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Biesiada z babcią i dziadkiem 

Noworoczne spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów Gminy Branice  

Jak co roku dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Wysokiej zaprosiły wszyst-
kie babcie i dziadków do świetlicy wiej-
skiej na uroczystość z okazji ich święta. 
Odbyło się ono w sobotnie popołudnie 
25.01.2014r. przedszkolaki oraz ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Branicach 
przedstawiły gościom bogaty, pełen hu-
moru program artystyczny podczas które-
go zaśpiewali piosenki z czasów młodo-
ści swoich dziadków.  

Po przedstawieniu 
wniesiono tort i od-
śpiewano tradycyj-
ne „sto lat”. Następ-
nie obdarowano go-
ści upominkami 
oraz ugoszczono 
słodkim poczęstun-
kiem. Po czym 
wnuki zaprosiły 
swoich dziadków 
d o  w a l c z y k a  

i wspólnych pląsów biesiadnych, przy 
rytmach muzyki zespołu „Staś i Grześ”.  

Rodzicom, pani Jolancie Dudek ze 
Szkoły Podstawowej w Branicach oraz 
paniom ze Stowarzyszenia Kobiet „Ale 
Babki” bardzo dziękujemy za okazaną 
pomoc w przygotowaniu uroczystości. 

Danuta Pikuła  
Przedszkole Publiczne w Branicach  

z oddziałami zamiejscowymi  
w Bliszczycach i Wysokiej. 

21 stycznia 2014 roku odbyło się nowo-
roczne spotkanie emerytów, rencistów  
i inwalidów Gminy Branice. W spotkaniu 
uczestniczyła Wójt Gminy Branice Maria 
Krompiec oraz zaproszeni goście z brat-
nich kół z Baborowa, Kietrza  
i Pilszcza. 

Zebranych powitała przewodnicząca 
Koła, życząc dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 2014. Po 
zaprezentowaniu zaproszonych gości, 
głos zabrała Pani Wójt. W swoim wystą-
pieniu złożyła zebranym życzenia nowo-
roczne i poinformowała o zrealizowa-
nych inwestycjach, które zapowiadała na 
ubiegłorocznym spotkaniu. Nieco szerzej 

omówiła przebieg re-
montu budynku daw-
nego żłobka, w którym 
znalazło się pomiesz-
czenie dla członków 
Koła. 
Po wystąpieniu Pani 
Wójt odbywały się 
rozmowy przy poczę-
stunku. Następnie roz-
poczęła się zabawa ta-
neczna. 
Atmosfera była bardzo 
miła. Uczestnicy za-
chęcili Zarząd, aby 
częściej organizować 
takie spotkania.  

Zdopingowało to Zarząd do zorganizo-
wania spotkania w Tłusty Czwartek. 

Miłym akcentem było zaproszenie 
przewodniczącej Koła Emerytów i Renci-
stów z Baborowa na zabawę taneczną do 
Rakowa. Zaproszenie przyjęto z zadowo-
leniem i kilkoro chętnych członków bra-
nickiego koła wzięło udział w tej zaba-
wie. 

Uczestnikom spodobał się także pomysł 
zorganizowania spotkań - zajęć warszta-
towych. Ustalono, że warsztaty odbywać 
się będą w środy o godzinie 1100 w sie-
dzibie Koła.  

Zapraszamy! 

Barbara Kociołek 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 

OD DNIA 21 STYCZNIA DO DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU 
 
 

 
 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 

1. Zorganizowałam zebranie wiejskie w Boboluszkach w sprawie wyboru sołtysa oraz planowanej w 2014 roku budowy we 
wsi kanalizacji sanitarnej. 

2. Złożyliśmy wniosek do działu zajmującego się ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Głubczycach o przekwalifi-
kowanie zlikwidowanych dróg polnych na grunty rolne. 

3. Rozpoczynamy dalsze procedury likwidacji zaoranych dróg polnych.  

4. Uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP Wysoka. 

5. Powierzyłam do końca roku szkolnego 2013/14 stanowisko Dyrektora ZGS w Branicach obecnej Wicedyrektor. Nowy 
konkurs na Dyrektora tej placówki planujemy przeprowadzić w miesiącu marcu br.  

