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Niezapomnianych i prawdziwie rodzinnych świąt, 
 upływających we wspaniałej atmosferze  
i nigdy nieprzemijającej wiary w to,  
że każdy kolejny dzień może być jeszcze piękniejszy.  
 
                                                                   Maria Krompiec      Marek Szyhyński 
                               Wójt Gminy        Przewodniczący Rady Gminy 



Informator Branicki  

2 

Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach otwarte  

28 listopada 2013 roku dokonano uroczystego otwarcia Cen-
trum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach.  
W uroczystości udział wzięli między innymi: przedstawiciel 
Marszałka Województwa Opolskiego v-ce Dyrektor PROW Pan 
Andrzej Janas, Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach Pan 
Krzysztof Nazimek, przedstawiciel wykonawcy były Prezes 
firmy BUDOMEX Pan Zbigniew Lenartowicz, wszyscy pod-
wykonawcy oraz Radni Rady Gminy Branice. Obiekt został 
poddany kapitalnemu remontowi przy współudziale środków 
Unii Europejskiej. Zadanie to gmina realizowała ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 
kwota 2.978.232,12 złotych, a wartość dofinansowania ze 
środków UE to kwota 2.273.658,33 złotych, co stanowi 
84,47% wartości kosztów kwalifikowanych. Gmina Branice do 
tego remontu dołożyła 741.379,84 złotych jako wkład własny 
oraz koszty dodatkowych robót wynikających z konieczności 
dostosowania się do wymogów konserwatora zabytków,  
a także koszty nadzoru inwestorskiego. 

Z budynku, który „straszył” przy wjeździe do Branic powstał 
piękny obiekt. W ramach remontu wykonano nowy dach, wy-
mieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wszyst-
kie nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, elektryczne, tele-
foniczne i informatyczne. W części pomieszczeń zainstalowano 
klimatyzację. Parter budynku przystosowano do potrzeb niepeł-
nosprawnych. Zagospodarowano cały teren wokół budynku. 
Jest kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy, są ławecz-

ki i parking. Obiekt wyposażono częściowo w sprzęt 
biurowy, biblioteczny i komputerowy. 
W budynku na parterze swoje siedziby będą miały: 
funkcjonująca już Gminna Biblioteka Publiczna, Sto-
warzyszenie Klub Abstynenta „Amicus”, Zespół Para-
fialny CARITAS przy Parafii Świętej Rodziny Brani-
ce, Koło Emerytów i Rencistów w Branicach, oraz sta-
łą siedzibę będzie miała Gminna Komisja ds. Rozwią-
zywania i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na pię-
trze funkcjonować będzie świetlica socjo-
terapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie IM-
MACULATA. Zachęca się wszystkie organizacje non 
profit do organizowania tu spotkań i szkoleń w profe-
sjonalnie przygotowanej sali konferencyjnej oraz do 
podejmowania wielu innych działań zmierzających do 
aktywizowania różnych grup społecznych.  
W tym samym dniu uroczyście otwarto po remoncie 
WDK w Branicach. Remont tego budynku zrealizowa-

no ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt 
remontu to kwota 317.212,16 złotych. Gmina otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 113.390,38 złotych, pozostałe środki  
w kwocie 203.821,78 złotych to wkład własny gminy i koszty 

niekwalifikowane. Tak duża kwota udziału własnego wynikła  
z tego, że w tym działaniu wszelkie prace dotyczące OSP oraz 
udział w budynku przynależnego do OSP nie był uwzględniony 
w finansowaniu. W ramach remontu wykonano: wygłuszenie 
wszystkich ścian wspólnych z drugim sąsiednim budynkiem, 
nową instalację CO, dokonano przebudowy parteru wyodrębnia-

jąc część należącą do WDK dla potrzeb OSP, przebudo-
wano piwnice dostosowując je do wymogów p.poż, w sali 
balowej zainstalowano klimatyzację, a w pomieszczeniu 
kuchni zamontowano nową wentylację i bojler na ciepłą 
wodę. Cały budynek ocieplono i wykonano nową elewa-
cję. Dodatkowo gmina ze środków własnego budżetu, za-
montowała w remizie OSP dwie nowe bramy wjazdowe. 
Remont wykonała firma Pana Piotra Górskiego BUD-
MISTRZ z Kędzierzyna Koźla. 

