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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
składamy  najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, radości, smacznego jajka,  

mnóstwo wiosennego optymizmu oraz spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą. 

 
      Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Branice 
               oraz pracownicy administracji samorządowej 
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Pomoc dla Piotra z Branic 
Muzyka to jedyny język przekazu, któ-

ry jednoczy wszystkie kraje i wszystkie 
kultury, dzięki niej można skleić stłuczone 
na tysiące kawałków lustro, w którym 
wszyscy możemy zobaczyć się i zrozumieć 
nawzajem. 

Zbigniew Lubicz-Miszewski 

Dnia 02-04-2011 w kościele Św. Ro-
dziny w Branicach młodzież Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego zaśpiewała  
w hołdzie i ku pamięci naszego Papieża 
Jania Pawła II w 6 rocznicę Jego odejścia 
do Domu Ojca.  

Zespół Iskra – Iskierki pod kierun-
kiem P. Kingi Chuchla wyśpiewał poezję 
Jana Pawla II, podkreślając tym samym, 
że o Nim pamiętamy. Zaśpiewano rów-
nież dla Piotra.  

Koncert jest darem serca, tym czym 
możemy podzielić się z drugim człowie-
kiem. Jest dowodem na to, ze jesteśmy  
z Piotrem i chcemy Mu pomóc, że nie 
jest sam, że może liczyć na wsparcie wie-
lu ludzi. Wśród słuchaczy byli sąsiedzi, 

znajomi, przyjaciele, nauczyciele, dyrek-
torzy szkół. Wielu ludzi spoza naszej 

Gminy przyjechało by wspomóc naszą 
akcję. Z ogromnym wzruszeniem, które-
go nie można było nie zauważyć, wystę-
pów wysłuchał Poseł naszej ziemi P. A. 
Krupa z małżonką, obecni byli przedsta-
wiciele Rady Powiatu Głubczyckiego  
z v-ce przewodniczącą P. Marią Farasie-
wicz. W zadumie i wzruszeniu wysłucha-

ła koncertu  P. Maria Krompiec – Wójt 
Gminy Branice. Widać było Radnych 
Gminy Branice, Sołtysów. Po zakończe-
niu koncertu zorganizowana została 

zbiórka pieniędzy – dzięki której uzbiera-
no 3.262,90 zł - pieniądze przekazane 
zostały  na konto Fundacji.  

By można było zorganizować koncert 
potrzebna była pomoc wielu ludzi i insty-
tucji - UG Branice, ZGS w Branicach, 
Zakład Aktywności Zawodowej w Brani-
cach.  

W tym miejscu pragnę podziękować 
ludziom, którzy mi pomogli w zorganizo-
waniu koncertu. Za ogromna pracę i wło-
żone serce w przygotowaniu oprawy mu-
zycznej dziękuję P. Józefowi Kaniow-
skiemu, który skomponował muzykę do 
słów Papieża Jana Pawła II, Mariuszowi 
Blicharz (saksofon) i Mariuszowi Wę-
grzyn (instrument klawiszowy) za  
uświetnienie występów swoją grą. Dzię-
kuję za współpracę R. Zygmunt, która 
pomogła mi w prowadzeniu i przygoto-
waniu Zespołu Iskra – Iskierki do koncer-
tu. Dzieciom z Zespołu za włożoną 
ogromną pracę w przygotowanie się do 
występów, tym samym ich rodzicom za 
cierpliwość. Franciszkaninowi O. Łaza-
rzowi za wygłoszone słowa w czasie kon-
certu. 

 

Za Państwa obecność, za okazałą po-
moc i wsparcie tak po prostu ze szczere-
go serca składam podziękowania. 

Organizator  

Kinga Chuchla 

POMÓŻMY STANĄĆ PIOTROWI NA NOGI – KONCERT CHARYTATYWNY 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  

OD DNIA 28 LUTEGO DO DNIA 28 MARCA 2011 ROKU 
 
 I. ZARZADZANIE GMIN Ą: 

1. Przeprowadziłam rozmowę z przedstawicielem ENERGIA TAURON w sprawie możliwości obniżenia kosztów zakupu 
energii oraz podpisałam niezbędne wnioski na zakup energii o 10% tańszej. 

2. Prowadziłam zebrania wiejskie dot. wyborów sołtysa i rad sołeckich w 13 sołectwach. 
3. Przeprowadziłam rozmowę w sprawie prowadzenia monitoringu p/powodziowego i systemu alarmowania mieszkańców 

zagrożonych terenów przy wykorzystaniu telefonii komórkowej (powiadamianie SMS-owe). 
4. Przygotowaliśmy wykaz kadry pracowniczej skierowanej do udziału w projekcie „Zwiększenie kompetencji kadr pra-

cowników samorządowych” z programu Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiat Głubczycki (szkolenia urzędników). 
5. Podpisałam umowę darowizny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Branice tj. przyjęcie na mienie gminy nieruchomości 

zabudowanej w miejscowości Gródczany (cel publiczny wsi dot. kultury, sportu i rekreacji). 
6. Uczestniczyłam w Jubileuszu Złotych Godów dla 6 par małżeńskich, którym wręczyłam medale Prezydenta RP. 
7. Przeprowadziłam rozmowy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach dot. wprowadzenia od dnia  

1 kwietnia br. nowego systemu pracy Ośrodka. Dotyczyły one miedzy innymi nowych zasad sporządzania wywiadu Spo-
łecznego i ustalania dochodów wszystkich członków rodziny. 

