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Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom Gminy Branice życzymy dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów
w działalności społecznej.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i słowa
uznania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz pracę na rzecz rozwoju i poprawy jakości
życia całej społeczności gminy.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Marek Szyhyński
Przewodniczący Rady Gminy Branice
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Mistrz Plonów Gminy Branice
18 lutego w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, dokonano podsumowania konkursu „Złoty Kłos
2013” (19 edycja). Nasz rolnik, pan Bolesław Kot, mieszkaniec Jędrychowic zajął
3 miejsce w województwie opolskim,
exequo z rolnikiem z gminy Biała za uzyskanie w 2013 roku jednych z najwyższych plonów pszenicy. Jego wynik to
10,3 tony z hektara. Wynik ten został
osiągnięty na działce o powierzchni 8 ha
w klasie gleby IIIa. Jest to już kolejne
wyróżnienie dla tego rolnika w ciągu
ostatnich lat. Pan Bolesław Kot był już
laureatem tego Konkursu w 2011 roku.
Najlepszym wynikiem w naszym województwie może poszczycić się Kombinat
Kietrz, który uzyskał w 2013 roku 11,4
tony z hektara. Wiemy, że choć wciąż
wiele zależy od warunków atmosferycznych, to jednak rolnicy wykorzystując
min. najnowsze, najbardziej odporne na
choroby i najbardziej plenne odmiany,
potrafią osiągnąć znakomite rezultaty.
Cieszy nas, że mieszkańcy naszej gminy
znajdują się w czołówce rolników
opolszczyzny i serdecznie gratulujemy
panu Bolesławowi Kot takiego gospodarowania.
Pan Bolesław Kot uprawą roli zajmuje
się od 1972. Zaczynał od niewielkiego,
8-mio hektarowego gospodarstwa przejętego od rodziców, które w kolejnych latach sukcesywnie powiększał. Obecnie
posiada około 100 ha, na których oprócz
pszenicy uprawia również rzepak, kukurydzę i buraki cukrowe. Wyniki osiągane
w uprawie tych roślin stawiają go również wśród najlepszych rolników naszego
regionu.
Gospodarstwo pana Kot posiada bardzo
nowoczesne wyposażenie pozwalające na
osiąganie tak dobrych wyników. Wśród

najważniejszych z nich można wymienić:
kombajny do zbioru zbóż i kukurydzy,
ciężkie ciągniki i różnego rodzaju agregaty uprawowe.
Gospodarstwo wyposażone jest również
w pełni zmechanizowaną suszarnię, przygotowującą zebrane plony do dłuższego
przechowywania.
Wspólnie z panem Bolesławem Kot,

Sukcesy KGW Włodzienin
W ostatnich latach można zauważyć
wzrost ilości Kół Gospodyń Wiejskich.
Coraz częściej kobiety obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny
swoich matek i babć, a także mając na
uwadze potrzebę modernizacji i odnowy
wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła. Łączą tradycję z nowoczesnością, budują więzi międzyludzkie. Promują swoje miejscowości w świecie. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach,
prezentacjach. Tak też jest z włodzienińskim Kołem Gospodyń Wiejskich. Ostatnio odnieśliśmy kolejny sukces. Tym razem w konkursie kulinarnym: ,,Ciasta
tortowe” zorganizowanym przez Terenowy Zespół Doradztwa w Głubczycach.
Ciasto wykonane przez naszą przewodni2

gospodarstwo prowadzą małżonka oraz
syn z rodziną.
Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, oraz życzymy kolejnych rekordowych plonów i osiągnięć w następnych
konkursach najlepszych rolników.
Maria Krompiec
Janusz Kaczmarek
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czyzny, Łosiów 2012r.,
I miejsce -,,Nadziewana kaczka”- Nasze
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów - Bierkowice 2012r.,
II miejsce -,,Swojski ketchup” - Jarmark
Anielski - Głubczyce 2012r.,
III miejsce w konkursie kulinarnym ,,Serniki” zorganizowanym przez
Terenowy Zespół Doradztwa w Głubczycach, Głubczyce 2013r.,

czącą Panią Wiesławę Hnatiuk zdobyło
I miejsce. Warto przypomnieć nasze poprzednie sukcesy:
I miejsce - ,,Nadziewana kaczka”-

