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Bawimy się razem! 

Festyn Rodzinny w Branicach 

Pod takim hasłem, już po raz kolejny  
w Bliszczycach zorganizowaliśmy na-
szym dzieciom Dzień Sportu połączony  
z obchodami Dnia Dziecka. W dniu 9 
czerwca br. w niedzielne upalne popołu-
dnie dzieci wzięły udział w grach i zaba-
wach sportowych. Odbyły się mecze piłki 
nożnej, które przygotował i przeprowa-
dził pan Bartłomiej Pleśniak. Najlepsze 
drużyny zdobyły medale oraz puchary. 
Dzieci rywalizowały między sobą w róż-
nych konkurencjach sportowych: sztafe-

cie, zabawie z hula-hop, chodzeniu na 
szczudłach oraz przeciąganiu liny. 

Panowie z OSP przygotowali pokaz 
umiejętności strażaków, można było 
obejrzeć wóz strażacki od wewnątrz  
i sprzęt jakim posługują się strażacy pod-
czas akcji. Wyjątkową atrakcją była prze-
jażdżka takim wspaniałym wozem. 

Poczęstunek jak zawsze przygotowały 
panie z Koła Gospodyń. Były frytki, na-
poje, lody i dużo słodyczy. Wspólnie z nami bawili się goście za-

proszeni z okolicznych miejscowości. 
Impreza była bardzo udana dzięki zaan-
gażowaniu pań z Koła Gospodyń, panom 
z OSP, Rady Sołeckiej i pani Sołtys. 

Bardzo serdecznie dziękujemy panu B. 
Pleśniakowi, który zawsze nas wspiera  
i pomaga w przeprowadzeniu corocznej 
imprezy, a także naszym sponsorom  
i darczyńcom: „Mieszko” Racibórz, 
„Odra” Brzeg, Firma „LODGAR”  
i „KORAL”, Bank Spółdzielczy w Na-
mysłowie oddział w Branicach, Urząd 
Gminy w Branicach, pani H. Wdowikow-
skiej, G Gołuchowskiej, panu E. Czysz-
czoń i W. Chuchla. 

Bogumiła Cykowska 

,,Festyn Rodzinny”, pod takim hasłem 
zorganizowano w Branicach w dniu 
24.06.2012r. imprezę na Placu Zabaw. 
Impreza ta organizowana jest od kilku lat 
przez Stowarzyszenie Braniczanki i Radę 
Sołecką. W programie tego festynu głów-
nie dominują występy dzieci i młodzieży 
z miejscowego przedszkola i szkół.  
W tym roku gościliśmy dzieci z przed-
szkola publicznego w Branicach prowa-
dzonego przez Panią Marzenę Barsz-
czewską. 

Występy dzieci były cudowne, oklaski-
wane gorącymi brawami. Tradycyjnie 
wystąpił zespół młodzieżowy prowadzo-
ny przez Panią Sylwię Brzozowską. Wy-
stępy te oglądamy w Branicach nieczęsto, 
lecz proszę wierzyć, jest na co popatrzeć. 
Odbyły się także zawody mini kosza oraz 
piłki nożnej. Zwycięzców udekorowano 
medalami oraz skromnymi nagrodami. 
Atmosfera oraz pogoda na festynie była 

wspaniała, szkoda tylko, że niewielu 
mieszkańców Branic uczestniczyło w tej 
imprezie. 

Sponsorami nagród byli: Maciej No-
wak, Władysław Lenartowicz, Wojciech 
Chuchla, Janusz Mokrzycki, Radio Opo-
le, Chempest Branice Zdzisław Gołu-
chowski, Grabowski Janusz . 

