
Informator Branicki  

  

ISSN   1733-6821 

 Rok 15                    Numer 2 (133) 

 

wersja internetowa: www.branice.pl 
Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzierżkowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice,  

Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, Wysoka. 

 

luty 2016  

 



Informator Branicki  

2 

Koncert kolęd zespołu „WAŁASI” 
17 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Ko-
ściele pw. WNMP w Branicach, odbył się 
niezapomniany koncert kolęd w wykona-
niu zespołu "WAŁASI"! Mimo mrozu, 
wiele osób przyszło na tą wyjątkową 
ucztę duchową - nie tylko z Branic, ale 
także z okolicznych miejscowości, a na-
wet z sąsiedniej Gminy Kietrz i z pewno-
ścią nie żałują, bo na długo zostanie w ich 
pamięci to niesamowite wydarzenie kul-
turalne. Koncert był naprawdę przepięk-
ny, momentami wesoły, momentami 
wzruszający... Zagrany dodatkowo jako 
bis autorski utwór "Uwielbienie" to mu-
zyka, która na długo zostanie wszystkim 
uczestnikom w pamięci. 

Zespół „Wałasi” powstał ponad 30 lat 
temu w Istebnej. Początkowo twórczość 
skupiała się wokół Beskidu Śląskiego, 
sięgając również do tradycji muzycznych 

łuku Karpat, z czasem muzykę tę aranżu-
jąc i tworząc nowe kompozycje. W trak-
cie istnienia kapela zmuszona była bory-
kać się z wieloma trudnościami. Do koń-
ca jednak zachowała swą odrębność i uni-
kalność, skutecznie broniąc się przed de-
struktywnym wpływem zjawiska, jakim 
jest komercjalizacja. Muzycy brali udział 
w licznych festiwalach, konkursach  
i przeglądach. Założycielem zespołu jest 
prymista Zbigniew Wałach. Wyrósł On  
w kręgu góralskiej tradycji Beskidu Ślą-
skiego, w rodzinie o pokoleniowych tra-
dycjach muzycznych i artystycznych, ja-
ko wnuk artysty-malarza Jana Wałacha, 
od najmłodszych lat miał kontakt ze sztu-
ką. Za działalność artystyczną został lau-
reatem jednej z najbardziej prestiżowych 
nagród w dziedzinie folkloru, nagrody 
im. Oskara Kolberga. Spadkobiercy tra-
dycji prezentują światu stare, tradycyjne 
melodie, nadając im nowy sens i brzmie-
nie. Umocnieni w tradycji swoich regio-
nów, sięgają we wspólny fundament, po-

zostawiając indywidualne cechy swojego 
pochodzenia. Współpracują z muzykami 
z wielu kręgów muzycznych, a ich doro-
bek twórczy to kilkanaście płyt. W reper-
tuarze znajdują się również autorskie 
kompozycje Zbigniewa Wałacha. Utwory 
te powstawały przez kilka lat pod wpły-

wem miejsc, obrazów i odczuć, które po-
ruszały oraz prowokowały do ich utrwa-
lenia, tworząc niecodzienny splot natury  
i muzyki.  Udział własnej inwencji, fanta-
zji, wyobraźni, a przede wszystkim 
„kawałka duszy” to podstawa twórczości 
„Wałachów”. Twórczość kapeli jest moc-
no zakorzeniona w kulturze, dla współ-
czesnego słuchacza stanowi pomost po-
między tym, co jest mu bliskie we współ-
czesnej muzyce a tym, co grało w du-
szach góralskich przodków. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli 
na koncert oraz księdzu Jarosławowi Dą-
browskiemu za przyjęcie zespołu, jak 
również wprowadzenie do koncertu oraz 
jego zakończenie błogosławieństwem dla 
wszystkich zebranych. Największe po-
dziękowania należą się oczywiście człon-
kom zespołu "WAŁASI", którzy upięk-
szyli nam bardzo mroźną niedzielę prze-
pięknymi kolędami i dźwiękami skrzy-
piec, altówki i kontrabasu "na żywo"... 

Redakcja 
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Włodzienińskie Spotkanie Opłatkowe 
Grudzień i styczeń to miesiące, które obfitują w spotkania 

opłatkowe. Są to chwile, podczas których można na moment 
zwolnić, problemy służbowe jak i osobiste odłożyć na bok i sku-
pić się na tym, co łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci.  

Tak też było 10 stycznia 2016r. w wiejskiej świetlicy we Wło-
dzieninie, gdzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowa-
ły wigilijne dania na wspólne spotkanie mieszkańców wsi oraz 
zaproszonych gości. Wszystkich przybyłych powitała przewod-
nicząca KGW pani Maria Połomska. Na spotkaniu nie zabrakło 
wójta Gminy Branice pana Sebastiana Bacy z małżonką. Przy-
byli również radny powiatu pan Tadeusz Krupa, radna gminy 
pani Wiesława Hnatiuk, sołtys wsi pani Grażyna Wawrów oraz 
proboszcz ks. Jacek Biernat, a także dyrektorka przedszkola pa-
ni Danuta Krupa oraz dyrektor szkoły pan Krzysztof Kinal. Całe 
spotkanie uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta. W bożonarodze-
niowy nastrój wszystkich przybyłych wprowadzili szóstoklasiści 
ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, którzy przedstawili 
jasełka, podczas których można było podziwiać ich zdolności 
aktorskie i wokalne. Po przemówieniach uczestnicy spotkania 
przełamali się opłatkiem, życząc sobie tego, co najlepsze, a na-

stępnie po degustacji potraw był czas na rozmowy oraz na 
wspólne kolędowanie przy wtórze parafialnej orkiestry. 

Każdy taki opłatek to wyjątkowy dzień. Dzień, w którym  
w świątecznej atmosferze można się spotkać, powspominać, po-
rozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. 

Bożena Kowalczyk 

Spotkanie Opłatkowe w Wysokiej 
Z okresem Bożego Narodzenia wiąże się 

wiele pięknych tradycji. 

Szczególnie pięknym zwyczajem pozwala-
jącym nam przeżywać w pełni ten szczegól-
ny okres - jest wieczerza wigilijna. Namiast-
kę takiej wieczerzy zorganizowało Stowa-
rzyszenie Kobiet ALE BABKI z Wysokiej.  

W popołudniową grudniową niedzielę za-
prosiły do wspólnego stołu wszystkich miej-
scowych emerytów.  

Na stole znalazł się wigilijny barszcz  
z uszkami oraz smażona ryba. Były ciasta, 
owoce, kawa i herbata. Na spotkanie z opłat-
kiem przybył ksiądz proboszcz, który pobło-
gosławił jedzenie i zebranych.  

Nie obyło się bez wspólnego śpiewania 
kolęd. To zawsze wzruszające i bardzo miłe 
spotkanie, które podtrzymuje i utrwala więzi 
ludzkie małych lokalnych środowisk.  

Dzień wcześniej Stowarzyszenie uczestniczyło w III Polsko-
Czeskim kolędowaniu organizowanym przez Pałac w Wysokiej.  

