
Informator Branicki  

  

ISSN   1733-6821 

 Rok 14                    Numer 4 (123) 

wersja internetowa: www.branice.pl 
informacje bieżące: www.facebook.com/opolskieBranice 

Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzierżkowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice,  
Michałkowice, Niekazanice, Niekazanice-Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, Wysoka. 

 

kwiecień 2015  



Informator Branicki  

2 

Pierwsze 100 dni - Podsumowanie 
Szanowni Państwo. 
Za nami pierwszy kwartał nowego roku 

budżetowego, ponad 100 dni od kiedy ob-
jąłem powierzone mi przez Was stanowi-
sko Wójta Gminy Branice. To był czas 
bardzo intensywnej pracy, ale także czas 
obserwacji i analiz. Rozpocząłem swoje 
działania od wyznaczenia słabych i moc-
nych stron funkcjonowania administracji 
naszej gminy, skupiając się przede 
wszystkim na słuchaniu Waszych głosów. 
Informacje pozyskane od mieszkańców 
są dla mnie bardzo cenne, ponieważ po-
zwalają na określenie kierunku niezbęd-
nych zmian. Wiadomo, że są to procesy 
długofalowe, lecz ich wprowadzenie ma 

procentować i przynieść wymierne efekty 
w postaci poprawienia jakości pracy 
urzędników samorządowych, a co za tym 
idzie, podnieść jakość zarządzania gminą 
i obsługi jej mieszkańców.  

Już w trakcie kampanii wyborczej mia-
łem określone priorytety, którymi chcę 
się w realizowaniu swojego programu 
kierować, a po objęciu urzędu mogłem 
realnie zapoznać się z możliwością ich re-
alizacji. Najważniejszą bolączką w funk-
cjonowaniu administracji naszej gminy 
jest brak wskazania osób odpowiedzial-
nych za wydawane decyzje administra-
cyjne. Wójt nie może delegować upraw-
nień, przez co wydłuża się czas w którym 
są one wydawane. W związku z tym po-
stanowiłem dokonać zmian organizacyj-
nych. W ramach wewnętrznych awansów 
chcę wyznaczyć kierowników referatów 
dla kluczowych dziedzin naszej działal-
ności. Powstaną referaty: Promocji i Po-
zyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz 
Rozwoju i Gospodarki Gminnej, a w nie-
długim czasie również Organizacyjny. 
Większość urzędników otrzyma nowe za-
kresy obowiązków, niektóre stanowiska 
zostaną połączone, a kilka zostanie prze-
kształconych – zgodnie z potrzebami no-
wej organizacji pracy. Po przeprowadze-
niu audytu poszczególnych stanowisk,  
a także analizie umiejętności i kompeten-
cji zatrudnionych pracowników, jestem 
już w stanie dokładnie ocenić obszary 
które należy wzmocnić fachowcami. Ob-
sługa prawna i administracyjna zarówno 
urzędu, jak i mieszkańców to pierwszy  
z nich. Jako że wśród naszych urzędni-
ków są niewystarczające zasoby do 
usprawnienia działania tego referatu, po-
zyskałem w ramach porozumienia mię-
dzyresortowego specjalistę z Urzędu 
Gminy Kietrz. Osoba ta, będzie odpowie-
dzialna przede wszystkim za ogół kontro-
li zarządczej wg standardów Ministra Fi-
nansów (do tej pory w UG Branice ten 
ważny element był zaniedbywany),   

a także za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. 

Nie stać nas – gminy Branice, na szko-
lenie „od początku” pracowników. Nie 
pozwala nam na to przede wszystkim 
upływający czas – już rozpoczęło się no-
we rozdanie środków unijnych z nowej 
perspektywy dofinansowań. Nie możemy 
sobie pozwolić na uczenie się jak je pozy-
skiwać. Ten obszar – promocja gminy 
i pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
także musi zostać zasilony fachowcami  
z doświadczeniem w tym zakresie. Sami 
Państwo wiecie jak dużo udało się wielu 
samorządom pozyskać środków w po-
przednim okresie finansowania, jak zmie-
nił się ich wizerunek, jak poprawiła się 
jakość życia mieszkańców. Fundusze 
unijne to nie tylko kanalizacja i drogi, to 
także wiele mniejszych, często miękkich 
projektów, które nie wymagają ogromne-
go wkładu finansowego, a pozwalają na 
realizację wielu inicjatyw. Zgłasza się do 
mnie sporo mieszkańców opisujących 
problem braku instytucji kultury – to ko-
lejna bolączka którą chcę rozwiązać. 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy 
Branice – obdarzyliście mnie zaufaniem 
powierzając mi stanowisko Wójta tej 
gminy. Na łamach Informatora chcę pod-
sumować te pierwsze 100 dni. Sami oce-
nicie jak wywiązuję się z powierzonych 
mi obowiązków, a także z realizacji misji 
którą przedstawiłem Wam w moim pro-
gramie wyborczym. Pamiętajcie o tym, że 
działanie samorządu polega m.in. na kon-
tynuacji i zachowaniu ciągłości, do czego 
obliguje mnie również uchwała budżeto-
wa na 2015, więc w niektórych obszarach 
zmiany są niemożliwe. 

Zacznijmy może od „własnego podwór-
ka”. Na początku swojej pracy uznałem, 
że skoro spędzam w urzędzie większość 
czasu, muszę zacząć od dostosowania 
swojego stanowiska pracy tak, by móc 
pracować jak najbardziej wydajnie. Po-
malowany i wyposażony został mój gabi-
net. Znając budżet gminy i priorytety wy-
datków, sfinansowałem tą zmianę z pry-
watnych środków, tak jak i zakup nie-
zbędnego do pracy laptopa (razem z wy-
mianą mebli to koszt ponad 10 tys. zło-
tych, uznałem że nie będę obciążał tym 
budżetu gminy i korzystał ze środków po-
datników – zainteresowanym mogę 
przedstawić odpowiednie dokumenty). 
W ramach oszczędności, zrezygnowałem 
ze służbowego telefonu komórkowego – 

mój prywatny stał się jednocześnie służ-
bowym, oraz z prenumeraty gazet 
(większość informacji można przeczytać 
bezpłatnie w Internecie), co daje oszczęd-
ności rzędu kilku tysięcy złotych rocznie. 

Przed objęciem urzędu często angażo-
wałem się w pomoc i wsparcie dla wielu 
inicjatyw, nie zaprzestałem tego po wy-
borach. Ze względu na niewielkie środki 
w budżecie, większość nagród wójta 
w konkursach dla dzieci, to nagrody fi-
nansowane z moich prywatnych środków. 

A teraz przedstawię Państwu zmiany, 
które wynikają z potrzeb mieszkańców – 

czyli Was. 
Od 11.05.2015 będą obowiązywać nowe 
godziny pracy Urzędu Gminy:  
poniedziałek - 7.30 do 17.00, 
wtorek - czwartek 7.30 do 15.30,  

piątek - 7.30 do 14.00.  
Takie godziny urzędowania zostaną 

wprowadzone zgodnie z licznymi Pań-
stwa sugestiami. 

Kolejna rzecz to problem ludzi z niepeł-

nosprawnościami, a także osób starszych, 
którzy do tej pory mają wiele utrudnień, 
również w naszym urzędzie. Żeby to 
zmienić planujemy przeniesienie kasy 
z 2 pietra na parter, oraz wydzielenie, tuż 
przy schodach wejściowych miejsca par-
kingowego dla osób niepełnosprawnych. 
Nasza gmina włączyła się także w reali-
zację ogólnopolskiego programu 
„Koperta życia”. Obecnie – z funduszy 
pozyskanych z PFRON budujemy chod-
nik i podjazd dla niepełnosprawnych przy 
Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Brani-
cach.  