Stan obiektu przed remontem, przebieg remontu oraz stan 
po remoncie można obejrzeć na prezentacji zamieszczonej 
na stronie internetowej urzędu www.branice.pl 
 
 

Wójt Gminy 
Maria Krompiec 

Foto: Janusz Kaczmarek 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 
OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 25 LISTOPADA 2013 ROKU 

 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 
1. Prowadziłam rozmowy z dyrektorami i kierownikami dotyczące ustalenia wysokości wydatków budżetowych w podległych 

placówkach na 2014 rok. 

2. Podpisałam Akty Notarialne na: sprzedaż lokalu mieszkalnego w Lewicach, odsprzedaż gruntu dla SM w Głubczycach 
(Dzierżkowice i Bliszczyce), nabycia z powrotem budynku po byłej szkole w Bliszczycach (odebranie darowizny).  

3. Wspólnie z Anną Kruczek Kierownikiem Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ana-
lizowałyśmy możliwości gminy w zakresie realizacji budowy kanalizacji na terenie AGLOMERACJI ustalonej Rozporzą-
dzeniem Wojewody Opolskiego w 2007 r. w kontekście aktualnych możliwości budżetu spowodowanej wdrożeniem w 2014 
roku tzw. „reguły wydatkowej” tj. ograniczeń w zadłużaniu się gmin. Pracowałyśmy również nad zmianą obszaru AGLO-
MERACJI BRANICE.  

4. Uczestniczyłam w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKS dotyczącym przejęcia przez Powiat Głubczycki i Gmi-
nę Głubczyce dodatkowych udziałów w tej spółce z uwagi na wniesienie do niej aportem autobusu. 

5. Jesteśmy w trakcie badania ofert złożonych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Bra-
nice. 

6. Uczestniczyłam w spotkaniu z Kuratorem Oświaty w Opolu dotyczącym przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześciolet-
nich. 

 

INWESTYCJE  I REMONTY: 
1. Zakończyliśmy dodatkowe remonty na drogach gminnych kosztem 26.765,14 złotych . 

W ramach tych robót wykonano:  

− łatanie ubytków w nawierzchni asfaltowej w Wódce, na drodze do Rogożan (1 ubytek) i na drodze do Turkowa oraz nie-
wykonanych w ramach podstawowych robót w Gródczanach, 

− wykonania odcinka ponad 50mb nawierzchni asfaltowej w Turkowie przy współudziale 5000, - z Funduszu Sołeckiego, 

− łatanie dziur na drodze gminnej w Bliszczycach (droga w kierunku biur RSP)  

2. Wykonaliśmy nową nawierzchnię na drodze do cmentarza komunalnego w Branicach kosztem 58.643,08 złotych, 

3. Realizujemy budowę ogrzewania świetlicy wiejskiej we Włodzieninie. 

4. Dokonaliśmy wizytacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej osiedla mieszkaniowego w Wysokiej - budo-
wa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Wysoka - Boboluszki-Branice oraz dwóch przepompowni ścieków”. Odbiór końcowy 
tej inwestycji ustalono na dzień 10 grudnia br. 

5. Uzgadniałam z Radą Sołecką w Bliszczycach sposób wykonania drogi gminnej w kierunku Państwa Lipa, Kruczek. 

6. Dokonaliśmy, przy udziale sołtysów przeglądu gwarancyjnego dróg tłuczniowych w Bliszczycach i Posucicach wykonanych 
w ubiegłym roku. Ustalono zakres robót gwarancyjnych (dosypanie drobnego tłucznia i przywałowanie) 

7. Zorganizowałam wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i projektantami spotkanie w sprawie opracowania doku-
mentacji remontu drogi 419 w Branicach jako koniecznej przy realizacji kanalizacji sanitarnej w Branicach.  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w koncertach „BEZ BARIER”, w których brały udział dzieci i młodzież z ZGS w Branicach. 

2. Uczestniczyłam w gminnych obchodach Święta Niepodległości organizowanego przez SP Uciechowice. 

3. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Branice uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości w Głubczycach 
przy Pomniku Czynu Zbrojnego. 

