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DOŻYNKI GMINNE - 31 sierpnia 2014
Uroczystość dożynkowa została zorganizowana mimo nie zakończonych żniw
i niesprzyjającej zbiorom pogodzie. Przykro nam, iż nie wszyscy mogli cieszyć się
Świętem Plonów, nie można było jednak
tej uroczystości przesunąć z uwagi na
wcześniej zawarte terminowe umowy
z artystami i koszty związane z ewentualnym zerwaniem tych umów.

okolicznościowe podziękowania zasłużonym rolnikom oraz
wyróżniającym się
osobom i społecznościom naszej gminy.
Wyróżnienia otrzymali: Zdzisław Telega, Kazimierz Wę-

Uroczystość zorganizowana została
wspólnie przez Gminę Branice i mieszkańców sołectwa Jakubowice.

glowski, Bolesław
Kot, Andrzej Mosiądz, Jakub Bartoszewski, Stanisław Walaszek,
Józef Kawik oraz
Władysław Wierzbicki. Uhonorowano również Koło
Gospodyń Wiejskich we Włodzieninie oraz sołectwa: Jakubowice, Gródczany, Uciechowice,
Wiechowice, Wysoka i Posucice.

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się korowodem prowadzonym przez czeską orkiestrę dętą.
Jego największą atrakcją, były przygotowane specjalnie na ten dzień imponujące korony dożynkowe. Oprócz wieńców,
pięknie prezentowały się również ubrane
w stroje ludowe delegacje poszczególnych sołectw oraz grupa dzieci w tradycyjnych ubiorach mieszkańców wsi.
O godz. 1200 w kościele pw. św. Anny
w Jakubowicach rozpoczęła się uroczysta
msza św., podczas której wszyscy zebrani podziękowali za tegoroczne plony. Po
mszy korowód dożynkowy udał się na
miejscowe boisko. Tu uroczystego otwarcia dożynek dokonała Wójt Gminy Branice Maria Krompiec, na której ręce Starostowie Dożynek przekazali bochen
chleba z tegorocznych zbiorów. W trakcie gali dożynkowej, Pani Wójt wręczyła

Po części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna. Jako pierwsza zapre-
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z e n t o wa ł a s i ę o r k i e s t r a d ę t a
„Koberanka”, po występie której zgromadzeni podziwiać mogli utalentowanych
solistów i zespoły, zarówno wokalne, jak
i taneczne z naszej gminy. Wystąpiły zespoły: Impuls, SZAG i SQUAD Posucice. Po pokazach artystycznych naszej
utalentowanej młodzieży, najmłodsi
wzięli udział w przygotowanym specjalnie dla nich programie animacyjnym pn.:
„Ekobiesiadka dla małolatka”. O 19.00
rozpoczął się występ Kabaretu Masztalscy, po którym na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru: Wojciech Gąsowski.
Występ gwiazdy wieczoru sponsorowany
był przez osobę prywatną. Całość uwieńczona została pokazem teatru Tancerzy
Ognia i Światła „Nam-Tara”, po którym
rozpoczęła się zabawa taneczna.
Oprócz części artystycznej, na gości
dożynkowych czekało jeszcze wiele innych atrakcji, a wśród nich: żywy pszczeli ul, karuzele i dmuchańce dla dzieci
oraz bardzo bogata gastronomia. W zorganizowanym przez sołectwo konkursie
kulinarnym pn.: „Branickie Smaki”
pierwsze miejsce zajęły Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich
„BRANICZANKI”
Redakcja
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Projekt pn.: „Święto Plonów w Jakubowicach” finansowany był z budżetu gminy oraz przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Podziękowania