W ramach poprawiania jakości życia 
mieszkańców, po analizie oszczędności 
inwestycyjnych, podjęliśmy się częścio-
wego remontu naszego, niestety od wielu 
lat popadającego w ruinę basenu. W tym 
roku odnowimy całkowicie toalety, po-
wstaną przebieralnie, a także wyremontu-
jemy brodzik dziecięcy i doposażymy go 
w nową zjeżdżalnię. 

Udało nam się już pozyskać środki 
z UE, w ramach których możliwa jest re-
alizacja: Dziecięcego Międzynarodowego 
Parlamentu Branice – Uvalno, Międzyna-
rodowego (PL-CZ) Dnia Dziecka 
z miasteczkiem rozrywek dla wszystkich 
dzieci z całej naszej gminy, Polsko-
Czeskiego turnieju w Unihokeja, oraz bę-
dziemy współorganizatorem Międzynaro-
dowych Mistrzostw Polski Południowej 
Amatorów w Skokach Konnych Przez 
Przeszkody w Pałacu w Wysokiej. Zorga-
nizowaliśmy także cieszący się dużą po-
pularnością kurs internetowy dla osób  
50 +. 

Obecnie przygotowujemy również kilka 
projektów, które będą dedykowane wypo-
czynkowi i relaksowi mieszkańców 
w różnym wieku. To Państwo w głosowa-
niu zdecydujecie który będziecie chcieli 
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wdrożyć w życie, tak by był to projekt 
większości mieszkańców naszej gminy. 

Przygotowujemy również projekt skie-
rowany bezpośrednio do przedsiębiorców 
z terenu naszej gminy, oraz program 
„Start - Up” skierowany do naszej mło-
dzieży. 

Realizujemy również inwestycje zwią-
zane z budową kanalizacji w Bobolusz-
kach, oraz dokumentacją projektową dla 
budowy kanalizacji Branic i Wysokiej. 

To tylko najważniejsze z działań które 
udało się już nam wdrożyć do realizacji. 
Chcę jeszcze dodać, że cały czas walczy-
my o ciekawy projekt logistyczny i inwe-
stycyjny na terenie naszej gminy, a także 
przygotowujemy się do organizacji 

5 września 2015 Dożynek Gminnych 
w Bliszczycach. 

Szanowni Państwo – to moje sprawoz-
danie z działalności. Nie będę Państwa 
informował na ilu mszach, spotkaniach, 
uroczystościach czy wyjazdach byłem w 
związku ze sprawowaniem funkcji wójta. 
To moja praca, staram się wykonywać ją 
z pełnym zaangażowaniem i przekona-
niem, że realizuję misję powierzoną mi 
przez Was. Dziękuję Wam za wszelkie 
wsparcie, za cenne uwagi i sugestie – to 
wszystko pomaga mi w kreowaniu naszej 
nowej rzeczywistości, w ulepszaniu jako-
ści naszego życia w gminie. Moim prze-
ciwnikom – również tym, którzy do dziś 
nie pogodzili się z wynikami wyborów – 
także dziękuję. Wasze ataki i krytyka mo-

bilizuje mnie jeszcze bardziej do działa-
nia. A tym, którzy krytykują „z zasady”, 
i z czyhania na moje pomyłki i błędy (cóż 
– nikt nie jest doskonały) uczynili sobie 
życiowe hobby i pasję, życzę znalezienia 
innego zajęcia, bo bezczynność zawodo-
wa może wpływać na nich mocno depre-
syjnie. 

Życzę Państwu jak najwięcej zadowole-
nia, zarówno z mojej pracy, jak i z kie-
runków zmian i działań podejmowanych 
przez Radę Gminy i pracowników urzę-
du. Wszyscy działamy w zespole, a cel 
mamy jeden – Branice, jako gmina 
w której dobrze się mieszka i żyje. 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

W dniu 20 marca 2015 r. odbyły się ostatnie wybory Sołtysa 
i Rady Sołeckiej w Gminie Branice. Frekwencja mieszkańców 
w 21 miejscowościach podczas tegorocznych wyborów średnio 
wynosiła 24,95%. Największa była w miejscowości Gródczany 
(58,13%), natomiast najmniejsza w miejscowości Branice 
(9,25%). 

W kadencji 2015-2019 funkcję Sołtysa pełnić będzie 12 Pań 
i 9 Panów. Po raz pierwszy sołtysami zostali wybrani: Elżbieta 
Święs, Agnieszka Poremba, Małgorzata Apostel, Roman Lenar-
towicz, Dawid Jeziorski i Rafał Poleszczuk.  

Gratulujemy wyboru wszystkim Sołtysom i członkom Rad So-
łeckich którym 
mieszkańcy po-
wierzyli te odpo-
wiedzialne funk-
cje. Życzymy 
w y t r w a ł oś c i 
i odwagi w roz-
w i ą z y w a n i u 
spraw społeczno-
ści lokalnej, 
optymizmu, po-
gody ducha, 
mnóstwa pozy-
tywnej energii 
i przyjaznych lu-
dzi, z którymi 
przyjdzie się 
Państwu spotkać. 

Przede wszystkim życzymy satysfakcji z wykonywanej funkcji 
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.  

Byłym Sołtysom: Zdzisławowi Semanyszyn, Władysławowi 
Malewicz, Mirosławowi Barskiemu, Marcinowi Kubasa, Józefo-
wi Iluk oraz członkom Rad Sołeckich poprzedniej kadencji 2011
-2015, składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaan-
gażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. 
Składając podziękowania pamiętamy również o zmarłym 
Ś.P. Janie Burakiewicz. 

Sołtysi kadencji 2015-2019 
1. Janusz Grabowski – sołectwo Branice. 
2. Roman Lenartowicz – sołectwo Boboluszki. 
3. Irena Bilkiewicz – sołectwo Wysoka. 
4. Krzysztof Saduniowski – sołectwo Gródczany. 
5. Urszula Lenartowicz – sołectwo Jakubowice. 
6. Elżbieta Święs – sołectwo Jabłonka. 
7. Krystyna Lubczyk – sołectwo Turków. 
8. Beata Nowak – sołectwo Uciechowice. 
9. Tadeusz Szumlewicz – sołectwo Wiechowice. 
10. Mirosław Wojciechowski – sołectwo Dzierżkowice. 
11. Jan Bartoszewski – sołectwo Niekazanice. 
12. Dawid Jeziorski – sołectwo Wódka. 
13. Agnieszka Poremba – sołectwo Dzbańce-Osiedle. 
14. Marta Humeniuk-Wi śniewska – sołectwo Dzbańce. 
15. Grażyna Wawrów – sołectwo Włodzienin. 
16. Małgorzata Apostel – sołectwo Lewice. 
17. Jadwiga Żłobicka – sołectwo Jędrychowice. 
18. Zbigniew Kuśmierski – sołectwo Michałkowice. 
19. Grażyna Czepczor – sołectwo Bliszczyce. 
20. Rafał Poleszczuk – sołectwo Posucice. 
21. Bogumiła Gajewska – sołectwo Włodzienin-Kolonia. 

Katarzyna Herbut 

Wójt Gminy Branice dziękuje Panom Matejka, właścicielom 
gospodarstw Michałkowice i Dzierżkowice za udostępnienie po-
mieszczeń na zebrania wiejskie w powyższych miejscowo-
ściach, a także dyrekcji Szkoły Podstawowej w Uciechowicach 
za pomoc w organizacji zebrania dla mieszkańców wsi Jabłon-
ka. 

