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XXIV Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
W niedzielę 6 lipca br. na boisku sportowym Orzeł w Branicach przeprowadzono XXIV Gminne Zawody Sportowo –
Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły
jednostki z Gminy Branice oraz Republiki Czeskiej. Wystartowało 14 drużyn seniorów w tym 10 drużyn z Gminy Branice oraz 4 drużyny z Republiki Czeskiej,
4 kobiece drużyny pożarnicze 1 z Gminy
Branice, 4 z Republiki Czeskiej,5 drużyn

młodzieżowych w wieku od 12 do 16 lat
oraz 1 drużyna do 12 lat. Łącznie we
wszystkich konkurencjach wystartowało
216 zawodników. Gospodarzem zmagań
była Ochotnicza Straż Pożarna z Wiechowic i Wysokiej.
Zawody rozpoczęła zbiórka startujących drużyn, oraz meldunek Komendanta
Gminnego OSP Józefa Orłowskiego złożony Wójt Gminy Branice Marii Krom-

wiającymi najwięcej problemów startującym, okazały się bieg po równoważni
i pokonanie pionowej ściany. Na przeszkodach tych w przypadku niepowodzenia w ich pokonaniu można było stracić
największą ilość cennego czasu.
Drugą część zawodów – ćwiczenia bojowe rozpoczęła drużyna dziewczęca
z Branic, po której wystartowały drużyny
chłopięce w kolejności od najmłodszych
do najstarszych. Konkurencja ta polega
na uruchomieniu motopompy, rozwinięciu węży, podłączeniu prądownicy i trafieniu strumieniem wody w niewielką
tarczę oraz przewróceniu nim szeregu
słupków.

piec o gotowości do rozpoczęcia rywalizacji. Następnie w intencji startujących,
modlitwę odmówił i błogosławieństwa
udzielił ksiądz kapelan Zarządu Powiatowego oddziału Związku OSP RP
w Głubczycach Marek Wcisło.
Zawody rozpoczęły się sztafetą na
sprawnościowym torze przeszkód zawierającym również typowo strażackie konkurencje. W pierwszej kolejności wystąpiły seniorskie drużyny męskie i kobiece.
W konkurencji tej sprawdzana jest zarówno sprawność i kondycja fizyczna,
jak i opanowanie specyficznych, specjalistycznych umiejętności przydatnych strażakom podczas rzeczywistych akcji ratowniczych. Szczególnie widowiskowymi elementami toru i jednocześnie spra2

Następnie do konkurencji tej przystąpiły drużyny kobiece z Czech i Polski.
Punktem kulminacyjnym zawodów była
rywalizacja męskich drużyn seniorskich.
Podobnie jak w kilku poprzednich latach w tej najważniejszej klasyfikacji
zwycięstwo odniosła pierwsza drużyna
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XXIV Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
7 miejsce Wiechowice - 120,95
8 miejsce Branice II - 121,25
9 miejsce Jakubowice - 145,54
10 miejsce Wysoka - 161,29
Kobiece Drużyny Pożarnicze:
1 miejsce Jakubowice -155,40
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewczęca 12-16 lat:
1 miejsce Branice - 34,88
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Chłopięca 12-16 lat:
1 miejsce Wysoka - 37,20
2 miejsce Lewice -38,20
3 miejsce Wiechowice -38,80
4 miejsce Bliszczyce - 42,00
Dziecięca Drużyna Pożarnicza
do 12 lat:
1 miejsce Lewice - 48,00

OSP w Bliszczycach, jednak jej absolutna dominacja została przełamana, ponieważ II i III miejsca w tegorocznej edycji
zawodów zajęły drużyny z innych jednostek.
Pierwsza drużyna OSP w Bliszczycach
okazała się również najlepsza w finałowym starciu z najlepszą drużyną czeską,
zdobywając tym samym Puchar Wójta
Branice.
Zmagania strażaków obserwowała liczna grupa publiczności, która żywiołowo
dopingowała rywalizujących zawodników.
Całość zawodów przebiegała przy pięknej słonecznej pogodzie, a kilkuminutowy deszcz który zrosił startujących i widzów, nie tylko nie zakłócił przebiegu rywalizacji, a wręcz przeciwnie, pozwolił
na chwilę wytchnienia rozemocjonowanym zawodnikom.
Rozgrywane zawody były kolejną okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania
strażaków poszczególnych jednostek. Były również sprawdzianem sprawności
sprzętu jakim dysponują oraz prezentacją
umiejętności jego obsługi.
Całość rywalizacji przebiegało w miłej
i sportowej atmosferze.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
przez sędziego głównego Bogusława
Kraśnickiego z PSP Głubczyce nastąpiło
uroczyste wręczenie dyplomów, pucharów oraz nagród pieniężnych zwycięzcom tegorocznych Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych przez Wójta
Gminy Branice – Marię Krompiec, z-cę
Komendanta Powiatowego PSP Wojciecha Semeniuk oraz Komendanta Gminnego Józefa Orłowskiego.

Każdy z obecnych na zawodach mógł
poczęstować się tradycyjną strażacką
grochówką oraz skorzystać z bogatej
oferty licznych punktów gastronomicznych.
Oficjalne wyniki przeprowadzonych
zawodów
Drużyny polskie
Męskie Drużyny Pożarnicze - seniorzy:
1 miejsce Bliszczyce I - 90,23
2 miejsce Wódka - 100,00
3 miejsce Włodzienin - 105,68
4 miejsce Branice I -111,75
5 miejsce Bliszczyce III - 113,18
6 miejsce Bliszczyce II - 118,64
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Drużyny czeskie
Męskie drużyny pożarnicze - seniorzy:
1 miejsce Lodenice - 89,02
2 miejsce Vavrovice - 89,59
3 miejsce Holasovice - 97,46
4 miejsce Uvalno - 118,96
Kobiece Drużyny Pożarnicze - seniorzy
1 miejsce Vavrowice - 107,04
2 miejsce Lodenice - 116,82
3 miejsce Holasovice - 125,65
Najlepsza Drużyna
z drużyn polskich i czeskich