W imieniu mieszkańców Jakubowic,
chciałabym serdecznie podziękować
wszystkim osobom, instytucjom oraz firmom, które przyczyniły się do organizacji Dożynek Gminnych w Jakubowicach.
Szczególnie pragnę podziękować P. Ilonie i Andrzejowi Mosiądz, P. Annie i Ryszardowi Ozdoba, P. Irenie i Piotrowi
Koziura, P. Krystynie i Ryszardowi Zdaniak, P. Helenie Wdowikowskiej, P. Ka-

zimierzowi Węglowskiemu, P. Bogusławie Mądrej, P. Erwinowi Hartmann, P.
Beacie i Jerzemu Mucha, P. Wojciechowi
C hu ch la, P . W ito ld o wi Stec,
P. Mariuszowi Pawęskiemu, P. Justynie
i Sebastianowi Baca. Podziękowania należą się również regionalnym firmom
i organizacjom: „Galmet”, „ZUG Elektromet", firmie „Top-Farms” i jej Preze-

sowi P. Gawęckiemu, P. Żaneta Malota kwiaciarnia „Ikebana”, sklepowi
„Wiórek”, firmie „Prosat”- Kietrz, P. Tomaszowi Okręt – Pizzeria „Max Play Baroco”, Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie, firmie „Chempest” P. Zdzisławowi Gołuchowskiemu, zakładowi fryzjerskiemu P. Wioletty Krawiec, sklepowi odzieżowemu P. Gołuchowskiej, sklepowi spożywczo-przemysłowemu P. Sieniakiewicz, sklepowi odzieżowemu P. Jolanty Maksymowicz, sklepowi spożywczo-przemysłowemu P. Leszek Cieśla,
sklepowi spożywczemu P. Heleny Leńskiej, dyrekcji i dzieciom SP Uciechowice oraz wszystkim zaangażowanym
mieszkańcom Jakubowic.
Wasze wsparcie przybliży nas do realizacji naszego marzenia jakim jest PLAC
ZABAW dla naszych dzieci.
.
Z wyrazami podziwu i wdzięczności
Sołtys Wsi Jakubowice

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 1 LIPCA DO DNIA 25 SIERPNIA 2014 ROKU

(urlop wypoczynkowy: od dnia 8 lipca do 27 lipca i od 12 sierpnia do 19 sierpnia)
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Uczestniczyłam w akcji ratowniczej w czasie nawałnicy, jaka miała miejsce 3 sierpnia br. w Posucicach i Wysokiej oraz 11
sierpnia br. w Wysokiej. Nawałnice w Posucicach zalały 3 nieruchomości (w jednej z nieruchomości woda dostała się do mieszkania). W Wysokiej woda zalała 14 nieruchomości (podwórka) i wdarła się do jednej piwnicy, a piorun uszkodził stację alarmową w remizie OSP.
2. Podpisałam Akty Notarialne na przejęcie od ANR na własność gminy wyremontowane drogi w Posucicach (asfalt i płyty betonowe) i drogę gruntową (wykonano równanie drogi oraz likwidację zakrzaczeń) za Michałkowicami (obręb Lewice).

INWESTYCJE I REMONTY:
1. Prowadziłam rozmowy i uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji na sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boboluszki i Wysoka. Dla wsi Boboluszki złożyliśmy już dokumentację by uzyskać pozwolenie na budowę sieci
i zgłoszenie na przyłącza. W miesiącu wrześniu br. ogłosimy przetarg na roboty związane z budową sieci i przyłączy w Boboluszkach.
2. Zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami: ROPS, Spółdzielnią Eksploatacyjną KOMBINAT, DPS Klisino i Zgromadzeniem Sióstr NMP w sprawie opracowania dokumentacji na przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Branicach.
3. Uzgadniałam przebieg przyłącza wodociągowego z Dzbaniec do tzw. Dzbaniec Górki. Zadanie to będzie w 98,2% finansowane
ze środków pozyskanych od ANR Opole.
4. W trybie awaryjnym (aby ograniczyć możliwość podtapiana zalanej w czasie nawałnicy nieruchomości) wybudowaliśmy nowy
przepust na drodze gminnej w Posucicach wraz z odtworzeniem części nawierzchni drogi, kosztem 6.099,96 złotych.
5. W trybie awaryjnym wybudowano nową studzienkę na ul. E. Prusa w Branicach, aby ułatwić i przyspieszyć spływ wody z tej
ulicy i wody spływającej z ulicy Żymierskiego od strony byłego SKR. Całość załatwiono kosztem 2.524,71 złotych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym budowy sarkofagu dla bp. J. Nathana.
2. Brałam udział w rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Włodzieninem”.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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Bitwa we Włodzieninie, czyli rekonstrukcja walk z okresu II wojny światowej
Po raz kolejny w tym roku Włodzienin,
wieś na południu Opolszczyzny, w gminie Branice, był świadkiem bitwy. Rekonstruktorzy z całej Polski, wcielający
się z jednej strony w role żołnierzy radzieckich, a z drugiej ich przeciwników
z Wehrmachtu, stoczyli bój, będący odzwierciedleniem walk, mających miejsce
na tych ziemiach w marcu 1945r.

