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SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRANICACH
Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok są przeżyciami najdroższymi i niezmiennie czekamy na nie co roku.
Wywołują w nas nastrój radości, szczęścia, wesela i rodzinnego ciepła. Jest to
okres, który skłania nas do refleksji
i zadumy; nad tym co minęło i z niezwykłą ufnością planujemy swoją przyszłość.
Ale wśród zimowego okresu jest jedenjedyny i wyjątkowy dzień - WIECZÓR
WIGILIJNY. Magiczny klimat tego wie-

czoru - czasu zgody i pojednania - staramy
się przenosić z naszych domów na takie
spotkania, jakie już od kilku lat wspólnie
z Paniami członkiniami Koła BRANICZANKI organizujemy w WDK w Branicach. I podobnie jak w naszych domach
zasiadamy przy jednym stole w atmosferze szacunku dla drugiego człowieka,
życzliwości, zrozumienia i dzieląc się
opłatkiem - składamy sobie wzajemnie życzenia.

W tym roku zorganizowaliśmy takie
spotkanie w dniu 18 grudnia 2012 roku.
Przy jednym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi zasiedli
zarządzający naszymi zakładami pracy,
kierownicy placówek oświatowowychowawczych, samorządowcy nie tylko z naszej gminy, ale też zaproszeni
z gmin ościennych, przedsiębiorcy, braniccy proboszczowie i zaproszeni goście
z Czeskiej Republiki, którzy przynieśli
nam w prezencie pięknie udekorowany lukrem piernik w kształcie
wigilijnego karpia. Nie mogło się
obyć bez kolędowania. Jak zwykle
krótki występ artystyczny przygotowały dzieci z SP Włodzienin
i młodzież z ZGS Branice. Artystom i Paniom nauczycielkom,
które przygotowały dzieci i młodzież bardzo serdecznie dziękujemy.
Po modlitwie i błogosławieństwie
dzielono się opłatkiem a następnie
składano życzenia.
Było pięknie, smacznie i bardzo
świątecznie.
Wójt Gminy Branice

CHOINKA W MUZEUM W GŁUBCZYCACH - dziełem dzieci i młodzieży z MICHAŁKOWIC !
W dniu 9.12.2012 r. dzieci i młodzież
z Michałkowic-Gmina Branice, pod patronatem Lidera Odnowy Wsi. Michałkowice
Pani Żanety Malota, ubrały choinkę
w Muzeum w Głubczycach. Choinka jest
tak piękna, bo dzieci ozdoby wykonały
własnoręcznie. Włożyły w ich zrobienie
wiele serca i miłości.
Składamy serdeczne podziękowania dla
Dyrektor Muzeum Pani Barbarze Piechaczek za możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności technicznoplastycznych i jesteśmy niezmiernie
dumni, że to właśnie my, wieś Michałkowice reprezentowała Gminę Branice.
Mieliśmy ten zaszczyt, by włożyć swój
wkład w tegoroczne Święta Bożonarodzeniowe z równoczesnym kontynuowaniem tradycji staropolskich.
Sam fakt, że będziemy ubierać choinkę w mieście powiatowym Głubczyce,
wzbudził zarówno wśród dzieci jak
i rodziców ogromny entuzjazm. Dzieci

nie mogły się doczekać dnia kiedy będziemy ozdabiać to drzewko świąteczne. Muzeum nosi nazwę „Pod Aniołem” więc
i ozdoby były „anielskie”. Aby obejrzeć te
dzieła zapraszamy do Ratusza.
Oprócz drzewka bożonarodzeniowego
w inscenizacji świąt wzięła udział ubiegłoroczna szopka, która zwyciężyła
w Międzynarodowej Wystawie Szopek
Bożonarodzeniowych w Uciechowicach.

Ducha i atmosferę Świąt Narodzenia Pana
w 2012 roku dopełnił Anioł Gabriel - który również był laureatem konkursu organizowanego przez LGD w Kietrzu
„Spotkałem Anioła Miłości”, którego autorem jest Lider, Pani Żaneta Malota.
Podziękowania składam wszystkim
uczestnikom tego przedsięwzięcia: Kamili
Jagielnickiej, Wiktorii Jagodzińskiej, Julii
Mikos, Oliwii Bryłka, Emilii Ciastoń Kacprowi Ciastoń, Joli Herbut, Robertowi Mikos, Marceli Jagielnickiej, Natalii Malota,
Patrycji Herbut, Oli Herbut, Laurze Kwapis, Justynie Sypko, Katarzynie Jagodzińskiej, Beacie Mikos i Jackowi Macyszyn.
Zwieńczeniem tego udanego, pełnego
wrażeń dnia była herbatka i ciasteczka
w miłej atmosferze. Dziękujemy i chcemy
więcej.
Lider Odnowy Wsi
Żaneta Malota.