1 miejsce Bliszczyce I -30,35
2 miejsce Lodenice - 34,28
Danuta Walecka
Janusz Kaczmarek
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 19 MAJA DO DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Wspólnie z Radą Gminy wypracowaliśmy negatywne stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji w bieżącym roku części kursów
PKS.
2. Zorganizowałam zebranie we wsi Boboluszki w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
3. Razem ze Skarbnikiem Gminy podpisałam w PROW Opole aneks do umowy na opracowanie analizy historycznej i strategii
gminy. Aneks dotyczył wydłużenia terminu realizacji projektu oraz umowy na organizację jubileuszu 120-lecia OSP Bliszczyce
i gminnych dożynek w Jakubowicach.
4. Otrzymaliśmy wyniki rozszerzonego badania wody ze studni na ujęciu Włodzienin do której spływają wody powierzchniowe
(badanie wykonała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie-Koźlu), oraz otrzymaliśmy wyniki badań próbki ziemi z odpadem wykonanymi przez Uniwersytet Opolski. Oba badania nie stwierdziły zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i życia ludzi. W celu zakończenia procedury administracyjnej wystawiłam tytuł wykonawczy
dla właściciela, zobowiązując go do wpłacenia kwoty 90.000 złotych tytułem zaliczki na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku usunięcia nagromadzonych i rozplanowanych bez posiadanego pozwolenia odpadów na terenie byłej piaskowni
we Włodzieninie.
5. Podpisałam porozumienie dotyczące przystąpienia do realizacji wspólnego z Gminą Kietrz projektu z POIŚ pn. „Rekultywacja
i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu”. Wniosek aplikacyjny został już złożony, obecnie składamy
ostatnie wyjaśnienia do wniosku.
6. Zatwierdziłam projekty organizacyjne dla placówek oświatowo wychowawczych na nowy rok szkolny 2014/2015.
7. Wspólnie z Biurem Powiatowym ARiMR w Głubczycach, zorganizowaliśmy w Gródczanach i Branicach spotkania dla rolników naszej gminy. Spotkania dotyczyły przyszłego okresu programowania finansowego na rzecz rolnictwa.
8. Zorganizowałam w Domu Kultury w Bliszczycach spotkanie z mieszkańcami wsi Bliszczyce oraz zainteresowanymi mieszkańcami ze wsi: Boboluszki, Branice, Dzierżkowice i Wiechowice w celu przedstawienia przez stronę czeską założeń planowanej
inwestycji dotyczącej budowy zbiornika wodnego w Nove Herminovy (powyżej Krnova) i działań w obrębie Krnova (budowy
obwałowania i obwodnicy miasta) i Bliszczyce (podwyższenia istniejącego obwałowania na całej długości ponad 2 km oraz
budowie drogi wzdłuż wałów).
9. Zakończyliśmy wykaszanie poboczy przy drogach gminnych asfaltowych i obecnie przystąpiliśmy do dalszego wykaszania pozostałych poboczy dróg na drogach powiatowych.
10. Zakończyła się kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej naszego zadania, dotyczącego remontu budynku byłego żłobka na Centrum
Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w jego realizacji i rozliczeniu.

INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zakończono budowę łącznika przy ZGS. Dodatkowo wykonano szereg prac nie ujętych w dokumentacji. Prace te dotyczyły
m.in. wykonania gładzi i lamperii w łączniku, wyprofilowania skarpy od strony boiska, budowy chodnika do wyjścia ewakuacyjnego od strony boiska, wymiany 1 okna w szatni małej sali sportowej, wymiany nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przy wymienianych 5 oknach na ciągu korytarzowym, uzupełnienia i wykonania nowych cokołów i odmalowania
ścian bocznych gimnazjum i sali gimnastycznej przylegających bezpośrednio do łącznika, budowa ok. 2 m kanału i nowej studzienki kanalizacji burzowej odprowadzającego nadmiar wody z boiska (likwidacja wielkich zastoin). Koszt tych dodatkowych
robót to kwota 21.594,03 złotych.
2. Wykonano remont odcinka drogi gminnej przy kościele w Wiechowicach wraz z budową łapacza, przebudową studzienki i budową ponad 30 m kanału rurowego odprowadzającego wody z łapacza do tej studzienki. Koszt zadania to kwota 25.220,30 złotych. z czego 6000 złotych to środki Funduszu Sołeckiego wsi Wiechowice.
3. Zleciliśmy wykonanie projektu na budowę nowego komina w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie.
4. Wykonaliśmy za kwotę 5.680,44 złotych odwodnienie terenu przylegającego do wyremontowanego odcinka drogi tłuczniowej
we Włodzieninie oraz zniwelowano cały teren. Odwodnienie wykonano na podbudowie piaskowo-żwirowej z zastosowaniem
geowłókniny pomiędzy piaskiem a tłuczniem. Odwodniony odcinek ok. 45 mb półkorytkami wchodzi do rowu. Odwodnienie
ma na celu wyłapywanie wody z wyżej położonych gruntów, tak aby uchronić tę drogę od podmakania.
5. Wykonaliśmy w sytuacji awaryjnej studzienkę chłonną przy nowo wybudowanej drodze na terenie Dzbańce-Osiedle wraz z ułożeniem półkrytek na odcinku 13 mb, oraz zlikwidowaliśmy „dziurę” powstałą przy tej drodze po ulewach jakie miały miejsce
w połowie maja br. Koszt tych zadań to kwota 4.295,23 złotych.
6. Podpisano umowę na dokończenie projektu na kanalizację sanitarną w Boboluszkach (termin wykonania do 1 sierpnia br.) oraz
na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną we wsi Wysoka (termin wykonania do 15 września br.).
7. Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na realizacje Parkowego Miejsca Spotkań w Dzierżkowicach i podpisałam umowę
na jego budowę z Firma Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. Koszt tej budowy to kwota 96.556,97 złotych brutto. Zadanie współfinansowane ze środków UE. Planowany termin wykonania to 30.09.2014r.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Przekazałam na ręce płk Szelki klucze do pomieszczenia w budynku Centrum Aktywizacji z przeznaczeniem dla Branickiego
koła kombatanckiego, oraz uczestniczyłam w uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa (młodzież szkolna z ZGS Branice przygotowała piękną inscenizację patriotyczną).
2. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Programowej oraz w Walnym Zebraniu Członków LGD Kietrz.
3. Uczestniczyłam w uroczystej gali zamknięcia XIV Festiwalu Kultury Powiatowej.
4. Uczestniczyłam w otwarciu Turnieju brydża sportowego par w WDK Branice (w Turnieju uczestniczyło ok. 50 osób).
5. Uczestniczyłam w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala w Głubczycach (szpital otrzyma prawie 2 mln złotych z Funduszu
Norweskiego na zadanie dotyczące podniesienia efektywności energetycznej budynku szpitala).
6. Uczestniczyłam w wyjazdowym Walnym Zgromadzeniu członków Euroregionu SILESIA (przyjęcie nowej gminy w skład Euroregionu oraz omówienie nowej strategii działania na lata 2014-20).
7. Uczestniczyłam w uroczystościach 120 rocznicy istnienia OSP Bliszczyce. Uroczystość ta była współfinansowana ze środków
UE.
8. Uczestniczyłam w Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.
9. Uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwu na drogach publicznych (spotkanie zorganizowała Komenda Policji
w Głubczycach)
10. Uczestniczyłam w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
11. Zorganizowałam spotkanie Zarządu Gminnego OSP w sprawie ustalenia organizacji gminnych zawodów pożarniczych.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Początek lata w Wysokiej
Tradycyjnie już Pani Sołtys i Panie ze
Stowarzyszenia Kobiet ALE BABKI
w Wysokiej zorganizowały dla wszystkich dzieci ze wsi Wysoka i Boboluszki

