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Uroczyste z przeniesienie trumny z ciałem sp. Ks. Bp Józefa Marcina Nathana z Opavy 
W dniach 07- 08.11.2014 odbyły się 

uroczystości związane z przeniesieniem 
trumny z ciałem sp. Ks. Bp Józefa Marci-
na Nathana z Opavy do Branic, wielkiego 
duszpasterza oraz założyciela i budowni-
czego „Miasteczka Miłosierdzia” w Bra-
nicach. Biskup Nathan zmarł w Opawie 
w styczniu 1947 r., zaledwie kilka tygo-
dni po wysiedleniu go przez władze ko-
munistyczne z Branic do ówczesnej Cze-
chosłowacji. Listopadowe uroczystości 
były więc nie tylko pośmiertnym odda-
niem czci dziełu jego życia, ale także to-
warzyszeniem mu w jego „powrocie do 
domu”, w którym do dziś pozostaje duch 
jego pasterskiej troski o ludzi najbardziej 
potrzebujących – chorych psychicznie.  

W piątek 7 listopada wczesnym ran-
kiem wyjęto trumnę z ciałem Bp Nathana 
z grobowca na cmentarzu w Opavie  
i przełożono ją do nowej drewnianej 
trumny. 

Uroczystości rozpoczęły się w piątek 
tego samego dnia o godz. 15.00 wysta-
wieniem trumny z ciałem bpa Józefa Na-
thana w konkatedrze pw. Wniebowzięcia 
NMP w Opavie i Mszą św. na pożegna-
nie o godz. 16.00. Uczestniczyli w niej: 
arcybiskup Jan Graubner z archidiecezji 
Ołomunieckiej, bp Franciszek Lobkowicz 
z diecezji Ostravsko-Opavskiej oraz bp 
Andrzej Czaja z diecezji Opolskiej. Po 
Mszy św. trumna w honorowej asyście 
Policji i Straży Granicznej została prze-
wieziona do Branic, gdzie ostatni odcinek 
pokonała w procesji złożonej z oczekują-
cych na jej przybycie uczestników uro-
czystości. O godz. 19.00 w kościele 
Wniebowzięcia NMP odprawiono Mszę 
św. na powitanie, którą sprawowali arcy-
biskup senior Damian Zimoń z archidie-

cezji Katowickiej i bp Andrzej Czaja  
z diecezji Opolskiej oraz przybyli kapła-
ni, po niej odbyło się wieczorne czuwa-
nie przy trumnie. W sobotę natomiast,  
o godz. 11.00 miała miejsce centralna 
część uroczystości czyli Msza św. w ko-
ściele św. Rodziny w Branicach oraz zło-
żenie trumny z ciałem bpa Józefa Natha-
na do sarkofagu. Mszę św. poprzedziła 
uroczysta procesja towarzysząca przenie-
sieniu trumny z ciałem biskupa z kościoła 
Wniebowzięcia NMP do kościoła pw. 
Świętej Rodziny. Na jej czele szły poczty 
sztandarowe szkół, stowarzyszeń i insty-
tucji, następnie siostry zakonne, księża,  
a bezpośrednio przed trumną otoczoną 
zakonnicami z zapalonymi świecami, po-
dążali biskupi. W dalszej kolejności  
z trumną szli przedstawiciele władz gmi-
ny, powiatu i województwa, zaproszeni 
goście oraz bardzo liczne grono miesz-
kańców Branic i sąsiednich miejscowo-
ści. Procesja w skupieniu przemierzała 

ostatnią drogę Biskupa przy dźwiękach 
marszów żałobnych wykonywanych 
przez orkiestrę dętą. 

Po przybyciu do kościoła św. Rodzi-
ny trumna z ciałem bpa Nathana została 
umieszczona na katafalku przed ołtarzem.  

Uroczystość rozpoczął ks. proboszcz 
Alojzy Nowak słowami: 
Czcigodni Księża Biskupi, Kapłani,  
Siostry Zakonne 
Szanowni Państwo 
Drodzy Bracia i Siostry 

Już tyle razy mury tego kościoła były 
świadkami różnych przepięknych uroczy-
stości związanych osobą bpa Józefa Mar-
cina Nathana  

− 1967 r. obchodzono tu 100-lecie uro-
dzin z udziałem ks. bp Franciszka Jo-
pa, 

− w 1972 r. obchodzono 25-lecie śmier-
ci z udziałem bp Wacława Wyciska,  

− 1997 r. obchodzono 50-lecie śmierci 
oraz nadanie naszemu Szpitalowi Je-
go Imienia z udziałem obecnego tu 
dziś Arcybiskupa Alfonsa Nossola,  

− w 2003 r. obchodzono 100 lecie na-
szego Szpitala z udziałem obecnego tu 
ks. bp ordynariusza Jan Kopca,  

− w 2012 r. 80-lecie konsekracji tej 
świątyni z udziałem ks. bp Jana Wie-
czorka,  

− 2013 r. obchodzono 70 rocznicę kon-
sekracji biskupiej z udziałem ks. bp 
Andrzeja Czai. 

A dziś gromadzimy się w tej świątyni  
w szczególnej chwili kiedy po Bogu, który 
uroczystym aktem konsekracji objął tę 
świątynię w swoje posiadanie, jest pośród 
nas obecny drugi gospodarz tego miejsca 
bp Nathan, który zbudował to piękne 
dzieło „Miasteczko Miłosierdzia” i jemu 
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tu w Branicach poświecił swoje kapłań-
skie życie. 

Dziś dziękujemy Opatrzności Bożej i lu-
dziom, że znowu bp Nathan jest tu w Bra-
nicach razem ze swoim dziełem i wierzy-
my, że za tym będzie stało szczególne  
błogosławieństwo Boże dla naszego  
Szpitala, jego Pacjentów i Pracowników, 
dla całej społeczności miejscowości Bra-
nice. 

Witam bardzo serdecznie obecnych po-
śród nas: 

bpa Ordynariusza Diecezji Opolskiej 
Andrzeja Czaję oraz bpa Ordynariusza 
Diecezji Ostravsko-Opavskiej Franciszka 
Lobkowicza – właściwie to nie potrzeba 
ich witać, bo to oni są gospodarzami dzi-
siejszej uroczystości i razem z obecnym tu 
arcybiskupem Alfonsem Nossolem są ini-
cjatorami dzisiejszej uroczystości – dzię-
kujemy Wam za to, że możemy się cieszyć 
obecnością bpa Nathana pośród nas. 

Witam bpa ordynariusza Diecezji Gli-
wickiej – Jana Kopca, dziękujemy za wie-
le opracowań, artykułów, za tę niezliczo-
ną ilość wizyt tu w Branicach na wielu 
uroczystościach, konferencjach poświę-
conych bp Nathanowi. 

Biskupów pomocniczych Diecezji Opol-
skiej Pawła Stobrawę i Rudolfa Pierska-
łę, bpa seniora Jana Wieczorka – mnie 
jeszcze na świecie nie było a on już tyle 
mówił na temat bp Nathana i wcale się 
nie dziwię, że dziś nosi ten historyczny 
pierścień bp Nathana. 