Jarmark Anielski, Głubczyce 2011r.,
dwie nagrody za potrawy:
,,Zawijańce kapuściane” i ,,Nadziewane
łupinki”- Kulinarne Dziedzictwo Opolsz-

I miejsce w kategorii przetwory warzywne -,,Swojski ketchup” - Nasze Kulinarne
Dziedzictwo - Smaki RegionówBierkowice 2013r.
Promujemy nasze tradycyjne produkty
w gminie, powiecie, ale i w województwie. Zdobyte nagrody służą lokalnej
społeczności.
Bożena Kowalczyk

Tak się bawią Uciechowice
8 marca w Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach odbyło się tradycyjne spotkanie pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku
cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkanek Uciechowic, ale również pań z okolicznych
miejscowości. Przy obficie zastawionym
stole wspólnym śpiewom, żartom i wspo-

zabawa sylwestrowa,
zabawa karnawałowa
oraz tradycyjne kolęd o wanie.
Każd a
z tych imprez cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko

wśród mieszkańców Uciechowic,
ale również całej
okolicy. Składam
serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
mnieniom nie było końca. Męscy członkowie rady sołeckiej Uciechowic tradycyjnie obdarowali panie kwiatami oraz
jak to przystało w Dzień Kobiet, podawali do stołu. Szczególne podziękowania
należy złożyć panu Kazimierzowi Węglowskiemu, który jak co roku obdarował
panie słodkimi i pełnymi witamin podarunkami, oraz paniom, które zasponsorowały przepyszne swojskie ciasto.
Zorganizowany 8 marca Dzień Kobiet
był już czwartą imprezą, którą mogliśmy
wspólnie świętować na przełomie roku
w naszej wiosce. Wcześniej obyły się:
3

dzięki swojej bezinteresownej pomocy
sprawili to, że imprezy te mogły się odbyć. Mam nadzieję, że w tym roku uda
nam się jeszcze wspólnie zorganizować
wiele podobnych spotkań.
Beata Nowak
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Taneczny sukces
W dniu 08.03.2014 Zespół Tańca
Nowoczesnego „IMPULS” z Branic
zdobył TRZY PIERWSZE MIEJSCA
na VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca
„FREESTYLE DANCE” 2014 w Nysie, który odbywał się równocześnie
z Mistrzostwami Polski IDO – BELLY DANCE.
Konkurencje tańca brzucha i freestyle odbywały się na przemian,
a wszystko oceniane było przez 5 jurorów obu stylów tańca z całej Polski
i wg międzynarodowych przepisów
IDO.
W całym konkursie tanecznym brało udział 600 tancerzy.
Grupa „JUNI IMPULS” zaszczytne
I miejsce otrzymała za piękne i dynamiczne wykonanie tańca „IMPULS
FASHION” w kategoriach: wiekowej
12–15 lat i tanecznej - show dance
(formacje 1 liga).
Grupa „IMPULS” natomiast zdobyła aż
dwa pierwsze miejsca. Jedno za ciekawy
i bardzo energicznie wykonany układ disco dance w kategorii tanecznej mini for-

macje (7 osób). Drugie za wystrzałowe
wykonanie tańca „HELL” w kategorii
wiekowej seniorów, i tanecznej show
dance (formacje 1 liga). W takim stylu
Zespół „IMPULS” rozpoczął swój sezon

Branicki Dzień Kobiet
Dnia 8 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Branicach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.
W imprezie zorganizowanej przez panie
z koła „Braniczanki”, wzięli udział goście z zaprzyjaźnionego Uvalna.