drzej Jeziorowski –
członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, major Jarosław Krzemiński szef
Wydziału Rekrutacji WKU
w Kędzierzynie-Koźlu,
wójt Branic Maria

Imprezę, zorganizowaną 23 sierpnia
2014r. przez Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, reprezentowane przez Arkadiusza Korusa i Andrzeja Kurconia, rekonstruktorów wojsk
łączności LWP, przy współpracy z gminą
Branice – na czele z przewodniczącym
Rady Gminy Branice, Markiem Szyhyńskim, uświetnili swą obecnością wicewojewoda opolski, Antoni Jastrzembski,
pułkownik Stefan Szelka, prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, An-

Krompiec.
Na
wstępie
prezes
SKPO przywitał
zaproszonych gości, po czym wicewojewoda Antoni Jastrzembski
wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczomkrótkofalowcom. Srebrne krzyże zasługi otrzymali: Emil Szyhyński
i Hubert Marcinek, a brązowe krzyże zasługi - Grzegorz Skaba i Rafał
Bentkowski. Z rąk pułkownika Stefana Szelki odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
otrzymały
Maria
Krompiec - wójt Branic i Alicja Alferowicz, dyrektor Szkoły
w Branicach. Po tych
uroczystościach została rozegrana bitwa
z udziałem rekonstruktorów. Po niej
pokazy musztry prezentowali rekonstruktorzy - ułani z września 1939r. Efektowne widowisko zgromadziło kilkaset osób
na włodzienińskim placu. W czasie tych
pokazów uczestnicy mogli podziwiać
wyremontowane wozy bojowe BRDM-2,
Star 660 z radiostacją R-140 i UAZ-469
z radiostacją RD-115. Nie obyło się też
bez zabaw militarnych dla najmłodszych.
Były zawody w rzucie granatem oraz
strzelania z karabinka pneumatycznego
i pistoletu pneumatycznego. Krótkofalowcy zorganizowali w wozie z R-140
zawody telegraficzne dla młodzieży.
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Przez cały czas była też czynna nasza radiostacja, za pomocą której można było
porozumiewać się z całym światem.
Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Obrony Narodowej, za to że przekazało nam
zużyty sprzęt militarny, który we własnym zakresie wyremontowaliśmy i może służyć jako eksponaty muzealne na tego typu pokazach. Wsparcie finansowe
imprezy zapewnił nam Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Branice i prywatni sponsorzy.

Tego typu imprezy nie dość, że integrują społeczeństwo, to w niebanalny sposób
pozwalają na poznawanie historii. Obcowanie z rekonstruktorami, bezpośredni
udział w inscenizacji działa na wyobraźnię i być może zainspiruje to młodych ludzi do większego zainteresowania przeszłością własnego narodu, militariami,
czy wojskowością.
Arkadiusz Korus, prezes SKPO

Informator Branicki

Kolejny sukces branickich MAŻORETEK

Młodsza grupa dziewcząt zespołu tanecznego KAPRYS działającego przy ZGS w Branicach
zdobyła srebrny medal dla Polski w Mistrzostwach Świata Tańców Mażoretkowych w Chorwacji w kategorii show

Pierwszaki w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym w Branicach.
Od września 2014r. wszystkie dzieci
urodzone w 2007r. i te które urodziły się
do końca czerwca 2008 roku zostały objęte obowiązkiem szkolnym. W ZGS
w Branicach przygotowania do przyjęcia
tych dzieci trwały cały rok szkolny 2013/2014. Pracownicy Szkoły i Gminy
w Branicach bardzo się starali aby dostosować się do zmian ministerialnych i odpowiedzieć na potrzeby środowiska.
Wspólnie zadbaliśmy o odpowiednie zaaranżowanie przestrzenne w szkole.
Wszystkie klasy pierwsze, których w tym