  II. INWESTYCJE  I REMONTY:  

1. Przeprowadziłam rozmowę z Firmą Energia Wiatrowa z Lubrzy, która zainteresowana byłaby budową fermy wiatrowej 
na gruntach pomiędzy miejscowościami: Michałkowice, Bliszczyce i Branice. 

2. Uczestniczyłam w spotkaniu w Uciechowicach dot. ustalenia wykazu koniecznych robót  na świetlicy wiejskiej, które 
wymagają naprawy pogwarancyjnej. 

3. Odbyłam spotkanie z wykonawcą robót remontowych w świetlicach w Gródczanach i Uciechowicach, przekazałam wy-
kaz stwierdzonych usterek pogwarancyjnych i uzgodniłam dalszy tryb ich usunięcia. 

4. Wspólnie z kosztorysantem i przy współudziale przedstawicieli wsi Wysoka i Boboluszki ustalaliśmy zakres robot re-
montowych na świetlicach (dożynki gminne i przyszłoroczne dożynki powiatowo-gminne). 

5. Przeprowadziłam wstępne rozmowy z przedstawicielem Firmy DOM-STYL z Kędzierzyna Koźla odnośnie ewentualnej 
dzierżawy całego obiektu Basenu Kąpielowego w Branicach. 

6. Przeprowadziłam rozmowy z projektantem dokumentacji na rekultywację wysypiska śmieci odnośnie przygotowania 
procedury przetargowej. 

7. Ustalałam z kosztorysantem zmiany koncepcji remontu świetlicy wiejskiej we Włodzieninie. Sprawa ta została omówio-
na również na zebraniu wiejskim wsi.  

8. Ustalałam z wykonawcą remontu wieży kościoła cmentarnego we Włodzieninie zakresu robót, które muszą być wykona-
ne w ramach usterek pogwarancyjnych. 
Zadania związane z kontrolami obiektów i ustalaniem pogwarancyjnych usterek prowadzone były wspólnie z Ko-
misją Rewizyjną Rady Gminy Branice i przy jej bardzo dużej pomocy.  

9. Przeprowadziłam rozmowę z Burmistrzem Gminy i Miasta Głubczyce odnośnie kontynuacji budowy i finansowania od-
cinka drogi Lewice-Zubrzyce po stronie Gminy Głubczyce. 

10. Uczestniczyłam wspólnie z Radnym RG Panem Władysławem Lenartowicz i byłym radnym Panem Marianem Podków-
ka w konsultacjach międzynarodowych w Ostrawie na temat realizacji przez stronę czeską projektu „Budowa zbiornika 
Nove Herminovy, regulacja rzeki Opawy i inne zadania z tym związane”. 

  III. SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w podsumowaniu działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Głubczycach. 
2. Uczestniczyłam w spotkaniu - szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dot. zasad gospodarki 

finansowej gminy oraz odpowiedzialności kierownika jednostki. 
3. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym funkcjonowania PKS i ewentualnego współfinanso-

wania przewozów pasażerskich. 
4. Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu LGD w Kietrzu. 
5. Uczestniczyłam wspólnie z Panem Władysławem Lenartowicz Radnym Rady Gminy Branice w spotkaniu z Panem Wo-

jewodą Opolskim z którym omówiliśmy sprawę podjęcia działań wstrzymania realizacji planów Poczty Polskiej dot. li-
kwidacji urzędów poczty na terenie naszego województwa (wystosowałam w tej sprawie pismo, które zostanie przedło-
żone na posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego). 

6. Uczestniczyłam wspólnie z Caritas Christii Branice w spotkaniu z Panem Marszałkiem Województwa Opolskiego z któ-
rym omawialiśmy dalsze działania dot. kontynuacji działań na rzecz upamiętnienia działalności ks. biskupa Nathana. 

 
 
 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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XI Festiwal Kultury Powiatowej 2011  
 

Tegoroczny Festiwal Kultury Powiatowej obchodzony jest pod hasłem  

„Odkrywamy Talenty Powiatu Głubczyckiego”.  

Zbiegło się to z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rokiem odkrywania talentów. 

Organizatorami festiwalu jest Gmina Branice i Starostwo Powiatowe Głubczyce.  

Tak więc młodzi artyści z powiatu Głubczyckiego mogą konkurować ze sobą w określonych dziedzinach, 

zbierać doświadczenia, wymieniać je,  a przy tym rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.  

Najlepsi uczestnicy zostaną uhonorowani  złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami i statuetkami. 

Uroczysta gala rozpoczęcia festiwalu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 o godz.10.00 w WDK Branice, 

natomiast zakończenie odbędzie się w Domu Kultury w Głubczycach w dniu 31 maja 2011r,  

gdzie zaprezentują się wyłonione w konkursach Złote Talenty Powiatu Głubczyce.  

Galę zakończenia uświetni wysęp wybitnego tenora - Witolda Matulki. 
 