Święty Mikołaj w Wiechowicach
6 grudnia św. Mikołaj odwiedził naszą wioskę. Wszyscy oczekujący gościa
z dalekiej północy zgromadzili się w świetlicy wiejskiej. Mikołaj bardzo się
ucieszył, kiedy zobaczył, że czekały na niego nie tylko dzieci, ale i dorośli.
Sołtys wsi powitał świętego oraz wszystkich zebranych. Następnie wszystkie grzeczne dzieci dostały od Mikołaja świąteczną paczkę. Dorośli, aby nie
czuli się pominięci, dostali rózgi. W przygotowanie spotkania ze św. Mikołajem zaangażowała się Rada Sołecka na czele z sołtysem wsi.
Sołtys wsi Wiechowice
Tadeusz Szumlewicz
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 18 GRUDNIA 2012 DO DNIA 3 STYCZNIA 2013 ROKU
(w dniach od 24 grudnia 2012 r. do 3 stycznia 2013 r. – urlop wypoczynkowy)
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż działki w Wiechowicach.
2. Prowadziłam negocjacje w sprawie pozyskania od ANR w Opolu płyt betonowych z przeznaczeniem na budowę wjazdów
z dróg rolnych na drogi publiczne.
3. Złożyliśmy dwa projekty do LGD: opracowanie książki o Branicach w ramach tzw. „małych projektów” oraz remont WDK
w Branicach i remont dachu na świetlicy w Lewicach, na które uzyskaliśmy rekomendację finansową Rady Programowej
LGD.
4. Uczestniczyłam w spotkaniu członków tzw. „Porozumienia Nyskiego-2020” w Nysie, którego członkiem jest również Gmina Branice.
5. Zgłosiliśmy do Sądu Rejonowego w Opolu wierzytelności wobec upadłego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Głubczycach, tytułem zabezpieczenia naszych roszczeń wynikających z gwarancji za wykonane roboty na drogach
w 2012 roku.
6. Prowadzimy czynności administracyjne dotyczące planowanej likwidacji części nieczynnych (zaoranych) już dróg śródpolnych.
7. Rozpoczęliśmy kampanię informacyjną dotyczącą nowej gospodarki odpadami. Przeszkoliliśmy już w tym zakresie sołtysów
oraz przygotowaliśmy harmonogram zebrań wiejskich, podczas których będą udzielane konsultacje i pomoc przy wypełnianiu deklaracji.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Rozwiązywaliśmy problemy wynikłe podczas remontu budynku tzw. „żłobka” w Branicach. Problemy dotyczyły koniecznych robót w piwnicach budynku.
2. Prowadziliśmy uzgodnienia oraz rozwiązywaliśmy problemy sporne dotyczące przebiegu sieci i przyłączy do nieruchomości
w planowanej dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Branicach.
3. Prowadziłam rozmowy na temat przyznania dotacji bezzwrotnej na budowę instalacji sieci kanalizacyjnej pozwalającej na
przetransportowanie ścieków z osiedla mieszkaniowego w Wysokiej do oczyszczalni ścieków w Branicach.
4. Zakończyliśmy roboty przy budynku Urzędu Gminy w Branicach.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w spotkaniach opłatkowych w branickim szpitalu oraz spotkaniach opłatkowych organizowanych przez
wszystkie przedszkola, Stowarzyszenie AA. Brałam również udział w wernisażu i podsumowaniu IV Międzynarodowej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach.
2. Uczestniczyłam w Wojewódzkim Finale Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w Branicach.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Zapraszamy wszystkich miesz- L.p
Nazwa miejscowości
kańców Gminy Branice na spotkania dotyczące nowego systemu 1. Bliszczyce
2.
gospodarowania odpadami.
Boboluszki

Data spotkania

Godzina
spotkania

03.02.2013

13.00

WDK Bliszczyce

03.02.2013

17.00

Świetlica Boboluszki

Miejsce spotkania

3.

Branice

21.01.2013

13.00

WDK Branice

4.

Dzbańce, Dzbańce Osiedle

27.01.2013

17.00

Świetlica Dzbańce

5.

Gródczany

24.02.2013

13.00

Świetlica Gródczany
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Jakubowice

24.02.2013

17.00

Świetlica Jakubowice

W imieniu wspólnot mieszkaniowych deklarację będą zobowiązani złożyć zarządcy nieruchomości.

7.

Jędrychowice

17.02.2013

17.00

Świetlica Jędrychowice

8.

Lewice

17.02.2013

13.00

Świetlica Lewice

9.

Niekazanice, Kałduny

03.03.2013

13.00

Świetlica Niekazanice

10.

Posucice

20.01.2013

13.00

Świetlica Posucice

Spotkania będą otwierane prezentacją a następnie będzie możliwość zadawania pytań, konsultacji z pracownikiem Gminy
Branice odnośnie złożenia
deklaracji.

11.

Turków, Uciechowice, Jabłonka

10.02.2013

13.00

Świetlica Uciechowice

12.

Wiechowice, Dzierżkowice

10.02.2013

16.00

Świetlica Wiechowice

13.

Włodzienin, Włodzienin Kolonia

27.01.2013

13.00

Świetlica Włodzienin

14.

Wódka

20.01.2013

16.00

Świetlica Wódka

15.

Wysoka

03.03.2013

16.00

Świetlica Wysoka

16.

Michałkowice

27.01.2013

11.15

Teren Gosp. Rolnego

Na spotkaniu będzie możliwość
wypełnienia i złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za odbiór
odpadów.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -14 stycznia 2013

