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Ziemniak
Braniczanki ku radości wielu mieszkańców Branic zorganizowały i uczciły
Święto ziemniaka. Serwowane były zu-

2
Jak by tego było mało - zaliczyli jeszcze wspaniały pałac Raduń. Szkoda,
Ŝe sezon turystyczny naszych sąsiadów
juŜ się skończył, ale my przecieŜ jeszcze coś wymyślimy.

Starosta wraz z radnymi chwalił się uratowaniem Szpitala Powiatowego, który
wydobył ze śmierci klinicznej po rządach
poprzedników. Padały nazwiska winowajców. Nie wymieniam ich, Ŝeby nie

No i wymyśliliśmy - 12 listopada jedziemy do Wrocławia.
Zarząd koła emerytów zaproponował
Paniom Michalinie Pochwale i Bronisławie Kubik by kandydowały do Rady
Gminy i tam reprezentowały ludzi starszych.. Pana Jerzego Biesiadowskiego
zarząd będzie wspierał w kandydowaniu do Rady Powiatu, by sprawy ludzi
starszych znalazły naleŜne im miejsce.
pełnie za darmo ziemniaki pieczone. Za
bardziej przetworzone kartofle trzeba
było zapłacić symboliczną kwotę. Obok
ogniska moŜna było spotkać miejscowych polityków z Panem Wójtem Józefem Małkiem i jego zastępcą na czele.
śeby nikogo z funkcyjnych nie pominąć
dodam jeszcze, Ŝe drzewo do ogniska
dokładał Przewodniczący Rady Gminy
W. Lenartowicz w koalicji z Prezesem
SLD Leszkiem Stecem. Prezes PiS był
wyraźnie zdegustowany.
Piękna pogoda sprawiła, Ŝe niedzielne
(3.10) popołudnie moŜna uznać za udane.

Rozliczenie kadencji
W jednym dniu dwie miejscowości: Gródczany i Włodzienin. Rozliczali się przed wyborcami radni powiatowi Tadeusz Krupa i Benedykt Pospiszyl, Wójt Gminy Józef Małek i Starosta Powiatu Józef Kozina, a wspierał
ich pochwałami poseł na Sejm RP Pan
Adam Krupa.
Na zebraniach wyraźnie dominował ze
swoim sprawozdaniem Wójt Gminy,
bo ma się czym pochwalić. W trakcie

Zagranica

Wypad

Emeryci wyznający zasadę, Ŝe
Ŝyje się raz, a potem się juŜ tylko straszy
wybrali się na wycieczkę do Hradca nad
Moravicą by podeptać śladami Dubravki.

kadencji zdobył piętnaście milionów z
unijnego źródełka. To bardzo duŜa
suma - to kwota równowaŜna rocznemu budŜetowi Gminy. Szczegółowe
sprawozdanie wydane bardzo elegancko. MoŜna je otrzymać na spotkaniach.

robić im dodatkowej reklamy. Kilkoma
milionami wpompowanymi w szpital
Starosta tłumaczył oszczędne remonty
dróg powiatowych w naszej gminie. Nie
mniej jednak cieszył się wraz z radnymi,
Ŝe w Branicach udało mu się wykonać
chodnik do drogi cmentarnej (fragment
na przeciwko działek), we Włodzieninie
chodnik i zamontować barierki bezpieczeństwa, a takŜe poszerzyć drogę z
Włodzienina do niekazanickiej krzyŜówki i wykonać odwodnienie tego skrzyŜowania.
Pan poseł Adam Krupa chwalił jedność
powiatową, a chodziło o to, Ŝe przed
Starostą Józefem Koziną władze gminne
nie współpracowały ze sobą. Korzyść z
tego odnosiły gminy współpracujące.
Dzisiaj województwo zarządzane przez
Marszałka Schetynę powiat głubczycki
traktuje powaŜnie, stąd nasze sukcesy.
We Włodzieninie kilku młodych wyborców dla odwagi coś sobie wypiło, ale

zdaje się, Ŝe fundator postawił o jednego
za duŜo i języki się im wyraźnie zaplątały. Trzech innych - przy aprobacie pozostałych, wygłosiło tezę, Ŝe tej władzy nie
naleŜy zmieniać. Oba zebrania zakończyły się bardzo pogodnie.
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W tej gminie nic nie zrobiono, tu nic się nie dzieje. No, moŜe
tylko dzieci ładnie tańczą.

