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Wycinasz drzewo? Sprawdź, czy możesz!!!
Samowolne (bez zezwolenia) wycięcie drzewa, po pierwsze może być traktowane jak wykroczenie podlegające stosownej karze,
o czym mówi ustawa z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275) a zwłaszcza
Art. 120. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo
wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 75 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Po drugie, może być zastosowana administracyjna kara pieniężna, którą nakłada Wójt zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
Do wycięcia drzew lub krzewów potrzebne jest zezwolenie zgodnie z art. 83 w/w ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy to także
drzew na prywatnych działkach. Właściciel, który zetnie swoje drzewa bez uzyskania pozwolenia naraża się na ogromne kary.
Liczy się je w dosyć skomplikowany sposób. Jest to trzykrotność należnej opłaty, która zależna jest od obwodu pnia oraz
gatunku drzewa.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, dostępny jest w Referacie Rozwoju Gospodarki Gminnej Urzędu
Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, pokój 17, oraz na stronie internetowej Urzędu www.branice.pl
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

Nielegalna wycinka drzew w Wysokiej
Pomimo tych wydawałoby się powszechnie znanych (zamieszczonych
powyżej informacjach), w ostatnim czasie doszło do nielegalnej wycinki i kradzieży drzewa w pobliżu miejscowości

razem już nie zamaskowane ślady
działalności amatorów nie swojej
własności. Łącznie na przestrzeni
ok. 200m wycięt yc h
został o
w przybliżeniu 8
drzew i konarów.
Być może, powodem tej niezgodnej z
prawem działalności jest bieda i zwią-

Wysoka. Na terenie starej piaskowni,
pod niewinnie wyglądającą stertą gałęzi,
ujawniono pień po świeżo ściętym drzewie. Kilka metrów dalej następne, tym