Witam Apostolskiego Wizytatora senio-
ra Wolfganga Grocholla, Apostolskiego 
Wizytatora Joachima Giela – przedstawi-
cieli Episkopatu Niemiec, którzy na prze-
strzeni lat tak bardzo interesowali się 
dziełem i osobą bp Nathana. Książka któ-
ra została wydana w naszym Szpitalu  
z okazji 70 roczn. konsekracji bp Natha-
na, przetłumaczona z jęz. niemieckiego 
na jęz. polski to dzieło pracy ks. Wolfgan-
ga Grocholla. 

Witam czcigodne duchowieństwo naszej 
Diecezji Opolskiej 

Dziekanów rejonowych, dziekanów de-
kanatów: Branice, Kietrz, Głubczyce, Ka-
płanów z Polski, Czech i Niemiec 

Pozwólcie, że w szczególny sposób po-
witam naszych szczególnych dobrodzie-
jów: ks. dyrektora Caritas Diecezji Opol-
skiej Arnloda Drechslera, ks. Dyrektora 
Wydawnictwa św. Krzyża w Opolu Wal-
demara Klingera. ks. notariusza  
i zarazem głównego ceremoniarza Ma-
cieja Skóra, który tak wiele czasu poświę-
cił, by przygotowywać dzisiejszą uroczy-
stość. Ks. Jana Larysza z Ostravy, który 
był odpowiedzialny po stronie czeskiej za 

przygotowanie dzisiejszej uroczystości  
Czcigodne siostry zakonne z naszego 

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 
na czele z matką generalną z Rzymu  
s. Almą Białek, oraz prowincjalną z Wro-
cławia s. Justyną Wojcieszak, wśród tylu 
obecnych sióstr nie mogę zapomnieć  
o siostrze s. Joachimie Marzec, która ja-
ko prezes Stowarzyszenia Caritas Chry-
sti, które działa na rzecz naszego Szpita-
la, jest dobrym duchem tego dzieła bp 
Nathana 

Witam przedstawicielki sióstr Maryi 
Córek Bożej Miłości z Opavy na czele  
z siostrą prowincjalną s. Blanką Ka-
kovą, dziękujemy, że przyjęli ście bp Na-
thana po jego wywiezieniu z Branic do 
ówczesnej Czechosłowacji, że przez tyle 
lat opiekowaliście się grobem bp Natha-
na, witam i dziękuję za piękną współpra-
cę poprzedniej siostrze prowincjalnej  
Marii Dedkowej. 

Witam kleryków, profesorów, modera-
torów naszego WSD z Opola na czele  
z ks. rektorem Grzegorzem Kadzioch, 
chór naszego WSD na czele z dyrygentem 
Ks. Joachimem Waloszkiem. Dziękujemy 
za przygotowanie dzisiejszej uroczystości 
od strony muzycznej. Wśród tych, którzy 
przygotowali dzisiejsza uroczystość nie 
może zabraknąć Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Łomnicy k/Olesna – dziękuję, że 
zachcieliście przejechać tyle kilometrów 
by być na naszej uroczystość i uczcić bp 
Nathana. 

Witam Posłów na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej: Leszka Korzeniowskiego, Ja-
ninę Okrągły, Ryszarda Galę, Jerzego 
Millera, Panią Konsul RP z Ostrawy An-
nę Olszewską, Przewodniczącego Sejmi-
ku Woj. Opolskiego Bogusława Wierdaka 
oraz Radnych Sejmiku, Pana Marszałka 
Andrzeja Bułę, Wicemarszałków Romana 
Kolka, Barbarę Kamińską, Antoniego 
Konopkę, Marszałków Józefa Sebestę 
oraz Teresę Karol tak bardzo życzliwych 
naszemu Szpitalowi – to ich z ich wydat-
ną pomocą tak wiele w ciągu ostatnich  
8 lat zmieniło się w naszym Szpitalu. 

Przedstawicieli naszych władz lokal-
nych: Starostę Powiatu Głubczyckiego 
Józefa Kozinę, Przedstawicieli Gmin: 
Wójta Gminy Branice – Marię Krompiec, 
Wójta Gminy Baborów - Elżbietę Kielską, 
Wójta Gminy Kietrz – Józefa Matelę, 
Burmistrza Miasta Głubczyce – Jana 
Krówkę, Starostę Miasta Krnov - Alenę 
Krušinovą, Dyrektorów Szpitali i Przed-
stawicieli Rady Społecznej, pracowników 
i pacjentów naszego Szpitala, Przewodni-
czącego Towarzystwa Mniejszości Nie-
mieckiej Pana Norberta Rasch’a. 

 

Witam naszych szanownych: 

− Gości z Niemiec – szczególnie krew-
nych Bpa Nathana Rodzinę Odersky oraz 
Rodzinę Ingle,  

− Gości z Czech – zwłaszcza panią An-
nę Fiszerową (która osobiście znała bp 
Nathana), dr Libora Chwila z zaprzyjaź-
nionego Szpitala w Opavie, 

− Gości z Polski a zwłaszcza obecnego 
pośród nas Pana Prezesa Karola Cebulę 
– fundatora wielu przedsięwzięć charyta-
tywnych w naszym województwie 
(powiem, że o nas też nie zapomina) wi-
tam Prezesa Zarządu Firmy Top Farms 
Krzysztofa Gawęckiego, naszego dobro-
dzieja. 

− Witam Was wszystkich Bracia i Sio-
stry w Chrystusie Panu Parafian dekana-
tów Branice, Głubczyce, Kietrz, Hlućin, 
Krnov, Opava, wszystkich, którzy przyby-
li na nasza uroczystość z Polski, Niemiec 
i Czech. 
 I na końcu powiem - nie potrzeba bym 
powitał Pana dyr. naszego Szpitala 
Krzysztofa Nazimka – bo on jest współgo-
spodarzem dzisiejszej uroczystości. Nie 
mogę pominąć jego osoby bo to, że Szpi-
tal w Branicach - zagrożony likwidacją - 
tak pięknie się rozwija przez ostatnie  
8 lat, to wielka Jego zasługa. Jego zaan-
gażowanie, serce, zdolności organizacyj-
ne sprawiają, że zaangażowane tutaj 
środki budżetu Województwa Opolskiego 
nie idą na marne ale są dobrze wykorzy-
stane z pożytkiem dla Chorych w Szpitalu 
przebywających. Powiem szczerze przed 
8 laty nie było do czego sprowadzać bp 
Nathana, dziś już nie mamy się czego 
wstydzić. 

Na szczególną uwagę zasługuje umie-
jętność łączenia teraźniejszości Szpitala  
z jego bogatą historią. Wiele razy byli-
śmy świadkami organizowanych przez 
Pana dyr. Nazimka wspaniałych uroczy-
stości upamiętniających dzieło śp. Ks. Bp 
Józefa Marcina Nathana: przykładem 
niech będzie izba pamięci w Sali konfe-
rencyjnej, tablice czy mozaika przy wej-
ściu do naszego Szpitala, czy chociażby 
aktualne zaangażowanie w przygotowa-
nie dzisiejszej uroczystości. Nie ma  
w Branicach nikogo, kto by nie widział 
tych pozytywnych zmian i z szacunkiem 
nie odnosił się do osoby Pana Dyrektora 
- za co dziś bardzo dziękujemy. 

Kończąc pragnę wszystkim podzięko-
wać za udział w dzisiejszej uroczystości 
za jej przygotowanie, z całego serca pra-
gnę podziękować naszym dobrodziejom – 
nie sposób ich tu wyliczyć z imienia i na-
zwiska.  