stycznych nie było, ale że to lato i mimo
tego deszczu było ciepło – to nic nie
przeszkodziło w organizacji wielu zabaw
i gier dla dzieci. Były rzuty piłeczką do

na boisku sportowym w Wysokiej festyn
inaugurujący wakacje. Na ten festyn zostali zaproszeni również ich rodzice, gdyż
przygotowano dla całych rodzin wiele
atrakcji.
Festyn rozpoczął się występem dzieci
z przedszkola w Wysokiej. To było piękne przedstawienie, a rodzice na pewno
byli ze swoich dzieci bardzo dumni. Następnie wystąpił zespół IMPULS.
W przerwach pomiędzy kolejnymi tańcami pięknie śpiewali licznie zebranym
mieszkańcom i gościom soliści: Martyna
Nowak, Szymon Misiurka i Radosław
Zieliński. Niestety energiczne i bardzo
widowiskowe występy zostały przerwane
przez ulewę, która trwała chyba ze 40 minut. Co prawda więcej występów arty-

„dziupli”, rzuty kółkiem, gra podobna do
gry w kręgle. Zorganizowano również
turniej piłki nożnej, który cieszył się
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wśród małych dzieci i nastolatków wielkim zainteresowaniem. Festyn dla dzieci
zakończył się przed 22-gą. Dalej bawili
się dorośli. Do tańca przygrywał Pan Stanisław Plata. Zabawa trwała aż do wczesnych godzin rannych w niedzielę.
Jak zwykle grami i zabawami z dziećmi
zajął się Pan Edward Czyszczoń. Były
kiełbaski, frytki, lody, napoje. Wszystkie
dzieci otrzymały w prezencie słodycze,
jogurty i lody. Te słodkości pozyskano
od sponsorów, których pomógł załatwić
Pan Edward Czyszczoń i któremu Pani
Sołtys wraz z Paniami ze Stowarzyszenia
bardzo, ale to bardzo dziękują.
Podziękowania również należą się Panu
Zdzisławowi i Janowi Telega za udzielona pomoc techniczną oraz Panu Krzysztofowi Waleckiemu i Klubowi Sportowemu ZRYW Wysoka.
Stowarzyszenie Kobiet
ALE BABKI w Wysokiej.
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Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
14 czerwiec 2014r. był niezwykle uroczystym dniem w historii Szkoły Podstawowej
we
Włodzieninie.
Jubileusz
60-lecia działalności naszej szkoły odbywał
się pod hasłem „Trzeba koniecznie pamiętać skąd się wyszło”. Na uroczystość przybyło wielu gości: władze gminy i powiatu,
przedstawicielka Kuratorium Oświaty
w Opolu, emerytowani dyrektorzy szkół,
nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice,
absolwenci, dyrektorzy sąsiednich szkół
oraz przyjaciele i sponsorzy szkoły.

Jubileusz był okazją do wielu wspomnień
i wzruszeń. Niezwykle wzruszającym momentem było przemówienie p. Władysława
Wojtusia, który był dyrektorem szkoły w latach 1953 – 1990.
Z jego inicjatywy postanowiono wybudować w czynie społecznym salę sportową
(budowa trwała dwa lata i 19 listopada 1988r. sala została oddana do użytku). Wiele emocji wzbudziła prezentacja multimedialna, na
której można było odnaleźć siebie na zdjęciach sprzed lat, najważniejsze etapy rozwoju
szkoły oraz wiele obrazów z życia społeczności szkolnej na przestrzeni tych lat. Uroczystość uświetniły występy zespołu „Uśmiech”,
w skład którego wchodzą absolwenci naszej
szkoły oraz tańce i popisy wokalne obecnych uczniów.
Przybyli na uroczystość goście zostali zaproszeni do
zwiedzania szkoły i obejrzenia jej wyposażenia, a także
przygotowanych materiałów – starych kronik klasowych
i szkolnych. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wyeksponowane chronologicznie tabla z absolwentami szkoły od 1974 roku.
W tak ważnym dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii, były życzenia, gratulacje i upominki. Wspólna praca wszystkich pracowników szkoły i rodziców przyczyniła się do uświetnienia i sukcesu działań związanych
z obchodzonym jubileuszem.
Bożena Lewandowska
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie
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ROK SZKOLNY 2013/2014
Silni ludzie nie upokarzają słabszych…
oni ich wspierają
Michael P.Watson
To był bardzo długi i ciężki rok. Nikt
nie przypuszczał, że tak
potoczą się koleje losu.
Wszystko
przebiegało
w pierwszych miesiącach
zgodnie
z
planami.
W grudniu, w święta bożonarodzeniowe nagle tragedia, śmierć Teresy Jajdelskiej. Pożegnaliśmy Panią
Dyrektor z godnością. Gdy
byłam złożyć kwiaty na
grobie, na tabliczce przeczytałam „Uczyła wielu,
kochała bliskich, szanowa- Nowa sala
ła wszystkich”. Taka właśnie była.
Po tej tragedii życie szkolne bardzo
mocno zostało zakłócone. Staraliśmy się,
aby mimo tragedii dzieci i pracownicy
szkoły czuli się bezpiecznie, by szkoła
mogła spełniać swoją rolę. Zadanie było
bardzo trudne. Nowe przepisy związane
z rekrutacją i przyjęciem dzieci sześcioletnich do szkoły, przygotowania do
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
rady pedagogiczne klasyfikacyjne, wywiadówki semestralne, spotkania z Radą
Rodziców, remonty, to naprawdę olbrzymie wyzwanie dla każdego początkującego dyrektora. Bardzo mi pomogły w tym
czasie Pani A. Pelc, D. Bojkowska
i E. Petecka. Przeszliśmy ten trudny czas.
Szkoła w trakcie roku została częściowo
odremontowana i zmodernizowana. Pan
M. Lenartowicz i J. Bydłowski odmalo-

wali 7 sal lekcyjnych i korytarz. Zmodernizowaliśmy sale dla 6 i 7-latków.
Dzięki inwestycji JST został wybudowany, tak długo oczekiwany łącznik między szkołą podstawową a budynkiem