Kierownik ZOOKiS Branice 
Teresa Jajdelska 

 

Program XI Festiwalu Kultury Powiatowej 
BRANICE 2011 

Data Godzina Konkursy  Gmina Miejsce 

29 kwiecień 
2011 

10.00 GALA OTWARCIA Branice Dom Kultury 

9 maj 2011 9.00 Teatralny Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury 

  
11 maj 2011 

9,00 
Piosenki 

Przedszkola 
Kietrz Dom Kultury  

11.00 
Piosenki 

Gimnazja, Szkoły Średnie 

16 maj 2011 9.00 Taneczny Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury 

18 maj 2011 9.00 
Piosenki 

SP Kl. I – III, IV– VI 
Kietrz Dom Kultury 

20 maj 2011 9.00 Przedszkola „Świat Dziecka” Branice 
Branice 

Przedszkole Katolickie 

23 maj 2011 - Plastyczny Baborów --- 

24 maj 2011 

9.00 
Recytatorski 

SP I – III 
Kietrz Dom Kultury 

12.00 
Recytatorski 

 Gimnazja, Szkoły Średnie 

25 maj 2011 9.00 
Recytatorski 
Kl. IV - VI 

Kietrz Dom Kultury 

31 maj 2011 17.00 ZAKOŃCZENIE Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury 
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URZĄD STATYSTYCZNY w OPOLU 

 
45-951 OPOLE, ul. Krakowska 53A      

Tel. (077) 453 14 52. fax (077) 423 01 25, e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl 

Opole, 15.03.2011r. 

Szanowni Państwo 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim respondentom Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu Ewa Szkic 
Czech informuje, że na terenie Państwa gminy niezależnie od rozpoczynającego się od 1.04.2011 r. i trwającego do 30.06.2011 r. 
Narodowego Spisu Ludności, przeprowadzane są zwykłe, standardowe oraz obligatoryjne badania ankietowe prowadzone przez 
pracowników etatowych Urzędu Statystycznego w Opolu nazywanymi ankieterami statystycznymi. 

Ankieterzy statystyczni w losowo dobranych gospodarstwach domowych przeprowadzają badania ankietowe z użyciem formula-
rza papierowego. Ankieterzy statystyczni przeprowadzający wywiady są odpowiednio wyszkoleni, a w celu zapewnienia Państwu 
bezpieczeństwa zostali wyposażeni w identyfikator oraz upoważnienie Dyrektora Urzędu. Każdy respondent ma możliwość  
sprawdzenia tożsamości ankietera poprzez ustalenie zgodności danych z dowodem osobistym. Każdy z Państwa, odwiedzony 
przez ankietera statystycznego, może w każdej chwili potwierdzić jego tożsamość pod numerami telefonów: 

 

 

Dyrektor Urzędu informuje, że rachmistrz spisowy to nie ta sama osoba co ankieter statystyczny. 

 Rachmistrz spisowy odwiedzi tylko te gospodarstwa, które zostaną wylosowane do spisu reprezentacyjnego. W praktyce 
oznacza to, że wszyscy musimy wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym, ale tylko 20 % z nas będzie tworzyło populację 
wylosowaną przez komputer, która będzie zobligowana do udzielenia odpowiedzi rachmistrzom spisowym  

 Wszyscy odpowiemy na 15 pytań, a tylko losowo wybrana grupa respondentów tj. 20% zobligowana zostanie do odpowiedzi 
na pytania dodatkowe zadane przez rachmistrza spisowego. Tylko do tych z ok. 20% gospodarstw domowych, które nie dokonają 
samospisu poprzez Internet do dnia 15 czerwca 2011 r. przyjdzie rachmistrz spisowy celem przeprowadzenia wywiadu. Każdy  
z Państwa będzie mógł sam zdecydować o formie spisania się podczas NSP 2011. Zaprojektowano specjalnie dla Państwa trzy me-
tody przeprowadzania wywiadu: 

1) Samospis internetowy - respondent sam odpowiada na pytania za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie Głównego Urzę-
du Statystycznego - termin samospisu to 1.04.2011r. do 16.06.2011r. http://www.stat.gov.pl/gus 

2) Wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego - czas trwania 8.04.2011 r. do 30.06.2011 r. 

3) Wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego - w ter-
minie od 8.04.2011r do 30.06.2011 r. 

Dyrektor Urzędu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, aby współpracowali z ankieterami statystycznymi  
i rachmistrzami spisowymi. 

Dyrektor Urzędu zapewnia iż dane, jakie uzyskają ankieterzy oraz rachmistrze od respondentów, podlegają procedurom ochro-
ny i zabezpieczeń. 

     Z poważaniem  

     DYREKTOR  

           /-/ dr Ewa Szkic-Czech 

Sekretariat Urzędu 77 453-14-52 

Wydział Badań Ankietowych 

Kierownik 77 423-09-85 

Rzecznik Prasowy 77 423-01-10 w. 13 lub 28 

Inspektorzy 77 423-09-96 
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INFORMACJA O TERMINIE  
SESJI RADY GMINY  

Dnia 18 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 

sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności  

w okresie między sesjami. 
6. Informacja przewodniczącego z dzia-

łalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji 

z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja o sposobie załatwienia 
interpelacji radnych. 

9. Interpelacje radnych. 
10. Udzielenie informacji nt. działania 

Domów Pomocy Społecznej na tere-
nie Gminy Branice. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Branice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
w budżecie gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu 
Sołectwa Dzierżkowice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dotyczącej dzierżawy nie-
ruchomości (działka nr 346/3 położo-
na w Branicach). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dotyczącej dzierżawy nie-
ruchomości (działka nr 228 położono 
w Jędrychowicach). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dotyczącej dzierżawy nie-
ruchomości (działka nr 236/2 położo-
na w Jędrychowicach). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeka-
zania nieruchomości (działki położo-
ne w Branicach). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeka-
zania nieruchomości (działki nr: 132/-
25, 132/40 położone w Branicach). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości (działki nr:189/3, 
189/4 położone w Branicach). 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XVII/94/2000 Rady Gmi-
ny Branice z dnia 7 marca 2000r. w 
sprawie sprzedaży mienia. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Brani-
ce miejsc sprzedaży napojów alkoho-
lowych. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
na terenie gminy Branice liczby punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoho-
lu przeznaczonego do spożycia poza 
miejscem sprzedaży. 