zany z nią brak środków na zakup opału,
ale nie usprawiedliwia to
faktu zwykłej kradzieży,
tym bardziej że w pobliżu leży duża ilość porzuconych, butwiejących pni
drzew, które mogłyby
zostać legalnie zabrane
po uzyskaniu odpowiedniej zgody Urzędu Gminy. Śledztwo w
sprawie kradzieży prowadzi policja.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 14 GRUDNIA 2010 R. DO DNIA 24 STYCZNIA 2011 ROKU
I. ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Zorganizowałam spotkanie z pracownikami Urzędu i podległych jednostek i przedstawiłam im swoje oczekiwania dot. funkcjonowania, dyscypliny oraz wprowadzenia od nowego roku projektu „Urząd z ludzką twarzą”.
2. Dokonałam zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy przywracając strukturę samodzielnych stanowisk pracy.
3. Analizowałam i zapoznawałam się z projektem budżetu na 2011 r.
4. Podejmowałam decyzje w sprawach bieżącego funkcjonowania gminy dowiadując się od pracowników o sprawach zaszłych
i bieżących.
5. Rozpoczęłam prowadzenie negocjacji ze Związkiem Pracowników Oświaty SOLIDARNOŚĆ dot. zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (odbyły się już dwa spotkania).
6. Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem Szpitala w sprawie zmniejszenia odpłatności za korzystanie przez Stowarzyszenie AA
z pomieszczeń szpitala (Pawilon C).
7. Przeprowadziłam wizję w budynku na ulicy Słonecznej, aby podjąć próby ostatecznego rozwiązania problemu zagospodarowania pomieszczeń na poddaszu budynku na mieszkania, ustalenia części wspólnych wspólnoty i gminy i w końcu sprzedaży lokali
mieszkalnych w tym budynku (pozostawiając jedynie dwa mieszkania lokatorskie gminne na poddaszu).
8. Zbyłam 3 nieruchomości (w Wiechowicach, 2 w Lewicach) oraz jeden lokal mieszkalny w Branicach.
9. Rozwiązałam umowę o partnerstwie z Województwem Opolskim w zakresie projektu e-szkoła.
10. Potwierdziłam wcześniejszą zgodę na oświetlenie kościoła w Bliszczycach.
11. Spotkałam się z zarządem klubu ORZEŁ, a następnie ze wszystkimi klubami sportowymi dot. możliwości budżetowych gminy
w finansowaniu sportu.
12. Uczestniczyłam w pracach komisji konkursowej, która wyłoniła nowego pracownika na stanowisko ds. pozyskiwania środków
UE.
13. Rozpoczęłam rozmowy dot. konieczności zmian planu miejscowego zagospodarowania w Branicach wyznaczającego obszary
pod zabudowę mieszkaniową aby uwzględnić wnioski przedsiębiorstwa LEMET we Branicach.
II. INWESTYCJE I REMONTY:
1. Jeszcze w grudniu 2010 r. sfinansowaliśmy przygotowanie PT i kosztorysu inwestorskiego w wersji elektronicznej na drogę
Lewice-Zubrzyce i z końcem grudnia przekazaliśmy za pokwitowaniem cały komplet do UMiG Głubczyce.
2. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do ogłaszania przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w Branicach (SIWZ).
3. Przeprowadziłam rozmowę z Panią Kłopoć Dyrektorem PROW w Opolu dot. aneksowania umowy na wydłużenie czasu zakończenia i etapowanie budowy oczyszczalni ścieków oraz przygotowywaliśmy zmiany w zestawieniu rzeczowym do wcześniej
złożonego wniosku.
4. Zwróciliśmy się o wydłużenie terminu zakończenia realizacji adaptacji budynku żłobka na Centrum Aktywizacji ZawodowoGospodarczej w Branicach.
5. Wystąpiłam do WZIR, OGDW i Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawach ich planów remontowych i inwestycyjnych na terenie naszej gminy, a w przypadku WZIR i OGDW odnośnie przekazania informacji dot. naszego bezpieczeństwa powodziowego
w kontekście planowanej realizacji budowy po stronie czeskiej zbiornika NOVE HERMINOVY.
6. Kończyliśmy uzupełniać braki w złożonym wniosku na remont Świetlicy we Włodzieninie i obecnie oczekujemy na zaproszenie
do podpisania umowy o dotacje.
7. Rozwiązaliśmy problem budowy szamba przy Świetlicy we Włodzieninie.
III. SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. W okresie od dnia zaprzysiężenia do świąt Bożego Narodzenia uczestniczyłam w kilkunastu spotkaniach jasełkowych i wigilijnych na terenie naszej gminy oraz w Głubczycach na spotkaniu Związku Niewidomych.
2. Uczestniczyłam w uroczystej mszy świętej poświęconej naszej jedynej 100-latce Pani Kozakiewicz z Włodzienina.
3. Uczestniczyłam w spotkaniu Zarządu OSP.
4. Spotkałam się z Caritas CHRISTI oraz Stowarzyszeniem IMMACULATA odnośnie przyszłej współpracy i wsparcia nie tylko
finansowego w realizacji przez nich działań.
5. Uczestniczyłam w spotkaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poświęconego akcji zimowej.
6. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dot. dalszej współpracy samorządów powiatu i kontynuowania wcześniejszych działań związanych z organizowaniem samorządowych turniejów sportowych, Festiwalu Kultury czy tez organizacji
dożynek.
7. Uczestniczyłam w spotkaniu-szkoleniu u Wojewody Opolskiego dot. zagospodarowania przestrzennego, rozliczania udzielonych dotacji, realizacji zadań związanych z wymianą dowodów osobistych i rozliczeniem spisu rolnego.
8. Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu LGD w Kietrzu.
9. Uczestniczyłam w spotkaniu w PUP dot. możliwości PUP i potrzeb gmin odnośnie organizacji prac publicznych, interwencyjnych, społecznie użytecznych i staży na 2011 r.
10. Interweniowałam w Zarządzie POZ „Zdrowie Rodziny” odnośnie problemów w funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie.
11. Podjęłam decyzje odnośnie terminu i organizacji dożynek gminnych i powiatowo-gminnych. W roku 2011 dożynki gminne odcd. na stronie 4
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będą się w drugą niedzielę września w Boboluszkach, natomiast w roku 2012 dożynki powiatowo-gminne odbędą się w miejscowości Wysoka.
12. Na posiedzeniu Rady Gminy Branice w dniu 24.01.2011r. na mój wniosek obniżono mi wynagrodzenie do stawek minimalnych
przynależnych stanowisku Wójta Gminy. Obniżyłam sobie wynagrodzenie z trzech powodów; po pierwsze jestem wójtem po
raz pierwszy i jeszcze muszę się dużo nauczyć, więc nie mogę wymagać wyższego wynagrodzenia, po drugie-budżet Gminy jest
budżetem przetrwania i moje roszczenia dotyczące wynagrodzenia byłyby nie na miejscu, po trzecie nie mogłabym spojrzeć
w oczy pracownikom, którzy mają w tym roku wstrzymane podwyżki wynagrodzeń.
I jeszcze jedno, swoją emeryturę zawiesiłam od 1 stycznia 2011 roku.

Środki sołeckie na 2011 r.
Lewice

Michałkowice

4.500 przyznano KGW, LZS i OSP,
6.000 doposażenie placu zabaw,
4.000 na zadaszenie sceny,
i tylko 1.000 utrzymanie czystości we wsi.

6.100 na remont przystanku (kostka i krawężniki),
2490 na utrzymanie czystości i poprawę estetyki wsi.

Gródczany
2.356 na dodatkowe prace przy świetlicy,
1.700 na studzienkę i zakup kręgów,
1.000 na remont altanki,
1.000 na organizację imprez,
2.000 na utrzymanie czystości we wsi.

Jabłonka
5.000 na plac zabaw,
831 na utrzymanie czystości we wsi.

Wódka

Bliszczce

3.500 dla LZS,
3.000 wyposażenie świetlicy,
2.446 zakup kosiarki i opryskiwacza.

10.000 na wykonanie łapacza wód burzowych,
4.000 na zadaszenie i ułożenie kafelek na schody wejściowe
w świetlicy,
500 na malowanie przystanku,
600 na wykonanie tablicy,
2.500 na utrzymanie czystości we wsi.