Serdeczne podziękowanie kieruję  
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w stronę firmy pogrzebowej Pana Czesła-
wa Marcinków z Kietrza. Panie Czesła-
wie dziękuję za ten prezent, że wspaniało-
myślnie przygotował Pan nową trumnę 
dla Ks. Biskupa i zajął się wszystkimi 
czynnościami związanymi z przeniesie-
niem trumny z ciałem Biskupa Nathana  
z cmentarza w Opavie do naszego kościo-
ła w Branicach. 

Jedno jest pewne – drodzy nasi Przyja-
ciele – bez waszej pomocy i hojności 
trudno byłoby przygotować dzisiejszą 
uroczystość – obiecujemy, że tu w tym 
szczególnym miejscu będziemy o was pa-
miętali w modlitwie, by chociaż w części 
spłacić dług wdzięczności. 

Niech przeżycie dzisiejszej uroczystości, 
obecność Bp Nathana pośród nas, doda 
nam siły abyśmy z Bożym błogosławień-
stwem kontynuowali dzieło Bp Nathana 
„Caritas Chrysti” 

„Nie ma zazwyczaj radosnych pogrze-
bów. A na tym w trzech językach wy-
śpiewano Te Deum Opatrzności Bożej za 
wielkiego człowieka, kapłana i biskupa. 

Za dobroczyńcę ludzkości. Za milionera 
z miłości” – powiedział abp Alfons Nos-
sol w czasie Mszy św. w kościele pw. 
Świętej Rodziny w Branicach, podczas 
której złożono do sarkofagu przeniesioną 
z Opawy trumnę z ciałem śp. bp. Józefa 
Nathana. 

Podczas homilii bp Jan Kopiec zachę-
cał, „aby cieszyć się, że Bóg dał nam ta-
kiego przewodnika duchowego, a równo-
cześnie człowieka, który potrafił stawić 
czoła trudnościom i przeszkodom, aż do 
stania się z wygnańcem i wrogiem, który 
w ogóle wrogiem nie powinien być”. 
Ale stało się, pozostaje tylko modlitwa  
i wdzięczna pamięć – wyznał. 

„Niemal 68 lat trzeba było czekać, aby 

ten grób, który gościnnie przyjął bp. Na-
thana, znowu nas dzisiaj tutaj zjednoczy-
ł” – mówił ordynariusz gliwicki. „Nie 

ukrywam mojego wzruszenia, że to mnie 
przypadło dopowiedzieć do kazania po-
grzebowego jakby ten ostatni akapit, któ-
ry potrzebny jest, aby zrozumieć, jak 
działamy w Jezusie Chrystusie. Tylko  
z naszym Zbawicielem potrafimy przeła-
mać egoizm, kompleksy oraz nasze nie-
dojrzałe pomysły” – docenił bp Kopiec 
odważną postawę biskupów czeskich, 
którzy pozwolili na przeniesienie z Opa-
wy prochów śp. bp. Józefa Marcina Na-
thana do Branic. 

Kaznodzieja podkreślił też, że wolą śp. 
bp. Nathana było spocząć w Branicach, 
gdzie „swoim ubogim, biednym, chorym, 
nieszczęśliwym przewodził; których do 
siebie rzeczywiście przytulał; których 
chciał podnieść w ich ludzkiej godności. 
Czynił to razem z personelem, a także  
z Siostrami Maryi Niepokalanej”. 

„Ten grób, który miał wszystko za-
mknąć, jest dziś świadkiem otwarcia, no-
wych naszych możliwości” – mówił bp 
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Kopiec. „Byśmy w egoizmie nie pozosta-
li, ale abyśmy mieli odwagę pokonywać 
wszystkie te przeszkody, które zamykają 
drogę do drugiego serca” – zaapelował. 

Bp Andrzej Czaja wyraził wdzięczność 
za udział w translacji ciała bpa Józefa 

Marcina Na-
thana z Opa-
wy do Bra-

nic: „dziękuję za dopełnienie liturgii po-
grzebowej z 4 lutego 1947 r. Niech Boża 
Opatrzność sprawi, aby ten dzień jak naj-
piękniejsze owoce wydał w naszych ser-
cach, pośród nas i na tej ziemi. Miłość 
Chrystusa niech przynagla nas, byśmy 

tak, jak śp. bp Józef Nathan żyli na chwa-
łę Boga i służbie bliźnim”. 

Na zakończenie uroczystości w Brani-
cach bp Andrzej Czaja i bp František 
Lobkowicz podpisali wspólną umowę 
między diecezjami opolską i ostravsko-
opavską.  

Redakcja 

Święto 1 listopada - pamiętamy o tych, którzy odeszli 
Dzień 1 listopada jest dniem refleksji  

i zadumy. W tym dniu pamiętamy, o tych 
którzy od nas odeszli, a także bohaterów, 
którzy walczyli o wolność naszej Ojczy-
zny, zapalamy znicze i składamy kwiaty. 

Zgodnie z tą tradycją harcerze naszej 
szkoły uporządkowali grób poległych 
żołnierzy na starym cmentarzu w Brani-
cach, zapalili znicze i złożyli kwiaty. 

opiekun ZHP Jolanta Dudek 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 

OD DNIA 30 WRZEŚNIA DO DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 
1. Spotkałam się ze Związkami Zawodowymi SOLIDARNOŚĆ przy ZGS w Branicach w sprawie podwyżki dodatku motywa-

cyjnego dla nauczycieli i podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych. Pracownicy niepedagogiczni 
otrzymali w miesiącu październiku br. jednorazową nagrodę pieniężną. Wypłatę tej nagrody zrealizowano ze środków na 
oświatę. 

2. Uczestniczyłam w uroczystej akademii w ZGS w Branicach z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz w uroczystościach zwią-
zanych z 96-tą rocznica odzyskania niepodległości Polski. 

3. Podpisałam porozumienie z WZIR Opole na wykonanie dodatkowych (ponad ustalony na 2014 r., plan prac WZIR na terenie 
Gminy Branice) prac konserwacyjnych na rzece Morawa w Wódce o wartości 8.045,48 złotych w zamian za umorzenie podat-
ku od nieruchomości (niecka zbiornika retencyjnego we Włodzieninie za grunty pod wodami płynącymi) w kwocie 1.881 zło-
tych.  

4. Podpisałam Akty Notarialne na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych (2 w Wysokiej, 2 w Posucicach) i 3 działek (jedna w Wiecho-
wicach i dwie w Branicach), oraz na nieodpłatną służebność gruntową dla istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i pod plano-
waną nową inwestycję kanalizacji sanitarnej w Wysokiej. 

5. Prowadziłam rozmowy z rolnikami odnośnie zaoranych dróg gminnych w obrębie Niekazanic, Gródczan i Wysokiej. 

6. Uczestniczyłam w uroczystościach sprowadzenia z Opawy do Branic doczesnych szczątków bp. Józefa Marcina Nathana. 

 

INWESTYCJE  I REMONTY: 
1. Odbył się odbiór Parkowego Miejsca Spotkań w Dzierżkowicach. Koszt zadania to 104.541,60 złotych, z czego kwota dotacji 

Unii Europejskiej wynosi 67.994,00 złotych.  