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 
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Szkolenie Sołtysów i Rad Sołeckich  
W dniu 1 kwietnia 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej we Włodzie-

ninie odbyło się szkolenie Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu 
Gminy Branice. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Bra-
nice, który powitał wszystkich zebranych oraz podziękował Ko-
łu Gospodyń Wiejskich we Włodzieninie za przygotowanie 
wielkanocnego poczęstunku. Po otwarciu szkolenia asp. Piotr 
Poleszczuk, Dzielnicowy z Gminy Branice, przedstawił kilka 
zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na wioskach. 
Podczas szkolenia zostały przedstawione zagadnienia związane 

z organizacją festynu wiejskiego zgodnie z przepisami podatko-
wymi, organizacją loterii fantowej, a także funduszem sołeckim. 
Zaproszona na szkolenie Pani Adriana Dziaczyszyn przedstawi-
ła prezentację związaną z wykorzystaniem środków unijnych  
w latach 2007-2013 oraz możliwościami pozyskania dotacji  
w następnych okresie programowania. 

Dziękujemy Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich za tak 
liczne przybycie. Mamy nadzieję, że przedstawione na szkoleniu 
kwestie pomogą w wykonywaniu funkcji, a pierwsze, tak liczne 
wspólne spotkanie przedstawicieli 21 miejscowości stanie się 
wspólną tradycją.  

Beata Nowak  

Powitanie wiosny 
Nieco później niż zwykle, bo 31 marca uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Branicach wspólnie ze swoimi kolegami i koleżan-
kami ze szkoły w Uvalnie powitali wiosnę. Ze względu na nie-
sprzyjającą pogodę impreza rozpoczęła się w hali sportowej 
ZGS w Branicach. Na początku Wójt Gminy Branice wspólnie 

ze Starostą Uvalna powitali przybyłych gości i życzyli wszyst-
kim przyjemniej zabawy. Następnie wystąpiły dzieci z przed-
szkoli branickich prezentując piosenki o zbliżającej się wiośnie. 

Po występach, dzieci przekazały swoim starszym kolegom ze 
szkoły przygotowane na ten dzień Marzanny, aby ci mogli je za-
brać nad rzekę i tam spalić.  

Po tym tradycyjnym pożegnaniu zimy, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Branicach odbyło się pierwsze posiedzenie 
Dziecięcego Parlamentu składającego się z 8 uczniów uczęsz-
czających do szkół podstawowych z terenu Gminy Branice, oraz 
8 uczniów szkoły podstawowej z Uvalna. Młodzi parlamenta-
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rzyści wybrali spośród siebie dwóch przewodniczących 
(jednego po stronie polskiej i jednego po stronie czeskiej), oraz 
omówili według nich najważniejsze działania, które wspólnie 
chcieliby w następnym półroczu zrealizować. Pomysłów było 
wiele, ale za najważniejsze uznane zostały:  

− wzajemne zwiedzanie swoich szkół po polskiej i czeskiej 
stronie, 

− zwiedzanie najważniejszych zabytków po obydwu stronach 
granicy. 

W międzyczasie w hali gimnazjum odbył się I Międzynarodo-
wy Turniej Unihokeja. Uczestnikami byli uczniowie szkoły pod-
stawowej z Uvalna (Republika Czeska) i uczniowie branickiej 
podstawówki kl. III i IV. 

Drugą grupę stanowili uczniowie klas V i VI. Mecze rozgry-
wane były przy pełnych trybunach i głośnym dopingu. W grupie 
młodszych lepsi okazali się zawodnicy z Polski, którzy pokonali 
rówieśników z Czech 5:1 

W drugim meczu lepsi okazali się zawodnicy z klasy V poko-
nując kolegów z klasy VI 5:3. 

Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycz-
nego branickiego Gimnazjum. 

W tym samym czasie przedszkolaki brały udział w zorganizo-
wanych dla nich grach i zabawach. 

Impreza zakończyła się rozdaniem pamiątkowych dyplomów, 
pucharów i medali oraz wspólnym posiłkiem. 

Całe działanie zrealizowane zostało w ramach projektu Gminy 
Branice pn. „Dzieciaki na start! Polsko-czeska integracja bez 
granic!”, który współfinansowany jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków z budżetu 
państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-
2013. 

Redakcja 
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Piękny Jubileusz 
12 kwietnia 2015 r. Pan Stefan Szpak z Niekazanic obchodził 

100 rocznicę urodzin. 
Pan Szpak od kilku lat zamieszkuje w Głubczycach u rodzi-

ny, która się nim opiekuje, jednak z okazji urodzin przybył do 
Urzędu Gminy w  Branicach, gdzie życzenia i gratulacje wzru-
szonemu Jubilatowi złożyli między innymi Wójt Gminy Seba-
stian Baca, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 
przedstawiciele ZUS w Głubczycach oraz zaprzyjaźnieni 
mieszkańcy Niekazanic. 

Z okazji tak doniosłego jubileuszu, składamy Panu serdeczne 
gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat 
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Dużo wytrwałości, nadziei  
i siły oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych, najbliż-
szych Panu osób. 

J. Misiurka 

Dzień kobiet w Wiechowicach  
Dnia 8 marca 2015 roku na świetli-

cy wiejskiej w Wiechowicach obcho-

dzono Dzień Kobiet. Z zaproszenia 

skorzystała duża ilość pań, które 

chciały wspólnie świętować ten wy-

jątkowy dzień. Na początku sołtys Ta-

deusz Szumlewicz w imieniu swoim  

i całej Rady Sołeckiej złożył paniom 

życzenia. W tym uroczystym dniu to 

panowie z Rady Sołeckiej przejęli ini-

cjatywę gospodarzy uroczystości. 

Czas był spędzony w miłej atmosferze 

przy kawie i ciastku. Nikomu nie 

przeszkadzały różnice wieku. Za przy-

bycie wszystkim paniom dziękujemy. 

 

Iwona Szumlewicz 
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Wyjątkowo pracowicie rozpoczęły dzieci z Jakubowic, trady-
cyjnego Kogucika. W Niedzielę Palmową ruszyły z życzeniami 
do mieszkańców naszego sołectwa, w Wielką Środę udały się 
do Kravara, gdzie w tamtejszym przedszkolu P. Burmistrz Mo-
nika Žídková, ciepło powitała nasze dzieci. Obustronnie zostały 
przedstawione piosenki i obyczaje tych Świąt 
W Wielki Czwartek z życzeniami świątecznymi dzieci udały 

się do Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy oraz Starosty 
Głubczyc Józefa Koziny. W imieniu dzieci dziękujemy za pięk-
ne i ciepłe przyjęcie, a w szczególności dziękujemy paniom Ja-
dwidze Pięciak, Stefani Kotula, Bernadecie Górniak, Bożenie 
Rakoczy za przygotowanie podarunków, jak również dziękuje-
my P. Krystynie Skoczylas, P. Pawłowi Kopeczek, P. Justynie 
Baca oraz P. Weronice Tytko za sponsorowanie wyjazdu do 
Czech. 

Redakcja 

„Kogucik” w Jakubowicach 

Panie świętowały w Uciechowicach 
„Kobieto, kobieto gdy zrobić coś chcesz 
Nie wahasz się użyć podstępku i łez 
Mężczyzna starzeje się rad czy nierad 
A Ty umiesz wiecznie 20 mieć lat! 
Kobieto, kobieto choć tyle masz wad 
Bez ciebie cóż wart byłby ten świat!” 

