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Organizatorom, uczestnikom, rodzicom, młodzieŜy—
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Branic-
kiej edycji XV FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY z głębi serca płynące podziękowanie 
składa - 
                         Wójt Gminy Branice—JÓZEF MAŁEK  



Informator Branicki                                                                                                                                                                        2 

A   k   t   u   a   l   i   a 

Ogłoszenie 
 

 Rodzice przedszkolaków z Wy-
sokiej składają podziękowanie Panu 
Jankowi Teledze za dosponsorowanie 
paczek mikołajkowych. 

Komunikat 
  

 Głównego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w sprawie czasowego zakazu 
obrotu i stosowania środków 
ochrony roślin : 
Folicur Multi 50 WP, Folicur 
Multi 50 WG, Euparen Multi 
50 WP, Euparen Multi 50 WG 
do dnia 31 maja 2007 r. 
 Główny Inspektor Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa infor-
muje, Ŝe Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w dniu 24 listopa-
da 2006 r. wydał dla środków 
ochrony roślin Folicur Multi 50 
WP, Euparen Multi 50 WP oraz 
Euparen Multi 50 WG, produk-
cji Bayer Crop Science AG 
Niemcy, decyzję o czasowym 
zakazie ich obrotu i stosowania. 
 

 Decyzje zostały wydane 
na podstawie Art.. 48 ust. 2 
ustawy zdnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 

 

Zaprosili nas: 
 
 

• Komenda Hufca ZHP z 
Głubczyc na uroczyste przeka-
zanie „Betlejemskiego Świateł-
ka Pokoju”; 

 

• Przedszkolaki i wychowaw-
cy z Katolickiego Przedszkola 
na przedstawienie z okazji 
Świąt BoŜego Narodzenia; 

 

• na Wigilię do Domu Dzien-
nego Pobytu w Gołuszowicach; 

 

• Do Synagogi w Krnovie na 
„Chanukowe zastave-
ni”    (rozpoczęcie oktawy dni 
światła); 

 
 

• Na szkolną Wigili ę do 
Uciechowic 

 

• Do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu na 
szkolenie; 

• Wójta Gminy na targi agro-
turystyczne do Brna. 

Warszawa 
 

 Z Branic do stolicy 
 

 Gdy nasze Branickie 
dzieci odnoszą sukcesy to 
się wszyscy cieszymy.  
Tym razem miło jest nam po-
informować Państwa, Ŝe cór-
ka naszego pracownika Pana 
Mariana Steca Pani Karolina 
wygrała konkurs na stanowi-
sko referendarza w Minister-
stwie Edukacji Narodowej. 

Wymiana Dowodów 
 

 Przypomina się, Ŝe nie 
wymienione dowody osobiste 
(starego typu) wydane w latach 
1962-2000 są waŜnego tylko do 
dnia 31 grudnia 2007 roku. 
 

r. Nr 11, poz. 94 z późn. Zmiana-
mi) po ogłoszeniu przez firmę 
Bayer CropScience i nformacji o 
podejrzeniu, iŜ substancja aktyw-
na tolilofluanid wchodząca w 
skład ww. środków ochrony roślin 
moŜe brać udział w procesie po-
wstawania nitrozoamin podczas 
ozonowania wody. Podejmując 
wszelkie środki ostroŜności, Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju wsi, zo-
bowiązał firme Bajer CropScience 
do przeprowadzenia badań w tym 
zakresie, przedłoŜenia ich wyni-
ków, wstrzymując jednocześnie 
do dnia 31 marca 2007 r. moŜli-
wość wprowadzania do obrotu i 
stosowania środków ochrony ro-
ślin zawierających tę substancję. 

Wł.Kościelnia 
PIORiN WI w Opolu  

Wybory  

 

Informuje się, Ŝe: 
 
 

1/ 16 stycznia 2007 roku upływa 
termin składania do Komisji 
Okręgowej zgłoszeń kandydatów 
do Izby Rolniczej wraz z listami 
poparcia (50 podpisów); 

 

2/ w dniach od 22 do 26 stycznia 
2007 roku w sekretariacie Urzę-
du Gminy  w Branicach wyłoŜo-
ny będzie do wglądu spis człon-
ków Izby Rolniczej z terenu na-
szej gminy. 
 