Dzierzkowice
1.500 wykonanie zapory na rowie,
4.334 remont studzienek,
2.200 zakup kosiarki, utrzymanie czystości we wsi.

Dzbańce-Osiedle

Turków
5.000 na utrzymanie poboczy dróg gminnych w obrębie wsi,
1.476 na utrzymanie czystości we wsi.

7.510 zakup kosiarki (traktor),
6.000 na plac zabaw,
1.000 na paliwo do kosiarek.

Włodzienin-Kolonia

Boboluszki

4.000 na plac zabaw,
2.500 na zakup przystanku PKS,
1.750 na utrzymanie czystości we wsi.

5.000 na ułożenie kostki przed świetlicą,
4.862 na zakup kominka do świetlicy,
2.200 na utrzymanie czystości i upiększenie wsi.

Uciechowice

Branice

7.300 na zakup piecy akumulacyjnych do świetlicy.

22.254 na modernizację placu zabaw.

Niekazanice

Jakubowice

7.000 na remont kuchni w świetlicy,
668 na utrzymanie czystości we wsi.

7.433 na zakup kosiarki (traktor).

Wiechowice

Wysoka

2.500 na remont studzienek kanalizacyjnych,
4.940 na malowanie pomieszczeń po byłym przedszkolu,
150 na malowanie przystanku PKS,
1.000 na utrzymanie czystości we wsi.

2.000 dla LZS,
6.000 dla Stowarzyszenia Kobiet,
7.867 na utrzymanie czystości i poprawę estetyki wsi.

Dzbańce
5.000 na odwodnienie,
586 na utrzymanie czystości wsi.

INFORMACJA O TERMINIE SESII RADY GMINY

Włodzienin

Dnia 28 lutego 2011 r. o godz. 10.00 odbędzie się sesja
Rady Gminy Branice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Branicach.

8.000 na budowę garażu OSP,
2.500 na budowę pomieszczenia gospodarczego przy szatni
LZS,
2.890 na doposażenie świetlicy wiejskiej,
1.000 na wykonanie tablicy pamiątkowej po powodzi 1996r,
1.500 na utrzymanie czystości we wsi.

Nabór wniosków o dofinansowanie
Wójt Gminy Branice informuje, że wnioski o dofinansowanie
realizacji zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2011, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice (II piętro) do dnia 28 lutego. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie. Maksymalna
kwota dofinansowania to 1.500,00 zł.

Jędrychowie
6.945 na świetlicę wiejska,
800 na utrzymanie czystości we wsi.

Posucice
7.000 na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej,
2.302 na utrzymanie czystości we wsi.
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,

• w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na
2011 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK ZA WYWÓZ ŚMIECI

INFORMACJA

Informujemy, że na rok 2011 Firma REMONDIS nie podwyższyła stawki za wywóz
odpadów komunalnych. Dodatkowo zwiększono ilość przyznanych worków do segregacji plastiku i szkła i tak:
• 12 worków otrzymają mieszkańcy od których dokonywany jest odbiór odpadów
dwa razy w miesiącu,
• 9 worków otrzymają mieszkańcy od których dokonywany jest odbiór odpadów
w cyklu mieszanym (okres zimowo-wiosenny -2 razy w miesiącu a okres letni
– raz w miesiącu),
• 6 worków otrzymają mieszkańcy od których dokonywany jest odbiór raz na miesiąc.
Dyrektywy UE nakładają na wszystkich polaków obowiązek składowania we własnym zakresie (np. kompostowniki) odpadów komunalnych, które mogą ulec biodegradacji

Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Branicach
oraz na stronie internetowej
www.branice.pl
zostały wywieszone
obwieszczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY DZIAŁKI

„Zastosowanie innowacyjnej
i ekologicznej technologii produkcji
w firmie LEMET w Branicach”

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 11 lutego zostało wywieszone obwieszczenie informujące o oddaniu na
dzierżawę części działki oznaczoną według:
1. Oznaczenie nieruchomości według:
- KW OP1G/00021372/8, część działki nr 357/;
2. Powierzchnia i położenie działki:
- o pow. 109,50 m2 położona w Branicach;
3. Opis nieruchomości: przedmiotowa działka stanowi część składową działki
siedliskowej budynku Gminy Branice, działka stanowi teren mieszkaniowy. W/w część działki będzie dzierżawiona z przeznaczeniem na parking.
4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 116,07 zł netto/miesięcznie
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa części gruntu na okres 8 lat.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice 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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w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3 w Branicach pod tytułem:

• o wydaniu postanowienia Nr IR7624/6-10/2010 w sprawie podjęcia
postępowania zawieszonego w w/w
sprawie,
• o wystąpieniu do organów współdziałających (Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole nr
pisma IR-7624/6-11/2010 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce nr pisma
IR-7624/6-12/2010) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
• w sprawie wniesienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środ owi s k o n r p i sm a
I R7624/613/2010.
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MICHAŁKOWICE - ,,MAŁA WIOSKA Z DUŻYM SERCEM,,
Michałkowice to miejscowość w naszej Gminie, która liczy sobie zaledwie
190 mieszkańców. Zaledwie, ale nie oznacza to że w tej miejscowości mimo 23
domów nic się nie dzieje! Wręcz przeciwnie. Podążając śladami innych sąsiednich
wsi, które doskonale sobie radzą, mieszkańcy Michałkowic wspaniale się integrują i pragną zrobić wiele dobrego dla swojej miejscowości.
Miniony rok 2010 był dla Michałkowiczan okresem wytężonej pracy na rzecz
estetyki miejscowości. Powstało Stowarzyszenie, wstąpiono do programu ,,Odnowy wsi’’. Każdy poczyniony
krok na przód, to krok do tego, aby w tej
miejscowości żyło się pięknie i przyjemnie. W okresie letnim organizujemy ,,Dzień Dziecka”. Impreza ta cieszy
się ogromnym zainteresowaniem wśród
najmłodszych. Zabawa dożynkowa –
w której uczestniczą mieszkańcy nie tylko
z naszej miejscowości. Każdy jest mile
widziany.
Kiedy zbliża się okres świąteczny organizujemy w kościele ,,Wesołe Mikołaj-

Karta z życia Uciechowic

ki”. Szczególnym przeżyciem były ,,Jasełka’’ i ,,Kolędowanie’’, które
przygotowałam ze wszystkimi dziećmi
z Michałkowic. Jestem niezmiernie
dumna, że mam tak wspaniałych młodych i zdolnych mieszkańców. Ogromnym sukcesem dla nas był występ w VI
Przeglądzie Kolędników w Wyższym

Jak co roku w pierwszą niedzielę
w styczniu w Świetlicy Wiejskiej
w Uciechowicach odbyło się tradycyjne
Bożonarodzeniowe Kolędowanie. W tym
roku miało ono szczególny charakter,
gdyż obecni byli nie tylko mieszkańcy
Uciechowic i okolicznych wiosek, ale
również goście z Czech i Niemiec, dzięki
którym mogliśmy usłyszeć najpopularniejsze kolędy śpiewane w tych krajach.

Seminarium Duchownym w Opolu,
gdzie wystąpiliśmy po raz pierwszy
i byliśmy najlepsi. Dzieci wykazały się
prawdziwą grą aktorską. Serdeczne podziękowania składam rodzicom, którzy
włożyli swój wkład w stroje, aby ich
pociechy wyglądały pięknie i za to, że
wspierały nas swoją obecnością podczas
występu w Opolu.
Ogromnych problemem Michałkowic jest brak miejsca spotkań gdzie moglibyśmy rozwijać talenty naszych pociech, gdzie moglibyśmy się spotkać
przy kawie, cieście i zwyczajnie spędzić
czas poznając się nawzajem. Mamy nadzieję i ogromną wiarę, że i u Nas
w końcu będziemy mieli własną Świetlicę Wiejską. Na zakończenie chciałabym
pozdrowić wszystkich mieszkańców
naszej gminy i życzyć wszystkim sołectwom wytrwałości i pracowitości, aby
Wasze działania przyniosły rezultaty
i niosły radość z osiąganych sukcesów
warto wierzyć, że to co robimy jest
słuszne i ma sens.
Żaneta Malota

Wspólne kolędowanie jest jednym
z wielu spotkań organizowanych od czterech lat w naszej miejscowości. Oprócz
dorocznych zabaw karnawałowych, sylwestrowych i dożynkowych, tradycyjnego Dnia Kobiet, Dnia Matki i odpustu,
bardzo ciepłe i sympatyczne są Spotkania Opłatkowe wszystkich mieszkanek
Uciechowic. Dzięki bezinteresownemu
zaangażowaniu pań z Koła Gospodyń
Wiejskich każda impreza odbywa się
przy suto zastawionym stole, a dodatkową atrakcja jest przybycie na Spotkanie
Opłatkowe Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów.

Każda złotówka, która zostanie po
zorganizowanych zabawach przeznaczona jest na zakup sprzętu do Świetlicy
i kuchni, które z okazji ubiegłorocznych
Dożynek Gminnych zostały wyremontowane. Dzięki temu i młodzież ma teraz
miejsce, gdzie może spotkać się, zagrać
w tenisa stołowego, szachy, karty czy bilard.
Widzimy, że nasza miejscowość rozwija się w dobrym kierunku. Mamy nadzieję, że tak też będzie w przyszłości.
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Jasełkowe przedstawienia oraz wspólne kolędowanie
– tradycją w Jakubowicach
Z inicjatywy aktywnie działającego
Stowarzyszenia „Odnowa wsi Jakubowice” w dniu 16 stycznia 2011w świetlicy
wiejskiej, tradycyjnie już po raz trzeci
spotkali się mieszkańcu wsi na wspólnym kolędowaniu. Spotkanie uświetniły
występy jasełkowe w wykonaniu dzieci
z Szkoły Podstawowej w Uciechowicach. Przedstawienie jasełkowe było