2. Odmulono i naprawiono zniszczenia „suchego” polderu w Wysokiej kosztem 14.631,64 złotych. 

3. Ustalano sposób zniwelowania „pęcznienia” parkietu w świetlicy w Lewicach. Poprawek w tym zakresie wykona przedsię-
biorca, który odnawiał parkiet. 

4. Dokonano odbioru budowy przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Dzbańce-Osiedle tzw. „Dzbańce-Górki”. Koszt 
zadania to kwota 70.140,29 złotych netto. Na zadanie to otrzymaliśmy z ANR w Opolu 98,2 % środków. 

5. Badaliśmy oferty złożonych do przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Boboluszki, wyło-
niony wykonawca to Firma TELNOW Dariusz Nowak z Kuźni Raciborskiej. Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielnie umarzalnego kredytu na tą inwestycję oraz złożyliśmy wniosek do 
PROW i mamy szansę uzyskać ok. 536.921,00 zł. Dofinansowania. 

6. Prowadzimy uzgodnienia dotyczące konieczności dokonania zmian przebiegu przyłączy do budynków w Branicach oraz 
uzgodnienia dotyczące włączenia się z nowoprojektowaną kanalizacją ze wsi Wysoka, w już istniejącą sieć biegnącą z osiedla 
mieszkaniowego do pompowni. 

7. Otrzymaliśmy z PEFRON powiadomienie o przyznaniu gminie kwoty 24.970,12 złotych na wykonanie prac likwidujących 
bariery architektoniczne na terenie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. Kwota dofinansowania stanowi ponad 55% 
kosztów brutto dla 3 zgłoszonych zadań.  

8. Wybudowaliśmy w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie nowy komin wraz z przebudową okna dachowego i włazu na 
dach oraz dojście do komina. Koszt tego zadania to 9.697,81 złotych. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym poświęconym nierentownym lokalnym kursom PKS. 

2. Uczestniczyłam w spotkaniu/szkoleniu dotyczącym międzyinstytucjonalnej współpracy przy wykorzystaniu narzędzi 
„ekonomii społecznej”. 

3. Uczestniczyłam w uroczystościach ustanowienia Kościoła MB Łaskawej-Bolesnej w Bogdanowiczach - Sanktuarium Maryj-
nym Ziemi Głubczyckiej oraz uroczystości poświęcenia kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dańcach-Osiedlu. 

4. Uczestniczyłam w warsztatach organizowanych przez PUP Głubczyce dotyczącym lokalnego partnerstwa na rzecz ożywienia 
społ-gospodarczego w powiecie głubczyckim. 

5. Uczestniczyłam w konferencji inaugurującej realizację projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, w którym to projekcie wspól-
nie z gminami Kietrz i Głubczyce oraz Starostwem Powiatowym w Głubczycach, uczestniczy również Gmina Branice. 

6. Uczestniczyłam w Zlocie Hufca Harcerstwa Polskiego i obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego  
w Głubczycach. 
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Kształtowanie się długu Gminy Branice w okresie  1.01.2011 – 30.09.2014r. 
 
W związku z rozpowszechnianymi informacjami o ogromnym zadłużeniu Gminy Branice 

przedstawiamy mieszkańcom aktualną informację o zadłużeniu samorządu. 

 
  Początek kadencji: 
 
  Wielkość długu 1 styczeń 2011 - 5 050 464,14  

kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku    - 1 986 267 zł. 

spłaty w 2011 roku                                          - 1 854 291 zł. 

 wielkość długu Gminy 31 grudnia  2011roku        - 5 182 44,14 zł. 

   Rok 2012 

kredyty i pożyczki w 2012 roku                      - 5 729 546,99 zł. 

spłaty w 2012 roku                                          - 1 818 736,42 zł. 

 wielkość długu na 31 grudnia  2012 roku               - 9 093 250,71 zł. 

   Rok 2013 

kredyty i pożyczki w 2013 roku                       - 2 268 265,41 zł. 

spłaty w 2013 roku                                           - 5 073 253,71 zł. 

 wielkość długu na 31 grudnia 2013 roku                - 6 288 262,41 zł. 

   Rok 2014 

kredyty i pożyczki w okresie 2014 roku do dnia 30 września 2014    - 0 zł.  

spłaty w okresie 3 kwartałów 2014 roku                                              - 657 798,41 zł. 

 
  Koniec kadencji: 

   Wielkość długu na 30 września 2014 roku - 5 630 464,00 
 

Dane przedstawione są na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez Gminę i przekazywanych do 

nadzoru do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Opublikowane są one w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Branie na stronie internetowej www.branice.pl 

Wszyscy wiemy, że przy budżecie nie przekraczającym 20 mln. złotych trudno jest realizować inwestycje bez za-

ciągania kredytów lub pożyczek. W ten sposób mogliśmy wykonać np. budowę oczyszczalni ścieków, remonty szkół 

i świetlic czy też kapitalny remont budynku byłego żłobka. Rada Gminy podejmując uchwały budżetowe, w tym 

również Wieloletnią Prognozę Finansową odnośnie nowych zobowiązań, przyjmuje w nich wartości kosztorysowe 

brutto, gdzie ujęte są ceny maksymalne, natomiast faktyczne zobowiązania zawsze zmniejszają się po przeprowa-

dzonej procedurze przetargowej nawet o 50%. 

Jak widać z powyższego zestawienia, w tej kadencji dług Gminy Branice zwiększył się jedynie o 600 tys. zło-

tych. Mądrość zarządzających polega na tym, aby zaciągać nowe zobowiązania zachowując gwarancję bezpiecznych 

spłat i nie spowodować załamania się finansów samorządu.  
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− remont świetlicy wiejskiej we Włodzieninie, 

− remont drogi gminnej z Wiechowic do Dzierżkowic, 

− rekultywację wysypiska śmieci w Branicach, 

− ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą i wybrukowanie kręgu tanecznego na boisku w Boboluszkach, 

− budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonia, 

− budowę oczyszczalni ścieków w Branicach wraz z zakupem ciągnika asenizacyjnego, 

− remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej, 

− termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy, 

− remont dachu i budowę nowego komina na budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie, 

− przebudowę schodów i chodnika oraz budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach, 

− remont chodnika na ul. Słonecznej w Branicach, 

Gmina nie śpi, gmina działa  
W związku z kończącą się kadencją 2010 – 2014 pragnę przypomnieć jak w ostatnich 4 latach zmieniła się Gmina Branice. Zreali-
zowano szereg inwestycji, między innymi:  
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Gmina nie śpi, gmina działa  
− remont budynku Centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej wraz z zagospodarowaniem otoczenia  

i budową kortu tenisowego w Branicach, 

− termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, 

− remont świetlicy wiejskiej w Boboluszkach, 

− wykonano remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Bra-
nicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i jego wycisze-
niem, 

− wybudowano łącznik pomiędzy Szkołą Podstawową a Gimna-
zjum w Branicach, 

− wybudowano parking przy przedszkolu w Branicach 

− dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Wódce. 
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− wybudowano parking przy przedszkolu w Branicach, 

− wykonano ocieplenie i odmalowano budynek tzw. „Hotel Rencistów” w Branicach, 

− dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach. 

Nie zostało także uśpione życie kulturalne w naszej Gminie.  