Na to bardzo cudowne wydarzenie Panie ze Stowarzyszenia 
własnoręcznie przygotowały wigilijny barszcz z uszkami. 

Stowarzyszenie ALE BABKI w Wysokiej. 
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Mi ędzynarodowa Wystawa Szopek w Uciechowicach 
Do uciechowickiej szkoły, 23 stycznia 

2016r. w dniu zakończenia VII Między-
narodowej Wystawy Szopek Bożonaro-
dzeniowych „Moja Szopka”, która rozpo-
częła się wernisażem 19 grudnia 2015 r. 
przyjechali znakomici goście w osobach: 
Sebastian Baca - Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina - starosta powiatu głubczyc-
kiego, Aleksander Świeykowski -senator 
VIII Kadencji, Barbara Piechaczek - dy-
rektor  Powiatowego Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej, Jiří Cvešper z Czech - Cze-
skie Stowarzyszenie Szopkarzy i członek 
Światowej Federacji Szopkarzy, Roman 
Falhar starosta Steboric, twórcy szopek  
z rodzicami i opiekunami oraz wielu zna-
komitych gości. Wystawa stała się już co-
roczną tradycją naszego regionu.  

Tegoroczną Wystawę Patronatem obję-
li: Biskup Opolski Andrzej Czaja, Zofia 
Krzykowska - dyrektor Muzeum w Tar-
nowskich Górach, Irena Twardoch - Mu-
zeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Biskup 
Ostrawsko- Opawski František Lobko-
wicz, Sebastian Baca - Wójt Gminy Bra-
nice, Aleksander Świeykowski - senator 
VIII Kadencji, Powiatowe Muzeum Zie-
mi Głubczyckiej, Jan Wac -Głos Głub-
czyc. Marian Pospiszel - TV Głubczyce. 

W tym roku nadesłano ponad 454 szo-
pek z całej Polski - od morza aż po góry, 
a także z Czech, Niemiec i Holandii. Wy-
stawę zwiedziło około tysiąca osób. Prace 
były wykonane przeróżnymi, a w wielu 
przypadkach także niezwykle innowacyj-
nymi technikami artystycznymi. Ekspo-
zycja była przepełniona pięknem i różno-
rodnością. Można powiedzieć, że prezen-
towane były tu prawdziwe dzieła sztuki.  
I choć to już siódma edycja wystawy, to 
niezwykła pomysłowość i kreatywność 
uczestników sprawiają, że za każdym ra-
zem jest w niej coś intrygującego, tajem-
niczego, niezwykłego. Dodatkowo całe 
„przedsięwzięcie” niesie ze sobą ważne 
cele – uczy integracji i edukuje kultural-

nie dzieci i młodzież, a poza tym wskazu-
je i wszczepia w nas bożonarodzeniowe 
tradycje.  

W dniu zakończenia wystawy rozdano 
nagrody laureatom w pięciu kategoriach: 

Przedszkolacy 
1. Publiczne Przedszkole w Łubnianach. 
2. Sandra Ciernia, Hanna Niedworok,. 
Żaneta Sznapka - Brynica. 

3. Publiczne przedszkole w Brynicy, 
Praca zbiorowa gr. II - Łubniany, 
Przedszkolaki z Warmątowic, 
Przedszkolaki z Błotnicy Strzeleckiej  
4-5, 
oraz 20 wyróżnień. 

Dziecięca do 13 lat 

1. Stiven Mrugała - Ciasna, 
Anna Zug - Borki Wielkie, 
Wiktoria Witkowska, Kacper An-
drzejuk - Elbląg. 

2. Michał Sieczka, Mateusz Sieczka  
    - Murów, 

Łukasz Brodacki - Borki Wielkie, 
Julia Makowska - Pietrowice Głubczyc-
kie, 
Oliwia Wołk - Baborów, 
Julia Czech, Szymon Jendryca, Mateusz 
Wiesner - Brynica, 
Tobiasz Gallus - Borki Wielkie. 

3. Natalia Wiesner - Brynica, 
Maksymilian Zug - Borki Wielkie, 
Piotr Wertelarz - Krapkowice, 
Oskar, Wiktoria Kondzioła - Krapkowi-
ce, 
oraz 62 wyróżnienia. 

Młodzieżowa 14-19 lat 
1. Adrian Sękowski - Głubczyce. 
2. Adriana Malinowska - Baborów, 

Kamila Malinowska, Magdalena Ko-
morek, Oliwia Stańczyk - Baborów. 

3. Kolektiv 2 roćniku - Katerinice, 
Andrzej Kopczyński - Głubczyce, 
oraz 6 wyróżnień.  

Szopka rodzinna 
1. Amelia i Anna Zawadzka - Wodzisław  
    (świętokrzyskie). 
2. Marta Maziarek i Franciszek Łabno  
     - Opole, 

Maria Riedel, Natalia Riedel - Rosz-
ków, 
Kinga Szpitalach z Rodziną - Krapko-
wice. 

3. Karolina Walenko, Karol Szewczyk, 
    Barbara Szewczyk - Lubomia, 

Emilia Swoboda z rodzicami - Rożnią-
tów, 
Faustyna Gabor z mamą - Warmątowi-
ce, 
Julia i Milena Niżborskie z mamą i tatą 
- Piotrowice Wielkie, 
Violetta, Noah, Sacha Riedel-Ang - 
Holandia. 

Dorośli  
1. Waldemar Zajdel - Kietrz, 
Środowiskowy Dom Samopomocy - 
Nowe Gołuszowice. 

2. Żaneta Malota - Michałkowice. 
3. Beata Tworkowska - Turków, 

O. Mieczysław Lenard - Głubczyce, 
oraz 5 wyróżnień. 
Nagrodę wójta otrzymała Zuzanna Łu-

kasiewicz z Białegostoku, a nagrodę pu-
bliczności Żaneta Malota z Michałkowic. 

Lista wszystkich nagrodzonych udo-
stępniona jest na stronie szkoły  
www. spuciechowice.edupage.org oraz 
na szkolnym Facebooku, tam też można 
obejrzeć galerię zdjęć. 

Wielkie podziękowania organizatorzy 
wystawy kierują do sponsorów: Urzędu 
Gminy z Branic, Kazimierza i Krystyny 
Węglowskich - Sprzedaż Towarów Ma-
sowych w Uciechowicach, Ogródków 
Działkowych Zgoda w Kietrzu, Przedsię-
biorstwa Remontowo Budowlanego Ike-
bana z Branic, Mirosława Wojciechow-
skiego sołtysa Dzierżkowic, Jana Waca  
z Głubczyc, Zbigniewa Różańskiego  
z Uciechowic, Haliny i Mieczysława 
Twardowskich - FUH z Jakubowic, Marii 
Riedel z Rożkowa, Muzeum Powiatowe-
go z Głubczyc oraz anonimowych dar-
czyńców, którzy ufundowali nagrody dla 
twórców szopek. 