roku jest aż trzy (2 klasy z siedmiolatkami i 1 z sześciolatkami) mają umieszczone sale w innej części szkoły niż klasy
dzieci starszych. Zmodernizowaliśmy
w tym celu dawną salę świetlicy gimnazjalnej i pomieszczenia gospodarcze. Sale są przystosowane do potrzeb dzieci.
Są w nich wydzielone dwie części.
Pierwsza to edukacyjna z ławeczkami
i krzesełkami dostosowanymi do wzrostu
uczniów oraz szafkami, w których mogą
zostawiać podręczniki i przybory szkolne. Druga część - rekreacyjna, przezna-
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czona jest do zabawy i odpoczynku. Klasy pierwsze mają osobne wejście do
szkoły, szatnie i toalety. Został także zagospodarowany teren przy budynku szkoły, na którym powstał plac zabaw gdzie
dzieci wesoło spędzają czas wolny od zajęć dydaktycznych. Po lekcjach większość młodszych dzieci korzysta ze świetlicy, której godziny pracy dostosowaliśmy do potrzeb pracujących rodziców.
Dzieci mogą korzystać również ze sto-

Informator Branicki

łówki, która oferuje urozmaicone posiłki.
Zespół nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej bardzo starannie analizował ofertę
podręcznikową wybierając ostatecznie
rządowy podręcznik „Nasz elementarz”.

Zmieniła się również
organizacja pracy
z uczniem młodszym.
Nauczyciele przez cały czas przebywania
uczniów w szkole są
razem z nimi. Ich pracę wspiera również
personel niepedagogiczny. W
ZGS
w Branicach zostały
także zorganizowane
zajęcia pozalekcyjne.
Staramy się być
otwarci na potrzeby
dzieci i ich rodziców.
Umożliwiliśmy rodzicom, organowi nadzoru pedagogicznego
i organowi prowadzącemu szkołę monitorowania działań podejmowanych przez
szkołę. Odbyły się spotkania informacyjne, zorganizowaliśmy „dni otwarte”. Po-

prosiliśmy rodziców o ocenę naszych
działań. Tym razem to my byliśmy oceniani. W skali 6 stopniowej otrzymaliśmy
wynik powyżej 4,5. To bardzo wysoka
ocena, jesteśmy z niej zadowoleni. Zapewniam, że nie spoczniemy na laurach.
Nasze działania będziemy na miarę naszych możliwości tak organizować, by
sprostać zadaniom jakie na szkołę nakłada państwo. Niezwykle istotne jest, aby
opiekunowie dzieci na co dzień starali się
z nami współpracować, stwarzając dzieciom różnorodne okazje do nabywania
kolejnych kompetencji w szkole. Mamy
nadzieję, że współpraca szkoły, domu,
organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego przyniesie oczekiwany efekt.
Dzieci będą bezpieczne, osiągną zamierzone cele, będą szczęśliwe… a przecież
właśnie tego wszyscy pragniemy.
Alicja Alferowicz

Wizyta gości z powiatu Holzminden
9 września br. gościliśmy dużą, bo ponad 50 osobową grupę mieszkańców powiatu Holzminden. Z grupą przyjechał
burmistrz naszego miasta partnerskiego
Eschershausen Pan Konrad Edelmann.

Dzięki pomocy Pani Anny Dudziak grupę przywitaliśmy w Izbie Pamięci bp. J.
M. Nathana i oprowadziliśmy ich po
Miasteczku Miłosierdzia. Wspomnieliśmy o wkładzie Gminy Branice w odbudowę budynku po byłym żłobku. Następnie Ksiądz Proboszcz A. Nowak przed-