Przypomina się, Ŝe: 
 

Wybory do Izby Rolniczej odbę-
dą się 4 lutego 2007 roku  w loka-
lu Wiejskiego Domu Kultury w 
Branicach w godzinach od 8°° do 
18°°.  

W Starostwie 
 

Komisja O światy 
 Przewodniczący Komisji 
Oświaty w Radzie Powiatu Pan Ta-
deusz Krupa poinformował nas, ze 
jego Komisja  w planach pracy 
uwzględniła jako sprawę prioryteto-
wą pozyskiwanie funduszy unij-
nych. Poza tym chcąc zainicjować 
współpracę na szczeblu powiatu 
zaproponowała utworzenie wspól-
nego harmonogramu imprez kultu-
ralnych i rozgrywek sportowych. 
Ponadto będzie organizować posie-
dzenia wyjazdowe, a takŜe na swoje 
posiedzenia zapraszać radnych Rad 
Gmin.  

Branice 

Walne 
 1 lutego br. o godz.10°°-tej w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  
odbędzie się Walne Zebranie Gminnej 
Spółki Wodnej 
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R   a   d   a      G   m   i    n   y 

` 19 grudnia  2006 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy, 
która  poza stałymi elementami 
obrad (stwierdzenie quorum, 
przyjęcie sprawozdań Wójta i 
Przewodniczącego z pracy po-
między sesjami, przyjęcie pro-
tokołu z poprzednich obrad, 
informacja o sposobie zała-
twiania interpelacji radnych ) 
przyjęła informację od zarząd-
ców dróg o ich stanie. Wg 
przedstawiciela Zarządu Dróg 
Wojewódzkich niczego nie da 
się zrobić i nic poprawić, 

poniewaŜ na wszystko brakuje 
pieniędzy. By nie być goło-
słownym poniŜej zamieszczam 
fragment dyskusji: 
„Przewodniczący powitał p. Chołubca 
i poprosił o udzielenie informacji. 

P. Chołubiec – Na terenie Gminy 
Branice posiadamy 7 km 572 m dróg 
o nawierzchni bitumicznej. Przygoto-
wana do zimy jest na dł. 5 km 500 m. 
Nie przewidujemy Ŝadnych inwestycji 
na tej trasie. Na razie stan techniczny 
jest w miarę dobry. 

Wójt – Planowaliśmy wykonanie 
chodnika i przebudowę skrzyŜowania 
w Niekazanicach. Długofalowe zada-
nie to przygotowanie przebiegu drogi 
powiatowej i wojewódzkiej – połącze-
nie z pominięciem zakrętu przy szpi-
talu. Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe 
droga  
w kierunku Niekazanic do p. Pytla 
jest w fatalnym stanie. Będziemy, 
więc interweniować w kierunku zmia-
ny stanowiska Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. 

R. Zakowicz – W 2005 r. składałem 

interpelację w sprawie odwodnienia 
skrzyŜowania niekazanickiego. Zo-
stała sporządzona notatka z wizji 
lokalnej zapowiadająca korektę pla-
nu na wykonanie przepustu pod 
drogą wojewódzka. W 2006 roku 
miało to zostać wykonane. 

P. Chołubiec – Ta sprawa jest prze-
sunięta na następne lata. Pewne 
rzeczy nie da się wykonać. Na tej 
wizji byli obecni przedstawiciele 
dyrektorów i to nic nie dało, tym 
bardziej ja nie mogę nic w tej spra-
wie zrobić. Nieprawidłowa budowa 
skrzyŜowania to efekt błędu Zarzą-
du Dróg Powiatowych. Mamy jed-
nak inne pilne zadania i nie moŜe-
my tego przebudować. 

Przewodniczący zauwaŜył, Ŝe jest 
to jedno z najniebezpieczniejszych 
skrzyŜowań i naleŜy coś w tej spra-
wie zrobić, poniewaŜ w grę wchodzi 
ludzkie Ŝycie. 

R. Telega – Przy zwiększonych 
opadach rów się napełnia i woda 
przelewa się przez drogę  
w przypadku przymrozku to bardzo 
niebezpieczne. 