6. Negocjuję umowę na eksploatację oświetlenia ulicznego, która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2014 r. 

7. Zorganizowałam zebranie wiejskie w Wysokiej, w sprawie planowanej do realizacji w roku bieżącym kanalizacji oraz pla-
nowanej od września 2014 r. likwidacji oddziału przedszkolnego. 

8. Uczestniczyłam w warsztatach dotyczących Partnerstwa Nyskiego 2020 dotyczących potencjału rozwojowego partnerstwa, 
analizy danych tego obszaru funkcjonalnego i konieczności planowania wspólnych działań. 

9. Podpisałam Akty Notarialne znoszące współwłasność we Włodzieninie (budynek świetlicy wiejskiej) oraz dotyczące 
sprzedaży mieszkań w Branicach i Wódce. 

10. Podpisałam w PROW Opole aneks do umowy dotyczącej warunków wydania książki o Branicach. 

 

INWESTYCJE  I REMONTY: 

1. Zakończyliśmy remont podłogi (parkiet) w Świetlicy w Lewicach. Koszt tego zadania to kwota 15.432,55 złotych.  

2. Ogłosiliśmy przetarg na wybudowanie łącznika pomiędzy Gimnazjum a Szkołą Podstawową. Obecnie trwa analiza złożo-
nych ofert (7 ofert). 

3. Przystąpili śmy do kosztorysowania zaplanowanych do realizacji remontów dróg i świetlic. 

4. Zorganizowałam spotkanie ze Starostą Miasta Krnov w zakresie planowanych wspólnych projektów dot. działań 
p.pożarowych, budowy 2 wielofunkcyjnych boisk sportowych, kanalizacji sanitarnej oraz planowanej przez stronę czeską 
budowy zbiornika Nove Herminovy i podjęcia działań chroniących rzekę Opawy. 

5. Zakończyliśmy remont drogi gminnej we Włodzieninie. Koszt zadania to kwota 8.262,66 złotych z czego 5.500,00 złotych to 
Fundusz Sołecki. W ramach tego remontu wykonano nowy odcinek drogi tłuczniowej łączącej drogi gminne asfaltowe oraz 
planuje się uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi asfaltowej przy nieruchomości P. Chmielewskich.  

6. Zakończyliśmy utwardzenie poboczy na długości 100 mb drogi gminnej z Jędrychowic do skrzyżowania Dzbańce-
Włodzienin oraz wykopaliśmy 70 mb rowu odwadniającego tę drogę. Koszt tego zadania to kwota 5.462,18 złotych.  

7. Złożyliśmy wniosek o przejęcie na mienie gminne oczyszczalni ścieków w Dzbańce-Osiedlu wraz z określeniem odpowied-
niej kwoty dotacji na przeprowadzenie jej modernizacji. 

8. Rozpoczynamy remont chodnika na ulicy Słonecznej (od hotelu w kierunku kiosku). 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w spotkaniu z członkami Koła Emerytów i Rencistów w Branicach  

2. Uczestniczyłam w spotkaniu z Senatorem RP Panem Aleksandrem Świeykowskim. 

3.  Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Programowej LGD dotyczącym funkcjonowania LGD w nowym okresie programowa-
nia 2014-2020. 

 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Wspólne kolędowanie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach  

„Wszystkie babcie, wszyscy dziadkowie nasi są” 

Okres Bożonarodzeniowy jest okresem 
spotkań w gronie rodzinnym. Nie inaczej 
było w Branicach kiedy nastał Nowy 
Rok, 1 stycznia o godzinie 1700 nasza pa-
rafialna rodzina zebrała się w kościele 

pw. Wniebowzięcia NMP, aby wspólnie 
kolędować. Dzieci i młodzież pod prze-
wodnictwem organistki - Pani Sandry 
Śliwy przygotowali montaż słowno - mu-
zyczny i w gronie Rodzinnym cieszyli się 