W przygotowaniach bardzo pomocni 
byli: sołtys Janusz Grabowski, Grzegorz 
Grabowski, Adam Lenartowicz, Jarosław 
Jania, Edward Czyszczoń oraz Maciej 
Nowak, który na swojej posesji przygoto-
wał boisko do gry w piłkę nożną dla naj-
młodszych sportowców. Serdecznie dzię-
kujemy za pomoc sponsorom i organiza-
torom. Dziękujemy również mieszkań-
com Branic oraz gminy, którzy brali 
udział w tej imprezie. 

Stowarzyszenie Braniczanek  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  
OD DNIA 22 MAJA DO DNIA 25 CZERWCA 2012 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Wspólnie z Kierownikiem SZBGK spotkaliśmy się z Zarządem Spółki Wodno-Kanalizacyjnej w Głubczycach w sprawie 
porozumienia dotyczącego warunków przekazania im do eksploatacji przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej Wło-
dzienin-Kolonia, oraz ustalenia stawki taryfowej dla mieszkańców tego sołectwa. 

2. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż gruntu w Gródczanach. 
3. Przygotowaliśmy basen kąpielowy do sezonu letniego i dnia 23 czerwca br. nastąpiło jego otwarcie. 
4. Przeprowadziliśmy konkurs na stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Branicach. 
5. Zatwierdziłam projekty organizacyjne dla placówek oświatowo-wychowawczych. 
6. Spotkałam się z Rada Sołecką wsi Włodzienin w sprawie dalszej działalności ośrodka zdrowia. 
7. Uzgadnialiśmy z Komisariatem Policji w Kietrzu sprawy dotyczące zabezpieczenia tras przemarszu korowodu dożynkowego 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie przemarszu. 
8. Spotkaliśmy się z Firmą Deloite w sprawie zapoznania się z raportem wstępnym dotyczącym  możliwości odzyskiwania 

VAT przez Gminę Branice. 
9. Zorganizowałam spotkanie ze Stowarzyszeniami z terenu gminy z Bankiem Żywności w sprawie ustalenia terminów odbioru 

i zasad rozdziału żywności dla osób ubogich. Liderem projektu ze strony Gminy jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jakubo-
wice.  

 
INWESTYCJE I REMONTY:  

1. Otrzymaliśmy pozwolenie konserwatorskie na zadania ujęte w dokumentacji technicznej remontu budynku byłego żłobka  
w Branicach. 

2. Ogłosiliśmy przetargi na kredyty dotyczące finansowania adaptacji byłego budynku żłobka w Branicach, wykonania doku-
mentacji 10 parkowych miejsc spotkań oraz na wykonanie remontu świetlicy w Wysokiej. 

3. Rozpoczęliśmy remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej. 
4. Złożyliśmy do LGD wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach, oraz dopo-

sażenia w sprzęt świetlicowy (stoły i krzesła) świetlicy w Bliszczycach. Oba projekty uzyskały aprobatę i znalazły się na 
liście rekomendacyjnej PROW. 

5. Zakończyliśmy budowę nowych schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych, budowę chodnika i parkingu przy Ośrodku 
Zdrowia w Branicach. Dokonaliśmy naprawy nawierzchni placu parkingu przy garażach murowanych oraz wykonaliśmy 
drobne prace porządkowe na parkingu przy wjeździe. 

6. Rozpoczęliśmy remont dachu na basenie kąpielowym w Branicach (część nad szatnią KS ORZEŁ). 
7. Podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Głubczycach na zadania remontowe i inwestycyjne 

na drogach gminnych. Zadanie po przetargu będzie realizowane za kwotę 258.689,49 złotych. W ramach tych środków reali-
zowane będą zadania dotyczące remontu nawierzchni dróg w Wysokiej i Lewicach, odcinków dróg we Włodzieninie i Jędry-
chowicach, łatanie dziur w Branicach (ul. Mickiewicza, Grunwaldzka, Lwowska, Szkolna do bloku SM), Wysokiej  
i w Bliszczycach łącznie z częściowym odwodnieniem półkrytkami, Lewice (zatoka PKS). 

8. Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji na kanalizację Branic z terminem jej wykonania na czerwiec 2013r. 
9. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brani-

cach. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym poświęconym udzieleniu wsparcia finansowego na zakup dla PSP 

kamery termowizyjnej i dotyczącemu wspólnego wydawania gazety RZECZ POWIATOWA. 
2. Uczestniczyłam w ćwiczeniach pożarniczych połączonych z ewakuacją dzieci w Szkole Podstawowej we Włodzieninie oraz 

w podsumowaniu akcji „Być bezpiecznym i rozważnym” realizowanej przez Jednostkę OSP Lewice przy współpracy PSP  
w Głubczycach i Policji.  

3. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Programowej LGD w Kietrzu. 
4. Uczestniczyłam w konferencji poświęconej roli samorządów w rozwoju przedsiębiorczości i propozycji tworzenia lokalnych 

samorządowych funduszy pożyczkowych, zorganizowanej przez BS Namysłów. 
5. Uczestniczyłam w konferencji historycznej pt. „W sercu szlaku ks. bp. J. Nathana”. 
6. Uczestniczyłam w konferencji poświęconej roli WFOŚiGW w realizacji regionalnego programu ochrony środowiska. 
7. Uczestniczyłam w uroczystej sesji Rady Miejskiej Kietrza z okazji obchodów Dni Kietrza oraz w gali Festiwalu Kultury 

Powiatowej w MDK w Głubczycach. 
  

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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XXII Gminne Zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP w Branicach 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją,  

w niedzielę 8 lipca br. na stadionie sporto-
wym klubu „Orzeł” Branice, do rywalizacji 
o tytuły najlepszych drużyn strażackich 
przystąpiły jednostki OSP z terenu gminy 
Branice, oraz strażacy z zaprzyjaźnionych 
czeskich miejscowości. 

W zawodach uczestniczyło 10 polskich  
i 7 czeskich męskich drużyn seniorskich,  
5 Kobiecych Drużyn Pożarniczych, z czego 
niestety tylko jedna polska z OSP Lewice, 
oraz 5 Harcerskich Drużyn Pożarniczych  
w dwóch grupach wiekowych. 

O godzinie trzynastej, przed szpalerem 
zgromadzonych na zbiórce drużyn, meldu-
nek o gotowości do zawodów od komen-
danta gminnego OSP dh. Józefa Orłowskie-
go, odebrała Wójt Gminy Branice Maria 
Krompiec, która następnie powitała uczest-
ników rywalizacji i zaproszonych gości, 
oraz dokonała oficjalnego otwarcia zawo-
dów. 

Rywalizacja odbywała się w dwóch kon-
kurencjach – sztafecie pożarniczej i ćwicze-
niach bojowych. 

Uczestnicy wykazywali wielką wolę wal-
ki i determinację w dążeniu do osiągnięcia 
jak najlepszych rezultatów, a szczególny 
podziw wzbudzało zaangażowanie i po-
święcenie najmłodszych adeptów sztuki 
pożarniczej, oraz drużyn kobiecych. 

Zawody odbywały się przy pięknej, na-
wet wręcz upalnej pogodzie, co jeszcze 
bardziej zwiększało trudność poszczegól-

nych konkurencji, dla ubranych w hełmy  
i ciężkich ubiory ochronne strażaków. 

Zawody obserwowała duża, około pięciu-
set osobowa grupa kibiców, która z podzi-
wem obserwowała zmagania uczestników, 
a zwłaszcza ich sprawność i profesjonalizm 
w wykonywaniu wymagających wysokich 
umiejętności zadań. 

Ale nie tylko samymi zmaganiami sporto-
wymi w tym dniu żyli zawodnicy i widzo-
wie zgromadzeni na stadionie. Siły nadwą-
tlone podczas zawodów lub ich obserwacji, 

można było zregenerować całą gamą do-
skonałych przysmaków i zimnych napojów 
dostępnych w rozmieszczonych na koronie 
stadionu stoiskach. Największym powodze-
niem cieszyła się doskonała grochówka 
przygotowana przez panie ze Stowarzysze-
nia „Braniczanki”, oraz wyśmienite specja-
ły z rożna serwowane przez członków klu-
bu sportowego „ORZEŁ” Branice. 