Corocznie organizowane są Gminne dożynki. Dzięki temu  
miejscowość, która jest organizatorem dożynek otrzymuje do-
datkowe środki na wykonanie remontów obiektów gminnych  
w tej miejscowości lub remontu dróg oraz na poprawę estetyki 
miejscowości.  

Dzięki mieszkańcom naszej Gminy organizowane są stale im-
prezy kulturalne w każdej z wsi. Na stałe do kalendarza imprez 
wpisują się „Święto Pieczonego Ziemniaka”, rekonstrukcje 
walk z okresu II Wojny Światowej podczas imprezy „Bitwa pod 
Włodzieninem”, spotkania opłatkowe, spotkania z okazji świąt 
wielkanocnych i wiele innych imprez, których nie sposób nawet 
wymienić. 

Nie śpią także nasze Koła Gospodyń Wiejskich. W ostatnich czterech latach znacząco wzrosła ich aktywność. Dzięki ich zaan-
gażowaniu rozsławiane są najlepsze strony każdej z miejscowości. Nasze Panie biorą udział w konkursach kulinarnych, organi-
zują imprezy kulturalne oraz dbają o świetlice wiejskie w naszej gminie.  

Prężnie działają także Ochotnicze Straże Pożarne, sportowcy, 
brydżyści, nauczyciele. Nie tylko działają w ramach swoich 
obowiązków ale także wychodzą poza te ramy i dzięki tym 
działaniom mamy m.in. mistrzynie świata w tańcu mażoretko-
wym, nasze dzieci osiągają sukcesy w konkursach śpiewu. Co-
rocznie również otwierany jest basen dla mieszkańców Gminy, 
z którego mogą skorzystać wszyscy chętni. Udostępniony jest 
też kort tenisowy oraz świeżo utworzone parkowe miejsca spo-
tkań z dobrze wyposażonymi placami zabaw dla dzieci. 

Najważniejszym zadaniem najbliższej kadencji jest skanalizo-
wanie miejscowości tworzących tzw. „AGLOMERACJĘ BRA-
NICE”, z uwagi na grożące nam kary za niewypełnienie dyrek-
tyw Unii Europejskiej dot. kanalizacji. Są to inwestycje bardzo 
drogie, przekraczające 20 mln. i bez środków pomocowych z UE nie są możliwe w ramach środków własnych. To jest zadanie 
priorytetowe gminy i na ten cel gmina winna pozyskiwać środki zewnętrzne. 

Budowa kanalizacji umożliwia wykonanie jednej z podstawowych usług dla ludności, bez której nasz region byłby bardzo za-
nieczyszczony i zaniedbany. Bez kanalizacji trudno jest rozwinąć dany teren i pozyskać nowych inwestorów. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za to, że nie śpią, za to, że poświęcają swój wol-
ny czas, swoją energię dla wspólnego dobra. Niezależnie od wyników wyborów życzę Gminie Branice, aby dalej w takim tem-
pie się rozwijała. Nie można wszystkiego zrobić od razu, nie są możliwe cuda, jednak wierzę że dzięki Wam – mieszkańcom 
Gminy Branice, można dokonać jeszcze wielu wspaniałych rzeczy. Niech nikt nie mówi wam, że śpicie. Pokazaliście, że działa-
cie i udowadniajcie to dalej! 

Wójt Gminy Branice 
i Przewodniczący Rady Gminy Branice 

Gmina nie śpi, gmina działa  
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96 Rocznica Odzyskania Niepodległości  
Dzień 10 listopada 2014 r. w Zespole 

Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach 
przebiegł pod znakiem obchodów Święta 
Niepodległości.  

Przed oficjalnymi uroczystościami od-
było się spotkanie uczniów z żołnierzami 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej, któ-
rą reprezentowali starszy chorąży sztabo-
wy Stanisław Gaweł oraz sierżant Adrian 
Hosala. W trakcie spotkania żołnierze za-
prezentowali zadania i osiągnięcia Bryga-
dy podczas działań poza granicami kraju. 
Dzieci miały możliwość zobaczyć umun-
durowanie i podstawowe wyposażenie 
żołnierzy polskich, jakie są wykorzysty-
wane w czasie misji wojskowych. Barw-
nie i w przystępny sposób, wykorzystując 
prezentację multimedialną oraz ekspona-
ty przywiezione z misji, opowiadali  
o udziale polskich żołnierzy w misjach 
zagranicznych oraz o swoich przeżyciach 
i doświadczeniach. Dużą uwagę skupiono 
na przedstawieniu młodzieży zasad i re-
guł, którymi muszą kierować się żołnie-
rze podczas kontaktów z miejscową lud-
nością. Zapoznano również uczniów  
z obyczajami panującymi w krajach mu-
zułmańskich.  

Akademia z okazji Święta Niepodległo-
ści. Rozpoczęła się od słów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: 

„ Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości nie zasługuje na szacunek teraź-
niejszości i nie ma prawa do przyszło-
ści”.  

Po wprowadzeniu sztandarów szkoły 
wszyscy zebrani odśpiewali hymn Polski. 

Następnie Pani dyrektor A. Alferowicz 
i Pani wicedyrektor A. Pelc przywitały 

uczniów, pracowników  
i zaproszonych gości w 
osobach: Starosty Powiatu 
Głubczyckiego Józefa 
Koziny, Wójta Gminy Bra-
nice Marii Krompiec, Bur-
mistrzów Baborowa Elżbie-
ty Kielskiej, Kietrza Józefa 
Mateli, Prezesa Wojewódz-
kiego Związku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej i By-
łych Więźniów Politycz-
nych w Opolu, płk w st. 

spocz. Stefana Szelki, członka Prezydium 
Rzecznika Prasowego Zarządu Woje-
wódzkiego ZŻWP w Opolu ppłk. Romu-
alda Idzikowskiego, majora Zbigniewa 
Garbosia - Komendanta Garnizonu Opo-
le, Krzysztofa Łysonia - dyr. Muzeum 
Militarnego 10 SDZ, Mariusza Lewina - 
Wicedyrektora Muzeum Militarnego  
10 SDZ, st. chor. szt. Stanisława Gawła – 
reprezentującego dowódcę 10 Brygadę 
Log. w Opolu, Mieczysława Wanickiego 
- Prezesa Stowarzyszenia Weteranów  
i Rezerwistów LWP w Kietrzu, Andrzeja 
Jeziorowskiego – członka Prezydium ZW 
ZŻWP w Opolu, Dowódcę Grupy rekon-
strukcyjnej 9 Pułku Ułanów, pana Rober-
ta Galara, Jana Rzeszucińskiego - komba-
tanta z Gminy Branice, Henrykę Margie-
lewską – Prezesa Terenowego Związku 
Kombatantów w Kietrzu, Jana Pasiorow-
skiego - Prezesa Terenowego Związku 
Kombatantów w Baborowie, przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Branicach: 
p. Jarosława Gospodarczyka, i Władysła-
wa Lenartowicza, radnych powiatu głub-
czyckiego w osobach Jolanty Brzeszczak, 
Tadeusza Krupa, Benedykta Pospiszyl, 
Marka Szyhyńskiego - Przewodniczącego 
Rady Gminy Branice, radnych gminy 
Branice Władysława Malewicza i Woj-
ciecha Chuchla, Stanisława Pleśniaka - 
byłego Dyrektora Szkoły w Branicach, 
Krzysztofa Kinala - dyrektora Szkoły 
Podstawowej we Włodzieninie, Marzenę 
Barszczewską- dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego w Branicach oraz mł. chor. rez. 
Krystiana Isańskiego - współorganizatora 
imprezy. 