Sołtys Bartoszewski – Piszę pisma  
od wielu lat, ale nadal nie jesteśmy 
ujęci w planie budowy chodnika a 
zakręt w Niekazanicach jest niebez-
pieczny dla pieszych. 

P. Chołubiec – Na razie nie ma ta-
kiej moŜliwości. 

R. Podkówka – 1 stycznia 2008 r. 
rusza Shengen, w Branicach bę-
dzie przejście samochodowe. MoŜ-
na z programu INTERREG otrzy-
mać 85 % dofinansowania na budo-
wę chodnika. Powinno się teŜ wy-
ciąć topole na drodze z Michałko-
wic do Branic i sprzedać drewno. 
Po 30 latach drzewa nadają się do 
wycinki. 

P. Chołubiec – Aby otrzymać dofi-
nansowanie trzeba mieć teŜ swoje 
środki a takich nie mamy. SprzedaŜ 
drewna nie sfinansuje całego przed-
sięwzięcia a nasze środki starczają 
ledwie na bieŜące wydatki. Często 
południe województwa zostawia się 
na sam koniec, moŜe nasi przedsta-
wiciele w Urzędzie Marszałkowskim 
pomogą. Ostatnie modernizacje 
przeprowadzaliśmy w latach 70 – 
tych. …”) 

Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Wł.Lenartowicz poinformował. śe 
przedstawiciele Starostwa, czyli za-
rządcy dróg powiatowych będą obec-
ni na następnej sesji i wtedy złoŜą 
sprawozdanie ze stanu dróg powiato-
wych. (następna sesja 30 stycznia 
godz. 10.00) 

Następnie Rada Gminy podjęła dwie 
uchwały uznające za niezasadne 
skarg 

gi na Wójta Gminy złoŜone przez 
Panią J.Michałowską i KWW Porozu-
mienie Ludowe.  

Nadto Rada Gminy: 

Przyjęła interpelacje radnych, powi-
tała rodziny repatriowane z Kazach-
stanu i Uzbekistanu, podjęła uchwałę 
zmieniającą budŜet Gminy Branice 
na 2006 r. i zgodziła się na zbycie 
nieruchomości (budynek Ośrodka Zdrowia) 
połoŜonej we Włodzieninie. 
Radny Rady Powiatu Pan Tadeusz 
Krupa opowiedział zebranym o pracy 
Komisji Oświaty. 
W ostatnim punkcie posiedzenia rad-
ni złoŜyli cały szereg wniosków. 
Większość dotyczyła stanu dróg i ich 
oznakowania. NaleŜy przypuszczać, Ŝe 
jeśli  stycznia na sesji  pojawi się Staro-
sta Głubczycki to tematem nr jeden po-
nownie będą drogi powiatowe i moŜe 
wreszcie coś w tej sprawie ruszy. 
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R ewelacyjnie spisały się gim-
nazjalistki z Branic w Finale 
Wojewódzkim Halowej Piłki 
NoŜnej Dziewcząt w ramach 

Gimnazjady SZS zajmując 1. miejsce - 
złoty medal i tytuł Mistrza Województwa 
Opolskiego . Finałowy turniej odbył się 
20 grudnia w Ujeździe . Wystąpiło w 
nim 8 najlepszych  druŜyn z około stu 
wyłonio-
nych 
drogą 
elimina-
cji - mi-
strzostwa 
gmin, 
powiatów, 
półfinały woje-
wództwa. Po-
dzielone one 
zostały na 2 
grupy. W gru-
pie A zagrały 
gimnazjalistki 
z Ujazdu, Pró-
szkowa, Rud-
ników i Grod-
kowa, a w gru-
pie B: Kietrz, 
Branice, Za-
wadzkie i Tu-
rawa. Wyniki 
gier: Grupa A: 
Ujazd – Prósz-
ków 0:3, Rud-
niki – Grod-
ków 1:1, Ujazd 
– Rudniki 3:1, 
Prószków – 
Grodków 4:0, 
Ujazd – Grod-
ków 0:0, Pró-
szków – Rud-
niki 0:3,  
Grupa B: 
Kietrz – Brani-
ce 0:0, Turawa 
– Zawadzkie 
1:0, Branice – Zawadzkie 2:2, Kietrz – 
Turawa 1:0, Branice – Turawa 2:0, 
Kietrz – Zawadzkie 0:1. 
Braniczanki zajęły 1.miejsce w swojej 
grupie i w półfinale zmierzyły się z go-
spodyniami turnieju – piłkarkami z Ujaz-
du. Po zaciętej walce górą były nasze 
zawodniczki wygrywając 2:0. W finale 
obfitującym w przepiękne akcje obu ze-
społów Gimnazjum Branice wygrało 1:0 
z Gimnazjum Prószków, a zwycięskiego 
gola zdobyła Małgorzata Beleć. W me-
czu o miejsce 3. Zawadzkie wygrało 2:0 
z Ujazdem.   