z możliwości bycia razem. Kolędnicy  
w strojach Maryi (Agnieszka Balicz), Jó-
zefa (Jakub Adamski), aniołów (Zuzanna 
Gatner, Katarzyna Gatner, Blanka Bań-
kowska), Trzech Króli (Krzysztof Kacz-
marzyk, Alicja Bocian, Kacper Balicz) i 
ministrantki (Marta Lenartowicz) na 
przemian ze śpiewanymi kolędami skła-
d a l i  p r z y b y ł y m  B r a c i o m  
i Siostrom wierszowane życzenia. Nasze 
parafialne aniołki - Zuzia i Kasia zagrały 
na skrzypcach oraz na keybordzie, Pan 
Andrzej Janicki na trąbce, Pani Sandra 
Śliwa na organach „aby się ucieszył Ten 
Syneczek Mały”. Na koniec przemówił 
ksiądz proboszcz Tadeusz Romanek, któ-
ry życzył wszystkim, aby ten rozpoczęty 
Nowy Rok był przeżywany w prawdzi-
wie rodzinnej atmosferze, pełnej wiary, 
nadziei i miłości. 

Sandra Śliwa 

19 stycznia Wiejski Dom Kultury  
w Branicach gościł zacnych seniorów. 
Powodem tej wizyty było ich Święto  
i związane z nim zaproszenie naszych 
„Braniczanek” do obejrzenia i wysłucha-
nia wyjątkowych występów przygotowa-

nych przez dzieci i młodzież pod kierow-
nictwem organistki- Pani Sandry.  

Repertuar przygotowany na Święto Ba-
bć i Dziadków przez wnuczęta w różnym 
wieku był bardzo bogaty-zaprezentowano 
występy kabaretowe; koncert życzeń, 
który był przeplatanką wierszy oraz ko-
lęd; występ muzyczny Zuzi i Kasi- na 
skrzypcach i keyboardzie oraz taniec  
w wykonaniu Kingi i Wojciecha.  

Solenizanci zdawali się być zachwyceni
- nic dziwnego, spotkanie upłynęło bo-
wiem w bardzo miłej atmosferze, przy 
kawie, herbacie i przepysznych wypie-

kach naszych Pań „Braniczanek”, aż żal 
było kończyć... 

J e s z c z e  r a z  d z ię k u j e m y 
„Braniczankom” za zaproszenie, wszyst-
kim Babciom i Dziadkom za przybycie, 

zaś naszym wspaniałym artystom za za-
angażowanie jakim wykazali się w tym 
szczególnym dniu! 

Sandra Śliwa 
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Spotkanie opłatkowe w Wódce  

Choć od Świąt Bożego Narodzenia mi-

nęło już sporo czasu, to jednak w niedzie-

lę 19 stycznia. 2014 w świetlicy wiejskiej 

w Jakubowicach odbyły sie Jasełka przy-

gotowane przez uczniów Szkoły Podsta-

wowej z Uciechowic. Ładny świąteczny 

wystrój oraz ciepła atmosfera towarzy-

szyła mieszkańcom i zaproszonym go-

ściom w czasie występów dzieci. Pięknie 

przedstawione Jasełka na chwile przy-

wróciły atmosferę minionych Świat. Spo-

tkanie wzbogaciły smakołyki przygoto-

wane przez panie z Jakubowic. Dziękuje-

my wszystkim dzieciom i Dyrekcji Szko-

ły Podstawowej, mieszkańcom za liczne 

przybycie na te coroczną uroczystość. 

Ewa Proskurnicka 

Jasełka w Jakubowicach 

Spotkania opłatkowe w Wódce powoli 

zaczynają stawać się tradycją. 

W tym roku, 25 stycznia już po raz dru-

gi łamaliśmy wspólnie biały chleb. 

Oprócz mieszkańców wioski przybyli do 

nas również mieszkańcy Posucic. 

Obie miejscowości łączy wspólny pro-

boszcz ks. Michał Pieńkowski, który jest 

również inicjatorem spotkań opłatko-

wych. 

W tamten sobotni wieczór można było 

usłyszeć nie tylko śpiew kolęd, ale rów-

nież muzykę graną przez zaprzyjaźniony 

zespół muzyczny, przy dźwiękach której 

uczestnicy bawili się do późnych godzin 

nocnych. 

Były śpiewy, były tańce-wszystko cze-

go potrzeba do dobrej zabawy! 

Dziękujemy tym, którzy pomogli w or-

ganizacji spotkania i miejmy nadzieję że 

w przyszłym roku spotkamy się w tym 

samym, a jeśli nie, to tylko w powiększo-

nym składzie! 