Następnie głos zabrali zaproszeni go-
ście. 

Wójt Gminy Branice Maria Krompiec, 
w swoim wystąpieniu przypomniała krót-
ko drogę Polski do odzyskania niepodle-
głości oraz zastanowiła się nad dzisiej-
szym pojmowanie patriotyzmu. 

„Chciałabym zwrócić uwagę Państwa  
i uczniów tej szkoły na najważniejszy 
aspekt powiązany z tym świętem – mówię 
tu o patriotyzmie. 

Każda rocznica odzyskania niepodle-
głości stanowi niewątpliwą okazję do te-
go, by zastanowić się nad znaczeniem pa-
triotyzmu w naszym życiu. Pamiętajmy, 
że patriotą nie jest się tylko podczas wiel-
kich zagrożeń, ale jest się nim także, na 
co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole 
narodowe, kiedy dba się o język polski, 
kiedy pamięta się o ważnych wydarze-
niach, rocznicach - jak chociażby o tej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. 

Czy potrafimy o tym pamiętać. Zasta-
nówmy się, czy wyraz ojczyzna jest dla 
nas tylko pustym, choć pięknie brzmią-
cym słowem - czy też oznacza wartości, 
które są istotne dla naszego wspólnego, 
społecznego życia. I nie wystarczy dużo  
i pięknie mówić o dobru Polski - trzeba 
jeszcze dać świadectwo przywiązania do 
wartości, jakie dla wszystkich Polaków są 
cenne. A z tym, niestety, w naszym życiu 
społecznym mamy coraz większy kłopot. 
Kiedyś to było inaczej. Byłeś patriotą jak 
chwyciłeś za karabin i ruszyłeś na wroga. 
Jeszcze lepiej - jeśli przelałeś krew za 
swoją ojczyznę. Wtedy wiadomo było kto 
jest dobry, a kto zły. A dzisiaj? Czy Pola-
cy czują się dzisiaj patriotami? Czy swo-
im codziennym zachowaniem dają dowód 
przywiązania do Ojczyzny?. Maszerowa-
nie z flagą w tłumie nie jest dla mnie wy-
razem tej miłości. W końcu tłum łatwo za-
mienia się w motłoch. Myślę, że patrio-
tyzm to pochylanie się nad wszystkim, co 
nas otacza - z szacunkiem dla jego zwy-
kłości. 

Bądźmy zwykłymi patriotami. Zwykły 
patriota przykładowo: płaci podatki, nie 
jeździ na gapę, chodzi na wybory. Trud-
ne? Niewykonalne? Nie, tylko wymaga od 
nas uczciwości, zwykłej, ludzkiej przy-
zwoitości. To takie niepopularne, frajer-
skie bo nie próbuje się wyciągnąć czegoś 
dla siebie. 

Seneka powiedział, że Ojczyznę kocha 
się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że 
własna. Patriotyzm nie ogranicza się do 
odśpiewania hymnu przed meczem czy 
wywieszenia flagi, kiedy grają nasi. No 
właśnie. Pamiętacie szał w czasie Euro? 
Były flagi na autach, takie zakładane na 
lusterka, mnóstwo czapek i gadżetów  
w barwach narodowych. Przy zakupie 
większej ilości piwa dodawali flagę gra-
tis. Zawisło na polskich balkonach sporo 
takich flag - kiedy zaś obchodzimy Święto 
Flagi to na tych balkonach i w oknach 
ich już tak wiele nie ma. Mam wrażenie, 
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że jesteśmy patriotami tylko w wybiór-
czych kwestiach. 

Patriotyzm już nie potrzebuje krwi. Te-
raz nasz kraj nie jest już zagrożony i po-
trzeba nam zupełnie innego, codziennego 
patriotyzmu. Szkoda, że część ludzi nie 
dostrzega, że czasy się zmieniły. Jaki jest 
nasz polski patriotyzm? Ten na czas po-
koju, na czas kryzysu? Jak go dzisiaj ro-
zumieją młodzi ludzie?  

Zaufanie do państwa systematycznie  
i powoli spada, coraz więcej ludzi uważa, 
że Polska tożsamość pęka, a my potrze-
bujemy nowego Cudu nad Wisłą. Czy fak-
tycznie wybawią nas takie wielkie rzeczy? 
Czy nie lepiej usiąść, rozejrzeć się dooko-
ła i pomyśleć, co dobrego możemy zrobić 
dla siebie i innych? Tak krok po kroku. 
Nie budujmy od razu wielkich pomników 
nie wiadomo komu, sprzątnijmy swój ka-
wałek podwórka i wywieśmy flagę z oka-
zji rocznicy Odzyskania Niepodległości”.  

Następnie głos zabrał pułkownik  
S. Szelka - Prezes Zarządu Okręgu 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Wspominał on dni II wojny świato-
wej, przywołując zdarzenia które historia 
postawiła przed Jego pokoleniem, i ludzi, 
których walka często okupiona cierpie-
niem i śmiercią za wolność ojczyzny, po-
zwala młodym ludziom żyć współcześnie 
z zupełnie innymi zadaniami patrioty-
zmu. Spotkanie z żołnierzami II wojny 
światowej, takimi jak Pułkownik Stefan 
Szelka, to żywe lekcje historii, niezapo-
mniane dla nastolatków, pełne wiedzy, 
emocji i wzruszeń.  
Kolejno głos zabierali: 

Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef 
Kozina, Prezes Stowarzyszenia Wetera-
nów i Rezerwistów Ludowego Wojska 
Polskiego w Kietrzu ppłk. rez. Mieczy-
sław Wanicki, który wręczył mł. chor. 
rez. Krystianowi Isańskiemu odznakę 
żołnierzy NATO biorących udział w mi-

sjach zagranicznych, oraz przedstawiciel 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
Chorych w Branicach Jarosław Gospo-
darczyk 

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu 
sztandarów rozpoczęła się część arty-
styczna. 

Program artystycz-
ny przygotowany 
przez uczniów i ab-
solwentów szkoły, 
kierowanych przez 
Zenobię Majewską, 
Krzysztofa Majew-
skiego, Jadwigę Mi-
siurka, Kingę Pal, 
Jolantę Dudek i Pio-
tra Wiechę spotkał 
się z ogromnym 
uznaniem zgroma-
dzonych. Przedsta-
wiał on rys histo-
ryczny odzyskania 
N i e p o d l e g ł oś c i 

przez naszą Ojczyznę. Różne okresy he-
roicznych wysiłków naszych przodków, 
dążących do odzyskania niepodległości  

i powstania III Rzeczpospolitej przedsta-
wione zostały we wzruszającym montażu 
słowno-wokalnym. Następnie wszyscy 
zgromadzeni goście wraz z młodzieżą od-
śpiewali najbardziej znane pieśni patrio-
tyczne – „Przybyli ułani pod okienko”, 
„A mury runą, runą, runą”, „Żeby Polska 
była Polską”, przy których wielu z obec-
nych pojawiły się łzy wzruszenia. 