stawił historię budowy bazyliki oraz plany dot. uroczystości pochowania szczątków bp. Nathana w sarkofagu
w bazylice.
Po zwiedzaniu Miasteczka Miłosierdzia
gości z Niemiec zaprosiliśmy do naszego Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego
w Branicach, gdzie odbył
się pokaz talentów naszych grup tanecznych tj.
zespołu KAPRYS - tegorocznych v-ce Mistrzów
Świata Mażoretek w tańcu rewiowym, prowadzonego przez Panie Aleksandrę i Lidię Szpak oraz
taneczne pokazy zespołu
IMPULS (grupy młodsze)
prowadzonego przez Panie Sylwię Brzozowską i Karolinę Gunię.
Po pięknych występach, które podziwiali
również rodzice dzieci, zaprosiliśmy gości z Niemiec na spektakl teatralny wykonany
w języku niemieckim
przez obecnych i byłych
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uczniów branickiego Gimnazjum. Parodia bajki KOPCIUSZEK była przygotowana przez Panie Urszulę Sipel-Wiecha
i Urszulę Nawaryńską. Pani Urszula Sipel-Wiecha opowiedziała gościom
o współpracy i wymianie młodzieży naszego ZGS-u z Gimnazjum w Eschershausen. Zaprezentowano również wystawę i multimedialny pokaz slajdów z tej
wymiany. Goście z Niemiec byli zachwyceni tańcami i występem teatralnym.
Każdy występ był przyjęty bardzo entuzjastycznie i nagrodzony wielkimi brawami. Panie Dyrektorki ZGS Alicja Alferowicz i Aneta Pelc opowiedziały gościom
o szkole, jej remontach i o osiągnięciach
uczniów. Dobrze, że w naszym Urzędzie
Gminy mamy pracownika świetnie władającego językiem niemieckim. Pani Beata Nowak świetnie znalazła się w roli
tłumacza i łącznika pomiędzy nami a gośćmi z Niemiec
Redakcja
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
z dnia 3 września 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
w związku z uchwałą Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na
okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.
1212) Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Gminy Branice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Numer okręgu
wyborczego
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo Michałkowice,
Sołectwo Branice:
ul. Ogrodowa,
ul. Słoneczna.
Sołectwo Branice:
ul. Szkolna.
Sołectwo Branice:
ul. Żymierskiego,
ul. Kościelna,
ul. Skłodowskiej.

Liczba radnych
wybieranych w okręgu
1

1

1

Sołectwo Branice:
ul. Młyńska,
ul. 1 Maja,
ul. Szpitalna,
ul. Plater.
Sołectwo Branice:
ul. Grunwaldzka,
ul. Lwowska,
ul. Owocowa,
ul. Pocztowa,
ul. Prusa,
ul. Słowackiego,
ul. Spadzista,
ul. Plac Wolności,
ul. Mickiewicza.
Sołectwo Bliszczyce.
Sołectwo Jędrychowice,
Sołectwo Lewice.
Sołectwo Włodzienin:
od nr 1do nr 89,
od nr 138 do końca.
Sołectwo Włodzienin:
od nr 90 do nr 137b,
Sołectwo Włodzienin-Kolonia.
Sołectwo Niekazanice, Niekazanice-Kałduny,
Sołectwo Wódka,
Sołectwo Posucice.
Sołectwo Dzbańce-Osiedle,
Sołectwo Dzbańce.
Sołectwo Gródczany,
Sołectwo Jabłonka,
Sołectwo Jakubowice,
Sołectwo Turków.
Sołectwo Wysoka.
Sołectwo Boboluszki.
Sołectwo Dzierżkowice,
Sołectwo Uciechowice,
Sołectwo Wiechowice.

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
Urząd Gminy w Branicach
ul, Słowackiego 2
48-140 Branice
Sala konferencyjna
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Branice w 2013 roku
Na terenie Gminy Branice zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowano przez publiczne wodociągi w Branicach, Bliszczycach,
Wiechowicach, Jędrychowicach i Włodzieninie administrowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach.
Ilość wody produkowanej przez poszczególne wodociągi, szacunkową liczbę zaopatrywanej ludności oraz długość sieci wodociągowej poszczególnych wodociągów przedstawiono w tabeli
Lp
.
1.

Wodociąg publiczny
Branice

2.

Produkcja wody
[m3 na dobę]
400

Liczba zaopatrywanej
ludności [tys.]
2,3

Długość sieci wodociągowej [km]
28,7

Bliszczyce

235

1,9

36,3

3.

Wiechowice

180

1,75

28,5

4.

Włodzienin

55

0,51

4,2

5.