Łukasz Pantak 
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Jubileusz „Złotych godów” w Branicach 

„Nie wystarczy pokochać 
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
I przenieść ją przez całe życie” 
                                                          August Bekante 
 

6 stycznia gościliśmy w naszym urzędzie pary małżeńskie, które w ubiegłym roku obchodziły „Złote gody”. Naszymi gośćmi byli: 

Państwo Maria i Zygmunt Banowscy z Dzierżkowic, Jerzy i Elżbieta Szymańscy z Włodzienina, Stanisław i Maria Wierzbiccy  

z Turkowa oraz Weronika i Wincenty Wójcikowie z Branic. 

Podczas uroczystości Pani Wójt Maria Krompiec wręczyła jubilatom przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia za długoletnie 

pożycie małżeńskie. Poza tym goście otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.  

Artystyczny akcent uroczystości nadały występy młodzieży z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Branicach przygotowane przez 

Panią Jadwigę Misiurkę. 

Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości na dalsze wspólne lata, oraz doczekania w zdrowiu i szczęściu rodzinnym kolej-

nych rocznic. 
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I N F O R M A C J A 

dotycząca działalności Gminnej Spółki Wodnej w Branicach 
W dniu 04.02.2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej Branice za rok 2013. W zebraniu uczestniczyli; Wójt Gminy Branice 
Pani Maria Krompiec, przedstawiciel WZMiUW o/Głubczyce Pan Jarosław Bencal, przedstawiciel Top 
Farms Głubczyce Rejon Dzbańce Pan Józef Szpak oraz delegaci i sołtysi z gminy Branice.  

 W 2013 roku składek członkowskich zebraliśmy na kwotę 47.051,43 zł. w tym odsetki w kwocie 429,28 zł. i prace 
konserwacyjne wykonane w zamian za składki w kwocie 2.411,18 zł. oraz zaległości w kwocie 10.481,40 zł. w tym 
w zaległości wniesione w formie rzeczowej 3.666,47 zł. Łącznie w 2013 wpływy ze składek członkowskich i prac 
konserwacyjnych wykonanych na poczet składek  wyniosły 57.532,83 zł. Uwzględniając spłacane zaległości, oraz 
prace wykonane w zamian za składkę ściągalność składek w 2013 kształtuje się na poziomie 80%. Pomimo tak wy-
sokiego procentu ściągalności składek w 2013 roku, zaległości wynoszą 44.553,75 zł. i w porównaniu do roku 2012 
kwota ta uległa nieznacznemu zwiększeniu.  

 W sprawozdaniu z działalności za 2013 rok Prezes Spółki przedstawił między innymi zakres prac jaki został wyko-
nany w ramach posiadanych środków. Na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych Gminna Spółka Wodna 
wydała ogółem 101.916,01 zł. z czego 42.149,23 zł. pochodziło ze składek członkowskich.  
Pozostała kwota tj. 59.766,78 zł. to środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach na refundację 
płac dla pracowników zatrudnionych przy konserwacji W ramach w/w środków wykonano konserwację rowów  
w następujących miejscowościach; 

Lewice     - 500 mb rowu nr 858 (200 mb mechanicznie, 300 mb ręcznie – wykaszanie skarp i ręczne odmula-
nie). 

Jakubowice   - 500 mb rowu nr 122 i 142 (wykoszenie, odkrzaczanie i ręczne odmulanie). 

Branice     - 3850 mb, rowy nr 1269-750 mb, 1281 – 1200mb, 1313 – 300mb, 1316 – 450 mb, 1316/1 – 450 mb, 
1315/3 – 150 mb, 1317 – 550 mb (wykaszanie i ręczne odmulanie). 

Boboluszki   - 300 mb, rów nr 301 czyszczenie mechaniczne. 

Włodzienin   - 150 mb, część rowu nr 635 czyszczenie mechaniczne, 
          - 250 mb rów nr 1031 czyszczenie mechaniczne’ 

Posucice     - 300 mb, część rowu nr 228 (ręczne odmulanie). 

Niekazanice   - 400 mb rów nr 424(wykaszanie i usuwanie zatorów). 

Wiechowice    - 700 mb rów nr 362 (wykaszanie i ręczne odmulanie). 