W „Koncercie na dwoje” piosenki do
słów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha
Młynarskiego i Kabaretu Starszych Panów wyśpiewał nam przepięknie Piotr
Wiecha, a koncert prowadziła jego żona
Urszula Sipel-Wiecha. Na wszystkich gości czekał pyszny poczęstunek, a panie –
z okazji swego święta – otrzymały od panów róże. Mamy nadzieję, że takich ciekawych spotkań będzie w naszym Domu
Kultury coraz więcej.
Ł. Lenartowicz
4

konkursowy 2014, promując tańcem
Gminę Branice.
Opiekun Zespołu
Sylwia Brzozowska
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Przedszkolaki nigdy się nie nudzą
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”
Janusz Korczak
Celem Przedszkola Publicznego we
Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach jest tworzenie warunków umożliwiających każdemu
dziecku osiągnięcie sukcesów na miarę
jego potrzeb i możliwości rozwojowych.
Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna stosuje aktywne metody nauczania
i wychowania, sprzyjające rozwojowi
dziecka osiągającego dojrzałość emocjo-

W bieżącym roku
szkolnym Karolinka
Pierzchała została
laureatką I miejsca
na Festiwalu Piosenki Prozdrowotnej
w
Głubczycach.
Swój debiut sceniczny miała również
Lenka Derwieczyńska. Obie dziewczynki pięknie reprezentowały nasze przed-

Święto ziemniaka w przedszkolu w Lewicach

wania wszystkich uroczystości wymagają
szkola.
Jesienią przedszkole dużego zaangażowania i dobrej współwe Włodzieninie pracy nauczycielek, personelu pomocnip r z e p r o w a d z i ł o czego, oraz rodziców, którym składamy
zbiórkę makulatury, serdeczne podziękowania za ich aktywktóra została zamie- ność i otwarte serce na pomoc w przedniona na artykuły hi- szkolu.
Jedną z najmilszych uroczystości
gieniczne dla plaw przedszkolu jest Dzień Babci i Dziadcówki.
W naszym przed- ka. Dzieci z Lewic przygotowały Jasełka,
szkolu organizowa- a następnie swój wspaniały występ pone są różne uroczy- wtórzyły w niedzielę 26.01 w kościele
stości, święta, wy- parafialnym w Lewicach. Mali artyści
Jasełka w kościele w Lewicach
cieczki, imprezy in- dostarczyli widowni wielu wzruszeń, po
tegracyjne. W tym czym nagrodzono ich ogromnymi brawaroku szkolnym od- mi i słodkim upominkiem.
nalną, intelektualną, oraz rozbudzoną ak- było się już wiele ciekawych wydarzeń,
Święto Dziadków we Włodzieninie odtywność twórczą. Od października m.in: pasowanie na przedszkolaka, świę- było się w atmosferze bajek, oraz koncer2013 roku został wydłużony czas pracy
przedszkoli, stąd też w chwili obecnej
przedszkole we Włodzieninie otwarte jest
w godz.7.45 -14.45; przedszkole w Lewicach 8.00 -14.00; przedszkole w Dzbańcach 7.45 -13.45. Planowane jest wydłużenie pracy przedszkoli w zależności od
potrzeb rodziców.
W ramach czesnego dzieci mogą
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych,
takich, jak: język angielski, rytmika, logopedia, religia, „Kuchcikowo”, zajęcia
plastyczne „Mali Artyści”.
Nasze przedszkola chętnie uczestniczą
w rozmaitych konkursach, a także różnego rodzaju akcjach, programach organiDzień Babci i Dziadka w przedszkolu we Włodzieninie
zowanych na terenie powiatu i nie tylko.

Jasełka w przedszkolu w Dzbańcach

to pieczonego ziemniaka, święto marchewki, zabawa andrzejkowa, wyjazd do
Teatru,
wizyta
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie,
spotkanie z Mikołajem, Wigilia, Dzień
Babci i Dziadka, Jasełka w kościele
w Lewicach, bal karnawałowy. Przygoto-