bardzo ciekawe, wzbogacone pięknymi
strojami i pomysłowymi rekwizytami.
Mali aktorzy pięknie odtwarzali swoje
role, z wielkim zaangażowaniem i uczuciem. Wprowadziło ono widzów w niepowtarzalny świąteczny klimat i ukazało
wieczne wartości jakimi są miłość i na-

dzieja. Jedną z atrakcją tego spotkania
było odśpiewanie czeskich kolęd w wy-

konaniu nauczycielki języka czeskiego
ze Szkole Podstawowej w Uciechowicach i jej męża, a także występy gry na
instrumentach muzycznych (skrzypce
i flety) w wykonaniu naszych dzieci
z Jakubowic oraz Księdza Proboszcza.
Spotkanie swoja obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Pani Maria
Krompiec, Ksiądz Proboszcz Piotr Sugocki oraz Pani Dyrektor SP w Uciechowicach Teresa Grabowska. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani
kawa i herbatą oraz pysznym ciastem
gospodyń z Jakubowic.

Uroczystość jasełkowa okazała się
bardzo udana, uczestnicy byli oczarowa n i m agi ą prz edst a wi en ia .

Była to również kolejna okazja do
wspólnego spotkania się mieszkańców
wsi.

Co robiły nasze babcie zimą
w Jakubowicach?
Gospodyni, która zgromadziła większą ilość pierza, umawiała się z kilkoma
sąsiadkami na skubanie. Takie spotkania
odbywały się całą zimę i u każdej gospodyni. Skubano pióra jak już gęsi były
zjedzone. Za oknem ciemno i zimno,
a w kuchni przy piecu przyjemnie.

Przy skubaniu pierza, najczęściej
kobiety umilając sobie prace wspólnie
śpiewały ludowe pieśni i opowiadały
o duchach, np. jak wodnik który mieszkał w stawie i straszył młodzież randkującą na mostku. Wytwarzała się trochę
strachliwa, ale ciekawa atmosfera.

Po skończonej „pracy” gospodyni
zapraszała wszystkie sąsiadki na poczęstunek. Były pączki, ciasto, kanapki
i dobra ciepła kawa.

Do zobaczenia następnej zimy.
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Przekraczamy granice - projekt „Za rzeką”
W bieżącym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
uczestniczą w projekcie „Za rzeką”.

Pierwszym etapem naszej współpracy była wspólna wigilia w szkole
we Włodzieninie, gdzie polskie i czeskie dzieci poznawały tradycje bożona-

Ostatnie spotkanie to Festyn Rodzinny, który odbędzie się w czerwcu we
Włodzieninie, podsumowując dorobek
całego projektu. W programie przewi-

W ramach projektu nawiązana została
współpraca naszej szkoły i szkoły
w Uvalnie.
Projekt „Za rzeką” finansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (85%), budżetu
państwa (10%) oraz środków własnych
(5%), a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
Gminy Branice i Uvalno dzieli jedy-

rodzeniowe swoich narodów. Razem
przygotowały potrawy charakterystyczne dla swojej kultury i regionu, a następnie zaprezentowały kolędy i pastorałki polskie i czeskie. Ten uroczysty
dzień był również okazją do spotkania
z naszymi lokalnymi partnerami oraz
władzami samorządowymi. Nad sprawnym przebiegiem całego spotkania
czuwała również grupa wspaniałych,
wspierających nas rodziców.
Na drugie spotkanie pojechaliśmy

dziano prezentacje piosenek, układów
tanecznych, przedstawień, zabaw rekreacyjnych dla dzieci i rodziców z Polski
i Czech, spotkania władz gminy Uvalno,
oraz naszych władz gminnych i powiatowych.
Koordynatorem projektu jest p. Monika Komarnicka.
Całkowity koszt realizacji projektu to
5530,80 EUR. Kwota ta jest przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, aparatu fotograficznego,

nie rzeka, która przez kilka dziesięcioleci
była szczelną granicą. Szkoły we Włodzieninie i Uvalnie przerzuciły nad tą
rzeką most przyjaźni. Chcieliśmy, aby
dzieci czeskie i polskie poznały wzajemnie swoją kulturę, zwyczaje, siebie oraz
sposób spędzania wolnego czasu.
Projekt "Za rzeką" stał się ważnym
krokiem w kierunku nawiązania takich
właśnie kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi szkołami i narodami.

do Uvalna na Dziecięcy Bal Maskowy,
który odbywał się w Domu Kultury.
Bal był świetnie przygotowany, dzieci
w pięknych strojach, a zabawę prowadziła profesjonalna wodzirejka. W trakcie balu dzieci z Włodzienina zaprezentowały przygotowane choreografie
taneczne (prowadzone kółko taneczne
jest jednym z działań projektu). Po
zabawie władze Uvalna ugościły dzieci
i nauczycieli z Włodzienina elegancką
kolacją.