świetlicy szkolnej

wspierała funkcje wychowawcze rodziny.
Dzięki przeprowadzonej ankiecie poznaliśmy oczekiwania rodziców, braliśmy
pod uwagę ich opinie, dostarczaliśmy rodzicom informacji o dzieciach, prowadziliśmy pedagogizację rodziców, uwzględniając ich oczekiwania, służyliśmy konsultacjami. Rodzice pomagali
szkole w realizacji działań
wychowawczych i organizacyjnych, kontaktowali się ze
szkołą, służyli swoją wiedzą
i umiejętnościami, pomagając przy organizowaniu wyjazdów i imprez szkolnych.
I tak minął rok szkolny
2013/2014. Na uroczystym
zakończeniu zwyczajowo były gratulacje, podziękowania,
dyplomy i nagrody. Po rozdaniu świadectw zaległa w szkole błoga
i kojąca cisza. Dla uczniów rozpoczęły
się oczekiwane wakacje. My jeszcze po-

gimnazjum. Dzięki JST powstał także
chodnik przy budynku SP, dzięki, któremu dzieci są bardziej bezpieczne. Nauczyciele również należycie wypełnili swoje
obowiązki. Odbyły się
wszystkie planowane
imprezy szkolne. Zapewniliśmy dzieciom
także zajęcia pozalekcyjne. Uczestniczyliśmy w wielu projektach. Uczniowie przystąpili do sprawdzianów po klasie III i VI w
SP i III gimnazjum.
Nowa pracownia techniki
Dzieci z trzeciej klasy
szkoły podstawowej, w
sprawdzianie z kompetencji matematycz- pracujemy, by zapewnić im, na miarę nanych osiągnęły wyniki wyższe niż śred- szych możliwości jak najlepsze warunki
nia wyników w województwie, mło- w przyszłym roku szkolnym 2014/2015.
dzież gimnazjalna z wszystkich egzamiAlicja Alferowicz
nów uzyskała wyższe wyniki od średnich powiatu głubczyckiego. Szkoła

Nowy chodnik wzdłuż szkoły
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Rajd we Włodzieninie
Zakończył się Rajd we Włodzieninie. Pogoda dopisała, a wręcz była wymarzona na
taką imprezę. Uczestniczyło w nim ok. 40
osób w różnych grupach wiekowych. Najmłodsza uczestniczka miała 4 lata, a najstarszy 83 lata. W rajdzie udział wzięły
również grupy rekonstrukcji historycznej:
Chłopcy z lasu, SILESIA oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wojsk Łączności
LWP „Góry Opawskie” Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, gdzie należało wykonać określone zadania. Pierwszą osobą, która ukończyła trasę był Kierownik KRUS w Głubczycach - Józef Małek. Natomiast puchar
za I miejsce zdobyła Natalia Zdeb. W sumie przyznano 3 puchary i 15 medali oraz gadżety pamiątkowe za udział w imprezie.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy certyfikat potwierdzający pokonanie prawie 13 kilometrowej trasy. Zdjęcia znaj-

dują się już w galerii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
tym, którzy dopomogli w organizacji rajdu, szczególnie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego za współudział finansowy.
Marek Szyhyński

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia
To już po raz trzeci 10.06.2014 r.
o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej
we Włodzieninie odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce
Mnożenia o puchar dyrektora.
W rozgrywkach udział wzięli uczniowie reprezentujący swoje szkoły: Lisięcice, Bogdanowice, Nowa Cerekiew,
Głubczyce (SP nr 1), Gołuszowice
i Włodzienin.
Uczestnicy zmagali się z tabliczką
mnożenia
w
grach:
„Krzyżak”,
„Błyskawica”, „Szybki Bill” i „Wojna”.
Zespoły zdobywały punkty w poszczególnych grach indywidualnie jak
i dla całego zespołu. Nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwali: nauczyciele matematyki, Dyrektor Szkoły
Krzysztof Kinal oraz doradca metodyczny Bożena Ustrzycka. Podczas mistrzostw królowała chęć zwycięstwa

oraz świetna zabawa. Po zaciętej rywalizacji Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 w Głubczycach. Na II
miejscu podium stanęła reprezentacja
z Zespołu Szkół w Bogdanowicach.
Zaszczytne III miejsce zdobyli ucznio-

wie z SP w Gołuszowicach.
Jako organizatorzy składamy podziękowania za udział w Mistrzostwach
oraz zachęcamy do udziału w przyszłym roku.
Malwina Sarota

Uchwała nr VIII
Komisji Stypendialnej
Stowarzyszenia Edukacyjnego
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej
zd. Oberländer.

w składzie:
1. Antoni Junosza-Szaniawski - przewodniczący.
2. Ewa Junosza-Szaniawska - upoważniona do reprezentowania Rodziny.
3. Anna Maliborska-Walzner - przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział w Branicach.
4. Teresa Czyszczoń - przedstawiciel Szkoły Podstawowej
w Branicach.
W konkursie na stypendium wzięła udział jedna osoba - Emilia Ciastoń, która złożyła przewidziane Regulaminem dokumenty, przedstawiła pracę pisemną pt. „Mój dom” i odbyła rozmowę kwalifikacyjną:
W głosowaniu jawnym otrzymała 4 głosy.
Stypendium otrzymuje: Emilia Ciastoń.

Praca roczna stypendysty Stowarzyszenia, Daniela Szpondera
pt. „Mieszkańcy Branic i ich losy”, jest zamieszczona w internetowym wydaniu Informatora
Branickiego
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Mieszkańcy Branic i ich losy
Branice to malownicza wieś położona
u podnóża południowo-wschodniej części
Gór Opawskich.
Jest to mała miejscowość, ale znajduje
się tu sporo zabytków:
− kościół parafialny pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny z XIII wieku
− klasztor sióstr Marii Niepokalanej
− park pałacowy
− browar, który został zbudowany na
ruinach zamku.
Jest tu też szpital psychiatryczny zbudowany przez Józefa Natana, w którym
pracuje część mieszkańców Branic, ale
również pracują tu ludzie z Głubczyc,
Raciborza i okolic.
Nasza okolica ma swoją bogatą historię, która rozpoczyna się już około 10 tysięcy lat temu, kiedy pierwsi osadnicy zamieszkali na tej ziemi. Świadczą o tym
znalezione pod Raciborzem narzędzia
z kamienia. Historię Branic dość ciekawie i wyczerpująco opisał pan Benedykt
Pospiszyl w swoich książkach, które niedawno wydał.
Branice ma bardzo ciekawe położenie
geograficzne; mamy blisko góry:
wschodnie pasmo Sudetów ze szczytem
Pradziadem w Jesionikach, Góry Opawskie, czy szczyt Łysa Góra w Beskidach,
gdzie często mój tato jeździ na rowerze,
ale tez chętnie wybieramy się tam na pisze rodzinne wycieczki. Latem można
popływać na Śląskiej Harcie. Jest to zapora wodna, która powstała w latach
1987-97 na rzece Morawicy w celu
ochrony okolicy przed powodziami, ale
można tam też miło spędzić letnie, gorące
dni.
Mógłbym opisać wiele ciekawych
i godnych zobaczenia miejsc, które są
w samych Branicach jak i okolicy, bo nawet ta mała wieś, w której mieszka około
2000 mieszkańców i pobliskie miejscowości w Polsce i Czechach jest miejscem
interesującym i pięknym, gdzie można
aktywnie spędzić czas, jak i poleniuchować, ale moja miejscowość to nie tylko
miejsca, które można zobaczyć i podziwiać, lecz też ludzie, którzy tu żyją i żyli,
którzy tworzyli i tworzą naszą historię,
historie zwykłych ludzi, której nie możemy zapomnieć, bo to właśnie ludzie tworzą atmosferę miejsc, które nas otaczają
i które są nam bliskie.
Pewnego dnia oglądaliśmy z rodzicami film o Polakach, którzy zostali przesiedleni do Rosji. Był to film bardzo
wzruszający, pełen cierpienia i śmierci.
Okropnie oburzony postępowaniem Rosji