23. Podjecie uchwały w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, ustalenia 
inkasentów. 

24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zakończenie sesji. 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 7 kwietnia zostało wywieszone 
obwieszczenie, w którym podaje się do 
publicznej wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży, oznaczonych 
według: 

1. Działka nr 132/55 o pow. 0.0105 ha 
opisana w KW OP1G/00034977/3, 
położona w miejscowości Branice. 

2. Działka nr 132/57 o pow. 0.0219 ha 
opisana w KW OP1G/00021372/8, 
położona w miejscowości Branice. 

3. Opis w/w nieruchomości: 

− działka nr 132/55 i 132/57 są niezabu-
dowane i sąsiadują z działkami zabu-
dowanymi budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, kotłownią i przed-
szkolem. Posiadają dostęp do drogi 
n ieutwardzonej ,  wewnę t rznej 
(służebność w działce przedszkolnej) 
ze zjazdem do drogi o nawierzchni 
utwardzonej w odległości 50 m. 
Uzbrojenie: wodociąg, energia elek-
tryczna występuje w drodze przylega-
jącej do działki. Działka ma kształt 
regularny. Ukształtowanie terenu 
płaskie.  

4. Wartość nieruchomości: 

- działki nr 132/55:  2.280,00 zł. 

- działki nr 132/57:  3.180,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie bezprzetargowej celem 
poprawienia warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 1.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doli-
czony zostanie podatek VAT według 
stawki 23%. 

Z dniem 18 maja 2011r. upływa termin 
złożenia wniosku przez osobę, której 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34, 
ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej usta-
wy. 
Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Branicach Daniel Szponder  
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w Opolu. 

26 marca 2011r. 
uczeń szóstej klasy 
SP w Branicach wraz  
z nauczycielką histo-
rii mgr Małgorzatą 
Podkówka i rodzica-
mi byli obecni na 
uroczystości wręcze-
nia nagród i dyplo-
mów laureatom Wo-
jewódzkich Konkur-
sów Przedmiotowych 
Szkół Podstawowych 
w Opolu. Daniel 
otrzymał dyplom lau-
reata oraz zaświad-
czenie zwalniające go 
z testu kompetencji 
klas szóstych przysługujące laureatowi.  

To wyróżnienie zdobył biorąc kolejno 
udział w eliminacjach szkolnych i gmin-

nych zdobywając  
I miejsce i kwalifikując 
się do wojewódzkiego 
finału tego konkursu. 
13 marca Daniel brał 
udział w Wojewódz-
kim Finale Konkursu 
Historycznego i uzy-
skał 85% możliwych 
punktów zdobywając 
tytuł laureata.  

7 kwietnia Daniel 
uczestniczył w Powia-
towym Konkursie Hi-
storycznym zdobywa-
jąc I miejsce. 

Serdecznie mu gratulu-
jemy i życzymy dal-

szych sukcesów w nauce. 

Małgorzata Podkówka 
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 7 kwietnia zostało wywieszone 
obwieszczenie, w którym podaje się do 
publicznej wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży, oznaczonej 
według: 

1. Działka nr 90 o pow. 0.2063 ha opisa-
na w KW OP1G/00028529/3, położo-
na we wsi Turków. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 90 jest niezabudowana  
i sąsiaduje z typową zabudową zagro-
dową oraz gruntami użytkowanymi 
rolniczo. Posiada dostęp do drogi 
publicznej o nawierzchni asfaltowej, 
przeciętnej jakości w terenie o nie-
wielkim nachyleniu. Działka nie-
uzbrojona z możliwością doprowa-
dzenia przyłączy do sieci wodnej  
i elektrycznej. Działka ma kształt 
regularny. Ukształtowanie terenu 
niewielkie z nachyleniem w kierunku 
południowo- wschodnim.  

3. Wartość nieruchomości - 10.110,00 
zł. 

4. Wadium: - 1.011,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 

Z dniem 18 maja 2011r. upływa termin 
złożenia wniosku przez osobę, której 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34, 
ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej usta-
wy. 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

 

Termin wywieszenia obwieszczenia 
21 dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 7 kwietnia zostało 
wywieszone obwieszczenie, w któ-
rym podaje się do publicznej wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, oznaczonej według: 

1. Działka nr 278/8 o pow. 0.1200 ha 
opisana w KW OP1G/00021372/8, 
położona w miejscowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 278/8 jest niezabudowa-
na położona w środkowej części 
wsi, dobrze zagospodarowanej, 
sąsiaduje z działkami niezabudo-
wanymi pod zabudowę mieszka-
niową oraz blokami mieszkalnymi. 
Niedaleko znajduje się kościół  
i szpital. Posiada dostęp do drogi 
publicznej o nawierzchni asfalto-
wej, przeciętnej jakości. Uzbroje-
nie: wodociąg, energia elektryczna, 
kanalizacja występuje w drodze 
przylegającej do działki. Działka 
ma kształt regularny. Ukształtowa-
nie terenu płaskie.  