4. Uczestniczyłam w mszy świętej w Jakubowicach z okazji zakończenia remontu kościoła w tej wsi. 

 
 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Staraniem Stowarzyszenia Caritas 
Chrysti w Branicach, Maticy Opawa, 
místní odboru Stěbořice 22 listopada 
2013 r. w Wiejskim Domu Kultury  
w Branicach odbyła się konferencja na-
ukowa na temat prekursora czeskich idei 
narodowościowych księdza Cypriana 
Lelka. Licznie przybyłych gości, w tym 
około 60 Czechów przywitała Wójt Gmi-

ny Branice Maria Krompiec. Słowo 
wstępne wygłosił prowadzący konferen-
cję Benedykt Pospiszyl, oraz współorga-
nizator ze strony czeskiej Pavel Solnicky. 
Prowadzący konferencję nakreślił sylwet-
kę Cypriana Lelka z naciskiem na jego 
działalność podczas prawie 50 letniego 
pobytu w Wódce. Starosta miasta Dolni 
Benesov koło Opawy, przedstawił zebra-
nym Pana Lelka, wywodzącego się z ro-
dziny ks. Lelka. Prelegenci polscy i cze-
scy w swoich referatach szeroko przed-
stawili działalność C. Lelka na polu bu-
dzenia świadomości narodowej Czechów 
w kontekście sytuacji narodowościowej 
Śląska Pruskiego, w tym ziemi branickiej 
i opawskiej. Cyprian Lelek urodził się  
w 1812 roku w Dolnim Benesove. Wy-
święcony został na księdza w 1835 roku 
w Poznaniu. W 1846 roku założył pierw-
sze w Prusach czasopismo w języku cze-
skim „Holubcice”. Zakładał morawskie 
stowarzyszenia śpiewacze, religijne i go-
spodarcze. Był autorem pierwszego w ję-
zyku czeskim elementarza, z którego 
przez wiele lat uczyły się dzieci w szko-
łach. Wydał broszurę „Opis Slezka”. Był 
posłem do sejmu pruskiego i parlamentu 
frankfurckiego. Za podburzanie do wy-
stąpień ulicznych mieszkańców Hluczyna 
i Benesova, został przeniesiony na para-
fię do Baborowa i następnie od 1852 ro-
ku do Wódki. Stworzył w Wódce cen-
trum odrodzenia narodowego Morawców 

w Prusach. Posiadał ogromny różnoję-
zyczny księgozbiór. Współpracował  
z polskim działaczem narodowym na Ślą-
sku Karolem Miarką. Publikował swoje 
artykuły w czeskich i polskich czasopi-
smach. Zmarł w Wódce 26 kwietnia 1883 
roku i tutaj został pochowany. Grób jego 
istnieje do dzisiaj. Na konferencji refera-
ty przedstawili: 

• Ksiądz Cyprian Lelek w kontekście 
stosunków narodowościowych miejsco-
wości ziemi branickiej, mgr. Maria Rie-
del – Roszków Raciborski 
• Cyprián Lelek jako dopisovatel 
Opavského besedníku, PhDr. Jaromíra 
Knapikova- Opava 
• Osobní fond Cyprián Lelek a jeho 
vypovídací hodnota, Mgr. Zdeněk 
Kravar, Ph.D. - Opava 

• Zwyczaje i język pogranicza,  
dr Kornelia Lach- Krzanowice 
• Jureczka, Hlubek, Otava - Lelkovi 
následovnici, Mgr. Petr Tesař - Opava 
Komisariat Kietrzański, dr Benedykt 
Pospiszyl- Branice 