wobec naszych rodaków, nie mogłem zasnąć. Moje myśli wędrowały do tych
zwykłych ludzi, bohaterów tamtych czasów. Nie wiedziałem wówczas, że w naszej miejscowości wciąż żyją ludzie, którzy tam byli. Jakiś czas później mój tato
powiedział mi, że zna osobiście osobę,
która tam była i przeżyła to piekło, że pani Eugenia uczyła go w szkole podstawowej języka polskiego i że ta pani mieszka
nadal w Branicach. Poprosiłem tatę, by
zapytał panią Eugenię, czy zgodziła by
się opowiedzieć mi swoją historię, bo co
innego obejrzeć film w telewizji, a co innego poznać osobiście świadka tych
okrutnych czasów.
Pani Eugenia Teodorowicz to bardzo
miła i ciepła starsza pani. Na pierwszy
rzut oka nie widać, że to osoba, która najmłodsze lata życia spędziła w tamtym
piekle. Dopiero kiedy zaczęła opowiadać
mi o swoim dzieciństwie, w jej oczach
dostrzegłem ogromny smutek, a z każdym wypowiedzianym słowem wyrzucała z siebie żal za tak okrutnie odebraną jej
radość i beztroskę, jaką niesie ze sobą
dzieciństwo.
Pani Eugenia miała tylko cztery lata
kiedy 10 lutego 1940 roku do drzwi domu, w którym mieszkała z matką i młodszym bratem, zapukali źli ludzie i rozkazali, aby szykowali się do drogi, drogi
której końca przecież nie znali. Matka
z płaczem spakowała najpotrzebniejsze
rzeczy dla siebie, córki i dwuletniego syna. (Ojciec w 1939 roku został powołany
do wojska). Jak straszny musiał być to
widok dla tych małych dzieci. Mogła zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy z całego dorobku życia. Z domu
wzięła tylko kilka worków, które zdążyła
spakować i unieść.
Wszyscy zostali zapakowani na wóz
i wraz z innymi mieszkańcami wioski
przewiezieni do najbliższej stacji kolejowej Krasny. Tam czekały już na nich bydlęce wagony, do których pod eskortą
wojska zostali załadowani. W niektórych
wagonach upchnięto nawet 70 osób,
a każda z nich miał ze sobą jakieś rzeczy;
ścisk więc był okropny. W wagonie,
w którym umieszczona została pani Eugenia, jej braciszek i mama, byli też rodzice mamy i siostry mamy- Maria z rodziną, Joasia z mężem i córeczkami,
i Kasia. Przy załadunku słychać było
szloch i lament ludzi, ale już w wagonach
była śmiertelna cisza, ludzie nie wiedzieli, co z nimi będzie. Każdy przeżywał
swoja niedolę w zadumie. Mimo wszechobecnego mrozu w wagonach panował
straszny zaduch; w wagonie był piecyk,
ale nie zawsze strażnicy dawali opał,
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więc nocą podczas snu włosy przymarzały do blachy wagonu i rano trzeba było je
odcinać. W podłodze wycięto dziurę, do
której załatwiano potrzeby fizjologiczne;
została ona osłonięta kocem, aby stworzyć choć namiastkę intymności.
Kiedy pociąg zatrzymywał się, ludzie
nie mogli z niego wychodzić; pewnie
strażnicy obawiali się, że będą uciekać
Co jakiś czas dostawali dwa wiadra wody, jakąś zupę do jedzenia i trochę chleba. Wybrane osoby dzieliły porcję, żeby
starczyło dla każdego. Po trzech tygodniach podróży ludzie byli zmęczeni,
brudni, a w ubraniach zagnieździły się robaki. Wszechobecny mróz i głód „zabił”
nawet najmniejszą nadzieję na ocalenie;
ludzie zastanawiali się, za co spotkał ich
tak okrutny los: za to, że byli wykształceni, że mieli gospodarstwa, czy po prostu
za to, że byli Polakami?
Pewnej nocy zmarła maleńka córeczka cioci pani Eugenii. Jej małe, zawinięte
w prześcieradło ciało zostało zabrane
przez strażników i pozostawione gdzieś
obok torów. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jaki straszny to był ból dla matki.
Kiedy pociąg jechał już w terenie,
gdzie widać było tylko lasy i pola, gdzie
na udaną ucieczkę nie było najmniejszych szans, ludzie, podczas i tak rzadkich postojów, mogli wyjść z wagonów,
rozprostować kości, poprosić maszynistę
o ciepłą wodę, albo dokonać wymiany
z rosyjskimi wieśniakami. Kolorową
chustkę, sukienkę czy inną rzecz można
było wymienić na coś do jedzenia.
Po prawie miesięcznej podróży pociąg został podzielony; część wagonów
została doczepiona do lokomotywy, która
pojechała dalej w kierunku Muraszy.
Tam właśnie trafiła pani Eugenia i jej rodzina. Mimo, że był już marzec ciągle panowała mroźna zima, a to ciągle nie był
koniec drogi, którą mieli do przebycia.
Po kilku dniach podróży saniami dotarli
w głąb tajgi; tu przyszło im żyć przez następne lata.
Życie w tajdze nie jest łatwe nawet
dla rdzennych Rosjan, a co dopiero dla
kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do tak
srogiego klimatu, gdzie lato jest bardzo
krótkie, a zima nieskończenie długa i bardzo mroźna. Zamieszkali w drewnianych
barakach, po kilka rodzin w jednym.
W jednej izbie na pryczach spało często
po kilka osób; dodatkowym kłopotem
okazały się pluskwy, które w uśpieniu zimowym czekały wygłodniałe na swoje
ofiary. Każde ukąszenie było bardzo bolesne, ale nie to było najgorsze: z bąbli po
ukąszeniu tworzyły się ropiejące krosty,
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a rządne krwi pluskwy atakowały każdej
nocy.
Wszyscy dorośli i młodzież musieli
pracować. Zimą przy wyrębie lasu, wiosna przy spławianiu drzewa. Mama pani
Eugenii również pracowała, a kiedy nie
miała już siły na pracę przy drzewie, została przeniesiona do pracy w łaźni. Zapłatą za pracę był chleb i cukier. Całe lato
dzieci poświęcały na zbieranie leśnych
owoców: jagód, jeżyn, grzybów, aby
mieć zapasy na zimę. Kto miał jeszcze jakieś rzeczy z Polski, wymieniał je z miejscowymi na cokolwiek do jedzenia; każdy bronił się przed śmiercią głodową, jak
potrafił...
Nie każdemu się jednak udało. Bardzo często ludzie umierali z głodu, braku
witamin i lekarstw. W strasznych cierpieniach zmarł kuzyn pani Eugeni; później
odszedł tez dziadek.
Pomimo tego, że ludzie mieli mało
żywności, suszyli resztki chleba, aby
mieć cokolwiek do jedzenia, kiedy uda
im się uciec. Tak tez robiła mama pani
Eugenii. Wraz z bratem podkradali z woreczka schowane przez nią sucharki. Niestety, kiedy spróbowali uciec, komendantura NKWD zawróciła ich z drogi.
Warunki były trudne, ale i w takich
warunkach znalazł się nauczyciel, który
próbował uczyć dzieci. Było to jednak
surowo zabronione i został za to zamknięty w więzieniu. Panią Eugenię nauczyła czytać i pisać babcia z książeczki
do nabożeństwa, której posiadanie było
również zabronione.
Pewnego dnia pani Eugenia niosła w
garnuszku zupę do baraku, ale niestety
nie dane jej było podzielić się ciepłą strawą z mamą i bratem; traciła bowiem
wzrok, zupa się wylała, a ona musiała
prosić, aby ktoś zaprowadził ją do mamy.
Była to tzw. ślepota zmierzchowa i każdego wieczora traciła wzrok. Było to
straszne przeżycie dla tak małego dziecka.
Życie było ciężkie: brak jedzenia, ciepłych ubrań, wszechobecne wszy, ale mimo wszystko dziecko zawsze pozostawało dzieckiem; zimą dzieci ubierały ciepłą odzież rodziców i wymykały się na
lód, aby się poślizgać i zaznać choć odrobinę przyjemności. Z takiej zabawy pani
Eugenia ma do dzisiaj na czole pamiątkę
po upadku.
Latem było trochę lepiej, gdyż było
więcej jedzenia, lecz życie utrudniały komary, których wszędzie było mnóstwo,
a ich ukąszenia kończyły się krwawymi
ranami i opuchlizną, a także wszechobecne muszki wpychające się w każdy zakamarek ludzkiego ciała.