kostiumów tanecznych, materiałów papierniczych, produktów spożywczych,
materiałów promocyjnych i reklamowych oraz przejazdy autokarem.
Współpraca ta bardzo spodobała się
również władzom i nauczycielom z
Uvalna. Na ostatnim spotkaniu z wielkim
entuzjazmem przedstawili plany dalszego współdziałania, tym razem z funduszy
pozyskanych przez czeską stronę.
B. Lewandowska
SP Włodzienin
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Dzień Babci i Dziadka w szkole w Uciechowicach
Babcia i Dziadek – to osoby, które
zawsze są po naszej stronie. To spokój,
uśmiech, ciepła, przyjazna dłoń... To
czas zaklęty w opowieściach, zdjęciach,
tykaniu zegara, w smaku ulubionego
ciasta. Nieważne, ile mamy lat. U dziadków zawsze jest najlepiej.
Pamiętając o tym, uczniowie naszej
szkoły 22 stycznia 2011r. zaprosili swo-

babciom i dziadkom wielu wzruszeń. Najgoręcej
przyjęci zostali najmłodsi wnukowie, którzy
z osobliwym wdziękiem
zaprezentowali się dziadkom.
Dziadkowie otrzymali
drobne upominki wykonane przez samych wnuków.
Bardzo cieszymy się,
że babcie i dziadkowie
tak licznie (85 babć
i dziadków) przybywają
na organizowaną przez nas uroczystość.

Serdecznie dziękujemy im za obecność!

ich najukochańszych dziadków na miłe
spotkanie, w czasie którego każdy wnuczek „popisał” się swoimi umiejętnościami i zdolnościami.
Uczniowie klas I – II przygotowali
inscenizację „Kot w butach”, klasa IV
i VI montaż słowno muzyczny, klasa V
inscenizację „Rzepka” a przedszkolacy
popisali się w „Bajkowych Jasełkach”.
Wspólnie spędzony czas dostarczył

Branicki pustelnik
Dokumenty źródłowe, z których czerpiemy wiedzę o historii naszych miejscowości niejednokrotnie kryją wiele ciekawych wątków. Jednym z nich jest historia Georga Klimona, który
żył w opinii świętości,
a legenda o jego życiu przez
wiele lat krążyła wśród byłych mieszkańców Branic.
Fakty, które udało mi się
ustalić
są
następujące:
W ogrodzie nauczyciela
szkoły w Branicach stał
mały, drewniany domek, w
którym samotnie mieszkał
pustelnik Klimon. Prowadził ascetyczne życie, oparte
na modlitwach i religijnych
medytacjach. Żył z dobrowolnych datków mieszkańców
Branic,
Wysokiej
i Boboluszek, które w tym
czasie należały do parafii w Branicach.
Przez wszystkich uważany był za świętobliwego. Z pielgrzymki do Rzymu przyniósł na własnych barkach drewniany

krzyż z postacią Jezusa. Legenda głosi,
że jest to krzyż, który wisi w kościele
branickim nad ołtarzem soborowym.
Wielkość jego jednak wyklucza możliwość przyniesienia
go na plecach przez
świętobliwego Klimona.
W XVIII i XIX w.
w kościele był zawieszony nad ołtarzem
głównym inny krzyż,
i on najprawdopodobniej był krzyżem
Klimona.
Georg Klimon urodził się w Branicach
w 1707 roku, w domu
przy obecnej ul.
Lwowskiej (posesja
Pana Wittka). Po
zamieszkaniu
w drewnianej pustelni na zapleczu
szkoły, (dwa budynki przed wejściem
bocznym do kościoła) poświęcił się
modlitwie i zbieraniu datków na po9

trzeby kościoła. Z tych to datków zakupił
dla
kościoła
piękną monstrancję
i tabernakulum w 1759 roku.
Na prace budowlane przy powiększaniu świątyni przekazał zebrana przez
siebie
sumę
300
guldenów
z przeznaczeniem na budowę wieży kościelnej. Podarował również dla kościoła
w 1771 roku Drogę Krzyżową. Zmarł
3.06.1774 roku w wieku 67 lat.
Jego świętobliwe życie oraz bezgraniczne oddanie sprawom kościoła zyskały mu powszechny szacunek parafian,
który z czasem obrósł w legendę o branickim świętobliwym mężu. Dzisiaj odwiedzając branicki kościół wznieśmy
wzrok ku górze i podziwiając potężny
krzyż z postacią ukrzyżowanego Jezusa,
pomyślmy o człowieku, który 250 lat
temu konsekwentnie realizował świadomie podjętą drogę życiową oraz potrafił
swoimi czynami i altruizmem stworzyć
wzorzec moralnego postępowania.
dr Benedykt Pospiszyl
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu
9 lutego zostało wywieszone ogłoszenie o
I przetargu ustnym nieograniczonym na
nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 4 lutego zostało wywieszone
ogłoszenie o III przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Informacja
o zbyciu nieruchomości gminnej