Część oficjalną zakończyło wspólne 
odśpiewanie Hymnu Państwowego,  
w pełnej czterozwrotkowej wersji. Ze 
szczególnym uznaniem gości spotkało się 
to, że nawet najmłodsi śpiewali je z pa-
mięci. 

Imprezę zakończyła dyrektor Szkoły  
p. Alicja Alferowicz, która powiedziała 
że składając hołd naszym przodkom za 
najcenniejszy dar, jakim jest wolność, 
powinniśmy pamiętać, że powinnością 
nas wszystkich jest zachowanie jej dla 
pomyślności obecnych i przyszłych po-
koleń. Nasza codzienna, sumienna i do-
brze wykonywana praca oraz przyzwoite 
życie to patriotyzm XXI wieku. 

Na koniec jeszcze raz głos zabrał płk. 
Stefan Szelka, który wzruszony dzięko-

96 Rocznica Odzyskania Niepodległości  
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96 Rocznica Odzyskania Niepodległości  
wał młodzieży za piękne występy i pa-
triotyczną postawę. 

Po części artystycznej uczestnicy zosta-
li zaproszeni na tradycyjną grochówkę 
przygotowaną przez panie kucharki  
z ZGS. Była to bardzo ciekawa, wzrusza-
jąca i z wielkim zaangażowaniem zorga-
nizowana impreza, dająca wszystkim jej 
uczestnikom duży ładunek patriotyzmu  

i wiele niezapomnianych doznań. 
Obchody związane ze Świętem Niepod-

ległości to już drugie, udane przedsię-
wzięcie zorganizowane we współpracy  
z Panem Krystianem Isańskim. Udowad-
nia ono młodzieży szkolnej, że 
„patriotyzm” to nie patetyczne, przesta-
rzałe pojęcie, ale aktualna i ważna war-
tość. 

Po zakończeniu imprezy padły też waż-
ne deklaracje dotyczące utworzenia na te-
renie Branic Koła Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego oraz pododdziału 
Związku Strzeleckiego dla młodzieży 
przy jednej ze szkół.  

ppłk. Romuald Idzikowski,  
Janusz Kaczmarek  

Z wizytą u przedszkolaków 
Policjant Ruchu Drogowego głubczyc-

kiej komendy rozmawiał z przedszkola-
kami o bezpieczeństwie na drodze. Funk-
cjonariusz omówił zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, w tym jak nale-
ży przechodzić przez jezdnię. Policjant 
zaprezentował także dzieciom wyposaże-
nie radiowozu. 

16 października sierż. sztab. Marcin Ku-
basa z głubczyckiej komendy spotkał się  
z dziećmi z katolickiego przedszkola w Bra-
nicach. Podczas spotkania funkcjonariusz 
przypomniał przedszkolakom zasady prawi-
dłowego poruszania się po drodze, w tym 
jak należy przechodzić przez jezdnię i co 

robić, by być widocznym dla innych uczestników ruchu 
drogowego. Policjant omówił także zagadnienia związane  
z przewożeniem dzieci w samochodzie. 
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się pokaz wyposa-
żenia policjanta i jego radiowozu. 
 Podczas spotkania funkcjonariusz przekazał dla przed-
szkolaków elementy odblaskowe.  

KPP Głubczyce 
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„Ptasi świat i jego tajemnice” 
Uczniowie naszej SP biorą udział  

w projekcie „Fascynujący świat nauk  
i technologii”. Szóstoklasiści realizują 
ścieżkę edukacyjną „Ptasi świat i jego 

tajemnice”. Celem projektu jest zapo-
znanie uczestników między innymi: z bu-
dową ptaków, różnorodnością gatunków. 
Ścieżka przewiduje również zajęcia pla-
styczne, budowę karmików, dokarmianie 
i obserwację ptaków itd. 

W ramach projektu ostatnie klasy udały 
się do czołowego polskiego hodowcy go-
łębi ozdobnych Pana Grzegorza Orchow-
skiego. Pan Grzegorz mieszka w Brani-
cach. Hodowlę gołębi traktuję przede 
wszystkim, jako hobby i pasję, która daje 
mu dużo radości i satysfakcji. Pokazując 
uczniom swoje trofea, zademonstrował 
również drobny inwentarz. Uczniowie 
zdobyli dużo ciekawych wiadomości  
o tych pięknych ptakach. 

Bartłomiej Pleśniak 

Projekt „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” - wycieczka do Opola 
W dniu 16.10.2014 r. w ramach projek-

tu FŚNiT zorganizowany został wyjazd 
uczniów (liderów z wysoką średnią ocen) 
z kl. 4-6 SP Branice na wykłady  
i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez 
wykładowców Uniwersytetu Opolskiego.  

Po przyjeździe na miejscu przywitała 
nas para sympatycznych maskotek - orła  
i sowy. Zajęcia prowadzone były w no-
woczesnych salach wykładowych uni-
wersytetu od godziny 8.30 do 15.00. 

Pierwszy wykład poświęcony był histo-
rii nauki. Na drugim uczniowie dowie-
dzieli się wiele ciekawych rzeczy o two-
rzywach sztucznych. Następnie ucznio-
wie podzieleni zostali na grupy, gdzie 
każda uczestniczyła w badaniach labora-
toryjnych z chemii. Pod bacznym okiem 
instruktora, uczniowie wykonywali do-
świadczenia chemiczne w laboratorium 
UO. 

Na kolejne zajęcia przenieśliśmy się do 
auli wykładowej w katedrze fizyki, gdzie 

wykład poświęcony był elektryczności. 
Po tych zajęciach udaliśmy się na obiad. 
Po obiedzie krótka przerwa i następne za-
jęcia z meteorologii. Tym razem w gru-
pach. Uczniowie w małej klasopracowni 
mogli posłuchać i zobaczyć podczas do-

świadczeń, jak można przewidywać po-
godę. 

Ostatni wykład, już wspólny na nowo-
czesnej auli, poświęcony został budowie 
ziemi. 

Muszę przyznać, iż wszystkie zajęcia 
prowadzone były w bardzo ciekawy i ob-
razowy sposób, z wykorzystaniem tech-
nologii multimedialnej. Wszyscy wykła-
dowcy zachęcali bardzo uczniów do 
wspólnej pracy. W zajęciach uczestniczy-
li także uczniowie innych szkół, ale nasza 
grupa była najbardziej aktywna i chętna 
do pracy. Zadawali oni dociekliwe pyta-
nia oraz bardzo dobrze i konkretne odpo-
wiadali. Należy pochwalić takich 
uczniów jak Kasia i Zuzia Gatner, Mar-
cin Sanocki, Patryk Żmijowski, Robert 
Mikos i Kacper Balicz.  

Opiekunami grupy byli Bartłomiej Ple-
śniak i Maciej Nowak. 

Maciej Nowak 
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Razem pracujemy, razem się bawimy – altanka w Uciechowicach 
Z inicjatywy mieszkańców wsi oraz 

zgodnie z uchwalonym w zeszłym roku 
Funduszem Sołeckim, latem rozpoczęła 
się budowa altanki na placu zabaw. 

W pierwszej kolejności wykonana zo-
stała konstrukcja dachu, która następnie 
została przetransportowana na plac i osa-
dzona na przygotowane już słupy. Dach 
pokryto podbitką, a następnie nabito na 

nią gonty. Zamontowano również deski 
okapowe oraz wykonano obróbkę bla-
charską. Zakupiona została kostka bruko-
wa oraz zamówiono tłuczeń na wykona-
nie podłoża. 