Jędrychowice

35

0,15

2,9

Wodociąg publiczny w Branicach o największej produkcji wody zaopatruje ok. 2 300 mieszkańców wsi: Branice, Niekazanice i Kałduny, co stanowi ok. 33% ludności gminy. Sieć wodociągowa zbudowana z PVC i żeliwa.
Pozostałe wodociągi rozprowadzały wodę do 17 wsi położonych na terenie gminy, dla ok. 4 290 mieszkańców. Sieć wodociągowa
zbudowana z PVC, PE i żeliwa.
Kolonia Włodzienin zaopatrywana jest w wodę przez wodociąg publiczny w Głubczycach (Gmina Głubczyce), natomiast Wódka
przez wodociąg publiczny Chróścielów - Nasiedle (Gmina Kietrz).
W 2013 roku organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły bieżący nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi w zakresie kontroli nad jakością produkowanej i dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, który przeprowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz.417, z późn. zm.)
Wodę z ujęcia w Bliszczycach uzdatniano w celu usunięcia nadmiernej ilości jonów manganu i żelaza. We wszystkich wodociągach
w razie potrzeby prowadzono dezynfekcję wody za pomocą podchlorynu sodu.
Zakres badań jakości wody obejmował parametry podzielone na 3 grupy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
• parametry mikrobiologiczne (escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h inkubacji),
• parametry chemiczne, których przekroczenia stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. azotany, azotyny, metale ciężkie, pestycydy, WWA, THM, cyjanki),
• parametry organoleptyczne i fizykochemiczne, których przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. amoniak, barwa, chlorki, glin, mangan, mętność, zapach, pH, smak, siarczany, sód, zapach, żelazo).
W 2013 roku w gminie Branice 65% ludności miało dostęp do wody z zaopatrzenia zbiorowego o jakości zgodnej z wymaganiami, pozostałe 35% miało dostęp do wody warunkowo dopuszczonej do spożycia.
W 2013 roku woda w wodociągach w Bliszczycach, Wiechowicach i Włodzieninie spełniała obowiązujące wymagania sanitarne.
Woda rozprowadzana przez wodociągi w Branicach i Jędrychowicach była warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi.
Zawartość manganu w wodzie z ujęcia i sieci w Branicach mieściła się w dopuszczalnej normie poza stężeniem w instalacji wewnętrznej w przedszkolu, które. wynosiło 269µg/l. Dopuszczalne stężenie jonów manganu wynosi 50µg/l.
Stężenie jonów żelaza, w wodzie podawanej do sieci wodociągu w Jędrychowicach wynosiło 376µg/l, natomiast w sieci rozdzielczej
u konsumentów wynosiło 40 i 141µg/l. Dopuszczalne stężenie tego związku wynosi 200µg/l.
W 2013r. w wodzie. z wodociągu publicznego w Jędrychowicach wykryto krótkotrwałe zanieczyszczenie bakteriami grupy coli.
Wskutek prowadzonego postępowania administracyjnego zanieczyszczenie zostało wyeliminowane.
W celu usunięcia ponadnormatywnych ilości manganu wodociągu w Branicach administrator rozpoczął monitorowanie jakości ujmowanej wody oraz zlecił opracowanie analizy problemów związanych z obecnością manganu w ujęciach.
Termin wykonania decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz nakazującej doprowadzić jakość
wody z wodociągu w Branicach do obowiązujących norm, został prolongowany do 31.12.2016r.
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Zakładu Higieny stężenie manganu do 300µg na 11 wody jest w pełni bezpieczne dla zdrowia
ludzi. Woda o podwyższonym stężeniu manganu może powodować brudzenie pranych ubrań, wywoływać niepożądany smak napojów
oraz być przyczyną powstawania ciemnych zacieków na urządzeniach sanitarnych.
W opinii Światowej Organizacji Zdrowia jony żelaza nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. Norma dopuszczająca
maksymalne stężenia żelaza w wodzie została wyznaczona nie ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi w razie przekroczenia tych wartości, lecz w celu zapewnienia odbiorcom wody o odpowiedniej jakości. Wysokie stężenia żelaza mogą prowadzić do niepożądanych zmian
właściwości organoleptycznych wody: zmianę barwy, zapachu oraz smaku wody oraz być przyczyną wytrącania się osadów w wodzie.
Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa
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Informator Branicki
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Branice w dniu 02 września 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:

Bezpłatne konsultacje logopedyczne
Od dnia 01.10.2014 r. w każdą środę
w godz. 17.00 - 19.00 w Branicach odbędą się
nieodpłatne konsultacje logopedyczne dzieci
i osób starszych z terenu gm. Branice.
Zgłoszenia można dokonać do każdego wtorku pod
nr 605 575 567 oraz 661 249 155.
Odpady w rowach !
W związku z faktem, że w przydrożnych rowach ciągle
znajdujemy wyrzucone śmieci informujemy, że od początku
roku kilka osób zostało ukaranych mandatami karnymi za takie działania. Oczywiście poza opłaceniem mandatu osoby te
były także zobowiązane do uprzątnięcia śmieci.
Trudno zrozumieć takie postępowanie mieszkańców gminy
zwłaszcza, że nowa ustawa śmieciowa wprowadzona od lipca
2013 roku zakłada, że wszystkie śmieci wystawione przez
mieszkańców przed posesję zostaną od niego odebrane. Odpady, które nie mieszczą się w kontenerach można wystawić
w czarnych workach. Większość odpadów da się posegregować. Odpady segregowane także są odbierane w nieograniczonych ilościach. Dlatego ponownie apelujemy do rozsądku
mieszkańców Gminy Branice – wystawiajcie śmieci przed posesje w dniu zbiórki. Jeżeli nie wiecie w jaki sposób zagospodarować poszczególne rodzaje odpadów prosimy o telefon do
Urzędu Gminy (774868250 wew. 28), gdzie otrzymają Państwo szczegółowe informacje.
Dbajmy wspólnie o czyste otoczenie.

Gospodarka odpadami
Przypominamy mieszkańcom Gminy Branice
o obowiązku segregacji śmieci.
Osobno zbieramy plastik, szkło i papier. Wszelkie odpady
wielkogabarytowe i elektroniczne są zbierane na zasadzie
wystawki 2 razy do roku.
Najbliższa zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych odbędzie się 07.10.2014r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon
odbędzie się 18.10.2014r.
Gruz i odpady budowlano remontowe w ilości 300 kg
od nieruchomości jest odbierane zgodnie
z zapotrzebowaniem mieszkańców.
Pozostałe odpady są odbierane zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 21.08.2014r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km
43+528 rzeki Opawy”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-9.2014 z dnia 21.08.2014r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
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1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, poło żona w Branicach wraz z udziałem 1/16
części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666
ha.
2/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0, 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 mają powierzchnię wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna
i elektryczna występuje na działkach sąsiednich. Działki
posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr
149/50 i działkę nr 149/51 opisaną w KW OP1G/00038406/8, na której zostanie ustanowiona służebność
gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych
właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr
149/34, 149/41 i 149/50 pasem o szerokości 5m wzdłuż
granicy z działką nr 149/16.
3. Wartość n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34 - 1.637,50 zł.
2/ Działka Nr 149/41 - 1.637,50 zł.
4. Wadium dla każdej działki wynosi: 328,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność
w formie przetargu.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się
w dniu 2 października 2014 roku:
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.
2/ Działka Nr 149/41 o godzinie 815
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 26 września 2014 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto:
Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000
0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym
za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do
publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.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.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Branice w dniu 5 września 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na
nieruchomość oznaczoną według:

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Branice w dniu 2 września 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:

1. Działka nr 220/2 o pow. 0.0100 ha opisana w KW OP1G/0008939/4 położona w miejscowości Wiechowice.

1. Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona w miejscowości Wysoka 19/3.
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym Nr 19 na parterze pow. użytkowej: 37,60 m2 wraz z
udziałem w działce siedliskowej Nr 11/4 wynoszącym
960/10000. Działka stanowi teren zainwestowany /zabudany/.
3. Wartość lokalu 10.047,63 zł.
4. Cena ułamkowej części działki- 1.814,11 zł.
5. Koszty przystosowania1.138,26 zł
6. Cena nieruchomości łącznie – 13.000,00 zł.
7. Wadium – 1.300,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w
dniu 2 października 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli najpóźniej w dniu 26 września 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS
Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002
lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty
na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

