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A k t u a l i a

Sołtysi - po wyborach
Boboluszki

Marek Modzelewski

Grodczany

Krzysztof Saduniowski

Jakubowice

Czesław Pierzga

Turków

Krystyna Lubczyk

Uciechowice

Janusz Sęga

Wiechowice

Tadeusz Szumlewicz

DzierŜkowice

Franciszek Urbaczka

Niekazanice

Jan Bartoszewski

Wódka

Zdzisław Semanyszyn

Jędrychowice

Artur Wojtuś

Michałkowice

śaneta Malota

Posucice

Mirosław Barski

Dzbańce

Jan Humeniuk

Dzbańce - osie-

Urszula Pawluś

dle

Lewice

Lesław Szelepa

Branice

Janusz Grabowski

Bliszczyce

GraŜyna Czepczor

Jabłonka

Józef Iluk

Włodzienin

Jan śłobicki

Włodzienin -

Grzegorz Mikler

kolonia

Wysoka

Edward Kiszczyk

Okradanie Cegielni
W nocy z 8 na 9 maja nieznani sprawcy wycięli
ponad 600 m energetycznej linii napowietrznej zasilającej koparkę kopiącą glinę.
W nocy z 21 na 22 maja nieznani sprawcy włamali się do warsztatu cegielni i skradli ponad 100 kabli
energetycznych. Łup porzucili na polu 300 m od zakładu.
Wyznaczono nagrodę 1000zł za pomoc w wykryciu
zaistniałych zdarzeń. tel. 077 4868 196.
Paweł Chodakowski

I znowu umarłem
Wtedy gdy jeszcze Ŝyli, posadzili na naszym wspólnym
cmentarzu lipy, które po Ich śmierci splotły się z nimi w nowym
ziemskim bycie. Dziś umierają ponownie razem z drzewami, bo
jacyś wandale wywiercili dziury w drzewach i zalewają je kwasami.
Dwanaście starych lip nawierconych tym samym wiertłem.
Wartość opałowa 15 tysięcy, wyliczona kara 50 000,-. Poszukujemy sprawców - zapewniam dyskrecję: 509 321 929.

Odpust w Gródczanach
Hołdując zasadzie dobrej zabawy w niedzielę 27 maja br
odbył się festyn odpustowy we wsi Gródczany. Impreza rozpoczęła się od meczu piłkarskiego między
Grójczanami a resztą gminy. Mecz wygrały
Gródczany.
Następnie odbył się
wyczekiwany przez
wszystkich turniej
tenisa
stołowego
nazwany Turniejem
Pokoleń. W kategoriach do 18 – stu
i powyŜej 18 – stu
lat. Kategorię do 18 – stu lat wygrał Marcin Koroblewski, a drugie
miejsce zajął Patryk Barton następny był Adrian Russ i Fabian
Russ. W kategorii powyŜej 18 – stu lat pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Kopeczek, kolejne Adam Kosik, dalej Jakub Wyskwar i
Tadeusz Gniewek. Bartłomiej Kopeczek z Uciechowice okazał się
niepokonanym i to on w finale zdobył „Puchar Pokoleń”.
Od godziny 15 przy altanie zgromadzili się goście i przy
muzyce biesiadnej rozpoczął się piknik rodzinny. MoŜna było postrzelać na strzelnicy, która cieszyła się duŜym wzięciem, porozmawiać w miłym towarzystwie przy piwie
i smaŜonej na grillu
kiełbasce. Wieczorem,
gdy zrobiło się chłodno towarzystwo przeniosło się do świetlicy
i rozpoczęła się zabawa taneczna, do której
przygrywał
DJ
„Sołtys”.
Za przygotowanie całej imprezy i
nadzór nad nią oraz dobrą muzykę na zabawie dziękujemy Sołtysowi wsi Gródczany Krzysztofowi Saduniowskiemu oraz Radzie
Sołeckiej.
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A k t u a l i a
Remonty