Zawodnicy jak i widzowie byli pod wiel-
kim wrażeniem doskonale przygotowanej 
płyty boiska, na której odbywały się zma-
gania uczestników zawodów. Boisko jeżeli 
chodzi o jakość murawy, prezentowało się 
dużo lepiej niż niektóre z tych, które pamię-
tamy z ostatnich z meczy EURO 2012. 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji 
ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiają 
się następująco: 
Seniorzy – drużyny polskie. 
I miejsce – OSP Bliszczyce I 
II miejsce – OSP Bliszczyce II 
III miejsce – OSP Wódka 
Seniorzy – drużyny czeskie 
I miejsce – Ledenice I 
II miejsce – Holasovice 
III Miejsce – Brumovice 

Drużyny kobiece czeskie 
I miejsce – Skrohowice 
II miejsce – Holasovice 
III miejsce – Vavrovice 
Drużyny kobiece polskie 
I miejsce – OSP Lewice 
MDP – 12-16 lat chłopięce 
I miejsce – OSP Bliszczyce 
II miejsce – OSP Wódka 
III miejsce – OSP Wiechowice 
HDP do lat 12 chłopięce 

I miejsce – OSP Lewice 
II miejsce – OSP Wysoka 

Najlepsza drużyna zawodów została wy-
łoniona w wyniku bezpośredniego starcia 
zwycięzców seniorskich zespołów męskich, 
polskich i czeskich. 

Rywalizację tą wygrała i triumfato-
rem XXII Gminnych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych została drużyna  
- OSP Bliszczyce I. 

Na zakończenie zwycięzcy otrzymali 
okazałe puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe, a pozostałe drużyny dyplomy pa-
miątkowe. 

Janusz Kaczmarek 
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Warto było czekać 

Wicemistrzynie Polski !!! 

Obchody ku czci Św. Floriana w Jakubowicach 

W dniach 21-24 czerwca 2012 r.  
w Głuchołazach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Szkół Gimnazjalnych w Piłce 
Nożnej Dziewcząt. Ogólnopolski turniej 
zorganizował Szkolny Związek Sportowy 
"DOLNY ŚLĄSK" we Wrocławiu.  

W zawodach wzięły udział mistrzynie 
poszczególnych województw z całej Pol-
ski. Mistrzostwo Polski zdobyły gimna-
zjalistki z miejscowości Dalaszyce (woj. 
świętokrzyskie).  

Wspaniały sukces odniosły piłkarki 
Gimnazjum w Branicach, które reprezen-
tując województwo opolskie wywalczyły 
srebrny medal Mistrzostw Polski. Wice-
królem strzelców została Monika Ja-
skółka (8 bramek). Przepustką do udziału 
w Mistrzostwach Polski było pokonanie 
wielu szczebli rozgrywek. I tak od jesieni 
ubiegłego roku do czerwca tego roku 
zdobyliśmy: 
- I miejsce w Powiatowej Lidze Piłki 
Nożnej, 

- I miejsce w Ćwierćfinale Województwa 
w Piłce Nożnej, 
- I miejsce w Półfinale Województwa  
w Piłce Nożnej Dziewcząt, 
- I miejsce (złoty medal) w Finale Woje-
wódzkim Piłki Nożnej Dziewcząt, 

Skład srebrnych medalistek: Magdale-
na Madera, Paulina 
Jaskuła, Jagoda 
G o s p o d a r c z y k , 
Marta Lenartowicz, 
Monika Jaskółka, 
Ilona Granda, Ża-
neta Jakubiak, Dag-
mara Brzeszczak, 
Arleta Morawiec, 
Karolina Mach, 
Natalia Grima. Tre-
ner: Edward Czysz-
czoń. 