Wieloletnią tradycją jest to, iż panie  
z Uciechowic swoje święto 8 marca świę-
tują wspólnie. Tak było i w tym roku. 
Prawie 40 pań z Uciechowic i sąsiednich 
wiosek zebrało się 7 marca w świetlicy 
wiejskiej przy suto zastawionym stole na 
wspólnej biesiadzie. Humory paniom do-
pisywały, dlatego też było dużo śmiechu, 
wspólnego śpiewania i wiele wspomnień. 
O to, żeby kobiety w tym dniu nie musia-
ły odchodzić od stołu zadbali panowie  
z rady sołeckiej, którzy po złożeniu 
wszystkim paniom życzeń dzielnie obsłu-
giwali i donosili do stołu. Za to im ser-
decznie dziękujemy. Nie zabrakło także 
słodkości, które jak co roku zostały nam 
zasponsorowane przez naszego dobro-

czyńcę, któremu również składamy ser-
deczne podziękowania. 

W czasach, kiedy każdy jest zabiegany  
i zajęty swoimi sprawami, w dobie kiedy 
króluje telewizor, komputer i internet 
ciężko ludziom wyjść z domu, aby spo-
tkać się, porozmawiać, pośmiać się, dla-
tego też każde święto to dobra okazja do 

integracji, do wspólnego spędzania czasu. 
W Uciechowicach razem przywitaliśmy 

Nowy Rok, a 4 stycznia spotkaliśmy się 
w międzynarodowym gronie na wspól-
nym kolędowaniu - było nas wtedy ponad 
70 osób. Zawsze jest nastrojowo, sympa-
tycznie i fajnie. 

B. Nowak 

Sukcesy zespołu tanecznego „IMPULS” 
W sobotę 21.03.2015 Zespół Taneczny Impuls wziął udział  

w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego FREESTYLE 
DANCE NYSA 2015, w którym uczestniczyło ponad 700 tance-
rzy z całej Polski. 

Grupa seniorów zdobyła dwa II miejsca w kat. mini formacje 
disco dance 16+ oraz w kat. formacje show dance 16+, konkuru-
jąc z pięcioma zespołami. Grupa średnia – Juni Impuls – zdoby-
ła III miejsce w kat. formacje show dance 12-15 lat konkurując 
z ośmioma zespołami. 

Gratulujemy wszystkim tancerzom zdobytych laurów. Dzięku-
jemy trenerom: Karolinie Gunia, Arlecie Morawiec, Paulinie Ja-

skuła i Wojciechowi 
Zarzeka za bardzo 
dobre przygotowa-
nie tancerzy do roz-
poczynającego się 
sezonu konkursowe-
go, a Janie Drago-
unovej za piękne 
choreografie. 

Karolina Gunia 
Sylwia Brzozowska 
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Misterium Męki Pańskiej w SP we Włodzieninie 
Tradycyjnie już jak w poprzednich la-

tach w ramach wieloletniej współpracy 
naszej szkoły z Domem Pomocy  

w Dzbańcach w Wielkim Tygodniu go-
ściliśmy w naszej szkole 13 osobową gru-
pę mieszkańców DPS-u z Dzbaniec ze 

swoimi opiekunkami: panią Małgorzatą 
Bąkowską i panią Martą Semeniuk, któ-
rzy przedstawili nam Misterium Męki 
Pańskiej.  

W wielkim skupieniu i ze wzruszeniem 
przypomnieli nam najboleśniejsze wyda-
rzenia biblijne czyli Mękę, Śmierć  
i Zmartwychwstanie Pana Jezusa przepla-
tane wątkami różnych postaci z naszej 
codzienności (obozy koncentracyjne, al-
koholizm, choroby nowotworowe, prze-
moc w rodzinie, oddanie życia za drugie-
go człowieka). To Misterium pozwoliło 
nam oglądającym odnieść się do własne-
go życia. Bóg przyszedł wśród normal-
nych zdarzeń. Cieszymy się, że nasze 
wspaniałe dzieci nagrodziły aktorów 
gromkimi brawami. Bardzo serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do nas znów za 
rok. 

Małgorzata Sawicka 

II Szkolny Dzień Talentów w SP we Włodzieninie 
Wzorem ubiegłego roku radosny, 

pierwszy dzień wiosny został również 
dniem odkrywania, ujawniania swoich ta-
lentów. Jednym z wielu miejsc, gdzie 
szczególne uzdolnienia, umiejętności  
i predyspozycje powinny zostać dostrze-
żone, jest szkoła. W naszej szkole ucznio-
wie mogą na to liczyć – ich różnorakie 
zainteresowania, pasje i talenty staramy 
się odkrywać, rozwijać i promować.  

Wielu uczniów przełamując swój strach 
i tremę zaprezentowało swoje zdolności  
i pasje. Na scenie pojawili się więc woka-
liści – soliści i zespoły, instrumentaliści, 
grupa taneczna, lubiący eksperymento-
wać i rysować. Oglądaliśmy również 
krótkie, ale niezwykle interesujące  
i z ogromną dozą humoru filmy – 
„ekranizacje” fraszek J. Kochanowskie-
go, których realizatorami i aktorami byli 
uczniowie klasy VI. 

Warto podkreślić, że cały przegląd 
upłynął w bardzo miłej atmosferze. Każ-

dy pokaz był nagradzany oklaskami i sło-
wami aprobaty. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy wy-

trwałości w doskonaleniu nieprzeciętnych 
zdolności. 

Bożena Lewandowska - SP Włodzienin 

Uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie zakwalifi-
kowali się do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Par-
kach Narodowych”. Projekt ten jest realizowany przez Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dofinansowany ze środ-
ków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii. 

36 uczniów i 4 nauczycieli naszej szkoły wyjedzie w dniach 
od 25-29 maja do Babiogórskiego Parku Narodowego. Dzięki 
atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia tere-
nowe, uczniowie szybciej i chętniej przyswoją wiedzę przyrod-
niczą. W I etapie programu wspólnie z nauczycielami wyruszą 
na wyprawę do Parku Narodowego, w którym korzystając z do-
świadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, 
uczestniczyć będą w zajęciach terenowych i doświadczeniach 

przyrodniczych. Jednocześnie jako reporterzy gazety „Misja 
Przyr(g)oda", każdego dnia zamieszczać będą swoje relacje na 
specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekaw-
szych wpisów powstaje gazetka „Misja Przyroda”. 

Po powrocie do szkoły uczniowie zrealizują projekt, którego 
celem jest zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej 
okolicy. 
W ramach projektu pokrywane są koszty: 
• transportu na zieloną szkołę 

• zakwaterowania podczas zielonej szkoły 

• wyżywienia oraz ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie 
i nauczyciele) zielonej szkoły. 

Bożena Lewandowska - SP Włodzienin 

„Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
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Uczniowie klasy I, V i VI Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach uczestniczyli w wycieczce 
zorganizowanej w ramach projektu „Fascynujący Świat Techno-
logii i Nauki” do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejo-
wie. Tematyka zajęć obejmowała trzy obszary: 

1. Jak staliśmy się ludźmi. 
2. Świadectwa ewolucji. 
3. Tajemnice nauki. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od niezwykle inspirujących wy-

staw. Interesujące było spotkanie się z najstarszą na świecie 
ludzką mumią – człowiekiem z lodowca – Oetzi. Przedstawiono 
w bardzo ciekawy sposób: jak rozwijały się najważniejsze 
sprzęty gospodarstwa domowego, jak zapisywano informacje  

w dawnych czasach, jak powstało i jak zmieniało się jedno  
z najważniejszych narzędzi człowieka – nóż. Była możliwość 
zobaczenia, a nawet możliwość dotknięcia skamieniałości,  
o których bardzo fascynująco i dowcipnie opowiedział prowa-
dzący. A później po założeniu specjalnych kasków, nastąpił od-
lot wehikułem czasu, by w oknach prehistorii poznać opowieść 
o początkach człowieka. Pobyt w Krasiejowie zakończono wi-
zytą w niezwykłym oceanarium, gdzie można było przeżyć 
m.in. spotkanie oko w oko z prehistorycznym rekinem. Każdy  
z uczestników otrzymał upominek edukacyjny (książka, skamie-
niałość, minerał oraz figurka dinozaura). I tak zakończyła się 
wycieczka - pełna wrażeń i fascynujących wiadomości. 