tu życzeń. Na zakończenie dzieci wręczyły upominki i zaprosiły gości na słodki
poczęstunek. Uśmiechnięte twarze, łzy
radości i ciepłe słowa podziękowań to
najmilsza zapłata, uznanie za trud włożony przez dzieci oraz ich nauczycielki
w przygotowanie tej niezwykłej uroczystości. Dlatego też powtórzmy słowa Janusza Korczaka:
„Warto się trudzić, by ujrzeć jeden
uśmiech dziecka, bo dziecko to człowiek,
dziecko to wielki ważny świat”.
Jolanta Sozańska
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Inicjatywa członków OSP w Wódce
Długo to trwało... chyba nawet za długo
AL E ! nar e szcie s ko ń cz yl iś m y.
22.02.2014 r. ostatni ruch pędzla zakończył naszą 5 miesięczną przygodę z remontem części remizy przy OSP w Wódce. Wyszło super! A jeżeli coś robi się
dobrze to trzeba się tym chwalić.

Jakiś czas temu udało nam się pozyskać
z Urzędu Gminy Branice pieniądze na remont remizy, która prawdę mówiąc była
w opłakanym stanie. Własnymi rękami
udało nam się stworzyć coś naprawdę faj-

nego. Utwierdzają nas w tym przekonaniu reakcje ludzi, którzy widzieli efekty
remontu. Głównymi zaangażowanymi
była nasza ok. 5 osobowa gruba członków OSP, która spotykała się późnymi
popołudniami, po pracy, czasami w soboty. W działaniach wspierali nas nasi znajomi z Wódki i Nasiedla pomagając
w pracach, ofiarowując materiały budow-

lane lub po prostu
dzieląc się dobrymi
radami i doświadczeniem.
Oficjalne otwarcie
odbyło się w sobotę 01.03.2014 r.
w obecności wiceprezesa Zarządu
Gminy OSP - pana
Mariana Madery.
Uroczystość ta została
połączona
z rocznym posumowaniem działań naszej jednostki.
Niedawno wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować promować nasze działania i może dzięki temu uda nam się pozyskać
kolejne środki na kolejne remonty. Wybraliśmy internet i facebook'a jako najbardziej popularne
medium. Kilka stron zrzeszają6

cych jednostki OSP z całego kraju zgodziło się udostępnić zdjęcia z naszego remontu, dzięki czemu informacja dotarła
do grupy ok. 50 tys osób. Ludzie z całej
Polski gratulują nam pomysłowości i wytrwałości. Promujemy przy tym nie tylko
naszą jednostkę ale i całą gminę!
To nie był łatwy remont. Nikt z nas nie
jest z wykształcenia „budowlańcem”,

więc bazowaliśmy na umiejętnościach
wyniesionych z domów, często się sprzeczaliśmy, mieliśmy różne pomysły,
a zgrać się czasowo było nam chyba najciężej. O tym wszystkich jednak zapominamy, zakasujemy rękawy i przygotowujemy się do kolejnego remontu!
Dlaczego? Bo warto!
Łukasz Pantak
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Stop śmieciom w przydrożnych rowach i lasach
Pomimo tego, że od lipca 2013 r. gmina
przejęła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, a opłata za te śmieci na rzecz gmi-

spożywczych, puszki po piwie, opony, a nawet telewizorto obrazki z naszych rowów.
Apelujemy więc do wszystkich, którym nie jest obojętny
los przyrody - uszanujmy
dorobek naszych przodków
i wyrzucajmy swoje śmieci
do koszy, kontenerów, zamiast cedować odpowiedzialność za nie na przyrodę.
Ta wycierpiała już z powodu
naszych poczynań wystarczająco
dużo.
Pamiętajmy również, że żadna,
nawet najlepiej napisana ustawa

ny jest obowiązkowa, część
mieszkańców decyduje się na
samodzielne i niezgodne
z prawem pozbywanie się odpadów. W dalszym ciągu aktualny jest problem zalegania
odpadów w przydrożnych rowach, lasach czy też na polach. Butelki, reklamówki,
opakowania po produktach

śmieciowa nie pomoże, dopóki w ludzkich głowach nie zmieni się myślenie, że
sami sobie śmiecimy!
Maria Krompiec

Dobry przykład
Aura juz coraz bardziej wiosenna. Zaczyna się więc powoli okres sprzątania.
Taki pozytywny przykład dobrej roboty
daje nam Pan Stanisław Walaszek mieszkaniec Branic.