Jest to największy 
sukces sportowy  
w historii Gimna-

zjum w Branicach. Wcześniej w roku 
2005 drużyna prowadzona także przez 
Edwarda Czyszczonia zdobyła 3. miej-
sce (brązowy medal) w Mistrzostwach 
Polski Szkół Gimnazjalnych w Halowej 
Piłce Nożnej w Radomiu 

Edward Czyszczoń 

Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych, 
Bloków Osiedlowych przy ul. Szkolnej 
nr 1 i 3 oraz Bloku Spółdzielczego przy 
ul. Szkolnej nr 9, składają serdeczne po-

dziękowania dla Wójta Gminy Branice 
Pani Marii Krompiec oraz dla Rady Gmi-
ny w Branicach za przeprowadzenie 
ogromnych prac modernizacyjnych  

w obrębie osiedla i parkingu obok budyn-
ku administracji szpitalnej. 

Istniejące od 1973 roku przejście  
z osiedla w kierunku szpitala, składające 
się ze schodów i chodnika, z którego ko-
rzysta większość mieszkańców całego 
osiedla przez czterdzieści lat uległo zuży-
ciu. Szczególnie zdewastowane schody 
stanowiły zagrożenie wypadkami. 

Patrząc na solidnie i profesjonalnie 
wykonaną pracę, ułatwiającą poruszanie 
się pieszych na tym odcinku, oraz po-
większony i zmodernizowany parking jak 
i zmodernizowany wjazd na ulicę między 
blokami, chcemy podziękować władzom 
Gminy oraz wykonawcom tych robót za 
wkład pracy i unowocześnienie osiedla.  

Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych 
Bloków Osiedlowych w Branicach 

ul. Szkolna nr 1, 3, 9. 

Dnia 14 maja odbyły się w Jakubowi-
cach obchody ku czci Św. Floriana. Jest 
on dla naszej miejscowości bardzo waż-

ny, ponieważ zgodnie z ustnym przeka-
zem miejscowej ludności uratował on od 
pożaru budynki gospodarcze. Od tego 

czasu Św. Florian jest 
patronem miejscowo-
ści. Świadczy o tym 
pokaźna figura jego 
postaci, znajdująca się 
nieopodal świetlicy, 
dlatego tutejsi miesz-
kańcy przywiązują tak 
wielką wagę do ob-
chodów tego dnia.  

W tym roku uroczystość rozpoczęła się 
od Mszy Świętej, której przewodniczył 
ks. Piotr Sługocki. W Homilii ks. Pro-
boszcz przybliżył historię Św. Floriana. 
Pod koniec eucharystii odmówiona zosta-
ła modlitwa do patrona strażaków, która 
polecała intencji Św. Floriana strażaków, 
mieszkańców i ich domostwa. Zakończe-
niem uroczystości były występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Uciechowicach. 
Młodzi aktorzy przedstawili historie 
związane ze strażakami i Św. Florianem.  

Patryk Walerianczyk 
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INFORMACJA 
Urząd Gminy w Branicach informuje,  

że gruz budowlany za dodatkową opłatą odbierają firmy: 
 1) REMONDIS w Gliwicach 
   Biuro Obsługi Klienta w Kędzierzynie- Koźlu 
   ul. Chrobrego 41,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 
   tel. 77/4824603 
 2) „Naprzód” sp. z o.o. w Rydułtowach ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
   Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu 
   Biuro Obsługi w Kietrzu 
   tel. 77/48559100 

Wójt Gminy Branice 

SPRZEDAM MIESZKANIE 
Sprzedam (lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą) 90-cio metro-
we mieszkanie w Branicach. 
⇒ I piętro,  
⇒ 5 pokoi,  
⇒ łazienka, WC, 
⇒ balkon,  
⇒ piwnica, strych. 

