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Likwidacja ZOOKiS-u
Z dniem 31 grudnia 2011r. przestanie
funkcjonować jednostka organizacyjna
gminy tj. Zespół Obsługi Oświaty Kultury
i Sportu w Branicach.
Likwidacja ZOOKiSu podyktowana jest
trudną sytuacją finansową Gminy Branice
i koniecznością zmniejszania kosztów
utrzymania administracji gminnej, pozwoli
również na powierzenie przejętym przez
gminę pracownikom ZOOKiSu wykonywania innych zadań gminy oraz zaoszczędzenie ponad 80 tyś. złotych rocznie.
Likwidacja ta nie spowoduje pogorszenia
realizacji zadań związanych z obsługą księgową
placówek
oświatowowychowawczych czy też realizacją pozostałych zadań dotyczących oświaty będących
w gestii samorządu terytorialnego. Całość
zadań realizowanych obecnie przez

ZOOKiS zostanie przeniesiona do Urzędu
Gminy. Księgowość placówek oświatowowychowawczych będzie prowadzona przez
Urząd Gminy na zasadzie porozumienia
zawartego pomiędzy Dyrektorami tych
placówek a Wójtem Gminy.
Obecnie zatrudnionych w tej jednostce
jest 6 osób w tym; kierownik, 4 księgowe
i pracownik WDK.
W wyniku likwidacji ZOOKiSu tylko
jedna osoba nie będzie miała zaproponowanych nowych warunków pracy na stałe
(przedstawi się jej propozycję pracy jako
zastępstwo osoby z Urzędu Gminy przebywającej na urlopie macierzyńskim). Pozostałym pracownikom zaproponuje się pracę
w Urzędzie Gminy a jednemu w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Branicach (w miejsce pracownika prze-

Podsumowanie Narodowego Spisu Powszechnego 2011
Kto spodziewał się danych statystycznych trochę się rozczaruje. Trzeba też
napisać o nastrojach respondentów co do
kwestii spisu oraz ich postawy względem
rachmistrzów. Zaznaczam, ze nie byłam
rachmistrzem, tylko łącznikiem między
rachmistrzami a ich pracodawcami, czyli
GUSem w Opolu.
Każdy człowiek wchodząc do urzędów,
sklepów, banków żąda od pracowników
miłego przyjęcia i odpowiedniego obsłużenia. Bo przecież co kogo obchodzi czy
ten pracownik miał zły dzień, źle się czuł
czy miał problemy prywatne. Taka jest
prawda i to jest oczywiste. Niestety łatwo
żądać od innych a od siebie coraz mniej.
Rachmistrzami na terenie naszej gminy
były osoby bezrobotne w różnym przedziale wiekowym i różnej płci. Byli zatrudniani po rekrutacji i przeprowadzeniu
rozmowy kwalifikacyjnej. Są osobami
sympatycznymi i cierpliwymi z optymistycznym nastawieniem do ludzi. Zastanawia mnie jednak dlaczego, mimo prowadzonej kampanii informacyjnej respondenci zapytywali dlaczego robi się
spis a bardzo często wręcz podnosząc
głos na rachmistrza. Ponoć „nie zabija się
posła za złą wiadomość”. Zbierający dane
statystyczne to dorośli ludzie i powinni
być tak traktowani a często słyszeli pogróżki, wyzwiska i żale „dlaczego to ty
jesteś rachmistrzem a nie ja” lub podsumowanie jakie to „grube pieniądze zbiją
na tym interesie”. Ile otrzymali można
sprawdzić w Internecie ale nie zamieniłabym się z nimi i nie chciałabym przechodzić tego co oni za te pieniądze.
Co do wynagrodzenia rachmistrzy, które pozostawało solą w oku wielu mieszkańców gminy, nadmienię, że trzeba odliczyć wyjazdy do Opola na szkolenia codziennie przez 4 dni w lutym, wyjazd