Wystawa nie miałaby tak pięknej opra-
wy gdyby nie pomoc: Elżbiety Święs, 
Katarzyny Leszczyńskiej, Teresy Jacków, 
Anny i Grzegorza Iluk, Józefa Iluk, Zbi-
gniewa Różanskiego, Tadeusza Grabow-
skiego, Kornelii Biskup, Ewy Chodyniec-
kiej, Heleny Orłowskiej, Katarzyny Bli-
charz, Dominiki Tytko i Dominiki Twar-
dowskiej Rozpoczęcie i zakończenie wy-
stawy można obejrzeć na TV Pogranicze. 

Katarzyna Leszczyńska  
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Babcie i Dziadkowie gościli u „Braniczanek” 

Tak się bawią Uciechowice 
14 grudnia w świetlicy wiejskiej w Uciechowicach odbyło się 

tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięły nie tyl-
ko panie z Uciechowice, ale również z Turkowa, Jabłonki, 
Wiechowic, Dzierżkowic i Gródczan.  

Wspólne świętowanie rozpoczęło się od odczytania fragmentu 
ewangelii oraz przełamania się opłatkiem. Po wieczerzy wigilij-
nej odwiedził nas św. Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem, 
który przyniósł nam drobne podarunki. Aby otrzymać prezent 
każdy musiał sobie na niego „zasłużyć” śpiewając kolędę lub in-
ną piosenkę, recytując wierszyk bądź modląc się. 

Kolejną okazją do spotkania się było już ósme kolędowanie, 
które odbyło się u nas 3 stycznia. Mimo srogiego mrozu wspól-
nie przy kolędowym stole usiedli mieszkańcy: Wiechowic, Tur-
kowa, Jabłonki, Gródczan, Wódki, Dzbańce, Pilszcza, Chróście-
lowa, Posucic, Kędzierzyna-Koźla oraz oczywiście Uciechowic. 
Na początku wspólnie odegraliśmy jasełka, następnie zaś każdy 
mógł zaprezentować swój talent muzyczny śpiewając lub grając 
swoją ulubioną kolędę. Odbył się również konkurs znajomości 
tekstów kolęd. Na każdego komu udało się odgadnąć  

zagadkę czekała słodka niespodzianka. 
Z kolei 6 lutego, zabawą do białego rana wspólnie pożegnali-
śmy w naszej świetlicy krótki tegoroczny karnawał. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowa-
niu tych imprez. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się  
jeszcze wspólnie zorganizować wiele podobnych spotkań. 

Beata Nowak   

W styczniowe, niedzielne popołudnie 
Koło Braniczanek zaprosiło wszystkie 
babcie i dziadków na spotkanie do Domu 
Kultury z okazji ich święta. Przybyłym 
gościom czas umilały swoimi występami 
dzieci i młodzież ze szkoły. Uczniowie 
pod czujnym okiem pani Jadwigi Misiur-

ki przygotowali wiersze i piosenki o te-
matyce związanej ze świętem Babci  
i Dziadka. Ich występy oprócz babć  
i dziadków podziwiała dyrektor branic-
kiego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego, 
pani Zenobia Majewska.  

Na zakończenie części artystycznej, 

przy dźwiękach akordeonu młodzi artyści 
złożyli życzenia i odśpiewali zgromadzo-
nym gościom gromkie „Sto lat”.  

W czasie występów w miłej i ciepłej at-
mosferze babcie i dziadkowie częstowali 
się ciastem przygotowanym przez panie  
z koła, popijając kawę i słuchając nastro-
jowej muzyki. 

Wesoły nastrój udzielił się zebranym, 
kiedy na pod koniec spotkania odwiedziła 
nas kapela góralska wraz z księdzem pro-
boszczem. 

Braniczanki 
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Dzień Babci i Dziadka w Uciechowicach 
„Babci i dziadka, przyznać to trzeba,  
każdemu dziecku w życiu potrzeba. 
Znana to para, bardzo kochana.  
Przez wszystkie dzieci jest szanowana. 
No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło. 
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają.  
Tak jak rodzice bardzo kochają. 
Dają nam w życiu wiele radości.  
Nigdy nie szczędzą dla nas czułości”  

Jak co roku, w naszej Szkole Podstawowej w Uciechowicach  
z Oddziałem Przedszkolnym, odbyło się spotkanie, na które 
przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy, bowiem Dzień Baci  
i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość. 

Uczniowie przygotowali część artystyczną. Dziadkowie mogli 
zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. Dzieci śpiewały 
piosnki i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni.  
W oczach niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Wy-
stępy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.  

Kolejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie 
wykonane przez dzieci laurki i upominki.  

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami domo-
wego wypieku. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.  
I za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi dziadkami. 

Katarzyna Leszczyńska  

Biesiada 50+ 
6 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Gródczanach odby-

ła się Biesiada 50+ dla osób powyżej 50 roku życia, na której 
świetnie bawiło się ponad 120 osób. Jako, że to pierwsza taka 
impreza dla seniorów, ostrzegano organizatorów, że w Gminie 
Branice to się nie uda i nie będzie zainteresowania. Natomiast 
okazało się, że po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie interne-
towej oraz profilu fb, a potem odczytaniu zaproszenia Wójta 
Gminy Branice przez księży na niedzielnej mszy, już w ponie-
działek do godz. 12.00 lista była pełna! Jeszcze pewnie drugą 
salę takiej wielkości udałoby się zapełnić… 

Rozpoczęto tradycyjnym polonezem, a potem było już tylko 
lepiej - Cyganie, Górale... Tańcom i zabawie nie było końca… 
Jedno jest pewne - osoby biorące udział w imprezie potrafią się 
bawić, bo żegnając ostatnich uczestników tuż przed godziną 
drugą w nocy zauważaliśmy, że niektórzy nadal czuli niedosyt  
i nie potrafili zejść z parkietu. Autobus czekał przed świetlicą,  
a Panie mówiły: „Jeszcze grają, a my mamy już jechać? Jak to?”  
i wszyscy wyszli z sali dopiero w momencie, kiedy zespół za-

czął składać instrumenty. Pozazdrościć kondycji i radości życia! 
Mamy nadzieję, że impreza była udana i będzie to pierwsze  

z wielu spotkań osób 50+ w naszej gminie... Wójt Gminy Brani-
ce oraz pracownicy UG są otwarci na wszelkie propozycje  
i chętnie skorzystają z doświadczenia, wiedzy i pomysłów 
mieszkańców gminy. 

Redakcja 
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Wyróżnienie dla zespołu SZAG 

21 stycznia, uczniowie klas pierwszych ZGS w Branicach, za-
prosili do siebie babcie i dziadków, aby w dniu ich święta, wy-
stępami artystycznymi podziękować im za poświęcenie, dobre 
serce a przede wszystkim czas, którego dla swoich wnuków ma-
ją zawsze bardzo dużo.  

Imprezę uświetniły wspaniałe choreografie naszych zespołów 
tanecznych: Kaprys i Impuls oraz występy solistów. Goście do-
pisali, w sali zasiadło ponad sto pięćdziesiąt Babć i Dziadków, 
którzy z łezką w oku oglądali tańce i śpiewy oraz recytacje swo-
ich wnucząt. Wszyscy otrzymali piękne laurki, a w korytarzu 
szkolnym podziwiali galerię własnych portretów wykonanych 
przez ich najukochańsze wnuki. 