Koszty całej inwestycji zamknęły się  
w kwocie 9 000,00 zł., w tym 7 500,00 
zł. pochodziło ze środków Funduszu So-
łeckiego, a 1 500,00 zł. z Gminnego Pro-

gramu Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Powyższe koszty w całości 
przeznaczono na zakup materiałów, nato-
miast wszystkie prace zostały nieodpłat-
nie wykonane przez grupę mieszkańców 
sołectwa. W tym miejscu szczególne po-
dziękowania należą się panom, którzy 
użyczyli sprzętu i maszyn, aby wykonać  
i przewieść altankę, wszystkim paniom, 
które pomalowały belki na konstrukcję 
oraz podbitkę, a przede wszystkim pa-
nom i chłopcom, którzy poświęcili wiele 
godzin pracy, aby wybudować naszą al-
tankę. 

Tak wspaniałe wspólne dzieło pozwoli 
na organizację różnego rodzaju spotkań 
integracyjnych na świeżym powietrzu 
zgodnie z mottem projektu „Razem pra-
cujemy, razem się bawimy”. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy swoją pracą pomogli wy-
budować naszą altankę i liczę na równie 
wielkie zaangażowanie w prace na rzecz 
naszej miejscowości w przyszłości. 

Sołtys wsi  
Beata Nowak. 

Apel do mieszkańców 
W ostatnim okresie znów mają miejsce coraz częstsze przy-

padki dewastacji i zaśmiecania obiektów  

publicznych i prywatnych. 

Szczególnie przystanki autobusowe i ich otoczenie stają się 

miejscami, w których następują największe zniszczenia. 

Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców o za-
chowanie porządku i dbałość o wspólne dobro, 

ponieważ Gmina nie dysponuje środkami na ciągłe  
remonty i odnawianie uszkodzonych obiektów. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bra-
nicach i w miejscowości Branice oraz na 

stronie internetowej www.branice.pl  
zostały wywieszone dnia  18.11.2014r.  

obwieszczenia w sprawie zmiany w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na „Budowie dwóch mostów (przepustów) 
zalewowych w km 43+528 rzeki Opawy” 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na 
działce 400/1, 405/1, 255, 93, 361, 365, 370 
obręb Wiechowice.  
− zawiadomienie Nr OŚ.6220.5-1.2014  

o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-2.2014  
o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.5-3.2014  
o wystąpieniu do organów współdziała-
jących (Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu ul. Obrońców Sta-
lingradu 66, 45 - 512 Opole oraz  Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-
100 Głubczyce)  w sprawie wydania  de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzię-
cia. 
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W październiku 2014r. 

Urodzili się 
1. Olszewska Lena - Wysoka. 
2. Antoszczyszyn Angelika - Włodzienin. 
3. Żywina Stanisław - Bliszczyce. 
4. Zakrzewska Zofia - Włodzienin. 
5. Piątek Aleksandra - Jędrychowice. 
6. Hawron Natan - Wysoka. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Grabowski Władysław (Branice)  
- Pogoda Jadwiga (Branice). 

2. Glapa Marcin (Branice)  
- Mosiądz Agata (Lubotyń). 

3. Bielecki Łukasz (Branice)  
- Kempa Sylwia (Branice). 

4. Lesiak Piotr (Włodzienin)  
- Beata Katra (Nowe Gołuszowice). 

5. Prochnij Sabina (Włodzienin-Kolonia) 
- Granda Rafał (Widok). 

6. Kawulok Arkadiusz (Dzierżkowice)  
- Jurć Izabela (Świebodzin). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Rapacz Halina - lat, 58 Bliszczyce. 
2. Ilów Kazimierz - lat, 84 Wiechowice. 
3. Mikołajczyk Antonina - lat, 65 Lewice 
4. Przyklenk Jadwiga - lat, 85 Dzbańce 

DPS. 
5. Ślusarczyk Ludwika - lat 100 Blisz-

czyce. 
6. Gandurska Anna - lat 88 Lewice. 
7. Gospodarczyk Barbara - lat 57 Wyso-

ka. 
8. Szałas Józefa - lat 57 Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 

W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6779 mieszkańców,  
w tym 3479 kobiet. 

w październiku 2013 r.  
było nas 6835 osób. 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bra-
nice w dniu 7 listopada 2014 roku zosta-
ło wywieszone ogłoszenie o I przetargu 

nieruchomości do sprzedaży  
oznaczonej według: 

1. Działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha 
opisana w KW OP1G/00029038/1 po-
łożona w miejscowości Branice, przy 
ul. Ogrodowej 3A/13. 

2. Opis nieruchomości: 

− Lokal mieszkalny Nr 13 położony  
w budynku wielorodzinnym Nr 3A na 
czwartym piętrze pow. użytkowej:  
53,47 m2 wraz z udziałem w działce 
siedliskowej Nr 149/22 wynoszącym 
210/10000. Do lokalu przynależy po-
mieszczenie piwniczne o pow. 5,16 m2. 
Działka stanowi teren zainwestowany 
/zabudowany/. 

3. Wartość lokalu - 58.919,91 zł. 
4. Cena ułamkowej części działki  

- 56,09 zł. 
5. Koszty przystosowania - 560,50 zł 
6. Cena n ieruchomośc i  ł ącznie  

- 59.536,50 zł. 
7. Wadium - 5.954,00 zł. 
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 

na własność w formie przetargu. 
 Przetarg w sprawie w/w nieruchomo-
ści odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 
roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  
(I pi ętro – sala konferencyjna). 
 W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej 
w dniu 4 grudnia 2014 r. wpłacą w/w 
wadium do kasy tut. Urzędu lub na kon-
to: 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 kon-
to uważa się datę uznania rachunku Urzę-
du Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nieruchomo-
ści.  
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej 
www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na 
łamach gazety lokalnej: Informator Bra-
nicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bra-
nice w dniu 20 października 2014 roku 
zostało wywieszone ogłoszenie o I prze-
targu ustnym nieograniczonym na nie-

ruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 220/2 o pow. 0.0100 ha opi-

sana w KW OP1G/0008939/4 położo-
na w miejscowości Wiechowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany 
/zabudowany/, jest niezabudowana po-
łożona we wsi Wiechowice w sąsiedz-
twie budynków mieszkalnych bezpo-
średnio przy drodze gminnej. Działka 
jest lekko pochyła, miejscowo jest po-
rośnięta dziko rosnącymi krzewami  
i drzewami. Działka posiada dostęp do 
drogi utwardzonej o nawierzchni asfal-
towej. Uzbrojenie techniczne – energia 
i wodociąg występuje w działce sąsied-
niej.  

3. Wartość nieruchomości - 2.292,00 zł. 
4. Wadium: - 229,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 

w formie przetargu. 
 Przetarg w sprawie w/w nieruchomo-
ści odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 
roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  
(I pi ętro – sala konferencyjna). 
 W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej 
w dniu 18 listopada 2014 r. wpłacą w/w 
wadium do kasy tut. Urzędu lub na kon-
to: 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 kon-
to uważa się datę uznania rachunku Urzę-
du Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nieruchomo-
ści.  
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej 
www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na 
łamach gazety lokalnej: Informator Bra-
nicki. 
 
 
 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 