W trakcie konferencji wywiązała się 
rzeczowa dyskusja na temat złożoności 
problematyki pogranicza. Tematy refera-
tów były podczas przerw kanwą do dzie-
lenia się spostrzeżeniami uczestników 
konferencji, tym bardziej, że przybyli na 
nią naukowcy z archiwum i Uniwersytetu 
w Opawie, przedstawiciele administracji 
samorządowych, historycy z Krnowa, 
mieszkańcy pogranicza, a z polskiej stro-
ny goście z ziemi raciborskiej, księża de-
kanatu branickiego, nauczyciele historii  
z Kietrza, Raciborza, Głubczyc i Ucie-
chowic, mieszkańcy naszej gminy. Szko-
da, że konferencja nie wzbudziła zainte-
resowania naszych branickich nauczycieli 
historii. W konferencji uczestniczyło 
około 100 osób. Jak zwykle niezawodne 
Panie z Koła Braniczanek przygotowały 
wspaniałą oprawę kulinarną. Każdy 
uczestnik konferencji otrzymał książecz-
kę z wydrukowanymi referatami oraz 
mapę pogranicza z tłumaczeniami w ję-
zyku polskim i czeskim. Po zakończeniu 
konferencji na prośbę gości z Czech po 
Miasteczku Miłosierdzia oprowadzał ich 
oraz przedstawiał niezwykłą historię tego 
miejsca Benedykt Pospiszyl.  

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzie-
ję, że tak liczny udział zainteresowanych 
problematyką poruszaną podczas obrad, 
będzie bodźcem do następnymi działania-
mi w tym zakresie. 

Benedykt Pospiszyl 

Konferencja naukowa: Ksiądz Cyprian Lelek i jego czasy 
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Mikołaj w Bliszczycach 
7 grudnia w Świetlicy Wiejskiej  

w Bliszczycach, zorganizowany został 
dla najmłodszych mieszkańców wioski 
wieczór mikołajkowy. W świątecznie 
udekorowanej sali, duża grupa dzieci 
wraz z rodzicami, spotkała się aby ocze-
kiwać, na raz do roku zjawiającego się 
upragnionego gościa. Czas oczekiwania 
umilały dzieciom różne zabawy, tańce  
i konkursy.  

Nie zawiedli się. W pewnej chwili dał 
się słyszeć najpierw cichy, a później co-
raz donośniejszy dźwięk dzwonków, któ-
ry poprzedził pojawienie się w drzwiach 
sali imponującej postaci tak tęsknie wy-
czekiwanego gościa. Z półmroku, skąpo 
oświetlonego światełkami choinki, wynu-
rzyła się olbrzymia, odziana na czerwono 
postać z wielkim brzuchem i skrywającą 
twarz przeogromną białą brodą. Tajemni-
czy gość poruszał się wolno, przytłoczo-
ny ciężarem olbrzymiego worka niesio-

nego na plecach, Nie 
przybył sam. Za nim 
podążały dwie po-
mocnice z koszem 
wypełnionym po 
brzegi pakunkami. 
Zapaliło się światło  
i wszystko stało się 
jasne. Do Bliszczyc 
zawitał Św. Mikołaj .  

Otoczony natych-
miast przez naj-
młodszych, po 
krótkim przywita-
niu przystąpił bez-
zwłoczn ie  do 
swych podstawo-
wych czynności. 
Zaczął obdarowy-

wać obecnych prezentami. W pierwszej 
kolejności paczki otrzymali ci, którzy za-
prezentowali Mikołajowi okolicznościo-
we wierszyki i piosenki. Później przyszła 
kolej na pozostałych. Nikt z obecnych nie 
mógł się czuć pominięty, i to zarówno 
młodzi jak i trochę starsi. 

Podsumowaniem wizyty były wspólne 
zdjęcia z Mikołajem, i radosne tańce  
z szanownym gościem, przy akompania-
mencie muzyki w wykonaniu jak zwykle 

niezawodnego w tego rodzaju uroczysto-
ściach pana Platy. 

Dla wszystkich uczestników uroczysto-
ści, organizatorzy przygotowali doskona-
łe ciasta domowego wypieku, ciepłe  
i zimne napoje oraz wiele różnych sma-
kołyków, wśród których każdy znalazł 
coś dla siebie. 

Ta miła uroczystość, została zorganizo-
wana przez Radę Sołecką Bliszczyc, 
bliszczyckie Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz członków miejscowej jednostki 
OSP. Imprezę prowadziła i czuwała nad 
jej udanym przebiegiem, sołtys wsi Blisz-
czyce, pani Grażyna Czepczor. 

Wszystkim zaangażowanym w jej orga-
nizację należą się jak najserdeczniejsze 
podziękowania. 