Michałkowice

Jak nam podaje do wiadomości
Starostwo Powiatowe w Głubczycach w
naszej gminie remontem objęte będą
następujące drogi powiatowe: Głubczyce
– Wiechowice 3692 m², Włodzienin —
Wojnowice 2100m², Uciechowice-Pilszcz 112m², Uciechowice—Grodczany
50m², Wysoka-Niekazanice 755 m², w
Grodczanach 585 m², Włodzienin—
Branice 1087 m², Bliszczyce-Branice
250 m², Bliszczyce—Mi-chałkowice
250 m².
Tam gdzie są bardzo duŜe ubytki masy
bitumicznej zostaną połoŜone mikrodywaniki: Jakubowice - Grodczany 4875
m², i Wódka — Nowy Dwór 1050 m².
Remont dróg gminnych zostanie
wykonany za kwotę 600 tys.zł. po rozstrzygnięciu przetargu.:

Dzień Dziecka okazał się
chrztem bojowym dla nowej Pani sołtys śanety Maloty. Wtedy kiedy wiele
miejsc przeznaczonych do świętowania
było zamkniętych, w Michałkowicach
bez świetlicy, bez domu kultury poradzono sobie organizując piknik na wlasnym boisku sportowym. Nie zabrak,ło teŜ sponsorów. Nagrody ufundował zaprzyjaźniony Włoch z Kalabrii Fiorantonio Arena. Czekolady i
jogurty zasponsorował zaprzyjaźniony
sołtys Widoku. Pomocą słuŜyli równieŜ
Sławomir Kubik z Branic, radny powiatu Władysław Chmielewski, Henryk Cieśla z Branic, Mariusz Stopyra z
Branic i Stanisław Pleśniak z Bliszczyc.
W imieniu dzieci i dorosłych sponsorom i wszystkim pomagającym serdecznie dziękujemy.

Uwaga
Kierownik budowy zbiornika retencyjnego we Włodzieninie poszukuje ludzi do pracy
fizycznej od zaraz.

WyróŜnieni !!!
W XIV edycji Agroligi wyróŜnieni zostali nasi rolnicy z Niekazanic Państwo Barbara i Jan
Bartoszewscy.
Gratulujemy !!!

Zawody
sportowo-poŜarnicze druŜyn
OSP o Puchar Wójta Gminy Branice odbędą się na stadionie sportowym w Branicach 1 lipca 2007
roku o godzinie 12ºº-tej.

Zero długu
Od dzisiaj 13 dzień miesiąca
będzie się dobrze kojarzył braniczanom związanym ze swoim szpitalem, poniewaŜ 13 czerwca Zarząd
Województwa umorzył długi Szpitala. Umorzenia zaległych podatków dokonał Wójt Gminy Branice.
Mamy nadzieję, Ŝe jest to początek
rewitalizacji zakładu. Szkoda tylko,
Ŝe nikt nie poniósł Ŝadnych konsekwencji za dokonane zniszczenia.

Europejska Gmina
Branice otrzymały wyróŜnienie w konkursie organizowanym na
szczeblu centralnym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Gazetę Prawną, Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundusz Poręczeń Unijnych za wejście do grupy
dziesięciu gmin, które pozyskały
największą ilość pieniędzy unijnych
(21 milionów złotych). Za te środki
budowany jest zbiornik retencyjny
we Włodzieninie.

Braniczanki dziękują
Koło Braniczanek składa
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom wycieczki do Wesołego Miasteczka zorganizowanej
z okazji Dnia Dziecka.
Wyjazd zorganizowano drugiego
czerwca. Dzieci i ich opiekunowie
za pomoc materialną dziękują:
Wójtowi Gminy Branice, GS
„SCh” Branice, Pani Helenie Wdowikowskiej, Pani GraŜynie Gółuchowskiej i Panom Jerzemu Nowaczewskiemu i Leszkowi Cieśli.
Dziękujemy—
Braniczanki

Mammobus
w Branicach
W dniach 28 i 29
czerwca 2007 roku w godzinach od 10 do 13-tej i
od 14-tej do 18-tej Panie w
wieku 50—69 lat będą mogły poddać się mammograficznemu badaniu piersi.
Mammobus będzie stał na
parkingu obok Urzędu
Gminy.