Montaż słowno-muzyczny przygotowały: klasa IA i klasa IB 
Szkoły Podstawowej w Branicach pod kierunkiem wychowaw-
czyń: Teresy Malinowskiej i Lidii Szpak.  

Teresa Malinowska i Lidia Szpak. 

Dzień Babci i Dziadka w branickiej szkole  

15.01.2016r zespół 
SZAG wziął udział 
w XVIII Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek  
w Nysie.  

W festiwalu brało udział 15 zespołów  
z województwa opolskiego. Nasz zespół 
wokalny SZAG otrzymał wyróżnienie 
oraz wiele pozytywnych opinii jury.  

Jadwiga Misiurka 
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Ferie w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach 

A w „Ziarenku” ... 

Ferie zimowe to czas zasłużonego odpoczynku dla dzieci  
i młodzieży. Któż nie lubi słodkiego lenistwa, spania do połu-
dnia i czasu wolnego, w którym można robić co tylko się chce. 
A w czasie wolnym za sprawą Wójta Gminy, Pana Sebastiana 
Bacy, uczniowie mogli za darmo pojechać na basen do Kietrza. 
Pojechał każdy, kto wyraził na to ochotę. W sumie z takiej for-
my wypoczynku skorzystało około 150 uczniów. Dzieci wesoło 
pluskały się w wodzie, pływały, bawiły się w towarzystwie ró-
wieśników. Czas przeznaczony na pobyt w basenie płynął szyb-
ko i żal było wychodzić z wody.  

W ramach aktywnych ferii 11 lutego 90 uczniów ZGS poje-
chało również na wycieczkę do Wrocławia. Jej organizatorem 
była wicedyrektor Aneta Pelc. Główną atrakcją było zwiedzanie 
Afrykarium. To niezwykłe miejsce, w którym w 19 basenach  
i zbiornikach można zobaczyć zwierzęta Czarnego Lądu, urze-
kło naszych uczniów. Cuda fauny afrykańskiej podziwiały duży-
mi oczami i otwartą buzią, a zachwytom nie było końca.  
To miejsce zrobiło wrażenie nie tylko na dzieciach, ale również 

na ich opiekunach. Po afrykańskiej lekcji przyrody uczniowie 
skorzystali z „magicznego” miejsca, jakim jest dla nich McDo-
nalds. Zakończeniem atrakcji był pobyt w kinie.  

Dziękuję uczniom, którzy chcieli wybrać aktywną formę wy-
poczynku podczas ferii i skorzystać z organizowanych dla nich 
atrakcji, rodzicom, którzy zadbali o przywozy i odwozy swoich 
pociech oraz nauczycielom, którzy podczas wszystkich wyjaz-
dów społecznie pełnili funkcje opiekunów.  

Dyrektor 
Zenobia Majewska  

W czwartek 28.01.2016r. w Ziarenku odbył się bal karnawało-
wy - „Mam talent”, podczas którego dzieci mogły zaprezento-
wać swoje talenty. Jury miało przyjemność ocenić wiele wystę-
pów w przeróżnych kategoriach. Zobaczyliśmy ciekawe chore-
ografie, wysłuchaliśmy pięknych piosenek oraz podziwialiśmy 
prace plastyczne i techniczne. Dzieciaki bardzo zaangażowały 
się w przygotowanie swoich występów i prac: w kategorii ta-
necznej zaprezentowali się Wiktoria Kawulok, Karolina Kawu-
lok, Patrycja Hawron, duet Julia Popiel i Kacper Kołodziej, trio 
Wiktoria Kawulok, Karolina Kawulok oraz Joanna Balicz, ze-
spół Zuzanna Atłachowicz, Hanna Blicharz, Amelia Szewczyk  
i Malina Baca. W kategorii muzycznej zaprezentowali się solist-

ka Oliwia Krysztul w piosence „Laleczka z saskiej porcelany” 
oraz trio w składzie Michał Szewczyk, Filip Pelc, Kamil Kodura 
w komicznej interpretacji piosenki „Naucz mnie”. W ostatniej 
kategorii prac ręcznych prezentowali się Filip Olender, Tomasz 
Stec i Joanna Balicz.  

Jury starało się wszystkich sprawiedliwie ocenić. Publiczność 
mogła również wybrać swoich ulubieńców – Oliwię Krysztul 
oraz trio chłopców. Na naszej zabawie wybraliśmy także naj-
piękniejszy kotylion. Zabawa była przednia! Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy i cieszymy się, że w naszej placówce rosną 
takie talenty!  

Wolontariusze z Ziarenka 
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Karnawał na sto dwa !!! 
Chociaż w tym roku był krótki, to w naszym Przedszkolu bar-

dzo udany. Gościli śmy Nasze Babcie i Dziadków.  

Odbyły się dwie zabawy 

06.02.2016 r. bawili się dorośli,  

a 09.02.2016 r. w barwnej scenerii przedszkola, w kolorowych 
strojach tańcowały przedszkolaki 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, oraz Przedszkolaki składają 
serdeczne podziękowania. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za udział, pomoc  
i wsparcie przy organizacji zabawy dochodowej  

dla Przedszkola. 
Dziękujemy za: upieczenie ciast, zrobienie sałatek, przekaza-
nie środków rzeczowych na zabawę, oraz fantów i gadżetów 
do loterii fantowej, -pomoc przy nakrywaniu, sprzątaniu,  
DZIĘKUJEMY za każdą nawet najmniejszą pomoc  
wszystkim Pracownikom Przedszkola  
Dziękujemy firmom, instytucjom, oraz osobom niezwiąza-
nym bezpośrednio z przedszkolem za wsparcie rzeczowe, za 
przekazane bony podarunkowe, zaproszenia, oraz gadżety 
do loterii fantowej 

PODZIĘKOWANIA DLA:  
1. Wójta Gminy Branice Sebastiana Baca. 
2. Państwa L. M. Lenartowicz. 
3. Pana Jana Borzuckiego. 
4. Zakładów Fryzjerskich: Wiola, Dominika, Anna  
5. Właścicieli pizzerii Macello. 
6. Właścicieli Stacji Paliw w Branicach. 
7. Pani Justyny Baca. 
8. Janusza Czekańskiego. 
9. Właścicieli sklepów: „u Heńka”, „Modna Pani”,  „u Antka”  
10. Pana Adriana Wojtusia. 
11. Pana Kazimierza Węglowskiego. 
12. Właścicieli Firmy Galmet. 
13. Zarządu i Pracowników Banku Spółdzielczego w Namysło-

wie oddział w Branicach. 
14. Firmy Top-Farms - Głubczyce. 
15. Firmy „Gabi” -Pa ństwo G.E. Kowaczek. 
16. Zarządu sklepu Inter-Marche Głubczyce. 
17. Właścicieli Hurtowni Wawa i Ala.  
18. Pani Kazimiery Węglarz. 
 