Tel. kontaktowy: 663-072-705 

Nowy okres świadczeniowy 2012/2013 – Fundusz alimentacyjny  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach  informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy 2012/2013 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz  
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.  

Ważne!!! 
Pełnoletnie osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do dostarczenia aktualnego zaświadczenia 
o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2012/2013. 

 
OPS w Branicach  

Podzi ękowania.  
Urząd Gminy w Branicach dziękuje Panu Józefowi Twardowskiemu za darmowe odrestaurowanie krzeseł w Urzędzie. 
Budującym jest fakt, że są jeszcze ludzie, którzy chcą jeszcze bezinteresownie pomagać innym i nie dbają czy jest to in-
stytucja czy osoba fizyczna. Należy podkreślić, że naprawa krzeseł została wykonana bardzo solidnie i posłużą jeszcze 
bardzo długo. Dzięki Panu Twardowskiemu zostały zaoszczędzone pieniądze publiczne, które można wydać np. na po-
moc w dożywianiu dzieci w szkołach. 

Serdecznie dzi ękujemy!!  
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I NFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 4 lipca 2012 roku zostało wywieszone 

obwieszczenie o oddaniu nieruchomości do dzierżawy  
oznaczonej według: 

1. Działka nr 259/1 o pow. 0.0553 ha opisana w KW 6880 poło-
żona w miejscowości Włodzienin. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren zainwesto-
wany /zabudowany/ i sąsiaduje z zabudową zagrodową. Dział-
ka jest zabudowana budynkiem użyteczności publicznej, jed-
nokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym 
świadczącym usługi medyczne. Budynek jest podpiwniczony  
o pow. użytkowej 232,20 m2, użytkowany jest w 30% (część 
całkowicie wyremontowana i wykończona). Na poddaszu na-
leży wykonać remont bieżący. W ostatnim okresie wymienio-
no pokrycie dachu. Stopień zużycia technicznego budynku 
zgodnie z wycena określa się na 35% . Dojazd możliwy z dro-
gi asfaltowej.  

3. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi  -  857,00 zł netto mie-
sięcznie. 

4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu 
pisemnego nieograniczonego na okres 10 lat z przeznaczeniem 
na cele działalności leczniczej, podstawowej opieki zdrowot-
nej + punkt apteczny  

Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skró-
cona będzie umieszczona na łamach Informatora Branickiego. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

INFORMACJA 
W związku z licznymi zgłoszeniami uszkodzeń mienia przez 

dzikie zwierzęta Urząd Gminy Branice informuje, że nie jest 
jednostką właściwą do rozpatrywania tego typu spraw. Po-
wstała szkodę po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej nale-
ży niezwłocznie zgłosić pod nr tel. (77) 4856448, gdzie zostaną 
udzielone dalsze informacje. 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA JAKO ŚCI WODY 
Działając zgodnie z art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków informuję mieszkańców pobierających 
wodę z wodociągu zbiorowego Branice, że badania wody wy-
kazały przekroczenia w niej stężenia manganu. Zgodnie ze 
stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Głubczycach stwierdzone w próbkach stężenie manga-
nu jest w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi i nie spowoduje 
zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Woda o podwyższonym 
stężeniu manganu może powodować jedynie brudzenie pra-
nych ubrań, wywoływać niepożądany smak napojów oraz być 
przyczyną powstawania ciemnych zacieków w urządzeniach 
sanitarnych. 

Informuje sie również, że aby zmniejszyć stężenie manganu 
w wodzie wyłączono z eksploatacji studnię Nr 3b, a w przy-
szłym roku, aby całkowicie wyeliminować te przekroczenia 
Gmina Branice dokona odwiertu nowej studni lub rozpocznie 
budowę stacji uzdatniania wody. 

Woda w pozostałych wodociągach grupowych spełnia wy-
mogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi. 