Tegoroczny, 21 Finał WOŚP zorganizowany był dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów. Już
od środy tworzyły się sztaby organizatorów imprez zamkniętych oraz zbiórek do
skarbon stacjonarnych. O godz. 1530
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach odbyła się impreza poświęcona tak
bardzo szlachetnej akcji pomocy dla medycyny dziecięcej i opieki nad seniorami.
Otwarcia imprezy dokonała Dyrektor Zespołu Teresa Jajdelska. Kwestowanie harcerzy pod kierunkiem phm Jolanty Dudek
rozpoczęło się już od wczesnych godzin
rannych pod kościołami w miejscowościach: Branice, Bliszczyce, Wysoka
i Boboluszki. Na zorganizowanej imprezie charytatywnej młodzież szkolna pod
kierunkiem nauczycieli: Jolanty Dudek,
Jadwigi Misiurka, Marii Małek, Lidii
Szpak, Sylwii Brzozowskiej i Kingi Chuchla zaprezentowała swój bardzo bogaty
dorobek artystyczny. Licznie zgromadzona społeczność lokalna, wraz z rodzicami
naszych uczniów, bardzo hojnie wspierała
tę wspaniałą akcję. Honorowym gościem
21 Finału WOŚP, która jednocześnie objęła patronat nad tą imprezą, była Wójt
Gminy Branice Maria Krompiec. Pani
Wójt w swojej wypowiedzi podkreśliła,

jak ważna jest to sprawa na
przykładzie naszej Gminy, przypominając postać absolwenta
gimnazjum Piotra Macha. Był
on wzorem do naśladowania,
jak można walczyć z ciężką
chorobą nowotworową, a jednocześnie wspierać duchowo innych borykających się z podobnymi problemami.
Po zakończonej imprezie, odpowiedzialna za zbieranie środków finansowych grupa udała
się do Centralnego Sztabu WOŚP mieszczącego się w Miejskim Domu
Kultury w Głubczycach, gdzie dokonano
oficjalnego przeliczenia zebranych funduszy. W tegorocznym 21 Finale, szkoła
pozyskała rekordową kwotę w stosunku
do lat poprzednich w wysokości 4.049,51 zł.
Jak się okazało, nasza szkoła w stosunku do innych
szkół z terenu powiatu głubczyckiego, wyróżniła się
w zbieraniu środków na ten szczytny cel. Mamy nadzieję, że kolejny
22 Finał WOŚP pozwoli na zorganizowanie jeszcze większej imprezy na terenie gminy Branice. Już dzisiaj serdecznie wszystkich
mieszkańców gminy zapraszamy.
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Honorowe wyróżnienie Statuetką Głubczyckiego Lwa przez Radę Powiatu w Głubczycach
W dniu 20 grudnia 2012 r. na uroczystej sesji Rady Powiatu przyznano honorowe wyróżnienie Statuetką Głubczyckiego Lwa w kategorii promocji powiatu
dla Orkiestry Dętej z Włodzienina.

W krótkim zarysie przedstawiamy historię oraz osiągnięcia wyróżnionej orkiestry.
Tradycja Orkiestry Dętej przy parafii
Trójcy Świętej we Włodzieninie sięga
roku 1981. Orkiestra funkcjonuje w parafii i jak każdy zespół amatorski przeżywała swoje lepsze i gorsze chwile oraz
ciągłą wymianę członków. Na początku
lat osiemdziesiątych nastąpił znaczny
rozwój orkiestry, która funkcjonowała
jako Parafialna Orkiestra Dęta, ponieważ
grali w niej sami parafianie, głównie
z Włodzienina oraz Wojnowic (ponad
trzydziestu grających). Opiekunem orkiestry był w tym czasie ks. Wenancjusz
Kądziołka, który był jednocześnie głównym nauczycielem gry na instrumentach
dętych oraz sponsorem wszystkich instrumentów.
Jako że działalność orkiestry związana
jest przede wszystkim z liturgią, której
śpiew jest nieodzowną i integralną częścią, w repertuarze orkiestry dętej dominują głównie utwory sakralne. Wśród
nich szczególne miejsce zajmują kolędy,
utwory maryjne oraz inne w zależności

od uroczystości i charakteru występu.
Orkiestra występowała w wielu miejscowościach Powiatu Głubczyckiego
oraz poza nim, w tym: Zabrzu, Gliwicach, Nowym Sączy, Opolu, Góra Św.
Anny, Nysie, Wójcicach, Głubczycach,
Branicach, Bliszczycach, Lewicach oraz
wielu innych. Uświetniała takie uroczystości jak: święta kościelne, akademie,
rocznice świąt państwowych, pielgrzymki oraz imprezy okolicznościowe. Po
przejściu ks. Wenancjusza Kądziołki do

wsparcia finansowego na prowadzenie
swojej działalności. Obecnie Włodzienińska Orkiestra Dęta liczy 9 osób
w tym: Maria Góratowska – organistka,
Krzysztof Głowiszyn, Edward Kozakiewicz, Bolesław Kądzioła, Stanisław Sarota, Kazimierz Kopczyński, Zbigniew
Sajecki, Józef Stefaniszyn oraz Jarosław
Herbut. Duże wyrazy uznania należą się
także dla ks. radcy Lesława Kasprzyszaka za ponad dwudziestoletnią współpracę oraz wsparcie.

nowej parafii w Łące Prudnickiej, orkiestra nadal korzystała z ogromnego doświadczenia swojego założyciela, biorąc
udział we wspólnych próbach z orkiestrą
z Łąki Prudnickiej. Po śmierci ks. Wenancjusza Kądziołki w 1996 r., orkiestra
dalsze próby prowadzi już samodzielnie
i nieprzerwanie, występując na różnych
uroczystościach aż do chwili obecnej.
Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że
orkiestra nigdy nie korzystała z żadnego

Społeczeństwo Włodzienina z wielką
wdzięcznością i dumą odnosi się do swojej orkiestry dziękując im za ponad trzydziestoletnią działalność. Swoją rekomendację do wniosku dołączyła także
Rada Sołecka, Koło Gospodyń oraz
Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzieninie.
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Jasełka w Publicznym Przedszkolu w Branicach
z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej.

„KOCHANY PANIE MIKOŁAJU...
my tak czekamy każdej zimy....”