Do zobaczenia za rok. 
Janusz Kaczmarek 
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Gmina Branice jest pod względem lud-
ności i obszaru gminą bardzo niewielką, 
lecz pod względem sukcesów artystycz-
nych można powiedzieć, że jest wielka. 
Wiele się ostatnio słyszało o sukcesach 
Zespołu Mażoretek, ale warto pochwalić 
się również sukcesami młodych i utalen-
towanych solistek. 

 Dominika Sozańska ma 12 lat i jest 
uczennicą Szkoły Podstawowej we Wło-
dzieninie. Obecnie przygotowuje się do 
egzaminu szóstoklasisty. Jest również 
uczennicą 6 klasy Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Głubczycach, gdzie pod 
okiem Pani Lucyny Kunickiej uczy się 
gry na fortepianie. W szkole Podstawo-
wej opiekunem śpiewu Dominiki jest Pa-
ni Krystyna Walaszczyk. Dominika 
kształci swój wokal również w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Raciborzu pod 
okiem Pana Daniela Rożek. 

 W ubiegłym roku brała udział w akcji 
„Opolskie dzieci śpiewają kolędy”. Płyta 
była nagrywana w Radiu Opole. W lutym 
b.r. nagrała wraz z innymi dziećmi płytę 
„Bezpieczne piosenki”, której zadaniem 
jest ostrzeganie dzieci przed różnymi nie-
bezpieczeństwami. Podczas wakacji rów-
nież „odpoczywała” śpiewając, gdyż na-
grywała dwie piosenki dla Wytwórni Płyt 
Crystalic Records z Warszawy. Została 
oceniona bardzo wysoko, jednakże wiek 

nie pozwolił jej wziąć udziału w nagraniu 
płyty. Aczkolwiek do castingu zaprosiło 
ją studio.  

 Październik i listopad również obfito-
wał w występy artystyczne. Dominika 
zdobyła 1 miejsce na „VI Jesiennym Fe-
stiwalu Polska Złota Jesień” w Katowi-
cach, w kategorii 14-16 lat. Festiwal  
o zasięgu ogólnopolskim przygotował 
Pałac młodzieży w Katowicach. Nato-

miast na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 

Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance 
otrzymała 3 miejsce – w kategorii do 13 
lat. W ubiegłym roku była laureatką  
1 miejsca na tymże festiwalu. 19 listopa-
da b.r. w Głubczycach zdobyła 1 miejsce 
na Festiwalu Piosenki Prozdrowotnej. 
Również w listopadzie brała udział  
w warsztatach gospel w Filharmonii 
Opolskiej, które prowadził Adam Kosew-
ski (trener wokalny w „Bitwie na głosy”) 
oraz Peter Francis z Wlk. Brytanii.  

 Dominika, jak sama mówi – stawia 
sobie wysokie wymagania, gdyż powta-
rza, że wtedy przynajmniej ma z czego 

odpuścić. Ma już bogaty bagaż doświad-
czeń i doskonale już wie, że w życiu  
o szczęście trzeba walczyć. A tylko cięż-
ką pracą można realizować swoje marze-
nia i rozwijać talenty, które otrzymaliśmy  
w darze. Swoje sukcesy Dominika za-
wdzięcza ciężkiej, wytrwałej pracy oraz 
miłości do muzyki. Jej celem są studia na 

Akademii Muzycznej na wydziale jazzu 
w Katowicach, chce swoim śpiewem  
w przyszłości: „zapalać płomień w sercu 
mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobie-
ty”. Ta młoda osoba doskonale rozumie, 
że najpiękniejszą nagrodą dla wokalisty 
nie jest werdykt jury – ale radość, sympa-
tia i wzruszenie publiczności. To dla nich 
warto śpiewać, grać i marzyć… 

Redakcja 

Mała – wielka gmina  
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14 października 2013 r. w Filharmonii 
Opolskiej w Opolu odbyła się wojewódz-
ka uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Wśród licznie zgromadzo-
nych gości, obecni byli przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, admi-
nistracji rządowej, nauczycielskich 
związków zawodowych oraz różnych or-
ganizacji społecznych.  

Zgromadzonych gości oraz zaproszo-
nych nauczycieli powitała Halina Bilik - 
Opolski Kurator Oświaty. 