W ubiegłym roku uporządkował działkę przy drodze na cmentarz komunalny
w Branicach. Obecnie porządkuje kolejną działkę,
przy ścieżce do
kaplicy cmentarnej. Obie dotychczas zakrzaczone,
pełne
śmieci
z brzydkim zniszczonym ogrodzeniem przy wjeździe do Branic są
obecnie uporządkowane.
A tak przy okazji, okazało się
że mamy tam naturalną górkę,
której istnienia nikt przedtem
nie podejrzewał. Brawo.
Apelujemy do wszystkich
mieszkańców nie tylko Branic
ale również ze wszystkich pozostałych miejscowości gminy
- porządkujmy swoje najbliższe
otoczenie, tak aby było coraz
piękniej, chcemy przecież aby
nasze miejscowości były coraz
ładniejsze.
Maria Krompiec
7
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Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice
W dniu 16.02.2014, zgodnie z wieloletnią już tradycją, w hali sportowej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego rozegrano
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała Wójt Gminy Branice Maria Krompiec,
gospodyni obiektu Dyrektor ZS-G Alicja
Alferowicz oraz główny organizator pan
Władysław Lenartowicz.
W Turnieju wzięło udział 29 zawodników z Branic, Raciborza, Głubczyc, Kietrza i zaprzyjaźnionego z Branicami Krnova.

swoich umiejętności, ostateczne wyniki
Turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce i Puchar Wójta Branice –
Witold Buczyński, Racibórz.
II miejsce – Vitezslav Kadlec,
Krnov.
III miejsce – Jaromir Vyvial, Krnov.
IV miejsce – Krzysztof Javor,
Kietrz.
Najlepszym zawodnikiem Gminy
Branice okazał się Artur Kramar-

czyk. W turnieju brały udział również kobiety, którym należy się specjalne podziękowanie za ich zaangażowanie i wysokie umiejętności, a były to: Katarzyna
Walo, Karolina Kądzioła i Aleksandra
Żywina.
O sprawną organizację Turnieju, napoje
i poczęstunek dla zawodników, zadbał
jak zwykle niezawodny pan Mieczysław
Lenartowicz.
Do zobaczenia za rok, na następnym
Turnieju.
Janusz Kaczmarek

Startujący zawodnicy zostali podzieleni
na cztery grupy, z których wyłoniono po
czterech najlepszych zawodników przechodzących do dalszej fazy rozgrywek.
Kolejny etap zawodów został rozegrany
systemem pucharowym, w którym wyłoniono najlepszą czwórkę, która pomiędzy
sobą rozegrała mecze decydujące o ostatecznej klasyfikacji.
Po stojących na wysokim poziomie
i bardzo zaciętych pojedynkach, w których zawodnicy wznosili się na szczyty

Turniej o „Wielką Pizzę Macello”
15 lutego 2014 roku w hali sportowej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, dzięki nauczycielom wychowania fizycznego ZGS Joannie Książek i Łukaszowi Kędzierskiemu, odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o „Wielką Pizzę Macello”. W zawodach wzięły udział drużyny z Kietrza,
Branic, Lewic i czeskich Neplachovic.
W zaciętej rywalizacji gospodarze nie dali wygrać zaprzyjaźnionym drużynom i Wielka Pizza (którą później
wspólnie zjedzono w Pizzerii „Macello”) przypadła drużynie z Branic. Głównym sędzią zawodów była Katarzyna
Walo. Naszą miejscowość reprezentowali: Joanna Książek,
Janusz Książek, Łukasz Kędzierski, Bartosz Tokarz, Kamil
Modzelewski, Grzegorz Gołuchowski i Tomasz Olender.
Dziękując sponsorowi naszego turnieju „Pizzerii Macello” fundatorowi głównej nagrody i koszulek dla Branickiej
drużyny, wyrażamy równocześnie nadzieję, że nie był to
jednorazowy powiew sportowego entuzjazmu, lecz że będzie to cykliczny, wpisany w kalendarz sportowych rozgrywek turniej.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Branice
II miejsce – Lewice