Jasełka mają wieloletnią tradycję, a w wykonaniu przedszkolaków nabierają
szczególnego wdzięku. Dnia 14 i 19 grudnia 2012r. w WDK Branice oraz w oddziale zamiejscowym w Wysokiej Publicznego Przedszkola w Branicach odbyły
się premiery Jasełek przygotowane przez przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami
zamiejscowymi w Bliszczycach
i Wysokiej.
Przedstawienie było wyjątkowe,
a na widowni zasiedli rodzice i zaproszeni goście. Maluchy z niezwykłym zapałem recytowały swoje
kwestie, śpiewały także kolędy
i pastorałki, z których składał się
program przedstawienia. Panie nauczycielki i przedszkolaki podeszli

Tymi słowami, już stało się tradycją, że dzieci
z Michałkowic witają św. MIKOŁAJA. Piękne
śpiewy oraz kolędy zapraszały aby przybył do
nich jak najszybciej. Jak wiadomo miesiąc grudzień jest najbardziej pracowitym okresem w roku
dla zapracowanego Św. Mikołaja, tak więc i renifery musiały dobrze się nagalopować, aby pokonać czeskie góry i w końcu dotrzeć do kościółka
św. Józefa w Michałkowicach, gdzie czekały na
niego dzieci.

do sprawy bardzo poważnie.
Przygotowana
scenografia i kostiumy robiły duże
wrażenie.
Dzieci przedstawiły
scenki
z urodzin Jezusa.
Mali aktorzy we
wspaniałych
strojach prezentowali się doskonale. Cała sala była wypełniona. Można było poczuć szczególną
atmosferę, którą kolejny raz przeniesiono do Kościołów 6.01.2013r. w Boboluszkach, w Wysokiej i w Branicach podczas ceremonii Mszy Świętej z okazji święta
Trzech Króli. Przedstawienia przedszkolaków zakończyła kolęda proboszcza Tadeusza Romanek w Przedszkolu Publicznym w Branicach w dniu 8.01.2013r.

Kiedy już przybył na miejsce, radości nie było
końca. Wraz z Mikołajem była Śnieżynka, która
pomagała przy rozdawaniu prezentów grzecznym
dzieciom i oczywiście gdzieś na „doczepkę”- chyba za saniami zjawił się Diabeł. Trochę podokuczał mniej grzecznym dzieciakom, ale Mikołaj
swoją dobrocią obdarował i Diablisko, które przyłączyło się do wspólnej Mikołajkowej zabawy.
I tak, w ponad godzinnej wspaniałej zabawie
w świątecznej atmosferze Mikołajkowe spotkanie
dobiegło końca.

Ewelina Jamrozik, Marzena Barszczewska
Publiczne Przedszkole w Branicach

Lider Odnowy Wsi
Żaneta Malota

Piękno tkwi w tradycjach
Tradycje i zwyczaje polskie towarzyszą
nam w ciągu roku przy wielu uroczystościach. Zawsze te same, bogate, piękne,
wyczekiwane i kryjące w sobie wiele wartości. Ale te Bożonarodzeniowe są niepowtarzalne - przyciągają, jednoczą, mobilizują i zawsze wyzwalają wśród ludzi wiele pozytywnych emocji. A wszystko ma
swój początek już w przedszkolu, gdzie
każdego roku organizowane są różne uroczystości. W tym roku odbyły się one pod
hasłem „Spotkania Wigilijnego”. Dzieci
wszystkich grup wiekowych zaprezentowały bogaty program
jasełkowy. Treści religijne zostały przekazane w formie improwizacji ruchowej do
muzyki wzbogaconej
indywidualnym i chóralnym śpiewem kolęd. Dla dzieci była to
okazja do działania.
Dla dorosłych dosko-

nały moment do przekazania wartości religijnych i refleksji. Uczestniczący w spotkaniu rodzice i zaproszeni goście mieli
sposobność przeżywania tego zdarzenia.
Wspólna wieczerza wigilijna, poprzedzona opłatkiem, stworzyła prawdziwie
rodzinny klimat. Były serdeczne życzenia,
rozmowa, uśmiech i radość - wszystko to,
czego nam trzeba na co dzień, co zbliża
i pozostawia trwały ślad w naszej pamięci.
Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci

i całego personelu naszego przedszkola
była wizyta biskupa Andrzeja Czai, oraz
sióstr i braci wielu zgromadzeń uczestniczących w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym, którzy także brali udział
w przedstawieniu jasełkowym. Pełni podziwu dla umiejętności przedszkolaków
wyrazili swoją radość ze spotkania. Po
wystąpieniu dzieci miały sposobność
uczestniczenia w spotkaniu z biskupem,
przez którego zostały obdarowane pamiątkami.
Wyznając zasadę „dziel się
radością z innymi” budujemy dobre relacje w środowisku, rozszerzamy w miarę możliwości nasze kontakty i wzbogacamy o nowe przeżycia i doświadczenia tych, którzy są wokół
nas.
Danuta Sowa,
Aneta Gołuchowska
Katolickie Przedszkole
Publiczne w Branicach
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GABINETU REHABILITACYJNEGO
W BRANICACH
Gabinet Rehabilitacyjny w Branicach przy ul. Słowackiego 3 powstał w 1995 r. Obecnie w Gabinecie Rehabilitacyjnym pracuje 2 rehabilitantów (1 i ½ etatu) posiadających tytuł magistra z dodatkowy-mi kursami oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Gabinet Rehabilitacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek - wtorek od 8:45 - 18:05
Środa-piątek od 7:00 -13:15 i od 14:30 -17:35
Gabinet Rehabilitacyjny służy mieszkańcom Gminy Branice. Zabiegi wykonywane w Gabinecie:

− zabiegi z zakresu kinezyterapii - leczenie ruchem, gimnastyka korekcyjna, lecznicza lub ćwiczenia usprawniające,
− zabiegi z zakresu masażu - metoda terapii działająca leczniczo nie tylko na ciało lecz również i duszę, ma działanie przeciwbólowe, odprężające i relaksujące oraz pobudza wszystkie tkanki i narządy w organizmie człowieka,

− zabiegi z zakresu elektrolecznictwa - wykorzystuje się do leczenia prąd stały oraz prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości,
− zabiegi z zakresu pola magnetycznego - stosuje się w rehabilitacji osób po urazach, w leczeniu bólu i innych chorobach,
− zabiegi z zakresu światłolecznictwa - wykorzystanie promieni podczerwieni, w leczeniu bólu, obrzęku, przeciwzapalnie.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w 2012 r.:
Liczba pacjentów - 510 osób.
Liczba wizyt w Gabinecie - 4.711.
Liczba wszystkich zabiegów - 13.537 w tym:
− zabiegi z zakresu kinezyterapii - 1.709,
− zabiegi z zakresu masażu - 1.551,
− zabiegi z zakresu elektrolecznictwa - 4.416,
− zabiegi z zakresu pola magnetycznego - 2.551,
− zabiegi z zakresu światłolecznictwa - 3.310.
Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Branicach dysponuje lokalem o powierzchni 64 m2. przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia gabinetu rehabilitacyjnego to pomieszczenie służące do potrzeb fizykoterapii oraz do kinezyterapii i masażu. Pomieszczenia
gabinetu spełniają wymogi Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Gabinet Rehabilitacyjny w Branicach wyposażony jest min. w:
− sprzęt do kinezyterapii, tj. sprzęt do ćwiczeń i kabinę UGUL z osprzętem, rowerek rehabilitacyjny, rotory, drabinki, materace i inny niezbędny sprzęt w rehabilitacji ruchowej pacjenta, rotor kończyn górnych,
− sprzęt do fizykoterapii: SYS STIM, Sonicator, lampa Sollux, Terapus „Power" laser biostymulujący, Mixing 2, Magnetu, BOA max2, Diatronic, Multitronic, Pulsatronic, Interdynamic, Magnetus.
Sprzęt pozostający na wyposażeniu Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Branicach jest sprzętem najnowszej generacji, posiada atesty dopuszczające do użytkowania na rynku, poddawany jest okresowym przeglądom, objęty jest serwisem naprawczym.
Inwestycje wykonane w Gabinecie:

− Wymiana okien i drzwi głównych (koszt Urzędu Gminy w Branicach),
Plany na przyszłość:

− malowanie pomieszczeń,
− zamontowanie uchwytów w WC dla pacjentów oraz dostosowanie WC do wózka inwalidzkiego.
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Branice - 54.000,00 zł.
Dotacja z NFZ - 13.769,00 zł.
Środki te zostały wydatkowane na bieżące potrzeby działalności Gabinetu Rehabilitacyjnego czyli:
− wynagrodzenie osobowe pracowników, badania okresowe pracowników,
− zakup materiałów biurowych środków czystości, materiałów medycznych,
− usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu medycznego, naprawy sprzętu,
− ubezpieczenia sprzętu medycznego, bieżące opłaty i składki.
Dyrektor Rejonu Racibórz
Caritas Diecezji Opolskiej
Ks. Wilhelm Schiwon

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANICE
Turniej odbędzie się w dniu 10.02.2013 r. o godz. 1300 w hali sportowej w Branicach

Kategoria open
Zapisy w dniu zawodów
Organizator: Władysław Lenartowicz
Tel. 606-984-297
7
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Gminna Spółdzielnia „SCh” w Branicach

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanych
(wraz z towarem i sprzętem sklepowym) położonych w:
1. Sklep w Lewicach

cena wywoławcza 80.000 zł

2. Sklep w Bliszczycach

cena wywoławcza 170.000 zł

3. Sklep w Branicach

cena wywoławcza 250.000 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu proszone są o złożenie ofert cenowych na
piśmie. Oferta cenowa powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub firma oraz adres siedziby
2. Proponowaną cenę brutto
Uwaga: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta cenowa na zakup sklepu
w ………………………... Nie otwierać przed dniem 25 stycznia 2013r. do godziny 13.00.”
Miejsce składania ofert: sekretariat GS Branice, ul. Żymierskiego 54
Termin składania ofert: do 25 stycznia 2013r. do godz. 12.00
Termin przetargu: 25 stycznia 2013r. o godz. 13.00
Ogłoszenie wyniku przetargu: 25 stycznia 2013r. o godz. 13.30
w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Branicach ul. Żymierskiego 54
Wysokość wadium: 5.000 złotych (wadium należy wpłacić do kasy spółdzielni GS-u najpóźniej
do dnia 25 stycznia 2013r. do godziny 12.00.