M

alkontenci są wszędzie. Takie i tym
podobne hasła głoszą, ale czy tak jest naprawdę –
osądźcie Państwo sami. PoniŜej zamieszczamy szczegółowy wykaz tego co w naszej gminie zostało zrobione w
kadencji 2007 - 2010.
Pamiętajmy, Ŝe za tym wykazem stoją konkretni pracownicy, urzędnicy Urzędu Gminy w Branicach, którzy
pod kierunkiem Wójta Gminy Józefa Małka to zadanie
wykonali, a moŜe koło Waszego domu teŜ coś zrobiono?
PoniŜej cztery lata kadencji
2007
Na kompletnie zrujnowanej ulicy 1-szego Maja w Branicach połoŜono dywanik asfaltowy. To samo zrobiono
na ulicach Skłodowskiej, Ogrodowej i Szkolnej
314 840,55 zł

Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Branice –
badanie gleby
28 060,00 zł
Ogrodzono i zagospodarowano plac zabaw na Zamku
w Branicach
11 644,79 zł

2008
Wykonano oświetlenie uliczne we wsi Wysoka
30 661,64 zł
Wymieniono dach na budynku w Wysokiej k/kościoła
i na budynku świetlicy we wsi Dzbańce
64 902,69 zł
Wyremontowano świetlicę wiejską w Jakubowicach
50 011,67 zł
Wyremontowano kuchnię i część pomieszczeń
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 80 499,39 zł

Dywanikami asfaltowymi pokryto - naruszone zębem
czasu - płyty betonowe leŜące na ulicach osiedlowych w
Wysokiej i w Dzbańcach
242 780,34 zł

Wyremontowano część dróg osiedlowych we Włodzieninie – Kolonii, w Lewicach, w Wysokiej i Dzbańcach
199 544,04 zł

We Włodzieninie – Kolonii wyremontowano budynek
i powstały w nim mieszkania socjalne 103 336,29 zł

Wybudowano sieć wodociągową do Niekazanic i przyłączono odbiorców w Kałdunach
366 842,30 zł

PołoŜono dywaniki asfaltowe we wsiach: Bliszczyce,
Jędrychowice, Wódka, Posucice, Turkowo i we Włodzieninie
141 604,03 zł

Wybudowano sieć wodociągową tranzytową do wsi
Wysoka
241 781,83 zł

Wybudowano wodociąg i przyłączono do niego odbiorców we wsi Dzbańce
272 639,46 zł
Wykonano remont dróg osiedlowych we Włodzieninie Kolonii
174 402,00 zł
Asfaltem pokryto uliczki osiedla w Lewicach
150 240,00 zł
W drodze przetargowej zlecono i otrzymano dokumentację na wykonanie kanalizacji sanitarnej we wsiach
Lewice, Michałkowice i Branice
149 816,00 zł
Wymieniono znaki drogowe w gminie

11 659,00 zł

Wyremontowano most na drodze do Jędrychowic
28 462,25 zł
Rozebrano i wywieziono ruiny świetlicy we wsi Jabłonka
18 000,00 zł
Wykonano krąg betonowy przy świetlicy w Wiechowicach
12 367,60 zł
Wyremontowano chodnik w DzierŜkowicach
20 058,43 zł
Odbudowano zbiornik p.poŜ. w Niekazanicach
19 000,00 zł