3. W a r t oś ć  n i e r u c h o m oś c i  
- 11.960,00 zł. 

4. Wadium: - 1.196,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: 
sprzedaż w formie przetargu. 

 

Z dniem 18 maja 2011r. upływa ter-
min złożenia wniosku przez osobę, 
której przysługuje pierwszeństwo  
w nabyciu nieruchomości na podsta-
wie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowa-
nej wyżej ustawy. 

 

Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, 
umieszczenie na łamach NTO i gazety 
lokalnej: Informator Branicki i gazety 
powiatowej Rzecz Powiatowa. 

 

Termin wywieszenia obwieszczenia 
21 dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 7 kwietnia zostało wywieszone 
obwieszczenie, w którym podaje się do 
publicznej wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży, oznaczonej 
według: 

1. Działka nr 920/1 o pow. 0.0372 ha 
opisana w KW OP1G/00007522/1, 
położona w miejscowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 920/1 jest niezabudowana 
i sąsiaduje z typową zabudową za-
grodową gospodarczymi. Posiada 
dostęp do drogi publicznej o na-
wierzchni asfaltowej, przeciętnej 
jakości. Uzbrojenie : wodociąg, ener-
gia elektryczna występuje w drodze 
przylegającej do działki. Działka ma 
kształt regularny. Ukształtowanie 
terenu płaskie.  

3. W a r t oś ć  n i e r u c h o m oś c i  
- 4.390,00 zł. 

4. Wadium: - 439,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 

Z dniem 18 maja 2011r. upływa ter-
min złożenia wniosku przez osobę, 
której przysługuje pierwszeństwo  
w nabyciu nieruchomości na podsta-
wie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej 
wyżej ustawy. 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia obwieszczenia  
21 dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

 

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 
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„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, 
lecz po czasie jej trwania” 

Robert Paulet 
 

17 marca 2011 w Domu Kultury w Bra-
nicach odbyła się uroczystość „Złotych 
Godów”. Naszymi gośćmi były pary mał-
żeńskie, które w zeszłym roku obchodziły 
50 rocznicę ślubu: Państwo Alina i Mi-
kołaj Dębiccy z Lewic, Maria i Jerzy 
Giermala z Wódki, Maria i Józef 
Grzeszczuk z Bliszczyc, Aleksandra  
i Józef Konopscy z Włodzienina oraz 
Janina i Józef Szelepa z Lewic. Państwo 
Kazimiera i Jan Kawałkowscy z Jędry-
chowie ze względów zdrowotnych nie 
mogli przybyć na uroczystość, w związku 
z czym medale oraz życzenie doręczono 
jubilatom do domu.  

Podczas uroczystości Pani Wójt Maria 
Krompiec wręczyła jubilatom przyznane 
przez Prezydenta RP odznaczenia za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Poza tym 
goście otrzymali kwiaty i listy gratulacyj-
ne. Uroczystość ozdobiły występy mło-
dzieży z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Branicach.  

Po części oficjalnej goście zostali za-
proszeni do stołu na skromny poczęstu-
nek. Przy ciastku i herbatce jubilaci dzie-
lili si ę swymi wspomnieniami z przeży-
tych lat. Opowiadali o swoich rodzinach, 
o dzieciach, wnukach, o swoich rado-
ściach i troskach. Tym wspomnieniom 
wstecz często towarzyszyła łezka wzru-
szenia.  

Świętowanie 50 tej rocznicy ślubu to 
ogromne wydarzenie nie tylko dla jubila-
tów i ich rodzin. To radość i powód do 
dumy dla całej społeczności lokalnej, 
ponieważ jubilaci swym życiem dali 
świadectwo trwałości i wielkości małżeń-
stwa i rodziny .Te pary stanowią wzór  
i piękny przykład zgody i miłości małżeń-
skiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj 
decydują się połączyć węzłem małżeń-
skim. Mamy nadzieję, że nadal będą słu-
żyć swym przykładem i doświadczeniem 
dla dobra przyszłych pokoleń. 

 

Drodzy jubilaci lata temu złączeni wę-
złem małżeńskim wyruszyliście na nową 
drogę życia. Dziś gratulujemy Wam że 
dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej  
i życzymy aby łączące Was uczucie doda-
wało Wam sił i wytrwałości na dalsze 
wspólne lata, oraz doczekania w dostatku 
i zdrowiu kolejnych rocznic. 

Jolanta Misiurka. 

Jubileusz „Złotych Godów” 

Maria i Józef Grzeszczuk 

Aleksandra i Józef  Konopscy Maria i Jerzy Giermala 

Janina i Józef Szelepa Alina i Mikołaj Dębiccy 
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Dzień Otwarty w Publicznym Przedszkolu w Branicach 
Wychodząc naprzeciw Rodzicom  

a przede wszystkim dzieciom otworzyli-
śmy kolorowy świat naszego przedszkola 
podczas Dnia Otwartego. Przyszłe przed-
szkolaki przekraczając próg placówki  
mogły uczestniczyć w codziennym życiu 
naszego przedszkola. Rodzice podpatrzy-
li formy zajęć dydaktycznych, wesołe 
zajęcia rytmiczne wyposażenie sal, oraz 
ogrodu przedszkolnego. Nauczyciele 
pełniący tego dnia dyżury i oprowadzają-
cy gości po naszej placówce starali się 
odpowiedzieć na wszystkie, nurtujące 
pytania Rodziców. Dodatkową atrakcją 
dla uczęszczających już przedszkolaków 
była wizyta uczniów Szkoły Podstawo-
wej we Włodzieninie, które zaprezento-
wały umiejętności wokalne i aktorskie 
wprowadzając dzieci w radosny świat 
muzyki. 

