety, wielu mieszkańców na-
szej gminy wychodząc z założe-
nia że skoro teren jest własnością 
gminy, to że można go bezkarnie 
niszczyć i używać niezgodnie  
z przeznaczeniem. Na korcie te-
nisowym odbywają się libacje al-
koholowe, a teren jest regularnie 
zaśmiecany i niszczony. Gminy 
niestety nie stać na zatrudnienie 
całodobowej ochrony i zainstalo-
wanie monitoringu. Tym bar-

dziej, że chyba każdy odetchnął z ulgą po remoncie tego obiektu, który był swego ro-
dzaju niechlubną wizytówką Branic z racji swojego położenia na początku miejsco-
wości. Przykrym faktem jest to, że część mieszkańców nie potrafi zadbać o wspólne 
mienie i zachować się odpowiedzialnie, powodując duże zniszczenia na tym dopiero 
co zbudowanym obiekcie. 

Zwracamy się ponownie z apelem o przestrzeganie regulaminu kortu, aby ten 
piękny obiekt służył jak najdłu żej naszej społeczności.. 