Bliszczyce    - 200 mb część rowu nr 838 (ręczne odmulanie i koszenie). 

 Gmina Branice wsparła Spółkę Wodną kwotą 4.890,00 zł. która została przeznaczona na czyszczenie przepustów  
i rowu melioracyjnego Nr 638 we wsi Włodzienin o długości 500 mb. Natomiast Top Farms Głubczyce w ramach 
współpracy w roku sprawozdawczym wykonał odbudowę rowów melioracyjnych w miejscowościach Dzbańce – 
2700 mb, Lewice – 2450 mb, Wysoka – 853 mb i Kolonia Włodzienin – 2970 mb na kwotę około 29.985,00 zł. brut-
to, które znajdują się w obrębach działalności naszej spółki. Łączna długość rowów melioracyjnych wyczyszczonych 
przez Top Farms to 8973 mb. 

 Niektórzy członkowie naszej Spółki wnieśli składki w formie rzeczowej wykonując konserwację rowów meliora-
cyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu tych prac z Zarządem Spółki. Prace te zostały wykonane przez Spółdzielcze 
Gospodarstwo Rodzinne Bliszczyce, oraz Pana Bolesława Kot i Pana Mariusza Kot z Jędrychowic. Wartość wyko-
nanych prac zamyka się kwotą 5.202,49 zł. W 2013 roku długość wyczyszczonych rowów ze środków GSW to  
7150 mb. Łącznie w 2013 roku wykonano konserwację i odbudowę rowów o długości 16.623 mb na ogólna wartość  
133.225,87 zł. 

Podjęte zostały uchwały między innymi o zatwierdzeniu stawki opłat na 2014 rok. które wynoszą;  - 

 - za 1 ha fizycznego  - 7 zł. 

 - za zabudowania   - 7 zł. 

oraz sposobu egzekucji zaległych składek za pośrednictwem KRD BIG Wrocław oraz na drodze sądowej. 

 W planach pracy na 2014 rok do czyszczenia i konserwacji przewidziany jest rów w miejscowościach; Turków, 
Gródczany, Boboluszki, Branice, Niekazanice. 

 Na zakończenie obrad Prezes zaapelował do sołtysów oraz delegatów o duże zaangażowanie w mobilizowaniu 
mieszkańców do wpłacania składek na rzecz Spółki Wodnej co przyczyni się zwiększenia prac konserwacyjnych na 
naszych rowach.  
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UCHWAŁA NR XXXIX/318/14 
RADY GMINY BRANICE  

z dnia 20 stycznia 2014 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
r., poz. 654 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się zmiany treści Uchwały Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez:  

1. nadanie §1 ust. 1 nowego następującego brzmienia:  
„stawkę podstawową – w wysokości 22 zł. w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny”; 

2. nadanie §1 ust. 2 nowego następującego brzmienia:  
„obniżoną stawkę opłaty – w wysokości 11 zł. w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 
mocą obowiązującą od 01 marca 2014 r.  

2. Uchwała podlega rozpowszechnieniu poprzez umieszczenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach, 
umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Branice oraz opublikowanie jej w lokalnej 
prasie. 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych 

  

niesegregowane odpady komunalne + 
popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO   

Styczeń 07.01.2014/20.01.2014 24.01.2014       
Luty 03.02.2014/18.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014   

Marzec 04.03.2014/18.03.2014 24.03.2014       
Kwiecień 01.04/15.04/29.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 28.04.2014   

Maj 13.05.2014/27.05.2014 26.05.2014       
Czerwiec 10.06.2014/24.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   

Lipiec 08.07.2014/22.07.2014 28.07.2014       
Sierpień 05.08.2014/19.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014   
Wrzesień 02.09/16.09/30.09.2014 29.09.2014       

Październik 14.10.2014/28.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014   
Listopad 10.11.2014/25.11.2014 24.11.2014       
Grudzień 9.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014   

Harmonogram wywozu odpadów 2014 Gmina Branice 

BRANICE, KAŁDUNY 

 

UWAGA!!!  
Informuje si ę,  

że kontenery zapełnione gruzem i gorącym popiołem nie będą odbierane !!! 
Kontenery nie są przystosowane do gromadzenia gruzu i żarzącego się popiołu.  