Marzena Barszczewska, Danuta Pikuła 

Mi ędzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Wójta Gminy Branice 

30 stycznia 2016 r. w hali sportowej  
w ZGS Branice odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Branice. Mecze rozgrywa-
ne były systemem „każdy z każdym”. Po 
rozegraniu zaciętych sześciu spotkań, kla-
syfikacja końcowa przedstawiała się na-
stępująco: 
I miejsce - drużyna z Krnova, 
II miejsce - drużyna z Branic, 
III miejsce - GRYF Kietrz, 
IV miejsce - AMBIT Pawłowiczki. 

Skład naszej drużyny: Joanna Książek, 
Łukasz Kędzierski, Janusz Książek, To-

masz Olender, Bartosz Tokarz, Łukasz 
Surma i Piotr Wiecha. 

Sędziowała: Katarzyna Walo. Obsługą 
techniczną tablicy zajmowali się: Seba-
stian Pawlisz i Tomasz Astukiewicz, któ-
rym za profesjonalizm i poświęcenie wol-
nego czasu w pierwszym dniu ferii,  
w imieniu Wójta Gminy Branice oraz za-
wodników, bardzo dziękujemy! 

Gratulujemy zwycięzcom z Krnowa! 
Dziękujemy za udział wszystkim 

uczestnikom oraz osobom, które zajmo-
wały się organizacją turnieju (Paniom: 
Krysi, Eli, Grażynce i Beatce!) No i nie 
można zapomnieć o podziękowaniach dla 
gminnego koordynatora sportu - Łukasza 
Kędzierskiego! 

Redakcja 
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14 stycznia 2016 r. w hali sportowej 
ZGS w Branicach odbyły się zawody po-
wiatowe "Mały Olimpijczyk". Naszą 
gminę reprezentowały drużyny dziewcząt 
i chłopców z SP Branice, które we wtorek 
wygrały w gminnych zawodach organizo-
wanych w SP we Włodzieninie. Opieku-
nami drużyn na dzisiejszych zawodach 
byli nauczyciele wychowania fizycznego: 
Edward Czyszczoń i Bartłomiej Pleśniak. 
W przygotowaniach klas III brała udział 
Joanna Książek. Zawody zorganizował 
gminny koordynator sportu - Łukasz Kę-
dzierski. 
Nasze drużyn wystąpiły w następujących 
składach: 

− chłopcy: Szewczyk Michał, Furman 
Piotr, Herbut Tomasz, Nowaczewski 
Mateusz, Krysztul Kacper, Tłuczek 
Gracjan, Grządziel Tomasz, Wójcik 
Dawid, Pelc Filip. 

− dziewczęta: Zyzynawska Natalia, Ba-
licz Joanna, Heba Emilia, Wacławik 
Jessica, Paliga Paulina, Kawulok 
Wiktoria, Pieszak Klaudia, Kubik 
Weronika, Krysztul Oliwia. 

Wyniki zawodów: 
Chłopcy: 
I m – SP Branice 
II m – ZSP Kietrz 
III m – SP nr2 Głubczyce 
IV m – PSP Baborów 

Dziewczęta:  
I m – ZS Lisięcice 
II m – ZSP Kietrz 
III m – SP Branice 
IV m – PSP Baborów 
Tym samym awans do półfinału woje-
wódzkiego uzyskały: drużyna chłopców  
z SP w Branicach i drużyna dziewcząt  
z ZS w Lisięcicach. 
Gratulujemy zwycięzcom!  

Dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom, a opiekunom za ich przygo-
towanie! Poziom zawodów był wysoki,  
a walka była zacięta do końca! 

Redakcja 

Zawody powiatowe „Mały olimpijczyk” 

Po raz drugi z rzędu Młode Orły Bra-
nickie wygrały turniej piłki nożnej z cy-
klu „Bawi nas piłka”, który odbył się 24 
stycznia 2016 w hali sportowej w Babo-
rowie. W turnieju udział wzięło aż 8 ze-
społów, które zostały podzielone na dwie 
grupy. W grupie pierwszej znalazły się: 
Cukrownik Baborów I, LUKS Pawło-
wiczki, Orlik Kietrz, Ruch Zubrzyce.  
W grupie drugiej znalazły się: Sokół Bo-

guchwałów, Polonia Głubczyce, Cukrow-
nik Baborów II i Młode Orły Branickie. 

Mecze w grupach rozgrywane były sys-
temem „każdy z każdym” a następnie we-
dług miejsc zajętych w grupie rozgrywa-
ne były mecze o poszczególne miejsca. 
Młode Orły Branickie po zwycięstwach 
w swojej grupie 3 – 0 z Sokołem Bogu-
chwałów, 1 – 0 z Cukrownikiem Babo-
rów II i 3 – 2 z Polonią Głubczyce zajęli 

pierwsze miejsce i pozostał im jeszcze 
tylko ostatni najważniejszy mecz ze zwy-
cięzcą grupy pierwszej o pierwsze miej-
sce w turnieju. Przeciwnikiem młodych 
piłkarzy z Branic okazali się rówieśnicy  
z Cukrownika Baborów I. W zaciętym 
meczu finałowym wyższość nad przeciw-
nikami pokazały Młode Orły pokonując 
rywali 5 – 1. Najlepszym zawodnikiem 
całego turnieju wybrany został zawodnik 
Młodych Orłów: Piotr Furman!  

Młode Orły Branickie reprezentowali: 
Tomasz Herbut, Michał Szewczyk, Piotr 
Furman, Gracjan Tłuczek, Mateusz Her-
but, Oskar Sipel, Daniel Herbut, Mateusz 
Hawron, Oskar Wierzbicki, Kacper 
Krysztul, Bartosz Herbut, Filip Pelc.  

Trenerem drużyny jest Łukasz Kędzier-
ski. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Młode Orły Branickie 
2. Cukrownik Baborów I 
3. Orlik Kietrz 
4. Polonia Głubczyce 
5. Cukrownik Baborów II 
6. LUKS Pawłowiczki 
7. Ruch Zubrzyce 
8. Sokół Boguchwałów 
Kolejny turniej zaplanowany został na 21 
lutego w Hali Głubczyckiego ZOKIS-u. 

Redakcja 

Młode Orły Branickie znów górą 
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Droga już gotowa Sukces branickich  
unihokeistów 

Opolska Karta Rodziny i Seniora 
Informacja o przedłużaniu na następne 2 lata kart wydanych w terminie do końca 2015 roku. 

Zapraszamy osoby które posiadają już Opolską kart ę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data 
ważności kart OKRiS, aby zgłosiły się do Urzędu Gminy w Branicach pokój nr 11, w celu doklejenia 
dodatkowych hologramów na ww. kartach, aby umożliwi ć ich przedłużenie o kolejne 2 lata do koń-
ca 2017 roku.  

Karty dla Seniorów wydawane są bezterminowo. 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego  

w Branicach zwraca się z prośbą do Rodziców  
i wszystkich chętnych o przekazywanie na rzecz naszej 

placówki 1% podatku dochodowego.  
Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na zakup  
nowoczesnych pomocy i sprzętu informatycznego,  

bez których prowadzenie lekcji w sposób ciekawy jest 
dziś niemożliwe. 