Wszystkie podejmowane przez nas 
działania mają na celu ułatwić dziecku 
start w przedszkolu oraz zachęcić kolej-
nych rodziców do współpracy z przed-
szkolem i nauczycielem. 

Rzeczywiste współdziałanie rodziców 
naszych wychowanków z przedszkolem  
obejmuje realizację nie tylko wspólnie 
ustalonych postępowań z dzieckiem, ale 
również pracy na rzecz placówki. Na-
uczycielki poszukują najbardziej efek-

tywnych form, aby za ich pomocą włą-
czyć rodziców w pracę przedszkola.  
W dużym stopniu udało się ujednolicić 
oddziaływanie na dziecko w domu  
i przedszkolu. Dobra współpraca nauczy-
cieli z Rodzicami, wzajemna akceptacja  
i zrozumienie procentują w efektach od-
działywań edukacyjnych. Dzięki temu 
został nawiązany bliski kontakt z rodzi-
cami i bardzo serdeczny ich stosunek do 
naszych przedsięwzięć za co serdecznie 

Dziękujemy. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola  
w Branicach z oddziałami zamiejscowymi  

 w Bliszczycach i Wysokiej 

Jak każe tradycja ok. 600 uczniów  
i przedszkolaków z Polski i Czech spo-
tkało się na moście granicznym. Powita-
nie wiosny ma już 20 - letnią tradycję. Co 
roku uczniowie robią marzanny lub mo-
reny jak określa się to w języku czeskimi 
i wspólnie wrzucają je do rzeki Opawy. 
Następnie odbywają się zabawy integra-

cyjne w dolinie za rzeką przy ognisku, 
gdzie wszyscy uczestnicy otrzymują 
poczęstunek. Jest to jednocześnie możli-
wość poznania wspólnych tradycji ob-
chodów tego rodzaju uroczystości. Mi-
mo że w Czechach nie ma tak bardzo 
rozpowszechnionej tradycji witania wio-
sny, to jednak mieszkając  na pograni-
czu polsko - czeskim wzajemne zwycza-
je się przenikają.    

 Teresa Jajdelska  
Kierownik ZOOKiS Branice  

Powitanie Wiosny  
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Zima na sportowo cz. II 
Trampkarze „ORŁA” Branice - NAJLEPSI !!! - sekcja d o lat 15. 

W dniu 16. 02. 2011r. w Głubczycach 
odbył się powiatowy turniej piłki nożnej 
trampkarzy o puchar Starosty Głubczyc. 
Do turnieju przystąpiły wszystkie druży-
ny piłkarskie z naszego powiatu, przy 
których prowadzone są drużyny młodzi-
ków.  

Drużyna naszych trampkarzy oczywi-
ście skorzystała z zaproszenia i pod opie-
ką Macieja Nowaka, Mariusza Pawęskie-
go i Mieczysława Pawlisza – (zarządu 
klubu) wyruszyła na boje. 

Faworytami turnieju były drużyny Po-
loni Głubczyce, Kietrza i Dzierżysławia, 
któremu kibicował sam Starosta Józef 
Kozina. W pierwszym zaciętym meczu, 
Branice pokonało Polonię Głubczyce  
2-1 i tu zaświeciła iskierka nadziei na 
jakiś medal. Ten mecz dał nam dużą wia-
rę we własne siły (potrafimy grać).  

W drugim meczu stanęli śmy naprzeciw 
drużyny z Bogdanowic. W całym meczu 
przeważaliśmy (mecz do jednej bramki), 
ale tylko i aż 0-0, ponieważ po tym me-
czu okazało się, że jesteśmy w finale.  

Wygraliśmy swoją grupę i czekaliśmy, 

kto pierwszy w drugiej grupie.  
Podchodzi do mnie Kajetan Czepczor – 

bramkarz i mówi. Panie Maćku, tylko nie 
Kietrz, oni są od nas więksi i nas skopią, 
musimy sobie odpuścić.  

Odp. Co ty mówisz, wzrost nie świad-
czy o technice, dla mnie najlepszą druży-
ną jesteście wy. 

No i padło w finale musimy grać z Kie-
trzem.  

Do meczu podchodziliśmy bojaźliwie, 
faktycznie mieli bardzo wyrośniętą dru-
żynę jak na trampkarzy.  

Pierwsze minuty i przegrywamy 1-0, 
ale zaczynam podpowiadać chłopcom  
o słabych punktach Kietrza. Wiara zaczy-
na wracać i tuż przed końcem pierwszej 
połowy jest 1-1. 

W przerwie odpowiednie słowa mobili-
zacji dla chłopców i na drugą wychodzą 
już z innym nastawieniem. 

Co w drugiej, brak słów, to był mecz 
godny transmisji telewizyjnej w C+. 

Kajetan Czepczor - trzy piękne parady 
w bramce, 

Fabian Russ i Roman Forma - stalo-

wa, żelazna obrona nie do przejścia, 
Moskała Szymon, Moryl Sebastian, 

Michałków Remigiusz – środek pola, 
piękne asysty, 

Kijewski Aleksander, Kijewski Da-
niel, Balicz Krzysztof, Zimnawoda Ja-
kub – atak i piękne bramki. 

Wygrywamy finał z Kietrzem 3-1 trzy 
gole w finale zdobył Kijewki Daniel. 