Więcej informacji o wadium można uzyskać w siedzibie GS-u)
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Więcej informacji:
siedziba GS-u lub pod numerem tel.: 774868364
Agencja Rynku Rolnego od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
W roku 2013 producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie takiej dopłaty.
Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty jest od 15 stycznia do 25 czerwca br.
W tym okresie producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym są następujące:
−
100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
−
160 zł w przypadku roślin strączkowych
−
500 zł w przypadku ziemniaków
Przypominamy również, że łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,500 Euro w okresie 3 lat
podatkowych.
W województwie opolskim w ramach tego programu wypłacono łącznie około 30 mln zł, w tym w poszczególnych latach
dopłata wyniosła: w 2007 roku – 760 tys., w 2008 roku – 4,98 mln, w 2009 roku – 4,42 mln, w 2010 roku – 5,26 mln, w 2011
roku 6,62 mln a w 2012 roku 7,15 mln. Na terenie Opolszczyzny obecnie korzysta z tego mechanizmu ok. 3,6 tys. beneficjentów a po względem liczby wydanych decyzji zajmujemy 6 miejsce w kraju.
Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY BRANICE
w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r
REJON
Branice
Bliszczyce

Lewice, Wysoka
Boboluszki
Włodzienin
Jędrychowice
Dzbańce,
Kałduny
Michałkowice
Posucice
Gródczany, Wódka
Jakubowice
Uciechowice
Wiechowice
Dzierżkowice
Turków, Jabłonka
Niekazanice

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

9

6

6

15 *

23 *

20 *

20 *

4 czw.
17 *
27 sobota
(za 1 maj)

Czerwiec
12 *

29

26

10

7

7

5 piątek

2

13 *

16 *
24 *

21 *

21 *

18 *

11

8

8

6 sobota

31 piątek

27

4 sobota 1 sobota
14*

25 *

22 *

22 *

19 *

17*

28

* OZNACZA WYWÓZ CO 4 TYGODNIE
ZACHĘCAMY DO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI U NASZYCH INKASENTÓW
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W WORKACH

Z TERENU GMINY BRANICE
w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.
REJON

Styczeń

SZKŁO
PLASTIK
PAPIER

Luty

Marzec

Kwiecień

13
16

13

Maj

10
13

13

Czerwiec

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Branicach oraz na stronie
internetowej www.branice.pl zostało
umieszczone dnia 19.12.2012r.
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej
Wysoka – oczyszczalnia ścieków
Branice, gmina Branice”
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.6-5.2012
z dnia 18.12.2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od
obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze).
Urząd czynny jest w poniedziałek od
700 do 1700 od wtorku do czwartku od
700 do 1500 a w piątek w godzinach
od 700 do 1300.
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.6-7.2012
z dnia 18.12.2012r. o zawiadomieniu
stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy do wglądu w tut.
Urzędzie Gminy (biuro na parterze).
Urząd czynny jest w poniedziałek od
700 do 1700 od wtorku do czwartku od
700 do 1500 a w piątek w godzinach
od 700 do 1300.

5

10

8

10

5
5

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone
dnia 11.01.2013r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-10.2012 z dnia 10.01.2013r. o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało umieszczone
dnia 08.01.2013r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.6-9.2012 z dnia 07.01.2013r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
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Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Branicach oraz na stronie
internetowej www.branice.pl zostało
umieszczone dnia 20.12.2012r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej
Wysoka – oczyszczalnia ścieków
Branice, gmina Branice”
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-9.2012
z dnia 19.12.2012r. o zakończeniu
postępowania dowodowego do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na
parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do
czwartku od 700 do 1500 a w piątek
w godzinach od 700 do 1300.
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Nowy system gospodarowania odpadami!!!
Główne założenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi
i nieczystościami ciekłymi:
1. Od 01.07.2013r. gmina odbierze od właściciela
nieruchomości śmieci.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami mieszkańcy będą wnosić do gminy.
3. Opłata będzie naliczana od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
4. Do 30.03.2013r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
5. Wielkość kontenerów będzie zależna od ilości
osób zamieszkujących nieruchomość.
6. Odpady należy zbierać w sposób selektywny
(oddzielnie papier, szkło, plastik, odpady niebezpieczne, odpady zielone).
7. Za nieselektywną zbiórkę odpadów będą naliczane podwójne opłaty za wywóz śmieci.
8. W związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w Branicach obowiązkiem właściciela będzie dokumentowanie wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (umowa z zakładem posiadającym stosowne zezwolenie)/
9. Ilość i stan techniczny szamb w miejscowościach nieskanalizowanych będzie sukcesywnie
sprawdzana.
Więcej informacji w siedzibie Urzędu Gminy
Branice – na parterze budynku,
oraz pod numerem telefonu 774868250 wew. 28

UWAGA!!!
W związku wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami, informujemy, że
maksymalnie do końca marca 2013r.,
należy wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych.
Od dnia 01.07.2013r. obowiązek odbioru
śmieci od mieszkańców przejmie gmina, która także będzie pobierać opłaty ustalone w Uchwale
Rady Gminy Branice. W razie niedopełnienia obowiązku wypowiedzenia umowy, będą naliczone
podwójne opłaty za wywóz odpadów.
Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie skierowanym do siedziby firmy wywozowej.
Wzór wypowiedzenia umowy z firmą Remondis dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice, a także w siedzibie urzędu.

PRZYPOMINAMY
że:
Właściciele, zarządcy i administratorzy nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
• uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z podwórzy, przejść, bram, itp.
(przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów). Zobowiązani są również do posypania piaskiem chodnika.

Jak zbierać selektywnie odpady powstające
w gospodarstwach domowych?
Co należy wrzucać do pojemników/worków na odpady zbierane
selektywnie?