2. Opis nieruchomości:
− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest
niezabudowana położona we wsi Wiechowice w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych bezpośrednio przy drodze gminnej.
Działka jest lekko pochyła, miejscowo jest porośnięta dziko
rosnącymi krzewami i drzewami. Działka posiada dostęp do
drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie
techniczne – energia i wodociąg występuje w działce sąsiedniej.
3. Wartość nieruchomości - 2.292,00 zł.
4. Wadium: - 229,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w
dniu 6 października 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli najpóźniej w dniu 2 października 2014 r. wpłacą w/w
wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice
BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy
umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na
łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Maria Krompiec
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone
dnia 13.08.2014r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Wysoka” .
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-5.2014 z dnia 13.08.2014r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko 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.6220.3-7.2014 z dnia 13.08.2014r. 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.6220.3-8.2014 z dnia 13.08.2014r. 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.
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INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Branicach
oraz na stronie internetowej
www.branice.pl
zostało wywieszone dnia 25.08.2014r.
obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości
Wysoka”
• obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-9.2014
z dnia 25.08.2014r. o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Informator Branicki

Przykład godny naśladowania
Z inicjatywy Rady Sołeckiej, na czele
z sołtysem p. Zdzisławem Semanyszynem w marcu 2014 roku rozpoczęto remont Świetlicy Wiejskiej w Wódce.

W trakcie wykonanych prac, ściany
całego pomieszczenia sali oraz powierzchnie pionowe sceny
zostały obłożone panelami z tworzywa sztucznego. Cały podest sceny został pokryty płytami
drewnianymi. Wybudowany został również gustowny kominek, który
wraz z systemem nawiewów podsufitowych zapewni ogrzewanie pomieszczenia. W celu wyeliminowania zawilgocenia ścian wykonano system wentylacyjny pomiędzy nimi a zainstalowanymi panelami.
Zmodernizowana została również instalacja elektryczna. Wykonano także zabezpieczenie podłogi przed zniszczeniami powodowanymi przez korniki.
Estetykę pomieszczenia dodatkowo

W sierpniu 2014r.

podnoszą nowe, fantazyjne firanki rozwieszone w oknach świetlicy.
Koszty remontu zamknęły się kwotą
20 tys. zł, z czego 8 tys. pochodziło
z Funduszu Sołeckiego a 12 tys. ze
środków budżetu
Gminy Branice.
Powyższe kwoty
w całości przeznaczono na zakup
materiałów, natomiast
wszystkie
prace zostały nieodpłatnie wykonane przez grupę
mieszkańców wioski. Największym
zaangażowaniem w wykonanie prac remontowych wykazali się panowie:

Urodzili się
1. Jakubowski Alex - WłodzieninKolonia.
2. Mazur Zofia - Branice.
3. Zebzda Jagoda - Wiechowice.
4. Florek Kajetan - Lewice.
5. Piwoński Jakub - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Heba Adam (Wysoka) - Link Agata
(Głubczyce).
2. Czalej Agata (Dzbańce-Osiedle) Hauptmann Patryk (Zabrze).
3. Kluska Barbara (Niekazanice) - Kliś
Andrzej (Lubotyń)
4. Łacek Sebastian (Branice) -Wycisk
Cecylia (Rybnik).
5. Jucha Rafał (Wysoka) - Skwarek Aneta (Boboluszki).
6. Wiater Mariusz (Branice) - Wróblewska Mariola (Branice).
7. Kłodziński Piotr (Jędrychowice) - Makowska Żaneta (Bydgoszcz).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
Zdzisław Semanyszyn, Tadeusz Sęga,
Henryk Bryliński, Stanisław Radziszewski, Władysław Bobowski, Zbigniew Semanyszyn oraz Józef Banaś.
Remont został zakończony w ostatnich dniach maja bieżącego roku.
Tak wyremontowana
i odnowiona świetlica,
będzie zapewne przez
długi czas służyła
mieszkańcom miejscowości, i będzie również
świadectwem aktywności i chęci działania dla
wspólnego dobra najaktywniejszej części lokalnej społeczności.
Redakcja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Didek Stanisław - lat, 66 Lewice.
Folmering Eugenia - lat, 75 Branice.
Litwinowicz Jan - lat, 84 Włodzienin.
Wojtuś Władysław - lat, 85 Włodzienin.
Walusza Franciszek - lat 60 Branice
DPS.
Lenartowicz Marcin - lat 65 Lewice.
Zuba Marek - lat 64 Michałkowice.
Waraksa Stanisław - lat 73 Dzbańce
DPS.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6780 mieszkańców,
w tym 3484 kobiet.
W sierpniu 2013 r. było nas
6838 osób.
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