Wygrali śmy powiat.  
Puchar i nagrody rzeczowe wręczał sam 

Starosta Głubczyc. 
19. 02. 2011r ponownie turniej tramp-

karzy o puchar Wójta Gminy Branice. 
Trampkarze z Branic nie dali szans 

nikomu. 
W ciągu jednego tygodnia dwa pucha-

ry, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.  
Dzieci z pewnością na długo zapamię-

tają takie ferie.  
Pozdrawiam i zapraszam na stadiony 

wszystkich piłkarzy, jak i sympatyków 
piłki nożnej w naszej gminie.  

 
 Maciej Nowak. 

Pod takim hasłem w dniach:  
04.03.2011r. w Przedszkolu w Lewicach, 

14.03.2011 r. w Przedszkolu we Wło-
dzieninie, 15.03.2011 r. w Przedszkolu  
w Dzbańcach, strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lewicach – Leszek 
Szelepa, Adam Madera, Maciej Pytel  
i dzielnicowy policji aspirant Piotr Po-
leszczuk przeprowadzili cykl spotkań  
z przedszkolakami na temat zagrożeń 
jakie czyhają na nie w życiu codziennym, 
a także roli strażaków i policjantów  
w zapewnieniu bezpieczeństwa. Celem 
pierwszej części programu przygotowa-
nego przez OSP w Lewicach jest przygo-
towanie dzieci do przyszłej pracy spo-

łecznej na rzecz ochrony 
życia, zdrowia i ewentu-

alnej służ-
by w szere-
gach mun-
durowych. 
Większość 
m i l u s iń -
s k i c h 
p i e r ws z y 
raz miała 
możliwość 
zobaczenia z bliska poli-
cjanta i strażaka w mundu-
rze, który tylko na chwilę 
ich onieśmielił. Bardzo 
chętnie zadawały pytania  
i dzieliły 

się swoimi spostrzeże-
niami. W atmosferze 
zabawy przyswajały 
sobie wiedzę między 
innymi: o szkodliwości 
dymu papierosowego  
i innych używek, przy-
czyn powstawania po-
żarów, ochrony przyro-
dy, pracy policjanta  
i strażaka.  

Gdy tylko na dwo-
rze zrobi się trochę cie-
plej zrealizowana zostanie druga część 

programu, który przewiduje wizyty 
przedszkolaków w jednostkach OSP  
w Lewicach i dzielnicowych Policji  
w Branicach, zakończone wspólnymi 
obchodami Dnia Dziecka.  

OSP Lewice 

„JESTEM MAŁYM STRAŻAKIEM” 
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 Sport w branickim Gimnazjum 

Zespół Gimnazjalno - Szkolny  

w Branicach zaprasza na  

 

 

Miejsce:  Hala sportowa Gimnazjum w Branicach  

Data:  16.04.2011r .  
 Uroczyste  olimpijskie otwarcie turnieju: 9.00  

Drużyny wyst ępuj ące: 

► ŠK JUVENTUS Žilina (Słowacja)    

► ZŠ a MŠ Štramberk (Czechy) 

► SPŠ a SZŠ Krnov (Czechy)  

► Gimnazjum nr 5 w Radomiu  

► Gimnazjum w Istebnej  

► Gimnazjum Baborów  

► Gimnazjum Kietrz  

► Gimnazjum Branice 

Podczas turnieju b ędzie mo żna obejrze ć prace plastyczne młodzie ży szkolnej pod hasłem: 

MŁODOŚĆ, TRZEŹWOŚĆ, SPORT i ZDROWIE, wyst ępy grupy tanecznej IMPULS.  

Przygotowana b ędzie równie ż prezentacja miejscowo ści dru żyn bior ących udział w turnieju 

oraz prezentacja osi ągni ęć sportowych uczniów Gimnazjum w Branicach.  

VII Mi ędzynarodowy Wielkanocny Turniej  
Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt 

 Branice, 16.04.2011r. 
 

Program minutowy 

  8.15 – 8.45  - Przybycie ekip 

  9.00    - Uroczyste olimpijskie otwarcie turnieju 

  9.15    - Podsumowanie akcji profilaktyczno  – terapeutycznej  „MŁODO ŚĆ,  
                                                      TRZEŹWOŚĆ,  SPORT  i ZDROWIE” 
  9.40.     - Mecze eliminacyjne (2 grupy po 4 drużyny) systemem „każdy z każdym” 
  13.00.     - Obiad dla uczestników turnieju 

  13.45.   - Mecze półfinałowe 

  15.15.   - Mecze o miejsca 7-8, 5-6, 3-4, 1-2, 

  17.00.   - Uroczyste zakończenie turnieju 
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W marcu 2011r. 
 

Urodzili się 
 
 

1. Antoszczyszyn Karol - Wysoka 
2. Jajdelska Zuzanna – Branice 
3. Świątek Fabian – Włodzienin 
4. Kupnicka Laura  - Niekazanice 
 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

 
 

W miesiącu marcu na terenie 
Gminy Branice nie zawarto 
żadnego związku małżeńskiego. 
 
 
 
 

Odeszli 
 
 

1. Knaś Dominik - lat 54 z Branic 
2. Redel Marian  - lat 83 z Branic 
3. Półchłopek Władysława   - lat 89  

z Bliszczyc 
4. Bialik Ewa - lat 67 z Branic 
5. Gęsior Gabriel - lat 86 z Lewic 
6. Synoś Tadeusz - lat 80 z Bliszczyc 
7. Czech Lidia - lat 49 z DPS 

Dzbańce 
8. Szura Pelagia - lat 92 z DPS 

Dzbańce 
9. Bajerowski Jakub   - lat 83 z DPS 

Boboluszki 
10. Modzelewski Stefan   - lat 71 z Bo-

boluszek 
 

 
Cześć Ich pamięci ! 
   