Przeprowadzono konserwację rowu i wybudowano
łapacz w DzierŜkowicach
6 564,05 zł
Przy Przedszkolu w Uciechowicach zbudowano wiatrołap i chodnik
18 873,49 zł
W Gródczanach i w Jakubowicach wyrównano place
gminne
24 302,40 zł
Zmieniono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
29 280,00 zł
Wybudowano łapacze wody w Jakubowicach
10 267,52 zł
Wyremontowano niektóre pomieszczenia w Szkole
Podstawowej w Uciechowicach
18 054,66 zł
Wybudowano kolektor burzowy w Jakubowicach
19 001,21 zł
Odmulono rów Lewicach na wysokości posesji Pana
Smolińskiego
32 000,00 zł

Ciąg dalszy na stronie szóstej
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45 lat

Szkoły Podstawowej w Branicach

Braniccy nauczyciele swoje święto –
Dzień Nauczyciela, połączyli z 45 rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej. Była okazja do
wspomnień. Nie szczędzono ciepłych słów pod
adresem wielkich postaci tej szkoły – Panów Jana
Moca, Stanisława Kopytki, Leopolda Adamczyka, Stefana Wiewióry, Stanisława Pleśniaka. Na
widowni sali gimnastycznej rozsiedli się zaproszeni goście z Wójtem Józefem Małkiem na czele
i nauczyciele – Ci którzy odeszli by zwolnić
miejsca młodszym i aktualnie zatrudnieni.
Głównym punktem programu była część artystyczna, którą wspaniale poprowadziła Pani Teresa Czyszczoń. Wielkie wyrazy uznania Pani Tereso! Program artystyczny był tak ładnie skompo-

nowany, Ŝe nie było Ŝadnych dłuŜyzn. Na
widowni – jak wspomniałem – zasiedli nauczyciele emeryci, którzy po występach
dzieci teŜ z przyjemnością oglądnęli składankę filmową, na którą składały się obrazki z
róŜnych uroczystości szkolnych i państwowych, które miały miejsce za ich czasów. W
jedną elektroniczną całość filmy wykonane
przez swego ojca złoŜył Bartłomiej Pleśniak.
Obrazy komentował autor Stanisław Pleśniak. Honory domu pełniła Pani Dyrektor
Alina Nowak i jej zastępczyni Pani Krystyna
Kędzierska
Zaproszeni goście i nauczyciele uroczystość
zakończyli wspólną kolacją.
(jb)
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II Gminny Przegląd Artystyczny - Branice

2010

Ze wszystkich przedszkoli i szkół z gminy Branice zjechały się dzieci na II Gminny
Przegląd Artystyczny. Występy występami, ale
najwaŜniejsze w tym wszystkim były emocje.
Emocje nie dotyczyły tylko dzieci - dzieci to
urodzeni artyści, ale przede wszystkim tremę
mieli rodzice, babcie no i naturalnie ciało pedasukniach. Nie brakło tańca nowoczesnego, a takŜe świetnego występu maŜoregogiczne.
Było co oglądać. Były występy taneczne. Byli tek. Katolickie przedszkole zmagało się z małą formą teatralną. Nasze dzieci
kowboje i piraci, a takŜe damy w powłóczystych wszystko potrafią.
Widownia była wypełniona po brzegi. Co występ to mali artyści wychodzili
obwieszeni medalami , które szczodrze rozdawali Pan Wójt Józef Małek, Pana
Przewodniczący Rady Gminy Władysław Lenartowicz i Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty przy Radzie Powiatu Pan Tadeusz Krupa.
Przyjęto załoŜenie, Ŝe na tym przeglądzie nie ma miejsc pierwszych i dalszych,a
wszyscy są nagradzani. Nie osłabiło to woli bycia najlepszym. Walka o prymat,
o to czy się dobrze wypadło - trwała do końca.
Po zakończonych występach rodzice, opiekunowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli mogli przy kawie i ciastku podyskutować i porozmawiać o swoich problemach z przedstawicielami władzy. Sympatyczną imprezę filmowała telewizja
Głubczyce, a więc kto
nie był ten moŜe
oglądnąć występy w
Internecie.
Tekst i zdjęcia:
J.Biesiadowski
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Przeniesienie ze strony trzeciej