Aby pieniądze trafiły do naszej Szkoły w rubryce  
„cel szczegółowy” w PIT należy wpisać:  

Twoja Szkoła ID 136 799 
KRS 0000207472 

Dyrektor  
Zenobia Majewska  

Mistrzowie powiatu głubczyckiego SP Branice - chłopcy awan-
sowali do finału wojewódzkiego w unihokeja. 20 stycznia półfinał 
odbył się w hali sportowej w Prudniku. Startowało 6 drużyn.  

Dwie najlepsze: Lasocice (VI miejsce w Polsce) oraz SP Brani-
ce wraz z drużynami z drugiego turnieju półfinałowego zagrają w 
lutym o tytuł mistrza województwa opolskiego.  

Drużyna chłopców: Mateusz Bywalec, Michał Redel, Gracjan 
Herbut, Grządziel Kacper, Rafał Szyszka, Miłosz Walecki, Irene-
usz Zyznawski, Korszyłowski Jakub, Kacper Balicz oraz trener 
Bartłomiej Pleśniak 

Redakcja 

W poniedziałek 8 lutego 2016 r. zakończyliśmy utwardzanie 
drogi transportu rolnego, która jednocześnie prowadzi do jed-
nej z prywatnych posesji leżącej w obrębie sołectwa Uciecho-
wice. Dotychczas dojazd do tego domu był utrudniony, gdyż 
na polnej drodze często tworzyły się duże kałuże i koleiny. 
Dzięki życzliwości pana Kazimierza Węglowskiego udało nam 
się nawieść ponad 170 ton kamienia na podbudowę drogi. Na 
wierzch zaś zakupionych zostało 150 ton drobnej frezowiny. 

Serdeczne podziękowania należą się panom: Arturowi Nowak, 
Edwardowi i Bartłomiejowi Kopeczek oraz Józefowi Kawik, 
którzy zaangażowali się w prace związane z koordynacją zada-
nia, ładowaniem i transportem kamienia i frezowany, jak rów-
nież firmie „Grabowski” - Usługi ziemne, która wykonała pra-
ce związane z korytowaniem drogi oraz rozgarnianiem i ubija-
niem kamienia. 

Wójt Gminy  
Sołtys Wsi Uciechowice 

 28 stycznia w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Opolu odbył się 
finał Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Niemieckiego dla uczniów 
szkół podstawowych.  
 Wzięło w nim udział ponad  
60-ciu uczniów z całej Opolszczy-
zny. W gronie laureatów znalazła 
się Blanka Bańkowska, uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Marii Dą-
browskiej w Branicach.  
To nie pierwszy sukces Blanki. 

Uczennica w latach 2014-2015 zajmowała pierwsze miejsca  
i zdobywała tytuł laureata w Ogólnopolskich Konkursach Języka 
Niemieckiego „Albus” i „Galileo”. 

Blance gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Urszula Nawaryńska  

Braniczanka laureatką konkursu 
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Z kart historii Ziemi Branickiej   
Historia miejscowości gminy Branice jest 

bardzo bogata. Nierozerwalnie związana 
jest z dziejami parafii i obiektów sakral-
nych, które niejednokrotnie są jedynymi 
zabytkami w tych miejscowościach. W ko-
lejnych wydaniach Informatora Branickie-
go postaram się w krótkiej syntezie, zacho-
wując alfabetyczną kolejność, przedstawić 
czytelnikom dzieje parafii naszej gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem budowli ko-
ścielnych. W miarę posiadanych materia-
łów archiwalnych opracowania będą wzbo-
gacone starymi fotografiami. Ograniczenia 
związane z wielkością artykułów określiły 
ramy czasowe publikowanych, krótkich 
monografii parafii. Kończą się one na  
II wojnie światowej. Historia parafii po  
II wojnie światowej, z polską administracją 
kościelną stanowi osobną dziedzinę badań, 
która być może będzie tematem następnych 
artykułów. 

Bliszczyce 
Kościół w Bliszczycach istniał już w cza-

sach średniowiecza kiedy biskupem ołomu-
nieckim był Bruna z Schauenburga (1205 - 
1281). Był zbudowany z drzewa. Dwukrot-
nie uległ zniszczeniu podczas pożaru. Po 
pożarze w okresie wojny trzydziestoletniej 
odbudowano kościół na podstawie planów 
kościoła w Ściborzycach Małych. Od 1280 
roku bliszczycka parafia wraz z kościołem 
należała do właściciela zamku Schellen-
burg (ruiny zamku znajdują się na wzgó-
rzu, po czeskiej stronie, naprzeciw Blisz-
czyc). Pierwsze wzmianki o kościele po-
chodzą z 14 stulecia. W 1430 roku pro-
boszczem był Jakob Schoberlin. Bliszczyce 
były już więc przed reformacją osobną pa-
rafią. W okresie reformacji kościół prze-
szedł w ręce protestantów. Pastorami prote-
stanckimi byli Matheus Beck z Münst-
erberg i Johannes Volkmann. W 1633 roku 
Bliszczyce zostały filią parafii w Krnovie. 
W roku 1672 dziekanem Krnova  i okolicz-
nych miejscowości, w tym Bliszczyc i Bra-
nic był Cornelo Ottweiler, który na wzgó-
rzu Cvilin zbudował kapliczkę (w tym 
miejscu obecnie stoi kościół, który był 
miejscem pielgrzymkowym). Wspomina on 
o zbudowaniu murowanego kościoła  
w Bliszczycach poświęconego św. Kata-
rzynie. W 1779 roku z kościoła skradziono 
monstrancje i inne przedmioty liturgiczne. 
Odnaleziono je w lesie koło Dobieszowa. 
Zostały one zwrócone kościołowi. Od 1782 
roku Bliszczyce były administraturą. Para-
fią stały się ponownie w 1862 roku. Księgi 
parafialne prowadzono od 1665 roku. Wie-
żę dobudowano w 1682 roku. W 1794 roku 
wyremontowano obydwie wieże. Kościół 
został otoczony kamiennym murem w I po-
łowie 17 wieku. Na przestrzeni lat dokona-
no wielu modernizacji kościoła. W 1791 
roku dokonano remontu północnej części 
dachu budowli. W 1812 roku wyremonto-

wano zakrystię, natomiast w 1814 roku po-
kryto gontem południową część dachu.  
W 1832 roku dach kościoła i zakrystii po-
kryto łupkiem. Kościół otynkowano,  
a środkowa mała wieża zyskała nową ko-
pułę. W listopadzie główną wieżę kościoła 
przykryto nową kopułą. W 1862 roku roz-
budowano plebanię. Obraz św. Katarzyny, 
na wzór zachowanego dokumentu z parafii 
w Opawicach, namalował i podarował ko-
ściołowi pochodzący z Bliszczyc, a działa-
jący we Wrocławiu prof. Kalter. Ołtarz po-
chodzi z 1886 roku i był darem tajnego rad-
cy sanitarnego pochodzącego z Bliszczyc 
Benedykta Menschiga. W 1889 roku za-
montowano nową, gotycką kazalnicę i wy-
remontowano kościół, a w 1891 roku za-
montowano marmurowe balaski. W 1902 
roku wymalowano wnętrze kościoła i za-
montowano nowy gotycki ołtarz boczny. 
Boczne ołtarze poświęcono Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny. Obrazy 
drogi krzyżowej namalował w 1906 roku 
von Waldowsky z Wrocławia, a ramy wy-
konał stolarz Franz Kuhn. W 1930 roku 
otynkowano kościół i wymalowano wnę-
trze. Nowe organy zostały wykonane  
w 1874 roku przez Józefa Habla z Blisz-
czyc. Zegar na wieży zamontowano  
w 1879 roku. Nowe dzwony zawieszono  
w wieży w 1906 roku. Największy z wiszą-
cych dzwonów wykonał Paulus Reimer  
w 1690 roku w Ołomuńcu, poświęcono go 
św. Magdalenie. Podczas I wojny św. 
wszystkie dzwony oprócz św. Magdaleny 
zostały skonfiskowane przez wojsko. Na-
stępna konfiskata trzech dużych dzwonów 
nastąpiła podczas II wojny św. 