 Wójt Gminy Branice 

ROLNIKU PAMI ĘTAJ !!! 
Przypominamy, iż w 2012 roku WNIOSEK o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim ter-
minie składamy od 1 do 31 sierpnia 2012 r. przedkładając faktu-
ry na zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2012 do 31 
lipca 2012 r.  

Referat ds. podatków 

INFORMACJA 
Urząd Gminy Branice informuje o zakazie wysypywania śmieci, 

gruzów itp. na terenie byłego wysypiska śmieci w Branicach. 
Przypominamy, że rekultywacja ww. wysypiska zakończyła się  
w dniu 27 października 2011 i kosztowała gminę 374.895,00 zł. 

Każdy, kto nielegalnie wywozi tam odpady zostanie ukarany 
karą grzywny. 

Przypomina się również, że nie wolno zasypywać ubytków  
w drogach śródpolnych bez konsultacji z pracownikiem Urzędu 
Gminy Branice. Osobą właściwą do kontaktu w tych sprawach 
jest pracownik ds. inwestycji i remontów – Adam Murzyn nr tel. 
774868 228 w. 20. 

KOMUNIKAT 
Informuje się wszystkich mieszkańców Gminy Branice,  
że służby mundurowe została upoważnione do karania wszyst-
kich mieszkańców, których psy biegają swobodnie  
i nie są szczepione. 

Brak szczepień będzie podstawą do wymierzenia kary pie-
niężnej. 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA STAWEK  
CZYNSZOWYCH W LOKALACH GMINNYCH 
Wójt Gminy Branice informuje, że od 01.01.2013r. zostanie 

podwyższona bazowa stawka czynszu dla lokali wchodzących 
w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Decyzja ta podyk-
towana jest faktem, iż stawka czynszu nie ulegała waloryzacji 
od 2009r. pomimo rosnących kosztów eksploatacji budynków 
i lokali. Przewiduje się wzrost stawki czynszu o 30%.  

INFORMACJA  

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie interneto-
wej www.branice.pl zostało wywieszone dnia 14.06.2012r. 
obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli trzody chlewnej 
prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawita-
cyjnej  na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina 
Branice”  
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-6.2012 z dnia 12.06.2012r.  

o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia. 

OGŁOSZENIE 
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 0,46ha  
w miejscowości Dzbańce. 
Cena do uzgodnienia. 
Kontakt pod nr telefonu 77 486-83-90  
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W czerwcu 2012r. 

Urodzili się 
1. Michalczyk Franciszek - Włodzienin-Kolonia. 
2. Pirch Kornelia - Włodzienin. 
3. Kukuczka Miłosz - Wiechowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Literski Paweł (Bliszczyce) – Rosiak Karolina (Wichertów).  
2. Młynarczyk Józef (Posucice) – Strzałka Ewa (Posucice). 
3. Ślepaczek Bernadeta (Uciechowice) – Wychowaniec Sylwe-

ster (Ucieszków). 
4. Kostuś Krzysztof (Posucice) – Okła Justyna (Skarżysko – 

Kamienna). 
5. Bialik Łukasz (Branice) – Bartlewicz Małgorzata (Wysoka). 
6. Kawik Paweł (Uciechowice) – Długosz Patrycja (Baborów). 
7. Walecki Dawid (Jakubowice) – Kawulok Anna 

(Dzierżkowice). 
8. Dziurny Marcin (Włodzienin-Kolonia) – Wojtuś Natalia 

(Włodzienin). 
9. Barton Hubert (Uciechowice) – Link Daniela (Wiechowice). 
10. Kopeczek Paweł (Uciechowice) – Mormul Aneta (Kietrz). 
11. Zapotoczny Piotr (Jędrychowice) – Błoch Aleksandra 

(Grodków). 

Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Lenartowicz Anna - lat 84, Boboluszki. 
2. Kizłyk Janina - lat 92, Lewice. 
3. Mruszczok Krzysztof - lat 38, Dzbańce-Osiedle. 
4. Pospiszyl Tadeusz - lat 67, Branice. 
5. Wójtowicz Stanisław - lat 85, Bliszczyce. 
6. Kenprulian Anahid - lat 80, DPS Boboluszki. 
7. Stefaniszyn Andrzej - lat 39, Włodzienin. 
8. Grzegorczyk Stefan - lat 81, Lewice. 
9. Atłachowicz Cecylia - lat 80, Branice. 
10. Zielińska Maria - lat 86, DPS Bliszczyce. 
11. Knosala Jan - lat 63, DPS Dzbańce-Osiedle. 
12. Łyczko Anna - lat 88, Wysoka. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 6979 mieszkańców,  

w tym 3591 kobiet. 

W czerwcu 2011 r. było nas 7068 osób. 

Informacja dla zwiedzających wieżę widokową  
na kościele p.w. św. Mikołaja we Włodzieninie 

1. W OKREISIE LETNIM WIEŻA JEST CZYNNA W SO-
BOTY I NIEDZIELE OD GODZ. 800 DO 2200. W DNI PO-
WSZEDNIE NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZWIEDZANIA 
POD NR TEL 721 094 044. 

2. ZWIEDZANIE WIEŻY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
DO LAT 16 MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W OBEC-
NOŚCI OPIEKUNÓW I OSÓB DOROSŁYCH. 

3. WEJŚCIE GRUP ZORGANIZOWANYCH NA WIEŻĘ 
ODBYWA SIĘ PRZY UDZIALE OSOBY UPOWAŻNIO-
NEJ PRZEZ URZĄD GMINY BRANICE. 

4. INDYWIDUALNI TURY ŚCI  ZWIEDZAJĄ WIEŻĘ SA-
MODZIELNIE. 

5. NA TARASIE WIDOKOWYM MOŻE PRZEBYWAĆ 
JEDNOCZEŚNIE DO 8 OSÓB. 

6. MŁODZIE Ż DO LAT 13 MOŻE PRZEBYWAĆ NA TA-
RASIE WIDOKOWYM TYLKO POD OKIEM OPIEKU-
NA. 

7. ZAKAZUJE SI Ę WNOSZENIA NA WIEŻĘ BUTELEK, 
PUSZEK I INNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE PRZY 
NIEOSTROŻNYM OBCHODZENIU SIĘ Z NIMI MOGĄ 
STANOWIĆ ZAGROŻENIE. 

8. PONADTO W CZASIE ZWIEDZANIA OBIEKTU ZA-
BRANIA SIĘ : 

• PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA OTWARTE-
GO OGNIA, 

• SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ INNCH ŚROD-
KÓW ODURZAJĄCYCH, 

• DEWASTOWANIA OBIEKTU, ZARÓWNO CZĘŚCI 
BUDOWLANEJ JAK I INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, 

• SAMOWOLNEGO ODDALANIA SIĘ OD GRUPY 
ZORGANIZOWANEJ. 

9. W CZASIE POBYTU NA TARASIE WIDOKOWYM ZA-
BRANIA SI Ę ZRZUCANIA  JAKICHKOLWIEK 
PRZEDMIOTÓW ORAZ  WYCHYLANIA SI Ę. 

10. UPRASZA SIĘ ZWIEDZAJĄCYCH DO ZACHOWANIA 
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI  W CZASIE PRZE-
MARSZU NA TARAS I NA SAMYM TARASIE WIDO-
KOWYM WIEŻY. 

11.  OSOBY POSIADAJĄCE PROBLEMY ZDROWOTNE 
WCHODZĄ NA WIEŻĘ NA WŁASNĄ ODPOWIE-
DZIALNO ŚĆ. 

12. ADMINISTRACJA OBIEKTU NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOŚCI ZA MIENIE POZOSTAWIONE PRZEZ 
ZWIEDZAJĄCYCH NAWIEŻY. 

 
DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ!!!   