U W A G A
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr
98 poz. 1070/ przyjmowane są
zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach.
Kandydatów zgłaszają:
•
stowarzyszenia,
•
organizacje i związki
zawodowe,
•
co najmniej 25 obywateli
zamieszkujący stale na
terenie Gminy Branice,
mających czynne prawo
wyborcze.
Tryb wyboru ławników reguluje

.

cytowana ustawa
Składanie zgłoszeń do 30 czerwca
2007 r. w Urzędzie Gminy w Branicach pok. nr 21, II piętro.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Lenartowicz
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„DALEKIE WYBRZEśA CISZY”
13-05-2007 w rocznicę
zamachu na PapieŜa Jana Pawła II
został wystawiony w Bazylice
Św. Rodziny w Branicach program poświęcony Ŝyciu i twórczości Karola Wojtyły
MontaŜ słowno- muzyczny przygotowany został przez młodzieŜ
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Branicach pod kierunkiem Pani
Kingi Chuchla i Jadwigi Misiurka.
„ JuŜ tyle czasu minęło od śmierci
JPII. Tyle czasu, tyle godzin, tyle
sekund. Ile razy się zatrzymaliśmy
o Nim pomyśleliśmy. A ile razy
się za Niego modliliśmy?????
Nie moŜemy pozwolić by o Nim
zapomniano!!!!!!!!!!!!!!!! - słowa
te są odzwierciedleniem wszystkiego co moŜna było zobaczyć
tego dnia w Bazylice Świętej Rodziny w Branicach.
Młodzi ludzie zaśpiewani, pełni
miłości i radości na twarzach oddali hołd Wielkiemu Człowiekowi.
W programie została wykorzystana muzyka napisana do wierszy
przez Pana J. Kaniowskiego, któremu z całego serca dziękuję za
pomoc.
Chuchla Kinga
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chcieli wracać do domu, bo jak
stwierdzili, spodobała im się
We wrześniu 2006r. odbyła się
polska gościnność i naprawdę
wymiana polsko-niemiecka
się z nami zaprzyjaźnili.
zorganizowana przez Panią
Szczególne podziękowanie
dyrektor mgr Alinę Nowak oraz
kierujemy
za pomoc i opiekę
koordynatora programu mgr
podczas
Tadeobozu języusza
Gimnazjum
im.
Trzeciego
Tysiąclecia
w
Branicach
od
1999r.
kowego w
Krupa.
prowadzi współpracę z niemiecką szkołą IGS Mühlenberg w ZakopaMłonem dla
Hannoverze.
dzieŜ z
Pani mgr
Sylwii Brzozowskiej oraz dla
plastyczne,
Marka Krupy – studenta filolospacer po Krugii angielskiej.
pówkach,
ognisko i dysW maju 2007r. odbyła się kokoteka, ale
lejna wymiana polskonajwaŜniejsze
niemiecka. Tym razem my poto chyba dobre
jechaliśmy do Niemiec. Opierelacje między
kunami wymiany byli: Pani dynami i nierektor mgr Alina Nowak oraz
miecką młonauczyciel języka angielskiego
dzieŜą, która
mgr Tadeusz Krupa. PodróŜ
naprawdę dobyła długa i męcząca, ale
brze z nami współpracowała.
wszyscy bezpiecznie dojechaliNiemiec przyjechała do Branic,
śmy na miejsce. Wizyta rozpoWedług nas i niemieckich
gdzie czekaliśmy na nią, a nauczniów wymiana ta trwała o
częła się zwiedzaniem szkoły,
stępnie kaŜdy uczeń został zaktóra naprawdę nas zafascywiele za krótko, ale cóŜ moŜkwaterowany w polskim domu.
nowała. DuŜa, licząca około
na było zrobić? Chyba nic, bo
Uczniowie niemieccy długo nie
1800 uczniów, bardzo dobrze
wszystko, co dobre, szybko
fascynujący i interesujący.
Nocleg w góralskiej chacie,
zwiedzanie pobliskich miejscowości Zakopanego, wjazd
kolejką linowo-terenową na
szczyt Gubałówki, zajęcia

zawitali w Branicach, gdyŜ
podczas drugiego dnia wymiany wszyscy razem pojechaliśmy do Zakopanego. Pobyt w
Zakopanym okazał się bardzo

się kończy…
Po powrocie do Branic wszyscy bardzo dobrze wspominali pobyt w Zakopanem,
uczniowie niemieccy nie