Wymiana i remont sieci wodociągowej w Dzbańcach Os.
60 726,35 zł
Remont kuchni w Przedszkolu w Branicach (wiejskie)
9 955,78 zł
Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Branicach
35 310,44zł
Doprowadzenie energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Branicach
19 628,13 zł
Wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania dla
Branic i Włodzienina
36 819,60 zł
Wykonanie kanalizacji burzowej od gimnazjalnej hali
sportowej do polderu
52 696,56 zł
Wybudowano drogę transportu rolnego w Uciechowicach
37 736,50 zl
Wybudowano chodnik we wsi Wysoka

29 996,99 zł

Kupiono 1000 t tłucznia na remont dróg gminnych
30 000,00 zł
Opracowano operat wodno-prawny

12 200,00 zł

Opracowano raport oddziaływania na środowisko kanalizacji sanitarnej w Lewicach
13 420,00 zł

2009
Wybudowano drogę z Lewic w stronę Zubrzyc do granicy
gminy
1 595 464,20 zł
Wyremontowano świetlicę wiejską w Wódce
53 042,31 zł
Wykonano roboty drogowe we Włodzieninie, w Branicach, w Wiechowicach i Niekazanicach 175 570,61 zł
PołoŜono dywaniki asfaltowe w Branicach na ul. Szkolnej, na ul. Słonecznej, na ul. Ogrodowej, w Bliszczycach,
w Wysokiej, w Boboluszkach, w Wódce, w Jędrychowicach,
659 064,78 zł
Wybudowano część kanalizacji sanitarnej Lewice– Michałkowice - Branice
1 705 039,23 zł
Opracowano dokumentację techniczną na budowę oczyszczalni ścieków w Branicach
119 560,00 zł

Zbudowano parking przy ul.Ogrodowej w Branicach
34 047,78 zł
Wyremontowano budynek kaplicy cmentarnej w Branicach
53 524,88 zł
Utwardzono plac przy kaplicy cmentarnej

34 441,93 zł

Opracowano projekt na drogę Lewice —Zubrzyce II etap
budowy
46 360,00 zł
Konserwacja zbiornika ppoŜ. W Posucicach 13 219,02 zł
Opracowano projekt na drogę do Jabłonki

18 300,00 zł

Osuszenie murów świetlicy w Uciechowicach17 690,00 zł
Wyremontowano drogę w Bliszczycach obok posesji
P.P.Kempy i Churasów
56 813,27 zł

2010
Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej Lewice, Michałkowice, Branice
1 739 421,28 zł
Zakupiono samochody straŜackie dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Bliszczycach, w Branicach i w Lewicach
1 930 100,00 zł
Zakupiono łodzie straŜackie dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Bliszczycach, w Branicach i w Lewicach
116 630,00 zł
Wybudowano place zabaw w Bliszczycach, w Branicach,
w Gródczanach, i we Włodzieninie
550 833,81 zł
Wyremontowano świetlice wiejskie w Gródczanach i
Uciechowicach
177 986,19 zł
Kończy się „budowa wieŜy widokowej” we Włodzieninie
930 751,40 zł
Opracowano mapy podziałowe drogi Lewice —Zubrzyce
etap II
24 400,00 zł
Opracowano projekt na drogę dojazdową do pól w Branicach
18 300,00 zł
Opracowano projekt na remont i przebudowę budynku po
byłym Ŝłobku
12 200,00 zł

PołoŜono dywanik asfaltowy w Lewicach i na osiedlu w
Dzbańcach
49 921,50 zł

Wykonano oświetlenie placu zabaw w Branicach
19 421,94 zł

Wybudowano chodnik na ul.Szkolnej

Wykonano chodnik przy placu zabaw we Włodzieninie
10 776,14 zł

35 553,37 zł

Zaprojektowano remont ruin kościoła we Włodzieninie z
przeznaczeniem na wieŜę widokową
34 160,00 zł
Wykonano kolejną część dokumentacji planu zagospodarowania Branic i Włodzienina
24 546,40 zł

Wykonano oświetlenie placów zabaw w Bliszczycach,
Gródczanach, i we Włodzieninie
32 430,00 zł
DuŜo to, czy mało oceńcie Państwo sami.
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Branice, dnia 03.11.2010 r.