  
Klasyfikacja końcowa : 

 

1. miejsce   Gimnazjum Branice                            
2. miejsce   Publiczne Gimnazjum Pró-
szków       
3. miejsce   Publiczne Gimnazjum Za-
wadzkie        
4. miejsce   Publiczne Gimnazjum 
Ujazd 
5. miejsce   Publiczne Gimnazjum 

Kietrz 
6. miejsce   Publiczne Gimnazjum 
Rudniki 
7. miejsce   Publiczne Gimnazjum Tu-
rawa 
8. miejsce   Publiczne Gimnazjum 
Grodków 
 

Zwycięska druŜyna grała w 
składzie: Szatko Kornelia, Dyląg 
Małgorzata, Kokoszka Paulina, Be-
leć Małgorzata, Czepczor Kamila, 
Malinowska Kornelia, Pączko Mar-
ta, Banek Aneta, Heba Dorota, Ga-
decka Alicja, Dębowska Adriana,  
Trener : Edward Czyszczoń. 

  Królem strzelców turnieju zo-
stała Karolina Sobotkiewicz 
(Prószków), bramkark ą Patrycja Mie-
dzińska (Zawadzkie), a najsympatycz-
niejszą piłkarką została  Małgorzata 
Dyląg (Branice)  
 Gimnazjalistki z Branic - mi-
strzynie województwa tym samym będą 
reprezentować Opolszczyznę na Mistrzo-

stwach Polski. 
 Wielkiego zadowolenia nie krył 
trener Edward Czyszczoń, poniewaŜ nie 
mógł skorzystać z  dwóch kluczowych 
zawodniczek: Martyny Chudy ( wypro-
wadziła się na wakacjach do Kietrza i 
reprezentowała tamtejsze gimnazjum i 
Marty Pączko, która doznała kontuzji w 
mistrzostwach powiatu i nie brała juŜ 
udziału w zawodach półfinałowych i w 
finale). A jednak udało się mu utworzyć 
ciekawy, poukładany taktycznie zespół. 
Przypomnijmy, Ŝe jest to juŜ trzeci tytuł 
mistrza województwa w halowej piłce 
noŜnej dziewcząt uzyskany przez pod-
opieczne Edwarda Czyszczonia.                                                                                                   

Teresa Czyszczoń 
 

M i s t r z y n i e  w o j e w ó d z t w a  ! ! !  
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W Krnovskiej synagodze z ogromnym aplauzem   przyjęto występ chóru z Branickiego 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego prowadzonego przez Panie Kingę Chuchlę i Jadwigę 
Misiurk ę 

GRODCZANY, WÓDKA, JAKUBOWICE, UCIE-
CHOWICE, WIECHOWICE, DZIER śKOWICE, 
TURKÓW, JABŁONKA 

LEWICE, WYSOKA, BOBOLUSZKI, WŁO-
DZIENIN, J ĘDRYCHOWICE, DZBA ŃCE, 
POSUCICE, NIEKAZANICE, KAŁDUNY, MI-
CHAŁKOWICE 

BRANICE, BLISZCZYCE M 
I 
E 

SIĄ 
C 

6*sob, 19 5 piąt*, 18 4*czw, 17, 31* 01 

2*, 16 1*, 15 14, 28* 02 

2*, 16, 30* 1*,15, 29* 14, 28* 03 

14 sob 27* 13 piątek, 26* 12 czwartek, 25* 04 

11, 25* 10, 24* 9,23* 05 

9, 22* 8 piątek, 21* 6,20* 06 

 6,20* 5,19* 4,18* 07 

3, 18* sobota, 31 2,17*, 30 1, 16* czwartek, 29 08 

14*, 28 13*, 27 12*, 26 09 

12*, 26 11*, 25 10*, 24 10 

9*, 23 8*, 22 7*, 21 11 

7*,21 6*, 20 5*, 19 12 

TERMINARZ WYWOZU  ŚMIECI  W  2007  ROKU 

* oznacza wywóz co cztery tygodnie 
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O   g   ł   o   s   z   e   n   i   a 

 

RODZICE!  
 