wyposaŜone sale lekcyjne,
szczególnie sala chemiczna,
fizyczna, do lekcji geografii,
biologii, a poza tym sala
Ciąg dalszy na stronie 6 →
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Ciąg dalszy z poprzedniej
strony
gimnastyczna, biblioteka, boisko
szkolne, stołówka. Lekcje w szkole niemieckiej były bardzo podobne do zajęć, które odbywają się w
Polsce, aczkolwiek nauczyciele
dysponują lepszymi pomocami
szkolnymi niŜ w wielu polskich
szkołach. Po obejrzeniu szkoły,
byliśmy naprawdę mile zaskoczeni. Zostaliśmy zaproszeni przez
burmistrza Hannoveru do Ratusza, gdzie powitano nas i zapoznano bliŜej ze ,,współczesnym’’
Hannoverem. Zostaliśmy równieŜ
zaproszeni do Muzeum Techniki
w Wolfsburgu, gdzie mogliśmy
zaobserwować i sami wykonywać
wiele doświadczeń fizycznych
oraz chemicznych. Zapoznaliśmy
się z zabytkami i ich historią i wieloma atrakcjami Hannoveru, gdyŜ
grupa z Niemiec zorganizowała
dokładne zwiedzanie Hannoveru,
podczas którego opowiadała nam
o poszczególnych miejscach.
MłodzieŜ niemiecka bardzo dobrze organizowała nam czas: dyskoteki, spacery po Hannoverze,
wspólne rozmowy, zakupy, gra w
kręgle itp. Najlepszą atrakcją według nas była wizyta w CampArena, gdzie kaŜdy mógł
się ,,wyszaleć’’ , znajdowały się
tam ścianki do wspinaczki, tory do
jazdy na rolkach, rowerach, jazda
na quadach, ,,małpie gaje’’, trampoliny, itp. Było naprawdę fantastycznie. Niemiecka gościnność
okazała się naprawdę wspaniała,
juŜ na samym początku otrzymaliśmy darmowe bilety, dzięki którym mogliśmy za darmo podróŜować po całym Hanoverze, poza
tym w niemieckich domach czuliśmy się jak u siebie, było nam
naprawdę bardzo dobrze. Z całego serca chcielibyśmy podziękować uczniom z Niemiec, ich rodzicom, nauczycielom, Pani dyr. mgr
Alinie Nowak, koordynatorowi
programu, Panu Tadeuszowi Krupa oraz wszystkim innym osobom za wszystko, co dla nas zroMartyna Rojewska
bili.
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Dzień Sportu i Rekreacji w Gimnazjum.

1

czerwca to
D z i e ń
Dziecka, który młodzieŜ
gimnazjalna obchodzi od
lat tradycyjnie na sportowo. RównieŜ w tym roku
w hali sportowej odbywały się zawody, gry i zabawy, w których wzięły
udział reprezentacje klas

oraz nauczycieli i pracowników gimnazjum. Zabrakło niestety reprezentacji
rodziców. Uczniowie i nauczyciele bawili się jednak
wspaniale, co widać na
zdjęciach. Po wyścigach w
workach, slalomach, skokach na odległość i innych
zawodach, odbył się równieŜ mecz piłki koszykowej
uczniowie – kadra pedagogiczna. Puchary Dyrektora
Zespołu
GimnazjalnoSzkolnego
w Branicach
zdobyłi:
I
miejsce
–
nauczyciele,
II miejsce –
ucz nio w ie .
RewanŜ za
rok. Zapraszamy!
Alina
Nowak
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Dziewczyny z Branic w Istebnej

Na

zaproszenie

Wójta

Gminy Istebna pani Danuty Rabin i pracownika Gminnego
Ośrodka Kultury pana Janusza

Waszut w dniach 3 i 4 maja2007r. druŜyna dziewcząt z
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
przebywała w przepięknych okolicach Istebnej.
Od meczu piłkarskiego
rozpoczęła się w
amfiteatrze
"Pod Skocznią" majówka organizowana przez GOK w Istebnej i
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolontaryjne „Vides”.
Na boisku rywalizowały
dziewczyny połączonej druŜyny
Istebnej i Wisły z zespołem Branic. Nasze zawodniczki przystąpiły do meczu skoncentrowane i
dość szybko strzeliły kilka bramek. To pozwoliło utrzymać dobry wynik do końca meczu, który zakończył się naszym zwycięstwem (4:2).
Po zakończeniu rywalizacji sportowej na scenie amfiteatru rozpoczął się program artystyczny, oraz konkurencje "na

wesoło" dla przedstawicieli
Miasta Wisły i Gminy Istebna.
W drugim dniu pobytu
dziewczęta z Branic zwiedziły
przepiękne górskie okolice
dzięki grupie sponsorów, któ-