Nr ROL. 7441 a /12/ 2010

Branice, dnia

12. 10. 2010 r.

Nr IR-7624/6-9/2010

POSTANOWIENIE
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:
1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i
połoŜenie według:
- działka nr 149/20 o pow. 0.0935 ha opisana w KW
29035 połoŜona w Branicach, przy ul. Słonecznej
5B/10.
2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny Nr 10 połoŜony w budynku
wielorodzinnym Nr 5B o pow. uŜytkowej 35,17 m2
wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/20.
Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o
pow. 7,47 m2.
3. Udział w działce: 332/10 000
4. Cena ułamkowej części działki:
5. Wartość lokalu:

27,93 zł

39.981,00 zł

6. Koszty przystosowania :

434,00 zł

7. Cena nieruchomości łącznie:

40.442,93 zł

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bezprzetargowej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96
Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz
Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 149/20 stanowi teren
zainwestowany / zabudowany/.
Z dniem 15 grudnia 2010 r. upływa termin do
złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy,
tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym
prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia
1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu
mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 24.11.2010 r.
oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki
i Rzecz Powiatowa.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice

mgr Józef Małek

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./ w związku z art. 69
ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./
p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali krajalni na
działce nr 574/3 w Branicach pod tytułem: „Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji w firmie LEMET w Branicach” do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 3 sierpnia 2010r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek PPUH LEMET
Pana Leona Pleśniak ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3 w Branicach pod tytułem: „Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji w firmie LEMET w Branicach”.
W dniu 5 sierpnia 2010r. Wójt Gminy Branice zwrócił się z pismem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.
Pismem NZ/MB-4325-14/10 z dnia 16. 08. 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ustalił, Ŝe istnieje konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił jego zakres a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał postanowienie Nr RDOŚ-16-WOOŚ-66132-359/1/10/md z dnia 17. 08. 2010 r., w którym wyraził opinię, iŜ dla powyŜszego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił
zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 5 cytowanego rozporządzenia, Wójt Gminy Branice wydał w dniu 8 września 2010r.
postanowienie nr IR-7624/6-7/2010, w którym nałoŜył obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o
oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie to nie zostało zaskarŜone więc powstał obowiązek po
stronie wnioskodawcy do sporządzenia wskazanego w nim raportu, wobec czego organ zobowiązany jest do zawieszenia niniejszego postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłoŜenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu
stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zaŜalenie – art. 69 ust. 5 ustawy o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Mając powyŜsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Wójt Gminy Branice

mgr Józef Małek

Otrzymują:
1. PPUH „LEMET” Leon Pleśniak, ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice
2. a/a.
Postanowienie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”
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Benedykt Pospiszyl