W 1939 roku zamontowano centralne 
ogrzewanie w kościele. Nowy cmentarz  
w 1915 roku otoczono z trzech stron 2 me-
trowym murem. Na cmentarzu postawiono 
masywny, granitowy pomnik z 6 metro-

wym krzyżem, zaprojektowany przez ar-
chitekta z Wrocławia Hansa Schlichta 
(architekta między innymi branickiego ko-
ścioła i wieży zakładów papierniczych w 
Krapkowicach). Na tablicy umieszczono 
nazwiska 67 poległych mieszkańców Blisz-
czyc. Obok cmentarza w 1930 roku wybu-
dowano klasztor sióstr zakonnych. Duszpa-
sterzami w Bliszczycach byli: 

1. Georg Haizler – administrator 1778 – 
1783. Urodził się w Głubczycach. 

2. Karl Leib, od października 1783 do 
sierpnia 1812 roku. Pochodził z Głub-
czyc. 

3. Anton Laufer od 1812 – do marca 1813 
roku. Poprzednio był proboszczem  
w Nowej Cerekwi. 

4. Josef Kroemer 1813 – 1822. 
5. Franz Rismann 1822 – 1853. Urodził 

się w Głubczycach. W 1853 roku prze-
szedł na emeryturę. Zmarł 6 październi-
ka 1862 roku. 

6. Vinzenz Weczerek 1854 – 1862. Po-
przednio był kapelanem w Głubczy-
cach. Zmarł na atak serca 20 listopada 
1867 roku w pięćdziesiątym roku życia. 

7. Ludwig Scherner 1867 – 1874. W tym 
czasie nastąpiły restrykcje związane  
z Kulturkampfem. Parafią zawiadywał 
z ramienia rządu pruskiego nauczyciel 
Kandler, który po długiej chorobie 
zmarł na atak serca 30 października 
1886 roku. Przez krótki okres czasu, od 
października 1886 do 29 sierpnia 1887 
roku parafią kierował Johann Herbst. 
(Hoffrichter podaje, że w latach 1886 -
1888 administratorem był Emil Fuchs). 

8. Josef Lux od 7 września 1887 do 10 
października 1903 roku. Pochodził  
z Równego. W 1903 roku został prze-
niesiony do Zubrzyc, gdzie pełnił funk-
cję proboszcza. 

9. Eduard Vogt od 27 październik 1903 do 
30 września 1920 roku. Zmarł na atak 
serca w Bliszczycach. Przed objęciem 
placówki w Bliszczycach pracował  
w Zopowej. 

10.  Emil Komarek z Głubczyc oraz Gladi-
sch z Posucic od 30 września 1920 do  
1 grudnia 1921 roku jako administrato-
rzy parafii z nominacji dziekana Müll-
era z Głubczyc. 

11.  Josef Wosnik nominowany 1 września 
1921 do 1937 roku. Z powodu choroby 
stanowisko proboszcza objął 7 lutego 
1922 roku. Pochodził z Kietrza.  

12.  Fridrich Hantke 1937, pełnił obowiązki 
administratora parafii kilka miesięcy po 
śmierci proboszcza Wosnika.  

13.  Winzenz Hartmann od 30 września  
1937 do 8 października 1948 roku. Po-
przednio był kapelanem w Branicach. 
W 1948 roku wyjechał do Niemiec. 

dr Benedykt Pospiszyl 
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Termin   
sesji Tematyka sesji Sposób przygotowania 

Styczeń 

1. Uchwalenie budżetu Gminy Branice. 
  
2. Uchwalenie Planu Pracy Rady Gminy na 2016 r. 
  
  
3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 r. 

Wójt Gminy Branice. 
  
Projekt przygotuje Przewodniczący Rady Gminy. 
  
 
Projekt przygotuje Komisja Rewizyjna. 

Luty  

1. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 
realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie za 2015 r. 
  
  
2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2016 rok. 
  
3. Informacja w zakresie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych  
z Gminą Branice. 

Przedstawi Przewodniczący Gminnej Komisji d/s 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bra-
nicach. 
  
Projekt przygotuje Gminna Komisja d/s Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
  
Udzieli Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu. 

Marzec 

1. Informacja o bezpieczeństwie p. pożarowym na terenie gminy. 
  
  
  
2. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego  
w Gminie Branice. 
  
  
 3. Informacja o stanie  dróg w Gminie Branice. 
  
  
 4. Informacja na temat mienia komunalnego Gminy Branice. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
  
Informacji udzielą przedstawiciele Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej i Povodi Odry. 
  
Wójt Gminy Branice. 
Starosta Powiatu Głubczyckiego. 
  
Wójt Gminy Branice. 

  
Kwiecień 

1.Udzielenie informacji dot. działania Domów Pomocy Społecznej na te-
renie Gminy Branice. 
  
2. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej miesz-
kańcom na terenie gminy Branice. Problem ubóstwa. 

Starosta Powiatu Głubczyckiego. 
  
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Maj  

1. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Branice”. 
  
2. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
  
3. Informacja na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice. 

  
  
Przedstawi Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. 
  
Wójt Gminy Branice oraz lekarz weterynarii. 

Czerwiec 

1.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 
  
  
 
2. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych  
w Gminie Branice. 
  
3.Informacja dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
  
4. Informacja dotycząca działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Brani-
cach. 
  
5. Informacja w sprawie działań na rzec ochrony środowiska naturalnego 
w Gminie Branice. 

Komisja Rewizyjna po kontroli sprawozdania z wy-
konania budżetu przedstawi opinię oraz wniosek do 
RIO. 
  
Udzieli Wójt Gminy Branice. 
  
  
Starosta Powiatu Głubczyckiego. 
  
Kierownik NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach. 
 
  
Wójt Gminy Branice. 

Plan pracy Rady Gminy Branice na 2016 r. 

Wrzesień 

1.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze. 
  
2.Informacja nt. placówek oświatowo–wychowawczych w Gminie Brani-
ce. 
  
3. Informacja nt. funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej Gminy  
i Województwa. 

Wójt Gminy Branice. 
  