Podczas uroczystości, Ryszard Wil-
czyński – Wojewoda Opolski, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
uhonorował szczególnie zasłużonych dla 
opolskiej oświaty nauczycieli i pracowni-
ków szkół i placówek. Wśród wyróżnio-
nych znajdowali się również nauczyciele 
z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego  
w Branicach. Lidia Szpak otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi a Edward Czysz-
czoń Brązowy Krzyż Zasługi. 78 osób 
odznaczonych zostało Medalami Złotymi 
za Długoletnią Służbę. Medale te otrzy-
mali: Elżbieta Mańkiewicz i Roman 
Szpak. Medalem Srebrnym za Długolet-
nią Służbę uhonorowano ponownie Lidi ę 
Szpak. 

Medalami Komisji Edukacji Narodowej 

uhonorowano 123 osoby. Medale te  
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej 
wręczyli: Halina Bilik - Opolski Kurator 
Oświaty i Rafał Rippel - Opolski Wice-
kurator Oświaty. Z ZGS w Branicach 
medal ten otrzymała Sylwia Brzozow-
ska. 

Nauczycielom szczególnie wyróżniają-
cym się w swojej pracy, Opolski Kurator 
Oświaty wręczyła także Nagrody Mini-
stra Edukacji Narodowej oraz Nagrody 
Opolskiego Kuratora Oświaty. Wśród na-

grodzonych Nagrodą Kuratora był rów-
nież Edward Czyszczoń. 

Uroczystość zakończyły występy arty-
styczne uczniów opolskich szkół, którzy 
zabrali wszystkich zgromadzonych  
w bajkową podróż wśród jesiennych pej-
zaży. 

Wszystkim nagrodzonym składamy ser-
deczne gratulacje. 

Janusz Kaczmarek 

Nagrody dla branickich nauczycieli 

Rugby w Branicach 
W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym  

w Branicach odbyła się sportowa konfe-
rencja metodyczna, której tematem wio-
dącym była gra w rugby. Była to pierw-
sza konferencja z tej dyscypliny w woje-
wództwie opolskim. Miała nazwę 
„RUGBY-TAG - RUGBY BEZ KON-
TAKTU”.  Na zaproszenie nauczyciela 
wychowania fizycznego Edwarda 
Czyszczonia w Branicach i powiatowego 
doradcy metodycznego w-f Wojciecha 
Kuziora  przyjechał i przeprowadził zaję-
cia teoretyczno- sportowe małopolski ofi-

cer rozwoju rugby Łukasz Kościelniak. 
W zajęciach oprócz nauczycieli  
z gminy Branice uczestniczyli również 
nauczyciele z gminy Głogówek i Raci-
bórz. Tag Rugby to jedna z odmian rugby 
- bardzo popularna w Irlandii. Zasady 
Rugby Tag oparte są na podstawowych 
przepisach rugby. Piłkę można podawać 
jedynie do tyłu, a punkty zdobywa się po-
przez przyłożenia. Z założenia jest to gra 
bezkontaktowa, ucząca koordynacji 
wzrokowo- ruchowej oraz podstawowych 
zasad i nawyków w rugby. Zawodnicy 

biorący udział w rozgrywkach Rugby 
Tag mają przyczepione na wysokości 
bioder dwie kolorowe taśmy. Zatrzyma-
nie przeciwnika polega na zerwaniu szar-
fy (Tag). Zawodnik, któremu zostanie ze-
rwana szarfa, musi oddać piłkę zawodni-
kowi swojej drużyny (w przypadku ze-
rwania jednej taśmy). W momencie, kie-
dy rywal zerwie obydwie taśmy, piłka 
przechodzi na jego stronę. Elementem 
różniącym Rugby Tag od klasycznego 
rugby są właśnie owe kolorowe taśmy.  
W odmianie Tag wyeliminowanie za-
wodnika polega na zerwaniu taśmy. For-
muła Rugby Tag pozwala na świetną za-
bawę oraz bezkontaktową grę w rugby, 
uczy zdyscyplinowania i gry zespołowej. 
Dyrekcja i uczniowie Zespołu Gimna-
zjalno–Szkolnego w Branicach wraz  
z nauczycielami biorącymi udział  
w konferencji, pragną podziękować 
Polskiemu Związkowi Rugby, za prze-
prowadzenie nieodpłatnie konferencji 
przez przedstawiciela tej, dla nas no-
wej dyscypliny sportu oraz za podaro-
wanie naszej szkole sprzętu sportowe-
go w postaci „jajowatych” piłek, 
„tagów” (szarf), narzutek i znaczników 
z rugby.  