Podczas długich zim nic, co nadawało
się do jedzenia, nie marnowało się. Nawet zamarznięte pod podłogą ziemniaki,
które po ugotowaniu były czarne i słodkie, jedzone były z przyjemnością.
Ludzie chorowali i umierali każdego
dnia. Pani Eugenia zachorowała na malarię. Ataki zimna, które ją dopadały były
bardzo męczące; nic nie potrafiło ją rozgrzać. Po podaniu chininy jej wycieńczony, ale młody organizm wygrał z chorobą.
Kiedy w 1941 roku Niemcy napadły
na Związek Radziecki, życie stało się
jeszcze trudniejsze. Zmniejszono racje
żywnościowe, ludzie musieli pracować
prawie bez przerwy, a pracowali już coraz młodsi.
Na terytorium Związku Radzieckiego
organizowało się Wojsko Polskie. Oficer
NKWD ogłosił, że wszyscy są wolni,
więc mężczyźni zaciągnęli się do wojska,
mając nadzieję na powrót do Polski,
a reszta, czyli kobiety i dzieci, opuściła
tajgę. Tratwami popłynęli w dół rzeki;
nurt był bardzo silny, więc kiedy nocą
tratwy uderzały o jakąś przeszkodę, rozpadały się, a ludzie skakali na inną tratwę
lub topili się w lodowatej wodzie.
Później statkiem dopłynęli do Kazachstanu. Tam ludzie mieszkali w ziemiankach, na dachach których suszono
odchody zwierząt zmieszane z trawą lub
słomą, aby zimą palić tym w piecu. Mama pani Eugenii pracowała w kołchozie
przy zbożu; czasami udało jej się przynieść do domu trochę ziarna ukrytego
w woreczku na piersiach, z którego po
zmieleniu piekli podpłomyki. Zima zaczynała się już w październiku. Burze
śnieżne trwały nawet kilka dni, zasypując
ziemianki, więc ludzie spali po kilkanaście godzin.
W 1943 roku wszyscy mężczyźni byli
już na wojnie. Niektórzy z nich przepadli
bez wieści, tak jak wujek pani Eugenii
Józef. Rodzina pani Eugenii została wywieziona do obwodu Krasnodar, gdzie
zamieszkali w domu pewnej kobiety,
w dwóch pomieszczeniach 12 osób. Na
polach rosło dużo warzyw i owoców,
więc jedzenia nie brakowało. Niestety
wybuchła epidemia tyfusu, na który
zmarła mama pani Eugenii. Deski były
na wagę złota więc trumnę zbito z kilku
spróchniałych, które udało się zdobyć.
I tak dwoje małych dzieci zostało pod
opieką schorowanej babci.
W 1946 roku zesłańcy mogli wrócić
do kraju. Sporządzono spisy rodzin wojskowych; to oni mieli pierwszeństwo do
transportu. Ciocia pani Eugenii jako żona
wojskowego zaświadczenie dostała od rę10