Teresa Grabowska 

Wehikułem czasu w Krasiejowie 

28 kwietnia 2015r. w godz. 800 - 1800 
uczniowie i nauczyciele  

Gimnazjum w Uciechowicach  
zapraszają na Dzień Otwarty  

wszystkich chętnych (tak uczniów jak i rodziców), 
którzy chcieliby kontynuować naukę  

w Gimnazjum w Uciechowicach  
w specjalnościach:  

• pro-obronnej, 
• przedsiębiorczości, 
• prawno-kryminalistycznej (z elementami specyfiki pra-

cy Policji), 
• matematyczno-fizycznej i chemii kryminalistycznej. 

Nawet jeden uczeń wystarczy, aby specjalność  
została uruchomiona, a nauka zindywidualizowana.  

Gwarantujemy udział w indywidualnych projektach  
o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.  

Więcej informacji pod nr tel.77 486 87 22 lub 792 401 224 

Z ciekawością i zadowoleniem  
do Gimnazjum w Uciechowicach 

Spotkanie  
z psychologiem 

w „ZIARENKU” 
W sobotę 21 marca w Ziarenku rozpoczął się cykl spo-

tkań „Wychowanie od A do Z” z mgr Barbarą Kraśnic-
ką. 

Pani Barbara jest psychologiem dziecięcym i młodzie-
żowym oraz prowadzi w Placówce Ziarenko zajęcia in-
dywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą. 

Pierwsze spotkanie było na temat: „Mitów i faktów  
w wychowaniu”, w którym uczestniczyły mamy 
„Ziarenek” oraz kilkoro rodziców i nauczycieli z poza 
Placówki. Spotkanie rozpoczęło się dyskusją na temat 
mitów i faktów w wychowaniu. Rodzice uczestniczyli  
w quizie, w którym mogli wytypować, które zdanie na 
temat wychowania jest prawdą, a które mitem. Następnie 
wygłoszone zostały dwie prezentacje. Pierwsza na temat 
główny spotkania, a druga na temat duchowych zagrożeń 
dzieci, w której przedstawione zostały postacie z bajek, 
które negatywnie wpływają na dzieci oraz książki, które 
mają być wprowadzone w zestaw książek dla przedszko-
li i szkół na temat wychowania seksualnego. 

Na koniec rodzicie mogli wymienić się doświadczenia-
mi wychowania swoich dzieci oraz wypić kawę i zjeść 
ciasto. 

Karolina Gunia – wolontariusz Placówki 
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XI  Mi ędzynarodowy Wielka-
nocny Turniej w Halowej  

Piłce Nożnej Dziewcząt przeszedł do hi-
storii.  

Rozegrany został w sobotę 21.03.2015r. 
w hali sportowej Gimnazjum w Brani-
cach. Patronat nad turniejem objęli: 
Urząd Marszałkowski w Opolu, Urząd 
Gminy Branice, Starostwo Powiatowe  
w Głubczycach, WZ LZS Opole, Akade-
mia Mistrzów Sportu - Mistrzów Życia. 
Nasze szkolne mury gościły Starostę po-
wiatu głubczyckiego Józefa Kozinę, 
Wójta gminy Branice Sebastiana Bacę, 
radnych powiatowych i gminnych, dyrek-
torów placówek oświatowych naszej gmi-
ny oraz przyjaciół naszej szkoły. 

Triumfatorem turnieju zostały po raz 
pierwszy w historii młode piłkarki  
z Istebnej, które pokonały słowacką dru-
żynę Rużomberok 2:0 w rzutach karnych. 
W regulaminowym czasie padł wynik re-
misowy 0:0. W emocjonującym meczu  
o 3 miejsce gimnazjalistki z Branic prze-

grały ze słowacką drużyną ŠKF VIX Žili-
na 4:5. Drużyna ze słowackiej Žyliny jak 
i również MFK Ružomberok na co dzień 
grają w najwyższej lidze rozgrywkowej 
na Słowacji. Poziom turnieju był bardzo 
wysoki. Zwyciężczynie - piłkarki z Isteb-

nej na 10 piłkarek w swoich szeregach 
miały 9 reprezentantek kadry wojewódz-
twa śląskiego. Cieszy fakt, że pozostałe 
typowo szkolne drużyny, w tym nasze 
braniczanki, które trenują tylko na zaję-
ciach SKS, stawiły mocno czoła silnym 
klubom piłkarskim.  

Co roku zapraszany jest na turniej ho-
norowy gość, który odpala znicz olimpij-
ski W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć 
Bożenę Bąk Siemieniec - badmintonist-
kę, uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich  
z Barcelony 1992, multimedalistkę Mi-
strzostw Polski w badmintonie w grze po-
jedynczej, podwójnej i mieszanej. Oprócz 
zmagań piłkarskich można było obejrzeć: 
występy wicemistrzyń świata w tańcach 
mażoretkowych - branickiej grupy ta-
necznej KAPRYS, prezentację miejsco-
wości drużyn biorących udział w turnieju 
oraz prezentację osiągnięć sportowych 
uczniów Gimnazjum w Branicach.  

XI  Międzynarodowy Wielkanocny Turniej w Halowej  
Piłce Nożnej Dziewcząt  
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Tradycją stało się to, że każdego roku 
turniejowi towarzyszy ogólnopolska ak-
cja profilaktyczno-terapeutyczna Zacho-
waj Trzeźwy Umysł. Podczas turnieju du-
żym zainteresowaniem cieszyła się wy-
stawa prac plastycznych młodzieży szkol-
nej, której patronowało hasło: „Nie pij! 
Nie pal! Na boisko! Trzeźwy umysł po-
nad wszystko!” Dodatkową atrakcją był 
masaż sportowy wykonywany wszystkim 
uczestniczkom turnieju przez studentów 
fizjoterapii trzeciego roku PWSZ w Raci-
borzu, pod kierunkiem mgr Marka Jen-

dryska. Każda zawodniczka turnieju mia-
ła również wykonane przez pracowników 
raciborskiej uczelni specjalistyczne testy 
sportowe 

Klasyfikacja końcowa turnieju 
1. Gimnazjum Istebna I 
2. MFK Ružomberok - Słowacja 
3. ŠKF VIX Žilina - Słowacja 
4. Gimnazjum Branice 
5. Gimnazjum nr 1 Głubczyce  
6. SPgŠ a SZŠ Krnov - Czechy 
7. Gimnazjum Istebna II 
8. ZŠ Stěbořice – Czechy 

Naszą branicką drużynę przygotował 
pomysłodawca i jednocześnie główny or-
ganizator turnieju Edward Czyszczoń. 