1. Działka nr 287/1 o pow. 0.0215 ha opisana w KW OP1G/00023178/2, położonej w Branicach, przy ul. Kościelnej 7 a.
2. Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana
budynkiem, który pełnił funkcję biurową oraz usługową o pow. użytkowej
215,50 m2. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym. Obiekt wyposażony
w instalacje elektryczne, odgromową,
wod.-kan., c.o. Zużycie techniczne budynku wynosi 40%. Nieruchomość położona blisko centrum wsi w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych i kościoła katolickiego. Działka ma kształt wielokąta,
ukształtowanie terenu lekko pochyłe,
utwardzone.
3. W a r t o ś ć
nieruchomości:
87.373,60 zł.
4. Wadium: 8.740,00 zł.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości
odbędzie się w dniu 9 marca 2011 roku o
godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy
B rani ce,
ul.
Sł owacki ego
3
(I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 2 marca 2011 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 Gmin 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 wiadomoś ci na st r onie inter net owej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz
Powiatowa..
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

1. Działka nr 145 o pow. 0.3849 ha opisana w KW 31428, położona w miejscowości Wódka.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 145 jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym Nr 17 położona we Wódce o pow. użytkowej
232.80 m2 oraz zabudowana budynkami gospodarczymi. W/w zabudowania
są w złym stanie technicznym, zaniedbane i zdewastowane. Stopień zużycia technicznego wszystkich budynków zgodnie z wyceną określa się
w wysokości 75%. Działka jest źle
zagospodarowana, zaniedbana z dojazdem od drogi asfaltowej i jest
uzbrojona w energię elektryczną
i wodociąg wiejski.
3. W a r t o ś ć
nieruchomości
- 21.859,00 zł.
4. Koszty przystosowania - 2.010,00 zł .
5. Cena nieru ch omoś ci łą cznie :
23.869,00 zł.
6. Wadium: 2.387,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości
odbędzie się w dniu 4 marca 2011 roku
o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowac kieg o 3
(I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 25 lutego 2011 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 Gmin 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 Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej:
Informator Branicki i gazety powiatowej
Rzecz Powiatowa..
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 4 lutego zostało wywieszone
ogłoszenie o III rokowaniach na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 48/2 o pow. 1.3813 ha opisana w KW 23927, położona w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 48/2 stanowi teren położony
w obrębie zabudowy zagrodowej wsi.
Działka nie zabudowana z resztkami
murów po byłej budowli, w części porośnięta drzewami (3 topole, 53 jesiony,
2 czereśnie) oraz dziko rosnącymi krzewami. Część działki stanowią grunty
użytkowane rolniczo, przy czym obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje zagospodarowanie terenu jako zabudowanego. Działka
ma kształt nieregularnego wielokąta,
miejscami ze stromymi skarpami. Dojazd do działki jest możliwy z trzech
stron, w tym z dwóch stron ulicą asfaltową. Uzbrojenie techniczne – energia
elektryczna, wodociąg.
3. Wartość działki - 17.957,00 zł.
4. Wartość drzewostanu - 2.126,00 zł
5. Koszty przystosowania - 2.137,40 zł.
6. C e n a n i e r u c h o m o ś c i ł ą c z n i e
- 22.220,40 zł.
7. Zaliczka - 2.222,00 zł.
Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na
własność w formie rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości
odbędzie się w dniu 4 marca 2011 roku o
godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy
B rani ce,
ul.
Sł owacki ego
3
(I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 25 lutego 2011 r. wpłacą w/w zaliczkę do kasy tut. Urzędu lub na konto:
Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867
0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie
Urzędu Gmin 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 wiadomoś ci na st r onie inter net owej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz
Powiatowa..
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Impreza na medal !
Sportowym i organizacyjnym sukcesem zakończył się Finał Wojewódzki w
Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w kategorii gimnazjum. Odbył się on 11 stycznia w hali sportowej Gimnazjum w Branicach. Wzięły w nim udział cztery najlepsze drużyny województwa opolskiego: Publiczne Gimnazjum w Tułowicach,
Publiczne Gimnazjum w Kietrzu, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Prudniku
i Gimnazjum w Branicach jako gospodarz zawodów. Dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach Pani
Alina Nowak przywitała zaproszonych

4. 2-4 PG Tułowice - Gim. Branice 1:3
5. 1-2 Gim. Kietrz - PG Tułowice

1:1

3. 4-3 Gim. Branice - PG2 Prudnik 2:4

gości. Na uroczyste otwarcie przybyli:
Prezes Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego w Opolu Włodzimierz Gos, Wójt Gminy Branice Pani
Maria Krompiec, która otworzyła za-

wody, Przewodniczący Rady Gminy
Branice Marek Szyhyński, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kietrz Jacek
Karpina, Przewodniczący Komisji Kulturalno Oświatowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach Tadeusz Krupa,
Wicedyrektor Gimnazjum w Kietrzu
Edward Szwast, Koordynator Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
Marian Węgrzynowicz, Wicedyrektor
ZGS w Branicach Pani Krystyna Kędzierska.
Drużyny biorące udział w sportowych
zmaganiach nim dotarły do finału wojewódzkiego, musiały przejść wiele etapów rozgrywek: mistrzostwa gminy,
mistrzostwa powiatu, ćwierćfinały województwa, półfinały województwa. W
finale grano systemem „każdy z każdym”. W zawodach padły następujące
wyniki:
1. 1-4 Gim. Kietrz - Gim. Branice 0:1
2. 2-3 PG Tułowice - PG2 Prudnik