w związku z podpisaniem umowy oraz
wyjazdy z powodu awarii urządzenia
mobilnego. Wyjazdów związanych z nieobecnością respondentów, kiedy to np.
umówił się z rachmistrzem ale jednak nie
był (lub nie chciał po prostu wpuścić) nie
zliczę. To są koszta własne i nie były
zwracane przez GUS.
Nie wiem jak wyglądała sytuacja
w innych gminach, wiem tylko, że dzwoniąc do Opola byłam rozpoznawana po
numerze telefonu i zamiast „dzień dobry”
słyszałam „co znowu się stało u was
w Branicach?”. Trochę to smutne i mam
nadzieję, że ci którzy kiedyś znowu otworzą rachmistrzom drzwi zastanowią się
nad swoim postępowaniem lub nie będą
też mieć żalu gdy zostaną nieodpowiednio potraktowani przy załatwianiu swojej
sprawy.
Należy również podkreślić, że wiele
było osób, które bardzo ciepło przyjmowały rachmistrzy. Parzyli kawę lub proponowali coś zimnego przy upałach.
Wiele osób opowiadało o swoim życiu
i pokazywali zdjęcia. Od takich osób nie
chciało się wychodzić wiedząc, że następne przyjęcie może być całkiem inne… Były osoby, które przychodziły
wręcz do urzędu gminy by umówić się
z rachmistrzami lub dzwonili by rachmistrz nie musiał przychodzić kilka razy,
co ułatwiało pracę i pozwalało zaoszczędzić czas obu stronom.
Spis 2011 ukazał jak wiele trzeba
przejść by załatwić sprawę nie tylko
w urzędach. Uświadomił również, że
wiele osób nadal hołduje staroświeckiej
zasadzie „gość w dom Bóg w dom”.
Szkoda, że to zanika i pojawia się coraz
więcej nieufności i wrogości.
Małgorzata Marchel

chodzącego na emeryturę).
Przeniesienie pracowników do struktur
Urzędu Gminy spowoduje również zmianę
lokalizacji biur w budynku administracyjnym Urzędu.
I tak: przeniesiemy siedzibę Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na
parter budynku oraz przeniesiemy do budynku administracyjnego dwa biura z tzw.
„Hotelu Rencistów” w którym utworzy się
trzy dodatkowe pokoje mieszkalne.
Branicki Dom Kultury zostanie przekazany w zarządzanie Stowarzyszeniu
„Braniczanki” a w Gminnej Bibliotece Publicznej udostępni się mieszkańcom w godzinach popołudniowych jeden lub dwa
komputery z dostępem do Internetu.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

DBAJMY WSPÓLNIE O ESTETYKĘ NASZYCH MIEJSCOWOŚCI
Przypomina się wszystkim mieszkańcom Gminy Branice o zakazie wyrzucania śmieci w miejsca niedozwolone.
Nie przestrzeganie wymienionych
ustawowych obowiązków pociąga za
sobą odpowiedzialność karną w postaci
kary grzywny.
Postępowanie w tych sprawach toczyć
się będzie według przepisów z Kodeksu
Wykroczeń.
A tak wygląda rzeczywistość