Edward Czyszczoń i Łukasz Kędzierski.
W imieniu zawodniczek
pragnę serdecznie podziękować
Dyrektor Zespołu GimnazjalnoSzkolnego, Pani Alinie Nowak za

rzy przyczynili się do zorganizowania naszego pobytu.
Opiekunami grupy byli

pomoc w organizacji wyjazdu.
M. Lenartowicz
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Pro memoriam

Informacja o moŜliwości przekraczania granicy
w pojazdach samochodowych przejściem granicznym:
BRANICE - UVALNO
Zezwoleniem Komendy Głównej StraŜy Granicznej - Nr ZG 4479/I/AC z
dnia 18 kwietnia 2007 roku wyraŜono zgodę na przekroczenie granicy państwowej samochodem przez przejście graniczne Branice-Uvalno w niŜej wymienionych terminach:

23 czerwca 2007r.
14-15 lipca 2007r.
15 września 2007r.
16 grudnia 2007r.
Mieszkańcy przekraczający granicę winni na co najmniej dwa dni
przed planowanych terminem przekraczania granicy samochodem
zgłosić pojazd do sekretariatu Urzędu Gminy oraz posiadać stosowne zezwolenie, które mogą otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice.
——————————————————————————————————

Odeszli
W kwietniu 2007 roku:
Szafraniec Stefan lat 79 z Branic(DPS)
Stanik Kazimierz l. 55 z Branic (DPS)
Pęcak Julia l. 74 z Branic
Drab Jerzy lat 53 z Dzbańce-Osiedle
Trynda Stanisława l. 86 z Wódki
Łączak Melania lat 85 z Lewic
Pączko Bolesław lat 60 z Posucic
Zuba Aniela lat 89 z Michałkowic
Źlebita Józef lat 77 z Wiechowic
Murzyn Katarzyna lat 91 z Bliszczyc
Winnicki Piotr lat 72 z Lewic
_______________________________

Urodzili się
Pachuł Zofia Małgorzata- Michałkowice
Maciaszek Nicola Roksana - Branicach
Pączko DŜesika Małgorzata - Bliszczyce
_______________________________
Veni creator

Informacja o moŜliwości przekraczania granicy pieszo poza czynnym przejściem granicznym w miejscu:
BOBOLUSZKI - SKROCHOVICE
w godzinach od: 900 - 2400
Zezwoleniem Komendy Głównej StraŜy Granicznej - Nr ZG 5281/I/JR
z dnia 8 maja 2007 roku wyraŜono zgodę na przekroczenie granicy
państwowej w miejscowości Boboluszki - Skrochovice w niŜej wymienionych dniach:

16 i 30 czerwca 2007r.
7, 8, 14 i 21 lipca 2007r.
4, 11, 18 i 25 sierpnia 2007r.·
1 września 2007r.

NowoŜeńcy
Derechowski Ryszard z Głubczyc i Moskala Agnieszka z Branic,
Konarski Mirosław z Nasiedla i Szmit
Justyna z Niekazanic,
Wiater Daniel z Lewic z Michalak Dominiką z Dobrodzienia,
Radosz Arkadiusz i Bryłka Renata z Michałkowic,
Jędrusiak Grzegorz i Wróblewska Iwonaoboje z Boboluszek,
Bętkowski Paweł z Wódki i Oleszczuk
Justyna z Raciborza,
Zagrobelny Adam z Włodz.Kolonii i
Gwiazda Magdalena z Przerzeczyna Zdr.,
Burdak Mariusz z Dzbańce-Os. I Jankowska Sylwia,
Balcer Tomasz i Nega Marzena z Grodczan

Szczęśliwych dni Ŝycia !
Mieszkańcy przekraczający granicę winni posiadać stosowne zezwolenie, które mogą otrzymać u sołtysa wsi lub w sekretariacie Urzędu
Gminy Branice.
Wójt Gminy Branice
Józef Małek
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ISSN 1733-6821
11,

_______________________________
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7445
mieszkańców
Panie są w nieznacznej przewadze
i jest ich
3 790

Od początku roku:
zmarło 43 osoby
urodziło się 15 dzieci