Teresa Jajdelska 
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INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 10 grudnia 2013 roku zostało 
wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisana w KW OP1G/00029034/3 położona w miejscowości Branice, przy ul. Słonecz-
nej 2B/1. 

2. Opis nieruchomości: 

− Lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku wielorodzinnym Nr 2 B na parterze o pow. użytkowej: 57,84 m2 wraz z udzia-
łem w działce siedliskowej Nr 149/23 wynoszącym 573/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow.  
11,70 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. 

3. Wartość lokalu                            - 62.408,46 zł. 

4. Cena ułamkowej części działki        - 612,54 zł. 

5. Koszty przystosowania                    - 560,00 zł. 

6. Cena nieruchomości łącznie        - 63.581,00 zł. 

7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 

 Maria Krompiec 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu  13 grudnia 2013 roku zostało 
wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według: 

1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona w  miejscowości Opole, ul. Robotnicza 9-11. 

2. Opis nieruchomości: 

−  Lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 9-11, na trzecim piętrze o pow. użytkowej 29,21 m2 wraz  
z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej - działce siedliskowej Nr 6/7 o pow. 0.0190 ha wraz z udziałem  
w użytkowaniu wieczystym w/w działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11. 

3. Udział w działce: - 596/10 000  

4. Cena ułamkowej części działki: - 5.262,08 zł. 

5. Wartość lokalu:                         - 96.318,95 zł. 

6. Koszty przystosowania:                 - 430,50 zł. 

7. Cena nieruchomości łącznie:  - 102.011,53 zł. 

8. Wadium:                                     -10.201,00 zł. 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 9 stycznia 2014 r. wpłacą w/w wa-
dium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie 
Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza 
się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Branice www.branice.pl, BIP-e Gminy 
Branice, umieszczenie na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i Gazeta Wyborcza. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 

 Maria Krompiec 
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INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 3 grudnia 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym 

nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według: 

⋅ 1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położo-
na w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/-
50 o pow. 0.0666 ha. 

⋅ 2/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położo-
na w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/-
50 o pow. 0.0666 ha. 

⋅ 3/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położo-
na w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/-
50 o pow. 0.0666 ha. 

⋅ 4/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położo-
na w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/-
50 o pow. 0.0666 ha. 

  2. Opis nieruchomości: 

− przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabu-
dowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rol-
nej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. 
Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna  występuje na działkach 
sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurzą-
dzonej. Wszelkie informacje dotyczące działki są ujęte w opisach w/w działek 
wraz z doliczoną ceną za udział. Na działce Nr 149/51 w chwili sprzedaży bę-
dzie ustanowione prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej prawa prze-
jazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowią-
cych działki nr: 149/34, 149/38, 149/40, 149/41, 149/50 pasem o szerokości 5m 
wzdłuż granicy z działką Nr 149/16. Ustanowienie służebności gruntowej nastę-
puje za wynagrodzeniem w formie jednorazowej opłaty w wysokości 35,50 zł, 
która została uwzględniona w wartości działek.  

3. Wartość n/w nieruchomości:  
   1/  Działka Nr 149/34 -  1.307,50 zł. 
   2/ Działka Nr 149/38 -  1.307,50 zł. 
   3/ Działka Nr 149/40 -  1.307,50 zł. 
   4/ Działka Nr 149/41 -  1.307,50 zł. 

4. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu. 
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 3 stycznia 2014 r. 