Pro memoriał

2500 lat historii Maratonu
W niedzielę 31 października 2010 roku uczestniczyłem w wielkim wydarzeniu sportowym jakim był 28
Maraton w Atenach. Było to niezwykłe przeŜycie w
wymiarze sportowym i historycznym. Tegoroczny Maraton zorganizowano w 2500 lecie biegu Filipidesa.
Nazwa Maraton upamiętnia wydarzenia z V wieku
przed naszą erą. W 490 r. p.n.e. po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem zwycięski
wódz Militiades wysłał do Aten swojego posłańca Filipidesa. Ten po przebiegnięciu dystansu około 40 km z
Maratonu do Aten zmarł z wycieńczenia, przekazując
przed śmiercią informacje o zwycięstwie Greków i
ostrzegł ateńczyków przed atakiem statków armii perskiej.
Coroczny Maraton w Atenach gromadzi na starcie około 4 tys. zawodników
z całego świata pragnących pokonać historyczną trasę. Tym razem w tym niezwykłym z uwagi na miejsce i okrągłą rocznicę Maratonie wzięło udział 12.5
tys. zawodników z 88 krajów świata. Lista uczestników została zamknięta juŜ
na początku 2010 roku. Trasa biegu naleŜy do trudnych z powodu znacznych
róŜnic wysokości wzniesień okalających Ateny. WzdłuŜ trasy witały nas tłumy widzów, które, dopingowały zawodników do dalszego wysiłku, wręczając
im symboliczne gałązki oliwne. Największym jednak przeŜyciem było wbiegnięcie na stadion olimpijski, gdzie znajdowała się meta biegu. Wszystkich
kończących bieg nagradzała oklaskami licznie zgromadzona na trybunach
widownia. Z 12.5 tys. startujących zawodników bieg ukończyło około 10 tys.,
w tym w pierwszym tysiącu autor tego artykułu. Satysfakcja ogromna, a zdobyty medal naleŜy do najcenniejszych, które są w moim posiadaniu.
W biegu brał udział równieŜ Premier Grecji Jorgas Papandreou, który na mecie wypowiedział jakŜe znamienne dla aktualnej sytuacji Grecji słowa: „cała
Grecja biegnie swój własny Maraton, wierzę, Ŝe wszyscy go szczęśliwie razem ukończymy”. Organizatorzy obliczyli, Ŝe jubileuszowy Maraton zasili
grecką gospodarkę wpływami około 25 mln euro.
Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala w Branicach zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających Ŝycie i dzieło Biskupa J.M.Nathana załoŜyciela Miasteczka Miłosierdzia w Branicach, które rozpocznie się 10 listopada 2010
roku o godzinie 12,00 w Bazylice , Św.Rodziny w Branicach
Program:
12,00 Msza Św. w Bazylice Św.Rodziny
Sala konferencyjna
=koncert Chóru Mieszanego Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
- prelekcja s. dr ElŜbiety Cincio na temat "Ŝycie i dzieło Ks.Biskupa J. Nathana
- wręczenie odznaczeń
Odsłonięcie tablic pamiątkowych
Nr 10(76) „IB” zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-00-11,
, T.Jajdelska, A.Kawulok, I.Kopaniecka, P.Kukuczka, A.Kuziora, J.Małek,
M.Marchel, J.Misiurka, M.Pączko, J. Szewczyk - wyd. intermetowe, A.Wiewiórka
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J.Słowackiego nr 3, tel:
4868250, 4868192, fax: 4868230
Wydanie internetowe: http://www.branice.pl/
kolportaŜ: Urząd Gminy,
ISSN 1733-6821
Druk: Jerzy BłaŜków DRUKARA, 48-100 GŁUBCZYCE ul. Jana Pawła II
Nakład: 1300 egz.
Redakcja nie zamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i wyboru ilustracji..
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Odeszli
W październiku 2010r.:

Maria Kłodzińska lat 81 z Jędrychowie.
Franciszek Omachel lat 62 z
Bliszczyce.
Lena Głowacka 13 miesięcy z
Jakubowic.
Józef Gaczyński lat 81 z Posucic.
Jerzy Zacki lat 57 z Wódki.
Zofia Zabrocka lat 75 z Dzbańce
- Osiedle.
Rozalia śywina lat 94 w Lewicach.
Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Milena NiŜborska - Włodzienin.
Magdalena Kaczmarek - Włodzienin.
Natanael Pasionek - Branice.
Amelia Piotrowicz - Jędrychowice.
Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Łukasz Zarycz –Jadwiga Bodziarczyk z Włodzienina Kolonii.
Marcin Walecki z Jakubowic z
Dianą Jakubowską z Wiechowic.
Wielu Szczęśliwych
lat śycia!
———————————–—
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7152
mieszkańców,
w tym 3691 kobiet
Usługi pogrzebowe
Krzysztof Ligocki
Branice ul. śymierskiego 52
Telefony całodobowe: 600 897 501,
883 434834, 794 699 555
Kompleksowa usługa pogrzebowa