Skład reprezentacji Gimnazjum w Brani-
cach: 
Justyna Pączko, Dominika Boczek, Ju-
lia Sęga, Patrycja Podraza, Wiktoria 
Śliwińska, Kaja Sipel, Jesika Smolar-
czyk, Wiktoria Wanat, Paulina Mo-
siądz, Aleksandra Żywina 

Redakcja 
Foto: Aleksandra Czyszczoń 

! ! !Nie pij  Nie pal  Na boisko  Trzeźwy umysł ponad wszystko  
Podczas XI Międzynarodowego Wiel-

kanocnego Turnieju Piłki Nożnej Dziew-
cząt miał miejsce finał akcji profilaktycz-
no-terapeutycznej organizowanej w ra-
mach Ogólnopolskiej Kampanii Zacho-
waj Trzeźwy Umysł. Nim rozpoczęły się 
zmagania sportowe, nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu na plakat, którego hasło 
w tym roku brzmiało: „Nie pij! Nie pal! 
Na boisko! Trzeźwy umysł ponad 
wszystko”  

Konkurs plastyczny zorga-
nizowały i przeprowadziły 
panie Elżbieta Mańkiewicz, 
Bogumiła Cykowska i Tere-
sa Czyszczoń. Do konkursu 
przystąpiło około 150 
uczniów. Mimo tego, że kon-
kurs trwa od dziesięciu lat, 
cieszy się nieustającą popu-
larnością. Nasi uczniowie co 
roku zaskakują pomysłowo-
ścią oraz świeżością prezen-
towanych prac. Często w ich 
wykonanie angażują się całe 
rodziny- co ma dużą wartość wychowaw-
czą.  

W bieżącym roku jury nagrodziło 26 
prac w dwóch kategoriach: szkoła podsta-
wowa i gimnazjum. 

KATEGORIA: 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
1. Jakub Heba. 
2. Karolina Stocka; Szymon Suliga. 
3. Igor Bedryj. 
4. Zuzanna Bocian. 
5. Monika Abstorska. 
6. Joanna Zakowicz, Julia Orchowska; 

Bartosz Kupnicki. 
7. Nicola Gebauer. 
8. Sandra Surmińska. 
9. Aleksandra Herbut. 
10. Wiktoria Segda. 

KATEGORIA: GIMNAZJUM 
1. Alicja Wojczyk. 
2. Katarzyna Szklarska. 
3. Aleksandra Czyszczoń. 
4. Kaja Sipel. 
5. Dominika Boczek. 
6. Maciej Cykowski. 
7. Patrycja Podraza. 
8. Justyna Ozdoba. 
9. Klaudia Skwarek, Magdalena Felsz-

tyńska. 
Trzem najmłodszym uczestniczkom 

konkursu: Glorii Staszczyszyn, Julii Mar-
chel oraz Patrycji Hawron- uczennicom 
klasy pierwszej zostały przyznane wyróż-
nienia. 

Wszyscy zwycięzcy zostali obdarowani 
nagrodami, które ufundował Urząd Gmi-
ny Branice oraz BS Namysłów 

I Miejsce GIM Alicja Wojczyk 

I Miejsce SP Jakub Heba  
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Śniadanie Wielkanocne w „ZIARENKU” 
Życie rodzi się tam gdzie jest dobro i radość, wzajemne przyję-
cie i szacunek – my tego doświadczyliśmy przy naszym stole. 

07.04.2015 w Placówce opiekuńczo – wychowawczej wspar-
cia dziennego Ziarenko odbyło się uroczyste śniadanie wielka-
nocne. Rozpoczęło się od wspólnego szukania zajączka ulicami 
Branic, a w międzyczasie wolontariusze przygotowywali potra-
wy na stół wielkanocny. Dzieci podążając za wskazówkami oraz 
wykonując rozmaite zadania zbliżały się do znalezienia zajączka 
wielkanocnego, a razem z nim ukrytych prezentów. Ostatnim 
zadaniem było wspólne odtańczenie tańca belgijskiego oraz po-
wrót do Ziarenka, gdzie na dzieci czekały już prezenty oraz suto 
zastawiony stół. Wolontariusze Ziarenka spisali się doskonale 
przygotowując dla dzieci i wychowawców przepyszne jedzenie  
i niespodzianki kulinarne  

Karolina Gunia – wolontariuszka Placówki 

Przedszkole to fundament systemu edu-
kacji. Tu wszystko się zaczyna. Edukacja 
przedszkolna jest niezwykle ważna, gdyż 
zapewnia odpowiednie przygotowanie do 
nauki w szkole. 

Nauczyciele przedszkola wychodzą na-
przeciw zdolnościom, zainteresowaniom, 
a także trudnościom Waszych dzieci. 
Nasz cel to wspomaganie i ukierunkowa-
nie rozwoju dziecka zgodnie z jego wro-
dzonym potencjałem i możliwościami.  

Przedszkole we Włodzieninie z oddzia-
łami zamiejscowymi w Lewicach  
i w Dzbańcach jest przyjazne, bezpiecz-
ne, nowoczesne i otwarte dla każdego 
małego obywatela z gminy Branice i nie 
tylko. Jest u nas pięknie, kolorowo i rado-
śnie. Nauczyciele starają się aby każdy 
dzień malucha spędzony w przedszkolu 
był atrakcyjny i niezapomniany. To waż-
ne aby nie zabierać im dzieciństwa,  
a każdego dnia uczyć ich czegoś nowego 
przez zabawę i atrakcyjne zajęcia. Tak 
jest w naszych przedszkolach, w których 
dzieje się wiele. Dzieci prowadzą prze-
różne badania, eksperymenty, doświad-
czenia i obserwacje przyrodnicze związa-
ne z następującymi po sobie porami roku. 
Organizujemy cykl „Kolorowych Dni 
Przedszkola”. Dzień biały odbywa się zi-
mą, zielony pierwszego dnia wiosny, 
dzień żółty pierwszego dnia lata, nato-
miast pomarańczowy połączony jest ze 
świętem marchewki i odbywa się pierw-
szego dnia jesieni. Dzieci poprzez koloro-
we dni doświadczają różnych przeżyć:  

artystycznych, kulinarnych i estetycz-
nych.  

Dbając o wszechstronny rozwój na-
szych przedszkolaków, rozwijamy ich 
zdolności muzykalne, dlatego też nasi 
wychowankowie uczą się gry na flażole-
tach (pierwsze popisy przed rodzicami 
już za nami). Przedszkolaki rozwijają 
również swoje zdolności plastyczne 
(wprowadzanie różnych technik plastycz-
nych) i kulinarne (pieczenie ciasteczek, 
chleba). 

Dbamy o to aby nasze dzieci miały kon-
takt ze sztuką. Organizujemy wyjazdy na 
spektakle teatralne, a także spotkania  
z aktorami w przedszkolach. Dbamy  
o edukację czytelniczą i promujemy sło-
wo pisane. Organizowane są zajęcia bi-
blioteczne. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się spotkania z ciekawymi ludźmi, 
przedstawicielami różnych zawodów: 
strażakiem, policjantem, pielęgniarką.  
W ramach zajęć dodatkowych systema-
tycznie odbywają się zajęcia z rytmiki, ję-
zyka angielskiego i logopedii. 

Ważna jest dla nas współpraca z rodzi-
cami i częste z nimi kontakty, dlatego też 
organizowane są w naszych placówkach 
zajęcia otwarte. Podczas takich spotkań 
rodzice mogą poobserwować swoje po-
ciechy ich zachowanie, pracę, umiejętno-
ści i zdolności. Mogą również zobaczyć 
jak wygląda nasza praca nauczycieli. Bar-
dzo ważnym elementem zajęć otwartych 
są dla nas uwagi rodziców, które pozwa-

lają nam udoskonalić warsztat naszej pra-
cy. Prowadzimy także pedagogizację ro-
dziców-gazetki informacyjne, pogadanki 
na zebraniach rodziców.  