2:3

6. 3-1 PG2 Prudnik - Gim. Kietrz

1:1

Pierwsze miejsce na podium zajęły
gimnazjalistki z Prudnika, wicemistrzyniami województwa zostały podopieczne Edwarda Czyszczonia piłkarki
z Branic, trzecie miejsce zajęły uczennice z Kietrza. Gimnazjum Tułowice
musiało zadowolić się czwartym miejscem. Skład srebrnych medalistek województwa opolskiego: Gospodarczyk
Jagoda, Zapotoczna Paulina, Jaskółka Monika, Podraza Marta, Jaskuła
Paulina, Madera Magdalena, Lenartowicz Marta, Jakubiak Żaneta, Morawiec Arleta, Grima Natalia. Trenerem zespołu jest Edward Czyszczoń.

Jagoda
Gospodarczyk
Najlepsza bramkarka województwa
opolskiego
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Wszyscy uczestnicy Finału Wojewódzkiego i przybyli goście byli pod wielkim
wrażeniem organizacji zawodów. Opiekunowie drużyn wyrazili swą opinię, że
atmosfera branickich zawodów była porównywalna do zawodów rangi ogólnopolskiej. Piotr Wiecha prowadził obsługę spikerską. Odbyła się ceremonia
otwarcia, w której uczestniczył zespół
Kaprys pod opieką Pani Lidii Szpak.
W ceremonii zakończenia występował
zespół Impuls. Opiekunem zespołu jest
Pani Sylwia Brzozowska. Zarówno zespół Kaprys jak i Impuls prezentowały
się w przerwach między meczami, a tańce w ich wykonaniu tylko podgrzewały
atmosferę zmagań młodych piłkarek.
Opiekę medyczną podczas zawodów
sprawowała Pani Elżbieta Lenartowicz.
Mecze sędziowali Łukasz Kędzierski,
Bartosz Wituszyński. Oprawą muzyczną zajął się Pan Janusz Bydłowski. Panie Dorota Kanturska, Teresa Moritz,
Irena Pekar i Krystyna Kaczmarzyk
przygotowały dla wszystkich uczestników przepyszny poczęstunek w postaci
obiadu. Obsługą techniczną turnieju zajęli się Mieczysław Lenartowicz, Joanna
Książek, Edward Czyszczoń, Jarosław
Jania, Rafał Szewczyk, Bartosz Juroszek. Stolik sędziowski obsługiwali Kinga Jajdelska i Kamil Modzelewski.

Informator Branicki

Odeszli
W styczniu 2011r.
1. Kuźmińska Helena lat 77 z Branic
2. Koszyk Helena lat. 84 z DzbańceOsiedle
3. Kempa Artur lat 31 z DzbańceOsiedle
4. Zieliński Józef lat 63 z Wysokiej
5. Gużda Piotr lat 93 z Włodzienina
6. Świderek Kazimierz 76 z Branic
7. Antoszczyszyn Stefania lat 78
z Włodzienina
8. Gasz Konrad lat 71 z Branic
9. Adamowski Jan lat 69 z Boboluszek
10. Szymonek Aniela lat 78 z Posucic
11. Dudek Stanisław lat 64 z Branic
12. Kozakiewicz Katarzyna lat 100
z Włodzienina
13. Janowska Helena lat 81 z Gródczan
14. Olechowska Zofia lat 71 z Branic

Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
1. Alker Emilia - Branice

Długich i szczęśliwych lat życia!
———————————–——

Wstąpili w związek
małżeński

Informacja o Gabinecie Rehabilitacyjnym CARITAS w Branicach za 2010r.
Całkowity koszt utrzymania Gabinetu za
2010r. to kwota 62.890,67 złotych.
Gabinet Rehabilitacyjny w ramach przyznanych mu środków przez NFZ ma wypracować w miesiącu 2.856 punktów.
W 2010 roku udzielono świadczeń:
− liczba pacjentów korzystających ze
świadczeń – 404 osoby,
− liczba wizyt w Gabinecie - 5.545,
− liczba zabiegów – 13.428.
w tym:
a) zabiegi z kinezyterapii – 2.061,
b) zabiegi z zakresu masażu – 1.474,
c) zabiegi z zakresu elektrolecznictwa –
4.126,

d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 2.035,
e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa
– 3.732.
W 2010 roku do Gabinetu zakupiono
nowy sprzęt za łączną kwotę 26.816
złotych w tym:
− aparat do masażu sekwencyjnego
pneumatycznego Boa Max 2 za
12.400 złotych,
− lampę do terapii światłem spolaryzowanym Biotron 2 za 11.204 złotych,
− aparat do elektroterapii za 3.212
złotych.

1. Pelc Paweł (Jędrychowice)
- Andrejko Anna
2. Pikuła Maria (Niekazanice)
- Staniek Dawid

Wielu Szczęśliwych
lat Życia!
———————————–—
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7117
mieszkańców,
w tym 3672 kobiet
————————————
W styczniu 2010 r. było nas 7187osób
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