Przez umieszczanie w nich takich materiałów ulegają uszkodzeniu.  

Za uszkodzone w ten sposób kontenery mieszkańcy będą obciążani kosztem ich wymiany.  

Nie należy też moczyć popiołu zgromadzonego w kontenerach.  

Przy zamarzaniu objętość lodu jest większa niż tworzącej go wody,  
co powoduje że kontenery pękają 
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Harmonogram wywozu odpadów 2014 Gmina Branice  

BLISZCZYCE, MICHAŁKOWICE, WŁODZIENIN, WŁODZIENIN KOLONIA, JĘDRYCHOWICE 

miesiąc 
Terminy odbioru 

odpadów komunalnych Terminy odbioru odpadów segregowanych 

  
niesegregowane odpady komunalne + 

popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 08.01.2014/21.01.2014 24.01.2014     
Luty 04.02.2014/19.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 

Marzec 05.03.2014/19.03.2014 24.03.2014     
Kwiecień 02.04/16.04/30.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 

Maj 14.05.2014/28.05.2014 26.05.2014     
Czerwiec 11.06.2014/25.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 

Lipiec 09.07.2014/23.07.2014 28.07.2014     
Sierpień 06.08.2014/20.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 
Wrzesień 03.09.2014/17.09.2014 29.09.2014     

Październik 01.10/15.10/29.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 
Listopad 12.11.2014/26.11.2014 24.11.2014     
Grudzień 10.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 

GRÓDCZANY, WÓDKA, UCIECHOWICE, POSUCICE, WIECHOWICE, DZIERŻKOWICE,  
TURKÓW, JABŁONKA, NIEKAZANICE 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów segregowanych 

niesegregowane odpady komunalne + 
popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 09.01.2014/22.01.2014 24.01.2014     
Luty 05.02.2014/20.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 

Marzec 06.03.2014/20.03.2014 24.03.2014     
Kwiecień 03.04.2014/17.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 

Maj 02.05/15.05/29.05.2014 26.05.2014     
Czerwiec 12.06.2014/26.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 

Lipiec 10.07.2014/24.07.2014 28.07.2014     
Sierpień 07.08.2014/21.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 
Wrzesień 04.09.2014/18.09.2014 29.09.2014     

Październik 02.10/16.10/30.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 
Listopad 13.11.2014/27.11.2014 24.11.2014     
Grudzień 11.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 

JAKUBOWICE, WYSOKA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, DZBAŃCE OSIEDLE, LEWICE 

miesiąc 

Terminy odbioru 
odpadów komunalnych 

Terminy odbioru odpadów segregowanych 

niesegregowane odpady komunalne + 
popiół PLASTIK PAPIER SZKŁO 

Styczeń 10.01.2014/23.01.2014 24.01.2014     
Luty 06.02.2014/21.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 

Marzec 07.03.2014/21.03.2014 24.03.2014     
Kwiecień 04.04.2014/18.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 28.04.2014 

Maj 05.05/16.05/30.05.2014 26.05.2014     
Czerwiec 13.06.2014/27.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 

Lipiec 11.07.2014/25.07.2014 28.07.2014     
Sierpień 08.08.2014/22.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014 
Wrzesień 05.09.2014/19.09.2014 29.09.2014     

Październik 03.10/17.10/31.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 
Listopad 14.11.2014/28.11.2014 24.11.2014     
Grudzień 12.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 
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Jak zbierać selektywnie odpady powstające w gospodarstwach domowych? 

PLASTIKI ( żółty worek) 
  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. 
7. drobny złom (puszki po konserwach, napojach). 
8. kartony po mleku, sokach i napojach. 

  Nie wrzucamy:  
1. butelek i pojemników z zawartością. 
2. butelek i pojemników po olejach 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 (zielony worek) 
  Wrzucamy: 

1. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności. 
2. butelki po napojach alkoholowych. 
3. szklane opakowania po kosmetykach. 

  Nie wrzucamy:  
1. szkła kryształowego. 
2. naczyń żaroodpornych. 
3. ceramiki (porcelany, doniczek, misek, talerzy, fajansu). 
4. naczyń typu arco. 
5. szyb okiennych i samochodowych. 
6. szkła zbrojonego.  
7. luster. 
8. żarówek i świetlówek. 
9. kineskopów. 
10. izolatorów. 