ki, również babcia, bo była na jej utrzymaniu, ale pani Eugenii i jej bratu groziło
umieszczenie w domu dziecka. Na szczęście po ogromnych staraniach i oni dostali upragnione zaświadczenie pozwalające
im na opuszczenie Rosji. I tak po sześciu
latach okrutnej poniewierki wrócili do
kraju, zamieszkali z rodziną cioci w Kołobrzegu i jakimś cudem odnalazł ich tam
ojciec, który przeżył wojnę.
Najmłodsze lata życia były dla pani
Eugenii traumatyczne, pozostawiły na
zawsze ślad w jej sercu, nawet po tylu latach powracają w snach tamte złe przeżycia, ale potrafi ona również cieszyć się
z tych radosnych chwil, które przeżyła
z bratem i rodzicami zanim zostali tak
okrutnie potraktowani przez los, a raczej
ludzi, którzy za wszelką cenę dążyli do
zaspokojenia swoich ambicji o władzy
absolutnej. Świadectwem tego, że jednak
te dobre dni wydarzyły się naprawdę, było zdjęcie, na którym pani Eugenia wraz
z bratem stoją na łące, trzymają się za ręce i uśmiechają, niestety zdjęcie to zaginęło.
Ze smutkiem zauważyłem w filmach,
książkach, czy podczas rozmowy z panią
Eugenią, że wszyscy ci ludzie, którzy
wrócili z zesłania, mają te same wspomnienia: głód, zimno, brak higieny, ciągła inwigilacja NKWD, które towarzyszyły im każdego dnia, ale też i rdzennym mieszkańcom Rosji.
Bardzo się cieszę, że mogę pójść do
lasu tylko po to, aby cieszyć się jego widokiem i zapachem, a nie po to, by zbierać grzyby, czy jagody na zimę, żeby nie
umrzeć z głodu, że mogę w spokoju chodzić do szkoły i że latem jadę bez najmniejszego kłopotu do Czech, aby popływać czy pochodzić po górach.
Niestety z tego, co dzieje się w naszym kraju i na świecie widać, że rządy
nie wyciągnęły wniosków z historii.
Mam jednak nadzieję, że moje pokolenie
bogatsze o wiedzę, którą przekazali nam
świadkowie tak strasznego upodlenia
i zniewolenia ludzi, będzie dążyć do zgody i poszanowania ludzkiej godności, aby
już nikt nigdy nie musiał cierpieć głodu,
aby każdy żył w spokoju i mógł cieszyć
się z miejsc, które odwiedza z własnej
woli.
Branice to piękna, mała wieś. Moja
wieś. Jest tu dużo zieleni, piękne dwa kościoły, widok na pobliskie góry. Lecz
piękno tego miejsca doceniam dlatego, że
mieszkam tu z własnej woli.
I mam nadzieję, że nikt nigdy nie wyrzuci mnie stąd siłą.
Daniel Szponder
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Woda nam nie straszna

Cenne inicjatywy

Mieszkańcy wsi Gródczany właściwie wykorzystali pomoc
powiatu w postaci udostępnienia koparki i odtworzyli na przełomie lat 2011 – 2014 2,5 km rowów przy drogach powiatowych znajdujących się w obrębie miejscowości Gródczany,
przy okazji odkrzaczyli pobocza tych dróg. Wykonali również
konserwację czterech przepustów wyjazdowych. Wkład własny rolników to wywożenie ziemi z wykopu przy pomocy należących do nich ciągników. Pomagali prawie wszyscy rolnicy
z terenu wsi, użyczając swojego czasu oraz sprzętu. Pozostało
jeszcze wiele do zrobienia, jednakże teraz, przy tak intensywnych opadach, które ostatnio nawiedzają naszą gminę podtopienia upraw na tym terenie nie grożą już wielkimi stratami.
Droga powiatowa zyskała właściwe odwodnienie, a pobocze
estetyczny wygląd.

Państwo Mosiądz z Gródczan we własnym zakresie i przy wykorzystaniu własnych środków finansowych wyrównali, a właściwie zlikwidowali nielegalne wysypisko śmieci i gruzowisko na
odcinku ponad 1 km drogi śródpolnej w obrębie gruntów wsi Jakubowice (za kościołem w kierunku Dzierżkowic).

Za pomysł i pomoc ze strony Starostwa Powiatowego
w Głubczycach sołtys i rolnicy Gródczan bardzo serdecznie
dziękują staroście Józefowi Kozina oraz radnemu powiatowemu Tadeuszowi Krupa.
Krzysztof Saduniowski

Przed tymi pracami, zamiast drogi był pas o szerokości do
10 mb zarośnięty krzakami wśród których mieszkańcy okolic
urządzili nielegalne wysypisko gruzów, odpadów poremontowych
i innych śmieci.
Wsparcie gminy to jedynie dwudniowa pomoc dwóch panów zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Informacja ta jest godna podkreślenia, ponieważ rolnik nie oczekuje i nie spodziewa się w zamian żadnych środków z budżetu
gminy ani też żadnego umorzenia podatku.
Podobnie było z Panem Stanisławem Walaszek, któremu również nie umorzono podatku za odkrzaczenie swoich nieruchomości przy wjeździe do Branic.
Maria Krompiec

WYPRAWKA SZKOLNA 2014
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ SKŁADAĆ MOŻNA W URZĘDZIE GMINY
BRANICE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 3 II PIĘTRO, POKÓJ 28 W TERMINIE DO 08 WRZEŚNIA 2014.
Wyprawka szkolna przysługuje uczniom klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponad gimnazjalnej: zasadniczej
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.
Kryteria które muszą spełnić osoby ubiegające się o wyprawkę szkolną:
-kryterium dochodowe – 539zł na osobę w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się
miesięczny dochód w wysokości 250,00zł
- pomoc w formie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego obejmuje
uczniów :
a) słabowidzących
b) niesłyszących
c) słabosłyszących
d) z upośledzeniem umysłowym
e) z niepełnosprawnością ruchową
f) z autyzmem, zespołem Aspergera
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Do wniosku należy złożyć:
- zaświadczenie z zakładu pracy wysokości dochodów
- odcinek renty lub emerytury
- zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych
- zaświadczenia z OPS o otrzymanych świadczeniach
- oświadczenia: o pobieraniu dodatku mieszkaniowego, o otrzymywanych alimentach
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.
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STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE SKŁADAĆ MOŻNA W URZĘDZIE GMINY
BRANICE PRZY UL. SŁOWACKIEGO 3 II PIĘTRO, POKÓJ 28 W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2014.
Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:
− zamieszkanie na terenie gminy Branice (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)
− kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456zł/os. w rodzinie.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin
złożenia wniosku. Przyjmuje się że, z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00zł.
STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:
− uczniom klas zerowych,
− uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączną kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1820zł (rocznie),
− uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 774868250 wew. 14.
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE NA RODZICA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE PRZYZNANE JEST STYPENDIUM ZA:
− zakup podręczników – od czerwca 2014
− zakup pozostałych materiałów szkolnych od sierpnia 2014 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
− abonament internetowy – od września 2014 do czerwca 2015
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 17.06.2014r.
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 ”

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice
oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały
wywieszone dnia 27.06.2014r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych
w km 43+528 rzeki Opawy”
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 400/1, 405/1,
255, 93, 361, 370 obręb Wiechowice
− zawiadomienie Nr OŚ.6220.2-1.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-2.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-3.2014 o wystąpieniu do
organów współdziałających (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66,
45 - 512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-11.2014 z dnia 17.06.2014r.
o zawiadomieniu stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy do wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach
od 700 do 1300.
− Obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-11.2014 z dnia 17.06.2014r.
o zakończeniu postępowania dowodowego do wglądu w tut.
Urzędzie Gminy (biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500
a w piątek w godzinach od 700 do 1300.