1/  Działka Nr 149/34 o godzinie 800. 
2/ Działka Nr 149/38 o godzinie 815 
3/ Działka Nr 149/40 o godzinie 830 
4/ Działka Nr 149/41 o godzinie 845 
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  

   (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej 
w dniu 30 grudnia 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na kon-
to: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w ka-
sie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę 
uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wa-
dium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i została wywieszona na ta-
blicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach ga-
zety lokalnej: Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

 

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Branice w dniu 2 grud-
nia 2013 roku zostało wywieszo-
ne obwieszczenie o przeznacze-
niu nieruchomości do sprzeda-

ży oznaczonej według:  

1. Działka nr 350/1 o pow. 0.0074 
ha opisana w KW OP1G/-
00021372/8 położona w miej-
scowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: 

− nieruchomość zabudowana bu-
dynkiem użytkowym nr 61A  
o pow. użytkowej 21,30 m2  po-
łożony w miejscowości Branice 
w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej. Nieruchomość ma 
kształt wielokąta ukształtowanie 
pionowe korzystne i posiada 
uzbrojenie w sieć wodociągo-
wą, elektryczną oraz ogrzewa-
nie piecem na drzewo. Działka 
stanowi teren zainwestowany 
/zabudowany/ i ma dostęp do 
drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Nieruchomość jest przedmiotem 
umowy dzierżawy do dnia 30 
kwietnia 2015 roku. Na nieru-
chomości znajduje się wzniesio-
ny przez dzierżawców gruntu 
budynek przemysłowo- usługo-
wy, wykorzystywany przez 
dzierżawcę, który nabył od po-
przedniego dzierżawcy prawo 
do nakładów w tym zakresie.  

3. C e n a  n i e r u c h o m oś c i  
– 21.970,00 zł. 

4. Forma zbycia nieruchomości: 
sprzedaż na własność w formie 
przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.branice.pl 
Gminy Branice, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej Rzecz Po-
wiatowa. 

Termin wywieszenia obwieszcze-
nia 21 dni tj. do dnia 23.12.2013 r  

Sporządziła:  
mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 

 Maria Krompiec 
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W listopadzie 2013r. 

Urodzili się 
1. Kawik Milena - Uciechowice. 

2. Domański Tomasz - Włodzienin. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek małżeński 
1. Zdziebło Bogusława (Wiechowice) – Wójcik 

Mariusz (Opawica).  

Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia! 

Odeszli  
1. Zagraba Marcin - lat, 29 Włodzienin- Kolonia. 

2. Lisowski Walenty - lat, 75 Branice DPS. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  

6835 mieszkańców, w tym 3508 kobiet. 

W listopadzie 2012 r. było nas 6937 osób. 

Przypominamy mieszkańcom Gminy,  
że spalanie śmieci w piecach domowych  

jest kategorycznie zakazane. 
 

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem za-

grożonym grzywną do 5.000 zł.,  

a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

Dlaczego spalanie śmieci jest takie groźne: 
uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych związków: 

−  pyły,  

− dwutlenek siarki,  

− tlenki azotu, 

− tlenek węgla,  

− metale ciężkie,  

− wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)  

– w tym benzo(α)piren, cyjanowodór, chlorowodór 

uwalniane są również dioksyny i furany, jedne z najsilniejszych trucizn 

(niecałe 2 miligramy dioksan wystarczą by zabić człowieka) 

Te substancje to podstępny bo powolny, ale niezwykle skuteczny zabójca - 

toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero 

po kilkudziesięciu latach np. w postaci: 

−  chorób nowotworowych wątroby i płuc, 

−  uszkadzają płód strukturę kodu genetycznego, 

−  powodują alergie. 

Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się tzw. „mokrej sadzy" w prze-

wodach kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzew-

czej, pękania kominów, zaczadzeń oraz pożarów. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 2 grudnia 2013 roku zostało wywieszone 

obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:  
1.Działka nr 196/3 o pow. 0.5000 ha opisana w KW OP1G/00025136/0 położona w  miejscowości Wódka 46. 
2.Opis nieruchomości: 

− Lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 46 na I piętrze o pow. użytkowej: 61,42 m2 wraz z udziałem 
w działce siedliskowej Nr 196/3 wynoszącym 1679/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,19 m2 
działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. 

3.Wartość lokalu            - 56.629,28 zł. 
4.Cena ułamkowej części działki   - 1.893,72 zł. 
5.Koszty przystosowania        - 552,00 zł 
6.Cena nieruchomości łącznie     - 59.075,00 zł. 
7.Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na ła-
mach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 
 Maria Krompiec 