Bezpłatne badanie słuchu u 
dzieci od lat 3 odbędzie się w 
Głubczycach przy Zespole 
Szkół Mechanicznych. 
Zainteresowanych Rodziców 
prosimy o rejestrację pod nu-
merem: 077/4427022 

 

INFORMACJA!!!!  

 

Od 1 stycznia moŜna zgłaszać 

kandydatów do odznaczenia 

medalem „Zasłu Ŝony dla 

Gminy Branice”  w kategorii 

zbiorowej i indywidualnej. Dru-

ki zgłoszeń dostępne są w 

Urzędzie Gminy Branice, II 

piętro, pokój nr 21. 

ZAKRES SZKOLENIA  

Porównanie programów realizowanych 
w latach 2004-2006 (PROW + 
SPO-Rol) z projektowanym Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 

Omówienie najistotniejszych dla go-
spodarstw rolnych działań Osi 1 
(kryteria dostępu, warunki uzy-
skania wsparcia, prawa i obo-
wiązki beneficjenta): 
Ułatwienie startu młodym rolni-

kom (kod 112) 
Renty strukturalne (kod 113) 
Modernizacja gospodarstw rol-

nych (kod 121) 
Korzystanie z usług dorad-

czych  przez rolników i po-
siadaczy lasów (kod 114) 

Omówienie działań skierowanych do 
gospodarstw róŜnicujących dzia-

łalność oraz mikroprzedsiębiorstw 
działających na terenach wiejskich 
(Oś 3): 
RóŜnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej (311) 
Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw (312) 
Przykładowe inwestycje w ramach 

tych działań 
Inne waŜne działania: 

Grupy producentów rolnych (kod 
142) + Działania informacyjne 
i promocyjne (kod 133) + 
Uczestnictwo rolników w sys-
temach jakości Ŝywności (kod 
132)  

Odnowa i rozwój wsi (322) 

Podatek VAT w rolnictwie 
Dodatkowe informacje: 
Szkolenie prowadzone przy zasto-

sowaniu komputerowego 
sprzętu multimedialnego; 

Czas trwania szkolenia w zaleŜno-
ści od ilości pytań 1,5-2,5 h; 

Prelegent (doświadczony doradca) 
na bieŜąco odpowiada na 
pytania z sali i wskazuje roz-
wiązania formułowanych pro-
blemów. 

 
 
 

Gmina Brani-
ce 

oraz 
 
 
 
  
 
zapraszaj ą Państwa na spotkanie i szko-
lenie nt.:  

 
       Na spotkaniu uzyska ć będzie mo Ŝna 
informacje na temat dost ępnych od no-
wego roku dotacji z Unii Europejskiej z 
nowego: 
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 

 
SIĘGNIJ PO ŚRODKI DLA PRZYSZŁO ŚCI 

SWOJEGO GOSPODARSTWA I FIRMY 

DOTACJE UNIJNE DLA 
ROLNIKÓW ORAZ PRZEDSIĘBIOR-

CÓW 
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ NA 

WSI  

Terminarz szkole ń:  

 

 23.02.2007,  10°° w  WDK  

w Branicach 

 28.02. 2007, 10°° w  WDK  

 w Lewicach     /Uwaga: świeŜo        

malowane !!!/  

 01.03. 2007, 10°°  

w świetlicy w Grodczanach 

  

 

GIMNAZJALNA 
HALA SPORTOWA  

 
* 

SOBOTA 27-01-2007 
Godz. 14°° 

 

ZAWODY O PUCHAR  
PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY GMINY  BRANICE 