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM
Od 20 marca obowiązuje nowa ustawa o funduszu sołeckim. Ustawodawca idąc naprzeciw licznym wnioskom sołtysów i wójtów
wprowadził rozwiązanie umożliwiające realizację zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu oraz jego zakresu w
ramach przyznanego limitu środków. W art. 7 ust 1 ustawy określono terminy w jakich dokonywanie zmian będzie możliwe tj. nie
wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Proponowane przez sołectwo zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w budżecie. Sołectwo,
składając wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu, będzie zobligowane do stosowania przepisów art. 5 ust. 2, 3 i 5-11,
gdzie jest określona procedura dot. uchwalenia i złożenia wniosku.
Wprowadzono również zapis umożliwiający kumulowanie środków funduszu z co najmniej dwóch sołectw, na realizację jednego
większego przedsięwzięcia na terenie „wskazanego” we wnioskach sołectwa.
Powyższe zmiany znacznie ułatwiły zasady korzystania z funduszu, który umożliwia sołectwom realizację swoich zamierzeń.
Małgorzata Marchel
12

Informator Branicki
Nr OŚ.6220.1-11.2014

Branice, dnia 17.06.2014 r.

Nr OŚ.6220.1-11.2014

Branice, dnia 17.06.2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki,
gmina Branice”.
Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że
w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się
termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest złożony charakter
sprawy.
W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy
przewiduje się w terminie do dnia 24.06.2014r.

o zakończeniu postępowania dowodowego
Na podstawie art. 10 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki,
gmina Branice”. zostało zakończone.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że
stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1
k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej
sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 – biuro na parterze. Urząd
czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do
czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do
1300.
Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie
wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas
zgromadzonego materiału dowodowego.

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 24.06.2014r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki,
gmina Branice”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-12.2014 z dnia 24.06.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
Nr OŚ.6730a.1 -1.2014 z dnia 08. 07. 2014 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice”
na działkach (ewidencyjnych): obręb Boboluszki nr: 230, 231, 243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95, 96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1,
115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355, 367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238,
309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300, 299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203,
222/2, 229/1, 229/2, 428, 430,317
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Boboluszki, gmina Branice” na działkach (ewidencyjnych): obręb Boboluszki nr: 230, 231,
243, 233, 29, 135, 318/1, 318/2, 319, 320, 337/1, 12/6, 12/4, 90, 13, 14, 15/2, 87, 82/2, 16, 19, 86, 17, 18, 85/2, 85/3, 25, 43, 42, 91, 92, 95,
96, 97, 98/1, 93, 94, 340, 345/1, 345/2, 349, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 120/5, 120/4, 121/11, 121/10, 120/3, 351, 352, 354, 355,
367/1, 232, 234, 313/1, 313/2, 315, 236/1, 235, 236/2, 310, 311, 239, 238, 309, 240, 308, 241, 242,248, 302, 305, 306/1, 303, 304, 300,
299, 298, 297, 296, 341, 356, 121/4, 312, 198, 199, 200/1, 201, 202, 203, 222/2, 229/1, 229/2, 428, 430,317
Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią
Annę Kruczek.
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami.
Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300.
Obwieszczenie umieszczono na:
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
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CYKLISTIKA BEZ HRANIC

W czerwcu 2014r.

Urodzili się
W okresie wiosennym nasze gimnazjum przystąpiło do projektu polsko-czeskiego
„Cylikstika bez hranic”, finansowanego z funduszu rozwoju regionalnego. Projekt
prowadzony jest przez Zakladni Szkola Krnov na zasadzie wymiany młodzieży przygranicznej.
W ramach projektu przewidziane były wycieczki rowerowe po ścieżkach „Śleski
magistrala” Opava-Krnov, oraz zajęcia odbywające się w miasteczku ruchu drogowego, a także pierwsza pomoc jak i obsługa roweru. Opiekunami projektu zostali nauczyciele p. Łukasz Kędzierski i p. Maciej Nowak, oraz dwóch opiekunów z Czech.
Pierwsze spotkanie odbyło się na moście granicznym Branice – Uvalno
07.05.2014r., a głównym celem było zapoznanie młodzieży ze sobą oraz wymiana informacji o przepisach ruchu drogowego dotyczącą rowerzystów w Czechach
i Polsce.
Drugie spotkanie odbyło się 23.05.2014r. i była to już wycieczka rowerowa do
Opawy nad Srebrne Jeziorko gdzie uczestnicy wycieczki, przy pięknej pogodzie mogli pomoczyć nogi, pospacerować po plaży, zjeść w kawiarence lody lub coś ciepłego, odpocząć na ławce lub kocu. W tym dniu uczestnicy przejechali ok. 45 km .
Nie obyło się również bez drobnych awarii. Głównym mechanikiem, servisantem
wycieczki okazał się p. Łukasz Kędzierski, który potrafił wymienić dętkę rowerową
w 2 min i 34 sekundy. Szacun.

1. Elmerych Jagoda - Branice
2. Bomersbach Antonina - Niekazanice

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Literski Piotr (Bliszczyce)
- Tokar Tatiana (Lewice).
2. Bobowska Bernadeta (Branice)
- Widera Michał (Chorzów).
3. Tracz Sylwia (Włodzienin) - Zdrzałek
Mateusz (Zawada Książęca).
4. Herbut Bogdan (Posucice) - Lubelska
Marta (Bieniewice).
5. Antoszczyszyn Piotr (Włodzienin)
- Alicja Pikul (Włodzienin-Kolonia).
6. Nawrocki Przemysław (Wiechowice)
- Golec Izabela (Racibórz).
7. Sitko Magdalena (Uciechowice)
- Dominik Mateusz (Pilszcz).
8. Atłachowicz Mariusz (Branice)
- Pączko Elżbieta (Branice).
9. Marcinek Elżbieta (Jędrychowice)
- Fedyn Maciej (Kietlice).
10. Dawiec Karolina (Bliszczyce)
- Mełech Maciej (Równe).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.
Trzecie spotkanie odbyło się 02.06.2014r. w Krnowie, w miasteczku ruchu drogowego, gdzie młodzież pod bacznym okiem opiekunów wymieniała doświadczenia
zjazdy rowerem w różnych warunkach spotykanych na drogach publicznych. Zajęcia
odbywały się w grupach mieszanych Polsko-Czeskich. Gdy jedna grupa jeździła na
miasteczku ruchu drogowego, druga odbywała zajęcia z obsługi i konserwacji roweru, a trzecia pomocy medycznej w razie wypadku. Wszystkie niejasności oraz
sprzeczne interpretacje przepisów wyjaśniał p. Maciej Nowak. Kolejne przewidziane
spotkanie zaplanowane było na trzy dni (12-14.06.2014r.) na górę Praded. Przejazd
z Branic na Pradeda odbył się Cylobusem.
Gdzie byłem, co zobaczyłem - to moje.
Maciej Nowak

Olczyk Ewa - lat, 85 Branice
Węglarz Wiktoria - lat, 98 Bliszczyce
Zuchlke Michał - lat, 27 Jędrychowice
Rybacki Witold - lat, 20 Branice

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6803 mieszkańców,
w tym 3490 kobiet.
W czerwcu 2013 r. było nas
6855 osób.
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