PLASTIKI
Wrzucamy:
1. plastikowe butelki po napojach (np. typu PET).
2. plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach i środkach czystości.
3. plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, serkach).
4. plastikowe torebki, woreczki i reklamówki.
5. plastikowe naczynia (np. kubki, talerzyki).
6. plastikowe zakrętki.
Nie wrzucamy:
1. butelek i pojemników z zawartością.
2. butelek i pojemników po olejach spożywczych i silnikowych.
3. opakowań i butelek po lekach.
4. opakowań i butelek po smarach, farbach, lakierach, płynach chłodniczych,
środkach ochrony roślin.
5. zabawek.
6. styropianu.
7. opakowań po aerozolach.

SZKŁO
Wrzucamy:
1. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności.
2. butelki po napojach alkoholowych.
3. szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
1. szklanek, kieliszków.
2. szkła kryształowego.
3. naczyń żaroodpornych.
4. ceramiki (porcelany, doniczek, misek, talerzy, fajansu).
5. naczyń typu arco.
6. szyb okiennych i samochodowych.
7. szkła zbrojonego.
8. luster.
9. żarówek i świetlówek.
10. kineskopów.
11. izolatorów.

PAPIER
Wrzucamy:
1. gazety i czasopisma.
2. katalogi i prospekty.
3. papier szkolny i biurowy.
4. książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami.
5. torebki papierowe.
6. papier pakowy.
7. karton i tekturę.
8. kartonów po mleku, sokach i napojach.
Nie wrzucamy:
1. papieru zatłuszczonego, brudnego, wilgotnego i zapleśniałego.
2. papieru z folią i klejem.
3. papieru fotograficznego i termicznego.
4. papieru przebitkowego (rachunków i faktur).
5. artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, chusteczek higienicznych).
6. opakowań po klejach i zaprawach budowlanych.
7. tapet.

Wszystkie odpady opakowaniowe powinny być czyste,
opłukane z resztek żywności !
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Drużyna SP Branice w finale wojewódzkim
W drodze do finału wojewódzkiego
uczniowie Szkoły Podstawowej w Branicach zostali mistrzami gminy Branice,
a następnie powiatu głubczyckiego w halową piłkę nożną. Zawody powiatowe
składały się z dwóch rund. Po rywalizacji
w Głubczycach i Branicach chłopcy
w składzie (Jakub Zimnawoda, Maciej
Churas, Filip Kuśmierski, Filip Plata,
Kacper Rogalski, Jakub Żukowiecki,
Bartek Chwierut, Kacper Galik, Mateusz Bywalec) zdobyli pierwsze miejsce
i awansowali do półfinału wojewódzkiego.
Trenerem drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego Bartłomiej Pleśniak.
12 grudnia 2012 roku nasza szkoła orga-

nizowała jeden z czterech półfinałów
w województwie. I tym razem drużyny
z Nysy, Prudnika oraz Dalachowa musiały
uznać wyższość naszej młodzieży. Braniccy piłkarze wygrywając
dwa mecze
i jeden remisując, wywalczyli awans do
Finału Wojewódzkiego.
19 grudnia 2012 roku organizatorem Finału Wojewódzkiego była Szkoła Podstawowa w Branicach. W pierwszej czwórce
oprócz gospodarzy - SP Branice, znalazły
się drużyny z Opola, Brzegu oraz Dobrodzienia. Edward Czyszczoń czuwał nad
przebiegiem zawodów oraz licznymi
atrakcjami. Sędziami finałów byli Mirosław Barszczewski oraz Jarosław Jania.
Po
rozegraniu
zawodów pierwsze
miejsce zajęła szkoła PSP nr 11
w Opolu. Mecze finałowe, jak i organizacja zawodów była
na bardzo wysokim
poziomie. Nasi piłkarze tym razem byli bardzo gościnni,
zajęli w województwie
opolskim
czwarte miejsce.

Przyjezdni byli zaskoczeni oprawą finałów jaką mogli zobaczyć w wiejskiej
szkole.
Jarosław Jania

Mikołajkowe strzelanie
Jak co roku w grudniu w Strzelnicy
Sportowej przy Gimnazjum w Branicach
odbył się Mikołajkowy Turniej Strzelecki. W rywalizacji udział wzięli członkowie Szkolnego Koła Strzeleckiego miejscowego gimnazjum.
Najlepszym strzelcem został Dawid
Cykowski, który wyprzedził Łukasza Zaleckiego i Kacpra Sozańskiego. Najlepsi
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale
i dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie
mikołajkowe upominki.
Joanna Książek

Harmonogram zajęć realizowanych podczas ferii zimowych w szkołach Gminy Branice
(od 28 stycznia do 10 lutego 2013 r.)
Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
L.p
1

Termin
28.01-30.01.2013r.
godz. 9.00-12.00

2

29.01.2013r.

3

28.01-30.01.2013r.
godz.12.00-18.00

4

28.01.2013r.

5

04.02.2013r.

Forma zajęć

Nauczyciel

Warsztaty taneczne

Uczniowie
Zespół „KAPRYS”30 osób

Szpak Lidia

Wycieczka do planetarium w Chorzowie
Warsztaty taneczne
Zajęcia sportowe - turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców, gry i zabawy
Zajęcia sportowe – unihokej i piłka koszykowa

Pleśniak Bartłomiej

Kl. V, VI

Sylwia Brzozowska

Zespół IMPULS
40 osób

Edward Czyszczoń

I, II, III Gimnazjum

Łukasz Kędzierski

I, II, III Gimnazjum

6

05.02.2013r.

Zajęcia sportowe

Joanna Książek

I, II, III Gimnazjum

7

06.02.2013r.

Gry komputerowe

Maciej Nowak

I, II, III Gimnazjum

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie
29.01.2013r

Wyjazd na lodowisko

31.01.2013r.