Dużym powodzeniem cieszą się spotka-
nia integracyjne: Pasowanie na Przed-
szkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, 
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki, Piknik Rodzinny z udziałem dzie-
ci, nauczycieli, personelu, rodziców, 
dziadków oraz zaproszonych gości, nie 
zapominając o księżach i włodarzach 
gminy i powiatu. 

Nauczyciele oraz personel w naszych 
przedszkolach to ludzie kreatywni, odda-
ni swojej pracy, którzy każdego dnia sta-
rają się wdrażać umiejętność budowania 
poczucia własnej wartości przedszkolaka. 
Biorą udział w kursach, szkoleniach,  
a zdobytą wiedzę wykorzystują w swojej 
pracy. Przystępują do różnych progra-
mów, zdobywają certyfikaty dla przed-
szkola. Grono pedagogiczne to osoby nie-
zwykle wrażliwe i empatyczne, biorą 
udział w akcjach charytatywnych, które 
hojnie wspierane są przez rodziców na-
szych podopiecznych. 

SZANOWNI PAŃSTWO-RODZICE 
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOL-
NYM zapraszamy do naszych przed-
szkoli. Nabór na nowy rok przedszkol-
ny 2015/16 już rozpoczęty. 

Jolanta Domańska 
Grażyna Olczak 

„Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” 

Przyszłość Twojego dziecka zaczyna się w przedszkolu. 
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Harmonogram wywozu odpadów w 2015 - Gmina Branice 
BRANICE 

 

BLISZCZYCE, MICHAŁOWICE, WŁODZIENIN,  
JĘDRYCHOWICE. 

GRÓDCZANY, WÓDKA, UCIECHOWICE, POSUCICE, 
WIECHOWICE, DZIER ŻKOWICE, TURKÓW, JABŁONKA, 

NIEKAZANICE. 

JAKUBOWICE, WYSOKA,  
BOBOLUSZKI, DZBA ŃCE, LEWICE. 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów  
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół 

PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Kwiecień 14  28 27 27 27 

Maj 12  26 25     

Czerwiec 9  23 22 22 22 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów  
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół 

PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Kwiecień 1  15  29 27 27 27 
Maj 13  27 25     

Czerwiec 10  24 22 22 22 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów  
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół 

PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Kwiecień 2  16  30 13 13 13 
Maj 14  27 11     

Czerwiec 11  25 8 8 8 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów  
segregowanych 

niesegregowane odpady 
komunalne + popiół 

PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Kwiecień 3  17 13 13 13 
Maj 2  15  29 11     

Czerwiec 12  26 8 8 8 

KOMUNIKAT 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁACZNEJ  

Szanowni Państwo 
Ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 

poz. 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń  
w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania umowy zlecenia 
lub członkostwa w radzie nadzorczej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym jeżeli przychód osią-
gany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie 
to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w systemie powszechnym. 

Ustawa ta wprowadziła również przepis umożliwiający usankcjonowanie stanu zastanego w zakresie podwójnego ubezpieczenia  
(w KRUS i w ZUS) i niewyłączanie rolników z ubezpieczenia rolniczego za okres do dnia wejścia w życie ustawy. 

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społeczne-
go rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku  
z wykonywaniem umów zlecenia, mogą od dnia 1 stycznia 2015 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można 
złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2015 r.  

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁACZNEJ 

                                                 Władysław Kosiniak-Kamysz 

Lp. Drużyna M Pkt Zw Re Po Bra

1 ORZEŁ BRANICE 15 42 14 0 1 76:19 

2 VICTORIA CISEK 15 33 10 3 2 64:25 

3 KS SŁAWIĘCICE K-KOŹLE 15 30 9 3 3 49:19 

4 LZS KOTLARNIA- GOSZYCE 15 26 8 2 5 45:26 

5 STARY UJAZD 15 24 8 0 7 43:23 

6 CHEMIK II KĘDZIERZYN-KOŹLE 15 23 7 2 6 26:29 

7 VICTORIA ŁANY 15 23 7 2 6 29:22 

8 CUKROWNIK BABORÓW 15 22 7 1 7 35:49 

9 ŚLĄSK REŃSKA WIEŚ 15 19 5 4 6 31:27 

10 ŁĘŻCE 15 17 5 2 8 19:44 

11 FC PILSZCZ 15 14 4 2 9 22:52 

12 LZS START BOGDANOWICE 15 10 2 4 9 28:55 

13 TROJA WŁODZIENIN 15 10 2 4 9 27:59 

14 ZRYW PAWŁOWICZKI 15 6 1 3 11 13:58 

Tabela rozgrywek piłkarskich: Klasa A Grupa VI  

Lp. Drużyna Me Pkt Zw Re Po Bra 

1 GLKS II KIETRZ 14 35 11 2 1 60:16 

2 LZS ROLNIK LEWICE 14 34 11 1 2 52:25 

3 LZS POGOŃ WOJNOWICE 14 33 10 3 1 54:28 

4 LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW 14 29 9 2 3 43:19 

5 LZS FORTUNA CHOMIĄŻA 14 28 9 1 4 45:29 

6 LZS ISKRA ZOPOWY 13 26 8 2 3 44:32 

7 LZS STAL GROBNIKI 14 21 7 0 7 43:33 

8 LKS BABICE 14 15 4 3 7 46:44 

9 
LZS POLONIA ŚCIBORZYCE  
WIELKIE 

14 14 4 2 8 28:49 

10 LZS KRESOWIANKA NOWA WIEŚ 14 13 4 1 9 32:40 

11 LZS POGRANICZE MOKRE 14 7 2 1 11 21:59 

12 KS LZS ZRYW WYSOKA 13 3 1 0 12 17:59 

13 LZS FC EGIPT KRZYŻOWICE 14 3 1 0 13 20:72 

Tabela rozgrywek piłkarskich: Klasa B Grupa XV  
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Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 
  

1. Sołectwa: 
Branice: 
ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Szkolna; 
Michałkowice, Niekazanice, 
Niekazanice-Kałduny, Posucice, Wódka. 

Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
Szkoła Podstawowa w Branicach 
ul. Szkolna 8 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

2. Sołectwa: 
Boboluszki, 
Wysoka. 

Publiczne Przedszkole w Branicach z Oddziałami Zamiejscowy-
mi w Bliszczycach i w Wysokiej 
Wysoka 75 

3. Sołectwa: 
Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Włodzienin, 
Włodzienin-Kolonia. 

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 
Włodzienin 50 
  

4. Sołectwa: 
Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, 
Jakubowice, Turków, Uciechowice,  
Wiechowice. 

Szkoła Podstawowa 
w Uciechowicach, Uciechowice 46 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

5. Sołectwo Bliszczyce. Świetlica Wiejska w Bliszczycach 
Bliszczyce 112 

6. Sołectwa: 
Jędrychowice, Lewice. 

Świetlica Wiejska w Lewicach 
Lewice 25 B 

7. Sołectwo Branice: 
ul. 1 Maja, ul. Grunwaldzka, ul. Kościelna,  
ul. Lwowska, ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, 
ul Owocowa, ul. Plac Wolności, ul. Plater,  
ul. Pocztowa, ul. Prusa, ul. Skłodowskiej,  
ul. Słowackiego, ul. Spadzista, ul. Szpitalna, 
ul. Żymierskiego. 

Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
Gimnazjum 
ul. Słoneczna 8 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

  

8. Dom Pomocy Społecznej 
w Klisinie 
Filia w Dzbańcach-Osiedlu. 

Dom Pomocy Społecznej 
Dzbańce-Osiedle 1, 48-140 Branice 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

9. Dom Pomocy Społecznej 
w Klisinie 
Filia w Boboluszkach. 

Dom Pomocy Społecznej 
Boboluszki 71, 48-140 Branice 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

10. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych 
w Branicach. 
Dom Pomocy Społecznej 
w Klisinie 
Filia w Branicach. 

Samodzielny Wojewódzki Szpital w Branicach 
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

11. Dom Pomocy Społecznej 
w Klisinie 
Filia w Bliszczycach. 

Dom Pomocy Społecznej 
Bliszczyce 76, 48-140 Branice 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

12. Regionalny Ośrodek Psychiatrii 
Sądowej w Branicach. 

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Branice 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
Na podstawie art. 16 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
Wójt Gminy Branice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów gło-
sowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów, lokalach obwodowych komisji wy-
borczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez peł-
nomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  

W dniu głosowania lokale czynne będą od godziny 7.00 do 21.00. 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 10 kwietnia 2015 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu  

ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 144/1 o pow. 0.1154 ha opisana w KW OP1G/00023927/8 położona 

w miejscowości Dzbańce. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest niezabudowana poło-
żona we wsi Dzbańce w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarczych 
oraz przystanku PKS bezpośrednio przy drodze powiatowej. Działka ma 
kształt wydłużonego wieloboku, miejscowo jest porośnięta dziko rosnącymi 
krzewami i drzewami do usunięcia. Uzbrojenie techniczne – nie występuje.  

3. Wartość nieruchomości - 10.100,00 zł. 
4. Wadium: - 1.010,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 11 maja 2015 roku  
o godzinie 1000 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 6 maja 2015 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 
lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie 
wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator Bra-
nicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 25 

marca 2015 roku zostało wywieszone  
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości 

do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 407/1 o pow. 0.1207 ha opisana 
w KW 33257 położona w miejscowości 
Niekazanice. 

2. Opis nieruchomości: 

− nieruchomość jest niezabudowana, położo-
na w niedalekiej odległości od zabudowy 
zagrodowej wsi i zgodnie ze Studium sta-
nowi teren rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej. Uzbrojenie techniczne - nie występuje. 
Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni 
asfaltowej.  

3. Wartość nieruchomości - 7.732,00 zł. 

4. Wadium: - 773,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż  
w formie przetargu. 

 Pełna treść obwieszczenia podaje się do pu-
blicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, wersja skró-
cona zostanie umieszczona na łamach gazety 
lokalnej Informator Branicki. 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Głosowanie korespondencyjne 
Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania zgodnie  
z ustawą – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca powinien zgłosić Wójtowi 
Gminy Branice w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Zgodnie z art. 12a ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w loka-
lach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjne-
go w kraju (nie dotyczy to obwodów głosowania nr 8, 9, 10, 11). 

Głosowanie przez pełnomocnika 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy,  
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji,  
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,  
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania przez Pełnomocnika wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy Branice w terminie do dnia 4 maja 2015 r. 
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń  
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, I piętro pokój nr 11, albo pod nr telefo-
nu:77 486 82 28 w. 25. 

W ramach gorącej wdzięczności za opiekę medyczną, za poświęcenie i cierpliwość, oraz uczynność,  
którą otrzymałam od Pana Aleksandra Morawskiego, pragnę mu serdecznie podziękować.  

Oprócz medycznej opieki pomaga mi bezinteresownie, dokonuje wszystkich opłat, zakupu żywności, opału oraz wyko-
nuje inne prace, których ze względu na stan zdrowia już nie jestem w stanie wykonać. 

Jest dobrym człowiekiem, wrażliwym na potrzeby chorych, starszych ludzi. 
Dziękuję Mu z całego serca i życzę dużo zdrowia, a także nowych sukcesów w swoim zawodzie. 

Rozalia Wątroba 
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W marcu 2015r. 

Urodzili się 
1. Pierzchała Paweł - Włodzienin-

Kolonia. 
2. Sanocka Iga - Wysoka. 
3. Rosowski Kamil - Dzbańce. 
4. Pieśniarska Anastazja - Lewice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Adriana Kiszczyk (Wysoka)  
– Łukasz Hawron. 

2. Anna Szczurowska (Wiechowice)  
– Karel Rucký. 

3. Krzysztof Grządziel (Wysoka)  
– Kidziak Dominika. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Mrowca Daniel - lat 41, Dzbańce DPS. 
2. Hawron Czesław - lat 58, Wódka. 
3. Kokoszka Władysław - lat 66, Wło-

dzienin-Kolonia. 
4. Burakiewicz Jan - lat 63, Dzbańce. 
5. Szeweła Józef - lat 89, Wiechowice. 
6. Sanocka Krystyna - lat 64, Wysoka. 
7. Kłos Ryszard - lat 63, Dzbańce DPS. 
8. Kudzia Rozalia - lat 84, Dzbańce-

Osiedle. 
9. Woroniak-Jarecka Helena - lat 76, 

Dzbańce DPS. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest  
6752 mieszkańców,  
w tym 3468 kobiet. 

W marcu 2014 r.  
było nas 6789 osób. 

 INFORMATOR PODR ĘCZNY 

Dzielnicowi Policji w Gminie Branice 

Rejon służbowy nr XI  

mł. asp. Mateusz Pączko  

Tel. 77 4868332 lub 77 4710203 

Obejmuje swoim nadzorem następujące miejscowości: 
Branice, Bliszczyce i Michałkowice. 

 

 

 

Rejon służbowy nr XII 

asp. Piotr Poleszczuk 

Tel. 77 4868332 lub 77 4710203 

Obejmuje swoim nadzorem następujące miejscowości: 
Wiechowice, Lewice, Włodzienin, Posucice, Włodzienin-
Kolonia, Wódka, Niekazanice, Jabłonka, Dzierżkowice, Jaku-
bowice, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce -Osiedle, Jędrychowi-
ce, Uciechowice, Turkowo, Wysoka, Gródczany. 

Apteka 
ul. Żymierskiego 66, 48-140 Branice, tel./fax 77 486 81 91 
Email:aptekabranice@gmail.com 
Godziny otwarcia: 
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt. - 0800 - 1600  
Sobota - 0900 - 1400 

Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach 
ul. Szpitalna 20, 48-140 Branice, 
telefon: 32 428 30 80 
Biblioteka czynna: wtorek - sobota: 830 - 1630. 
           w poniedziałek biblioteka nieczynna. 

Filia w Bliszczycach - czynna:    piątek: 1300 - 1800. 
Filia w Wiechowicach - czynna:   piątek: 1300 - 1800. 
Filia we Włodzieninie - czynna:   wtorek:  900 - 1400,  
                    środa, czwartek, piątek: 1300- 1800. 

STOWARZYSZENIE LGD "PŁASKOWY Ż DOBREJ ZIEMI"  
(dane ze strony internetowej) 
Adres biura: 
ul. Wojska Polskiego 21 
48-130 Kietrz 
tel./fax. 77 485 43 04 
Godziny pracy biura: 730 - 1530 
e-mail: Biuro: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl Prezes Danuta Szwiec: dszwiec@o2.pl 
strona www: www.plaskowyzlgd.pl 

Urząd Pocztowy w Głubczycach - Filia w Branicach 
ul. Żymierskiego 63, 48-140 Branice, tel. 77 40 34 155  

Od dnia 20.04 2015 r. nastąpi zmiana godzin pracy  
Urzędu Pocztowego w Głubczycach – Filia w Branicach.  

Nowe godziny funkcjonowania placówki 

Od poniedziałku do piątku: 930 - 1530 