Triumfatorzy Turnieju
III miejsce – Kietrz
IV miejsce – Neplachovice
Organizatorzy
8
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Informacja o wypłatach odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
wyrządzonych przez zwierzęta łowne
Na podstawie § 1 ust 1 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) informuję, że zgłoszenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne: łosie - na terenach obwodów łowieckich polnych oraz łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki - na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9,45-867
Opole.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 50 ust. 1 i ust. Ib ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013
r. poz. 1226) odpowiedzialność Skarbu Państwa w zakresie ww., szkód łowieckich ogranicza się tylko do szkód powstałych
w uprawach i płodach rolnych.
Tym samym zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy Zarząd Województwa Opolskiego jest upoważniony do podejmowania czynności szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań za szkody powstałe tylko w uprawach i płodach rolnych.
Szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić telefonicznie lub mailowo Pan Maciej Aleksandrowicz - Gł. specjalista
ds. łowiectwa w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel. 77 44 82 116,
e-mail: m.aleksahdrowicz@opolskie.pl

Szanowni Państwo
Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie
nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego a także druki wniosku
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w biurze nr 18 Urzędu Gminy w Branicach w godzinach:

• poniedziałek: od 7:00 do 17:00
• wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00
• piątek :od 7:00 do 13:00
UWAGA
W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci).
Zbiórce podlegają przedmioty: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI,
DUŻY I MAŁY SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY.
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę aby urządzenia elektryczne i elektroniczne były kompletne,
nie poddane uprzedniemu demontażowi.

Zbiórka odbywać się będzie sprzed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin zbiórki
lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!
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OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA
1 marca br. rozpoczyna się pilotaż Opolskiej Karty Rodziny i Seniora w wojewódzkich
Instytucjach kultury.
Ze zniżek będą mogli korzystać mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 65 rok życia.
Zniżek udzielać będą:
⇒

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Opolska Karta Rodziny (25% biletów na każdy spektakl):
bilet normalny - 22 zł, bilet ulgowy - 13 zł,
Karta Seniora 65+ - bilet ulgowy 13 zł.

⇒

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych.

⇒

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu
50% zniżka wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem usług informatycznych pobierana przy wpisie do
biblioteki - aktualna opłata 6 zł, zniżka 3 zł.

⇒

« Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
50% zniżki na bilety wstępu do budynku głównego Mały Rynek 7, Kamienicy czynszowej przy
ul. św. Wojciecha 13. Pozostałe budynki muzealne: Galeria MŚO, ul. Ozimska 10 oraz Muzeum Czynu
Powstańczego w Górze św. Anny nie objęte są zniżką z uwagi na symboliczną opłatę za wstęp. Ponadto
zniżki nie dotyczą opłaty za warsztaty oraz lekcje.

⇒

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
bilet wstępu do muzeum normalny: 5 zł od osoby (aktualnie 10 zł),
bilet wstępu do muzeum ulgowy: 2,50 od osoby (aktualnie 5 zł),
Zniżki nie obowiązują na bilety wstępu do Muzeum podczas organizowanych imprez plenerowych.

⇒

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu
50 % zniżki na usługi przewodnickie,
zwiedzanie muzeum rowerem,
projekcję filmu dokumentalnego.

Pełne uruchomienie Karty nastąpi w II kwartale 2014 r.
Opolska Karta Rodziny i Seniora będzie wydawana bezpłatnie rodzinom posiadającym dwoje i więcej
dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osobom starszym, które ukończyły
65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl
lub pod numerem telefonu 77 54 16 617.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ
ul. Piastowska 12, 45-032 Opole, te!.: +48 77 54 16 617, fax.: +48 77 54 16 612,
e-mail: i.sulek@opolskie.pl, www.opolskie.pl, www.ssd.opols.kie.pl

Zmiana opłat za śmieci.