Wyjazd na basen

05.02.2013r.

Gry i zabawy na sali gimnastycznej I grupa
Gry i zabawy logiczne II grupa

06.02.2013r.

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Opavie (w zależności od warunków atmosferycznych)

Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym
Poniedziałek

-

Wtorek
Karnawałowy bal

Środa

Czwartek

Wyjazd do kina

Turniej przedszkolaka
11

Piątek
Śpiewać każdy może

Informator Branicki

O Piotrze Machu – wspomnienie

Piotr Mach. Nasz Piotr. Zgasły przed
czasem. Ten sam, który ponad trzy lata,
obarczony brzemieniem niepełnosprawności po amputacji nogi, zmagał się
z nowotworem. Heroicznie. I choć odszedł do wieczności ( + 30.12.2012r. ),
jego pamięć pozostanie wciąż żywa.
Wszak dał nam świadectwo. Świadectwo
woli walki, ale przede wszystkim wiary,
nadziei i miłości. Miłości do matki, rodzeństwa, świata i ludzi. Chciał żyć. Nie
dla siebie, lecz innych. Tych, dla których
los nie był łaskawy. Chorych, potrzebujących. Pragnął czynić dobro. Miał marzenia…
Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, pełen
osobistego uroku. Optymista nawet
w nieuleczalnej chorobie!
Miły, pogodny, przyjacielski. „Świetny
chłopak!” – tak o nim mówiono.
Pisał teksty piosenek. Tak. Wzruszające utwory o charakterze egzystencjalnym, z nutką radości, ale też nostalgii
i cierpienia… Pisał o tych, którzy
„odeszli, ale nie przegrali”.
A może podświadomie czuł, że wkrótce dołączy do ich grona? Grona bohaterów…
Nasz Piotrek. Uczeń klasy III k liceum
profilowanego Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Miał naucza-

W grudniu 2012r.

nie indywidualne. Jakże pragnął uczęszczać do szkoły razem z młodzieżą. Dojeżdżać z Branic. Tak po prostu, autobusem. Okrutny los pozbawił go tej możliwości. Zamiast świadectwa ukończenia
szkoły czy cenzurki maturalnej – napis
nagrobkowy. Paradox.
Wiele nas łączyło. Integracja, działalność na rzecz niepełnosprawnych, koncerty charytatywne, wspólne przedsięwzięcia. W ostatnim programie BEZ
BARIER (7 listopada 2012r.), jemu dedykowanym, nie mógł już wystąpić.
Właśnie wtedy rak zaatakował ze zdwojoną siłą! Cała widownia go pozdrawiała. Pan Wojciech Chuchla nie szczędził
ciepłych słów pod adresem Piotrka.
Wszak był z nim cały czas – od początku
do końca. A tuż przed śmiercią usłyszał
jego ostatnie pragnienie – „móc wziąć
głęboki oddech…” Łzy się cisną do
oczu. Wracając do programu. Nikt wtedy
nie przypuszczał, że to ostatni dla
„żywego” Piotrka. Kolejny może być li
tylko „ku pamięci”.
Nasz Piotr. Ten sam, który 3 grudnia
2011r. podczas obchodów Światowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych, jako
gość specjalny w Gimnazjum w Baborowie śpiewał, rapował, dzielił się refleksją, oklaskiwany gromkimi brawami.
Ten sam, który podczas IX edycji programu integracyjnego w MOK pokazał
się w protezie, tak długo zresztą wyczekiwanej, a którą nie zdążył się nią nacieszyć… Jego ostatnia wola – przekazać
protezę potrzebującym.
Ciśnie się pytanie: „Dlaczego?”.
Ale to pytanie retoryczne. Tylko Bóg
zna odpowiedź.
Nie mogłam uczestniczyć w jego ostatniej drodze. O ironio! A tak bardzo
chciałam. Zapalenie oskrzeli na dwa tygodnie przykuło mnie do łóżka. Dzień
przed pogrzebem zadzwoniłam do mamy
Piotra z kondolencjami. Wspaniała kobieta. Długo rozmawiałyśmy, żywiąc nadzieję, że śmierć Piotrusia nie pójdzie na
marne i dla wielu ludzi będzie swoistą
„lekcją” pokory. Lekcją, z której tak
młodzi jak i starsi wyciągną właściwe
wnioski. Czy rzeczywiście ? …
Piotr Mach. Nasz Piotr…
Maria Farasiewicz

Urodzili się
1. Rother Wiktoria – Lewice.
2. Staszczyszyn Konrad – Wysoka.
3. Polaczek Oliwia – Włodzienin-Kolonia

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Antoszczyszyn Paweł (Branice) – Ciecieręga Małgorzata (Branice).
2. Wach Violetta (Jędrychowice) – Nosek
Jan (Głubczyce).
3. Sęga Karolina (Wódka) – Hanslik
Krzysztof (Turza Śląska).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Jędrzejczyk Zofia - lat 71 DPS Dzbańce.
2. Sykulski Stanisław - lat 72 DPS Bliszczyce.
3. Rzeszutek Bogdan - lat 52 DzbańceOsiedle.
4. Komorek Alfred - lat 82 WłodzieninKolonia.
5. Grondowski Tadeusz - lat 68 Boboluszki.
6. Szewczyk Julian - lat 76 Bliszczyce.
7. Ball Halina - lat 74 Branice.
8. Buczarska Halina - lat 57 DPS Dzbańce.
9. Mach Piotr - lat 19 Branice.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6925 mieszkańców,
w tym 3555 kobiet.
W grudniu 2011 r. było nas
7005 osób.
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