PAPIER (niebieski worek) 
  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.  

  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. 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE (czarny worek)  
  Wrzucamy: 

1. styropian. 
2. odzież. 
3. pieluchy jednorazowe. 
4. chusteczki nawilżane. 
5. pozostałe odpady których nie można posegregować. 

Popiół, nieczystości z zamiatania ulic umieszczamy w kontenerze na odpady.   
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I n f o r m a c j a 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 24 stycznia 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość ozna-

czoną według: 

1.Działka nr 10/2 o pow. 0.0103 ha opisana w KW 33059 położona w  miejscowości Jędrychowice. 

2.Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest niezabudowana położona w środkowej części wsi Jędrychowie w 
sąsiedztwie zabudowy domków jednorodzinnych. Działka ma kształt wydłużonego wieloboku. Działka posiada dostęp do 
drogi utwardzonej. Uzbrojenie techniczne nie występuje. 

3.Wartość nieruchomości - 3.212,00 zł. 

4.Wadium: - 321,00 zł. 

5.Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 20 lutego 2014 r. wpłacą w/w wadium 
do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w 
kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. 
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach 
gazety lokalnej: Informator Branicki. 

Termin wywieszenia ogłoszenia  
30 dni.  

Sporządziła:  
mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone dnia 31.01.2014r. obwieszczenie  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

„Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice ”  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-4.2013 z dnia 31.01.2014r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku prze-
prowadzenia 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.6220.3-6.2013 z dnia 31.01.2014r. o zawiadomieniu stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia spra-
wy 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.6220.3-7.2013 z dnia 31.01.2014r. o zakończeniu postępowania dowodowego do wglądu w tut. Urzę-
dzie 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.  

Usuwanie azbestu! 

 Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z za-

kresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

 W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 05.03.2014 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe 

informacje w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28. 

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 



Informator Branicki  

12 

Nr 2/2014 (109) „IB”  zredagował zespół pracowników Urzędu Gminy Branice. 
Redaktor wydania: Janusz Kaczmarek, e-mail: janusz.kaczmarek@branice.pl 

Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J. Słowackiego nr 3, tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230 
e-mail: ug@branice.pl Wydanie internetowe: http://www.branice.pl 
Kolporta ż: Urząd Gminy, ISSN 1733-6821 
Druk: Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice. Nakład 1000 egz. 
Redakcja niezamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i wyboru ilustracji. 

W styczniu 2014r. 

Urodzili się 
1. Skwarek Amelia - Boboluszki. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Kot Przemysław (Jędrychowice)  
- Trytek Sylwia (Biadoliny Szlachec-
kie). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

 

Odeszli  

1. Jajdelska Teresa - lat 56, Lewice. 

2. Kreczmar Anna - lat 95, Jakubowice. 

3. Kostuś Czesław - lat 56, Posucice. 

4. Niebylski Bronisław - lat 77, Branice. 

5. Konieczna Joanna - lat, 45 Lewice. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6816 mieszkańców,  
w tym 3496 kobiety. 

W styczniu 2013 r. było nas  
6914 osób. 

W dniu 24.01.2014 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury 

odbyło się losowanie  

w „Loterii dla Oszczędzających” edycja 2013.  

Nagrodę główną  

samochód osobowy marki Ford Focus wylosowała  

Klientka Oddziału Banku w Branicach  

Pani Janina Szumlewicz z Dzierżkowic.  

Nagrody dodatkowe spośród 100 innych nagród rzeczowych wyloso-

wane przez Klientów Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział  

w Branicach: 

Pani Helena Gofryk, Branice - nagroda pieniężna 1.000,00 zł 

Pan Damian Zacki, Wódka - ekspres ciśnieniowy do kawy 

Pani Janina Szumlewicz, Dzierżkowice - wiertarka 

Pan Andrzej Czepczor, Branice - portfel  

Pani Zofia Gruszka, Wysoka - grill elektryczny  

Szczęśliwym zwycięzcom gratulujemy. A wszystkich oszczędzają-

cych już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Loterii, w której na-

grodą główną jest samochód osobowy OPEL ASTRA IV  

oraz 100 innych nagród rzeczowych. 