DLA  NIEZRZESZONYCH   
MIESZKA ŃCÓW GMINY  BRANI-

CE 
 

* * 
NIEDZIELA 28-01-2007 

Godz. 14°° 
O PUCHAR WÓJTA GMINY 

KATEGORIA OPEN 
 

* * * 
NIEDZIELA 28 –01-2007 

Godz. 14°° 
O PUCHAR  

STAROSTY POWIATU 
 DLA SAMORZĄDOWCÓW 
POWIATU GŁUBCZYCKIE-

GO 

Opava 

Primator 
Starosta 

Wójt  

 

 Starosta Powiatu Głubczyc-
kiego Pan Józef Kozina wraz z 
Wójtem Gminy Panem Józefem 
Małkiem złoŜył wizytę Primato-
rowi Opavy (Prezydentowi Mia-
sta). W trakcie rozmowy opraco-
wano wspólną strategię przekona-
nia władz w Warszawie i Pradze 
o konieczności otwarcia samo-
chodowego przejścia granicznego 
w Wiechowicach. 
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K   U   L   T   U   R   A 

             

J asełka wywodzą się ze średnio-
wiecznej tradycji widowisk o tema-
tyce religijnej, odgrywanych w 
miastach w okresie BoŜego Naro-

dzenia.  Jasełka nie były nigdy martwą sztu-
ką, zawsze dostosowywały się do aktualnych 
wydarzeń. Zawsze teŜ wprowadzały i wpro-
wadzają zarówno widzów jak i aktorów w 

tajemniczy nastrój BoŜego Narodzenia.  
PoniewaŜ Święta BoŜego Narodzenia są 
świętami rodzinnymi, fakt ten zainspirował 
nas do kultywowania tradycji jasełkowej w 
naszym  przedszkolu, małej rodzinie jaką 

tworzymy my pracownicy, dzieci  
i rodzice. W Katolickim Przedszkolu od 
ponad 10 lat istnieje tradycja wystawiania 
Jasełek w okresie Świąt BoŜego Narodze-
nia. Przygotowanie i zaprezentowanie 
przedstawienia jasełkowego to domena 
grup najstarszych, chociaŜ w tym roku 
udział brały wszystkie dzieci uczęszczające 
do  przedszkola.  

Cały personel 
placówki 
aktywnie 
uczestniczy w 
przygotowy-
waniu deko-
racji do Jase-
łek oraz stro-
jów dla 
wszystkich 
postaci. KaŜ-
de dziecko 
bierze czynny 
udział w 
przedstawie-
niu, kaŜde ma 
do odegrania 
jakąś rolę, 
zgodnie z 

wyraŜoną ochotą oraz pre-
dyspozycjami indywidual-
nymi. Co roku nasze Jaseł-
ka mają inną oprawę i inny 
scenariusz. W treść scena-

riusza wplatamy 
główne zadania 
planu rocznego 
przedszkola, 
własne pomysły i 
wizje przedsta-
wienia. Przedsta-
wienia te cieszą 

Marzena Barszczewska             
 

 

COROCZNE JASEŁKA TRADYCJ Ą  
NASZEGO PRZEDSZKOLA  

się duŜą popularnością wśród dzieci z róŜ-
nych grup wiekowych uczęszczających do 
naszego przedszkola. Wystawiamy je takŜe 
dla przedstawicieli  naszej gminy ,licznych 
sponsorów, dla rodziców zaproszonych 
mieszkańców oraz dzieci ze środowiska. For-
ma Jasełek zmienia się co roku. Jak juŜ wspo-
mniałam, zaleŜy od zadań planu rocznego 
przedszkola oraz od pomysłów nauczycielki 
prowadzącej aktualnie grupę 6-latków. Tak 
więc są przedstawienia tradycyjne z pastusz-
kami, aniołkami i królami,  ale z powodze-
niem  równieŜ wykorzystujemy  inne techniki 
teatralne , dzieci bez problemu "wchodzą w 
rolę",  przy wykorzystaniu dramy i świetnie 
wyraŜają uczucia i emocje . 
    Wszyscy widzowie, którzy mają okazję 
oglądać przedszkolne Jasełka , poddają się 
nastrojowi chwili. Blask gwiazdy betlejem-
skiej w przyćmionej sali, melodie kolęd solo-
wy śpiew Maryi czy innych postaci, wywołu-
ją wspomnienia z dzieciństwa, skłaniają do 
refleksji. Wielu gości śpiewając wspólnie z 
naszymi małymi aktorami popularne kolędy, 
czy słuchając piosenek świątecznych w wy-
konaniu dzieci, ma łzy w oczach. Po przed-
stawieniu są brawa, gratulacje,  miłe sło-
wa ,bardzo waŜne dla małych aktorów.  
 Dalszym ciągiem przedstawienia są zawsze 
tzw. "wieczory wigilijne" z zaproszonymi 
gośćmi, rodzicami. Przy blasku świec, lam-
pionów, dzielimy się po staropolsku opłat-
kiem, składając sobie wzajemnie Ŝyczenia, 
śpiewamy wspólnie kolędy, próbujemy słod-
kich ciast ,przygotowanych przez rodziców, 
które  często uświetniają uroczystości w na-
szym przedszkolu. 
  Zawsze z niecierpliwością oczekujemy na 
nadejście okresu Świąt BoŜego Narodzenia. 
Choć pracy przy przygotowaniach do tych 
świątecznych spotkań nie brakuje jest to dla 
wszystkich czas radości z moŜliwości  przy-
gotowywania dla bliskich niespodzianki. 