Dyrektorzy placówek. 
  
  
Przedstawiciel izb rolniczych. 

Paździer-
nik  

1. Podsumowanie współpracy Gminy Branice 
z sąsiednimi państwami. 
  
2. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gmi-
ny. 
  
3. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Branice”. 

Wójt Gminy Branice. 
  
  
Komendant Powiatowy Policji. 
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OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy  
Branice przeznaczonych do dzierżawy: 

1. Oznaczenie nieruchomości:  
− część działek nr 152/11 i 152/10  opisana w KW OP1G/00021372/8 

położonych w miejscowości Branice ul. Szkolna (teren przy base-
nie). 

2. Opis nieruchomości: 
− działki przeznaczone pod zabudowę garażową (tzw. blaszaki).  

Dojazd drogą utwardzoną. Uzbrojenie techniczne działki: energia 
elektryczna. Dzierżawa na okres 3 lat. 

3. Koszt dzierżawy części działki nr 152/11, 152/10  
-   34,50 zł/m-c . 

4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa na okres 3 lat. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzen-

nego: przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacji, w tym na-
ziemne miejsca do parkowania, garaże samochodowe. 

Z dniem 23 marca 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez 
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, 
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowa-
nej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim wła-
ścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 
nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najem-
cą lokalu mieszkalnego. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj.do 02.03.2016 r. oraz na ła-
mach gazety lokalnej Informator Branicki.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 34, ust. 1 pkt. 1  
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 

gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy: 

1. Oznaczenie nieruchomości:  
− działka nr 929/1 o pow. 0.2000 ha opisana w KW OP1-

1G/00021372/8 położona w miejscowości Branice 
2. Opis nieruchomości: 
− działka przeznaczona na cele rolnicze, wg. ewidencji gruntów 

oznaczona RIIIa Dojazd drogą polną. Uzbrojenie techniczne dział-
ki: nie występuje. Dzierżawa na okres 3 lat. 

3. Koszt dzierżawy działki nr 929/1 - min. 400zł/ha. 
4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa na okres 3 lat. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania prze-
strzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- 
działka niezabudowana Nr: 929/1 stanowią teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Z dniem 23 marca 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez 
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, 
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowa-
nej ustawy lub odrębnych przepisów, albo osoba ta jest poprzednim 
właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub 
najemcą lokalu mieszkalnego. 
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj.do 02.03.2016 r. oraz na 
łamach gazety lokalnej Informator Branicki  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Listopad 
1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 
  
2.Informacje o wykorzystaniu środków unijnych. 

Wójt Gminy Branice 
  
Wójt Gminy Branice 

Grudzień 

Prace Komisji Rady Gminy Branice nad budżetem Gminy Branice na rok 
2017. 

Projekt budżetu przygotuje Wójt Gminy. Komisje 
omówią projekt 
i przedstawią wnioski. 

OGŁOSZENIE – PRACA  
W CZECHACH!  

Poszukiwana pomoc do kuchni w restauracji  
Motorest R 11 w Skrochovicích w Czechach,  
pół km od wsi Boboluszki.  

Wymagania: podstawowa znajomość języka czeskiego i doświadczenie w kuchni. 
Dziennie przygotowywanych jest ok. 150 posiłków. Praca w godz. 7.00 - 15.00. 
Szczegóły osobiście w restauracji: Motorest R 11, ul. Opavská 15/94, 747 71 Bru-
movice-Skrochovice (na rozmowę należy umówić się telefonicznie)  
Strona interetowa: www.r11.cz 
e-mail: gasiorkova@seznam.cz, telefon: +420739612744 

OGŁOSZENIE – PRACA 
W OPAVIE!  

Poszukiwany pracownik linii produkcyj-
nej (mężczyzna)  

do Spółki OSTROJ a.s. z Opavy - znaczą-
cego producenta asortymentu urządzeń 
górniczych dla wszystkich warunków  

eksploatacji w kopalniach głębinowych  
i innych wyrobów maszynowych o ponad  

60-letniej tradycji w produkcji.  
Praca od poniedziałku do piątku w trybie 
trzyzmianowym: 
- ranna 6-14,  
- południowa 14-22,  
- nocna 22-6.  
Miesięczna pensja: 15 000 Kc.  
Umowa na 6 miesięcy, po ocenie pracow-
nika następnie możliwa umowa na czas 
nieokreślony. 
Szczegóły można omówić telefonicznie  
w godzinach pracy 6.00-14.00.  

Osoba do kontaktu: Pavel Böhm 
e-mail: bohm@ostroj.cz 
telefon: +420 737 231 040 

OFERTA ZATRUDNIENIA  
SZPITAL W BRANICACH  

Z  A  T  R  U  D  N  I: 
− OSOBĘ POSIADAJĄCA WIEDZ Ę I DOŚWIADCZENIE  

W ZAKRESIE OGRODNICTWA, 

DANE KONTAKTOWE: 
tel. 077/403-43-07 
lub e-mail: sws.kadry@op.pl 
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W styczniu 2016r. 
 

Urodzili się 
1. Bugdoł Miłosz - Wiechowice 

2. Toczyska Joanna - Lewice 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

 

W styczniu na terenie  
gminy Branice  

nie zawarto żadnego 
związku małżeńskiego 

 

Odeszli 

1. Kukuczka Helena - lat 56, Wiecho-
wice. 

2. Petecka Paulina - lat 91, Branice. 

3. Walaszek Władysław - lat 77, Lewi-
ce. 

4. Marczak Maria - lat 79, Lewice. 

5. Behra Elżbieta - lat, 90 Turków. 

6. Bednarska Bożena - lat, 52 DPS 
Dzbańce. 

7. Orliński Jacek - lat, 59 DPS Dzbań-
ce. 

8. Łozicki Adam - lat, 38 Włodzienin-
Kolonia. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6691 mieszkańców,  

w tym 3429 kobiet. 

W styczniu 2015 r.  
było nas 6734 osób. 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  
z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadziła  
od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Są to bezrobotni 
(niezależnie czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci i rolnicy, a także wyko-
nujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub pro-
wadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macie-
rzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. 

Świadczenie przysługuje matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia pobiera-
nia świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią 
tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świad-
czenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie w przypadku śmier-
ci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO  
Jest to kwota 1000 zł miesięcznie i nie jest ona uzależniona od kryterium dochodo-

wego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu,  
ani innym obciążeniom. 

UWAGA!  
Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych 

przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim 
przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało  

od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co naj-
mniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposaże-
nie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub 
okres urlopu rodzicielskiego. 

Wnioski o świadczenia rodzicielskie są przyjmowane przez  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, pok. Nr 13 i 15 
Aneta Kuziora 

Kierownik OPS w Branicach 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE  

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA  
ZASIŁKU RODZINNEGO  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż dnia 1 stycznia 2016 r. weszły 
w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa 
do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r. przepisa-
mi rodzina przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 
zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. 
Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”  spowodowało, że świadczenia będą 
stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekro-
czeniu progu.  

Aneta Kuziora 
Kierownik OPS w Branicach 