INFORMACJA

Informujemy, że od miesiąca marca 2014 roku
stawka opłaty za wywóz odpadów będzie wynosiła
11 zł od mieszkańca – za śmieci zbierane selektywnie i 22 zł od mieszkańca za śmieci zebrane
nieselektywnie.
Podstawą do dokonania zmiany wysokości opłaty
będzie złożona przez Państwa nowa deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
którą należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy
Branice lub do sołtysa wsi.

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone dnia 26.02.2013r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice ”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-8.2013 z dnia 25.02.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 3 marca 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona 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, położona 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, położona 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, położona 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 zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. 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 nieurządzonej. 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 będzie ustanowione prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących 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 następuje 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.
6. Z prawem własności nieruchomości zbywane jest prawo własności intelektualnej do dokumentacji projektowej dotycząc
budowy garaży na n/w działkach. Wartość w/w prawa w wypadku pojedynczej działki wynosi 1 375,00 zł netto.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 3 kwietnia 2014 roku :
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 1000.
2/ Działka Nr 149/38 o godzinie 1015
3/ Działka Nr 149/40 o godzinie 1030
4/ Działka Nr 149/41 o godzinie 1045
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 31 marca 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów 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.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy
Branice i została wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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APEL DOTYCZĄCY NIEWYPALANIA TRAW
Apeluje się do mieszkańców Gminy Branic o niewypalanie traw i pozostałości roślinnych. Jak wynika z informacji uzyskiwanych z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, już w tym roku
zaistniały dwa zdarzenia wypalania traw w miejscowości Włodzienin oraz
Kałduny .
W związku z powyższym Wójt Gminy Branice, mając na względzie bezpieczeństwo ludności oraz w troskę o otaczające nas środowisko, apeluje
o respektowanie zakazu wypalania traw.

W lutym 2014r.

Urodzili się
1. Wróblewska Julia - Jabłonka.
2. Pleśniak Lena - Branice.
3. Waga Julia - Branice.
4. Mirga Lena - Niekazanice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Pola i łąki są miejscem życia ogromnej liczby zwierząt i owadów, pożytecznych dla człowieka. Gleba wyjaławia się, zostaje zahamowany bardzo
pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z
powietrza. Wypalanie traw często jest przyczyną powstania dużego pożaru, obejmującego przylegające zabudowania i lasy.
Zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151 poz.1220 z późniejszymi
zmianami).
„ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW”.
Kto narusza postanowienia ww. artykułu podlega karze aresztu lub
grzywny zgodnie z art.131 pkt 12 cytowanej ustawy.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rolnicy mogą starać się o dopłaty do gruntów rolnych. Ustawa o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego stanowi, że producentom rolnym przysługują
płatności na będące w jego posiadaniu grunty rolne utrzymane w dobrej
praktyce rolnej przez cały rok. Wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw.
dobrej kulturze rolnej. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej mówi, że zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach i pastwiskach, nieużytkach oraz
rowach i na pasach przydrożnych, jak również wypalanie ścierni i słomy
oraz łętów ziemniaczanych.

Odeszli
1. Pospiszyl Mieczysław - lat, 76 Branice.
2. Małkiewicz Adam - lat, 75 Branice.
3. Sasin Franciszek - lat, 84 Branice.
4. Skwarek Stanisław - lat, 73 Bliszczyce.
5. Walecka Eryka - lat, 80 Wysoka.
6. Majcherczyk Genowefa - lat, 92
Branice DPS.
7. Gramatyka Władysław - lat, 83
Wysoka.

Cześć Ich pamięci !

W gminie

W związku z powyższym rolnicy dopuszczający się wypalania mogą zostać pozbawieni dopłat z funduszów Unii Europejskiej.

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6803 mieszkańców,

INFORMACJA

w tym 3492 kobiety.

Informujemy o rozpoczęciu likwidacji Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe.
Zgodnie z uchwałą 01.06.2013r. nr 2/2013 zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą
w Branicach|”, rozpoczęto proces rozwiązania stowarzyszenia, powołania likwidatorów, określenia trybu likwidacji stowarzyszenia i przeznaczenia majątku.

W lutym 2013 r. było nas
6899 osób.
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