Okres świąteczny jest dla wszystkich okazją 
do refleksji nad przemijającym czasem, do 
wspomnień, wzruszeń, do pojednania z bli-
skimi, do czynienia dobra dla innych ludzi.. 
 Uczmy nasze dzieci nie tylko brać, ale 
przede wszystkim dawać innym radość i mi-
łość.  
              Bo „miłość się mnoŜy, kiedy się ją 
dzieli ’’  
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O   b   w   i   e   s   z   c   z   e   n   i   e 

           Branice, dnia 16.01.2007 r 
Nr AN. 7441 a / 1 / 2007 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
       Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami 

( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonej do sprzedaŜy: 

Oznaczenie nieruchomości : działka Nr 259/1 opisana w KW 6880 o pow. 0.0600 ha połoŜona w 
miejscowości Włodzienin. 

Opis nieruchomości: działka Nr 259/1 – stanowiąca tereny mieszkaniowe z posadowionym bu-
dynkiem uŜyteczności publicznej 

      Nr 15 o pow. uŜytkowej 232,20 m2. 

Cena gruntu: 2 100,00 zł; 

Cena zabudowań: 64 190,00zł 

Koszty przystosowania: 992,00 zł 

Cena nieruchomości łącznie: 67282,00 zł 

Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia  4 czerwca 1996 roku-  działka 
Nr 259/1 stanowi teren zainwestowany, zabudowany pod zabudowę mieszkaniową 

      z usługami. 

Z dniem 26 luty 2007 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierw-
szeństwo 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 od-
rębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawio-
nym 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 
05.02.2007 r oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki . 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

   
Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                      mgr Józef Małek 
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P   r   z   e   t   a   r   g   i 

           Branice, dnia 19.01.2007 r 
Nr A N. 7441 b / 2 / 2007 

O G Ł O S Z E N I E    
 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2004 r. Dz. U. 
261 poz. 2603 ) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) 

ogłasza 

 II przetarg ustny nieograniczony  

w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

 Oznaczenie nieruchomości : działka Nr 50, oznaczona według KW 33311,  

 Powierzchnia i połoŜenie działki: 

działka Nr 50 o powierzchni 0.0277 połoŜona w miejscowości Uciechowice.   

 Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca tereny przemysłowe. 

 Cena działki: 582,80 zł.  Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy : 382,00 zł 

 Cena nieruchomości łącznie : 964,80 zł. 

 Wadium : 96 zł. 

 Forma zbycia w/w  nieruchomości: sprzedaŜ na własność.                                                                         

       Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzeda-
Ŝy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. 

       Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka  Nr 50  – 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 stanowi tereny przemysłowe. 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieru-
chomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg w sprawie działki Nr  50 odb ędzie si ę w dniu  19 lutego 2007 roku o godzinie  1000              w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna ).  

W przetargu mog ą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je Ŝeli najpó źniej w dniu 14  lutego 2007 r. wpłac ą 
w/w wadium  do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice  BS Branice Nr 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub  
w kasie Gminy  Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. 
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numer działki.  

        Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, 
zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od 

momentu odwołania lub zamknięcia przetargu. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy nota-
rialnej na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. 

        Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalo-
nym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wpłaconego wadium.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.      

      Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach gazety lokalnej „ Informator Branicki”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                                                                  mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

W grudniu 2006 roku: 
 
Janina Pełechata l. 71 z Branic, 
Franciszek Pełechaty l. 75 z Branic, 
Michał Rapacz l. 60 z Bliszczyc, 
Erika Pawelec l. 74 Branice, 
Jan Gruszka l. 77 z Wysoklkiej, 
Maria Andraszka l. 57 z Lewic, 
Andrzej Tracz l. 71 z Michałkowic 
Michał Kozak l. 60 z DPS z Branic, 
Hildegarda Przemek l. 86 z Branic  
_____________________________________ 
 

 

Urodzili się 
  
Kacper Łukasz Morawski w Branicach, 
Dawid Wójcik w Bliszczycach, 
Aleksander Pączko w Wysokiej, 
Julia Ewa Kaczor w Wysokiej, 
Seweryn Sergiusz Biskup w Bliszczycach, 
Marcin Grzegorz Semmler w Michałkowicach 
 
Szczęśliwego dzieciństwa ! 
 
________________________________________ 
 

Veni creator 
 

NowoŜeńcy 

 

 Bogdan Henryk Bryłka z Edytą Emilią Adamską oboje z Mi-
chałkowic, 
Marcin Bartlewicz z Ewą Krystyną Kawecką - oboje z Wyso-
kiej, 
Tomasz Józef Hałacz z Raciborza z Aliną Wiolettą Szpak z Bra-
nic, 
Krzysztof Zięba z Włodzienin-Kolonia z Małgorzatą Sobel z 
Głubczyc, 
Grzegorz Damian Mikler z Włodzienin-Kolonia z Eweliną Król 
z Głubczyc, 
Marcel Tomasz Wrona z Dzbańca z Agatą Marią Sztokajło z 
Głubczyc, 
Łukasz Bartosz Alker z Branic z Agnieszką Anną Gługiewicz z 
Kietrza.  
____________________________________________________ 
 

W gminie 

 
Statystyka 

 

Jest nas w gminie   7473   mieszkańców 
Panie są w  nieznacznej  przewadze  

i jest ich           3 804 

 Od początku roku: 
    zmarło   106 osób 

  urodziło się 66 dzieci 

 

Praca dla kobiet 
 

 W pomieszczeniach Spółdzielni Inwalidów 
„Piast” w Głubczycach rozpoczyna działalność 
niemiecka firma „Coroplast” - producent wiązek 
elektrycznych do wszelkich marek pojazdów sa-
mochodowych. „Coroplast” juŜ tej chwili w swo-
ich zakładach w naszym województwie zatrudnia 
około 3,5 tys. pracowników , w 90% kobiety. 
W Głubczycach firma przygotowuje stanowiska 
dla 200 osób. 
Co naleŜy zrobić Ŝeby otrzymać pracę? Jeśli jesteś 
rolnikiem lub z rodziny rolniczej i do tej pory za 
Ciebie płacono składkę KRUS to zgłaszasz się do  
firmy WUREX w Głubczycach ul. Kościuszki 24. 
Osoby nie mające nic wspólnego z rolnictwem 
zgłaszają się do Powiatowego Urzędu Pracy  w 
Głubczycach. 
Po zgłoszeniu się do jednej z tych instytucji roz-
pocznie się kurs przyuczający do zawodu w zakła-
dzie w Krapkowicach. „Coroplast” gwarantuje 
zwrot pieniędzy za dojazd plus posiłek. Osoby nie 
posiadające pieniędzy mogą otrzymać zaliczkę na 
dojazdy. 
Po ukończeniu szkolenia umowa zostanie zawarta 
na pięć lat. Płaca na starcie wynosi 1000 zł brutto. 
Przedstawicielem „Coroplastu” w Głubczycach 
jest Pan Józef Dołęga. 
 

Przypominamy: 
 

Jeśli chcesz mieć pracę i zawód  
 

Monter wi ązek samochodo-
wych  

 

zgłoś się do WUREX-u w Głubczycach 
ul.Kościuszki 24,  tel. 077 485 60 42,  
lub do Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
tel. 077 485 20 37. 