 
W gminie 
 
 

Statystyka demograficzna 
 

W naszej gminie jest 7097 
mieszkańców, 

w tym 3662  kobiety 
 
 
W marcu 2010 r. było nas 7186 osób 

Z Branic i okolicznych miejscowości 
wywodzi się wiele interesujących posta-
ci, których działalność w swoich dzie-
dzinach przyniosła im znaczny rozgłos. 
W poprzednim numerze przedstawione 
zostały dwie sylwetki duchownych, któ-
rych życie stanowi swego rodzaju moral-
ny wzorzec. Obiektywizm historyczny 
obliguje mnie do przedstawienia czytel-
nikom również osób wywodzących się  
z naszych terenów, które budzą kontro-
wersje w sferze przyjętego przez nich 
światopoglądu. Niewątpliwie taką posta-
cią jest znany kompozytor niemiecki 
Joseph Snaga.  

Urodził się on 3 czerwca 1871 roku 
w Branicach. Jego rodzicami byli Joseph 
i Johanna Snaga z domu Thusek. Chrztu 
Świętego udzielił mu w dniu 5 czerwca 
1871 roku proboszcz parafii WNMP  
w Branicach ks. Ludwig Werner. Rodzi-
cami chrzestnymi byli: Stephan 
Semmler, Antonie Grubersky, Isidor 
Thusek oraz M. Thiela z domu Janotta 
zamieszkali w Branicach. Nazwisko 
Snaga było dość rozpowszechnione  
w Branicach. W tym czasie w księgach 
parafialnych spotkać można np. Franza 
Snaga, Rajmunda Snaga, Juliusa Snaga. 
Koligacje rodzinne kompozytora mogą 
być przedmiotem osobnych badań. Bez-
spornym jest fakt, że miał on młodszą 
siostrę Hedwig urodzoną 9 sierpnia 1873 
roku, która wyszła za mąż za M. Korber. 
Hedwig zmarła 18 lutego 1928 roku.  

Od najmłodszych lat Joseph przeja-
wiał zainteresowanie muzyką. Uzdolnio-
ny chłopiec kształcił się w szkołach mu-
zycznych w Ratyzbonie, Regensburgu 
następnie od 1898 roku w Uniwersytec-
kim Konserwatorium w Lipsku. W la-
tach 1899 - 1902 studiował muzykę  
w Wyższej Szkole Muzycznej w Berli-
nie. Oprócz kompozycji studiował rów-
nież dyrygenturę. W latach 1905 – 1916 
pracował jako główny dyrygent w Dus-
seldorfie. W 1916 roku przeniósł się do 
Berlina, gdzie wykładał w tamtejszym 
Konserwatorium. Pracował również  
w berlińskim Apollotheater i Wintergar-

ten. Był bardzo płodnym kompozytorem. 
Komponował operetki, utwory scenicz-
ne, pieśni, utwory chóralne, msze, mar-
sze, tańce. Na uwagę zasługują operetki, 
których skomponował 12: Der Rodelzi-
geuner (1910), Die Brettldiva (1911), 
Der Lumpenprinz (1912), Die ledige 
Ehefrau (1913), Prinz Alexander (1914), 
Hanuschka (1918), Der Hutmacher Se-
iner Durchlaucht (1918), Das kleine Ma-
del (Oldenburg 1918), Das bild der 
Favoritin (1923), Der Leibkutscher des 
Fridricus Rex (1923), Wen Liebe be-
fiehlt (Furth/Bayern 1935), Die Weltme-
ister (1935). Rozgłos jednak przyniosły 
mu komponowane marsze i pieśni woj-
skowe. Stworzył ich bardzo dużo. Mię-
dzy innymi: Hurra – Die Regimentsmu-
sik Marsch Free, Eizug der Gladiatoren 
Marsch Triumph, Tiroler Kaiserjager 
Marsch czy też Wien bleibt Marsch.  

Stał się głównym kompozytorem 
niemieckich marszów i pieśni wojsko-
wych. Utożsamiany jest z ideałami mili-
taryzmu niemieckiego, w tym również 
okresu nazizmu w Niemczech. Dyrygu-
jąc orkiestrą Grammophan Blas Orchestr 
nagrał wielonakładowe płyty z marsza-
mi. Jego nagranie płytowe ze wspomnia-
ną orkiestrą hymnu narodowego Nie-
miec „Deutschland, Deutsachland uber 
alles”, było jedną z najbardziej rozpo-
wszechnianych płyt w tym okresie.  
W roku 1928 nagrał płytowy Album 
Militermarsche. Do dnia dzisiejszego na 
aukcjach internetowych można spotkać 
wiele płyt nagranych przez J. Snaga. 

Dorobek kompozytora świadczy  
o jego niewątpliwym talencie muzycz-
nym. Wyznawany światopogląd, stawia-
jący go w kręgu twórców związanych  
z systemem totalitarnym hitlerowskich 
Niemiec budzi do dnia dzisiejszego kon-
trowersje wśród muzykologów i history-
ków. Myślę, że nakreślona przeze mnie 
postać wzbudzi refleksję wśród czytelni-
ków na kanwie wyboru wartości  

 

dr Benedykt Pospiszyl 

Branicki kompozytor Joseph Snaga 1871-1946 