W razie zauważenia osób wyrzucających odpady prosi się o poinformowanie
Komisariatu Policji w Branicach
tel: 77/4868332, lub Urzędu Gminy Branice tel. 77/4868192
Wójt Gminy Branice - Maria Krompiec
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 24 MAJA DO DNIA 27 CZERWCA 2011 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Przygotowaliśmy basen kąpielowy do sezonu letniego.
2. Prowadziłam ostatnie uzgodnienia z członkami wspólnoty mieszkaniowej w Branicach dot. adaptacji strychu na dwa
oddzielne lokale mieszkalne.
3. Odbyliśmy wspólnie z policjantem wizytę we wsi Jakubowice (sprawy porządkowe oraz sposób korzystania z drogi gminnej
dojazdowej do pól).
4. W celu utrzymania bieżącej płynności finansowej budżetu gminy, podpisałam umowę na kredyt obrotowy na kwotę 300 tyś
złotych – do spłaty w roku bieżącym.
5. Dokonaliśmy przeglądu dróg gminnych dojazdowych do miejscowości.
6. Podpisałam umowę z AGO PROJEKT - em w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla miejscowości Branice (wyznaczenie trenerów usługowo-mieszkaniowych).
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Spotkałam się z z-cą Dyrektora ANR w Opolu w sprawie dotacji na zadanie związane z budowa kanalizacji sanitarnej
z osiedla mieszkaniowego Włodzienin-Kolonia do sieci kanalizacyjnej w Bogdanowicach.
2. Prowadziłam rozmowy w Opolu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, i z projektantem remontu drogi gminnej do Dzierzkowic w sprawie zmiany zakresu projektowanych prac przy zachowaniu dofinansowania.
3. Spotkałam się z Firmą z Poznania zainteresowaną budową fermy wiatrowej na terenie naszej gminy - Branice.
4. Wyłoniliśmy w II przetargu - koordynatora nadzoru inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach”.
5. Prowadziłam rozmowy z wykonawcami wieży widokowej we Włodzieninie w zakresie zakończenia usuwania usterek
pogwarancyjnych (klatka schodowa oraz poręcze na schodach wejściowych).
6. Przystąpiliśmy do wykonywania remontu Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie.
7. Przygotowaliśmy dla mieszkańców wsi Jędrychowie przystanek PKS (niwelacja ułożenie kostki, uporządkowanie całej
działki).
8. Podpisałam aneks na Parkowe Miejsca Spotkań w Gródczanach i Bliszczycach po zatwierdzonej procedurze przetargowej
(PROW w Opolu dopiero teraz przystąpi do oceny wniosku o płatność za te inwestycje). Podobnie jest z Parkowymi Miejscami Spotkań w Branicach i Włodzieninie.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w spotkaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poświęconego stanowi przygotowania gminy
do sezonu letniego.
2. Uczestniczyłam w spotkaniu uczestników wspólnego polsko-czeskiego Projektu Pożarniczego w Holasowicach (Czechy)
gdzie uzgodniliśmy harmonogram obowiązkowych do przeprowadzenia w ramach projektu wspólnych ćwiczeń pożarniczych.
3. Spotkałam się z przedstawicielami Zarządu ZBOWiD z Opola w sprawie reaktywacji koła na terenie naszej gminy
(kombatanci i podopieczni).
4. Uczestniczyłam w spotkaniu mieszkańców polskich i czeskich Dzierzkowic.
5. Uczestniczyłam w mszy świętej dziękczynnej poświęconej ks. Biskupowi Józefowi w rocznicę konsekracji kościoła
pw. Świętej Rodziny na terenie szpitala.
6. Uczestniczyłam w Dniu Polsko-Niemieckim organizowanym przez Gimnazjum w Branicach w związku z wizytą uczniów
z Escherhausen (Niemcy).
7. Uczestniczyłam w uroczystej sesji rady Miasta Kietrz z okazji 690-lecia Kietrza.
8. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie w sprawie przeniesienia prokuratury.
9. Uczestniczyłam w posiedzeniu Społecznej Rady SSZOZ w Głubczycach.
10. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Programowej LGD w Kietrzu.
11. Zorganizowałam posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w sprawie organizacji gminnych zawodów strażackich w dniu
3 lipca br.
12. Uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym do Brukseli organizowanym przez Biuro Poselskie Europosłanki Danuty Jazłowieckiej.
13. Uczestniczyłam w Ogólnopolskim Święcie Ludowym w Głubczycach oraz w Festynie Rodzinnym w Branicach.
14. Uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum w Branicach.

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

3

Informator Branicki
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻYW GIMNAZJUM IM. TRZECIEGO TYSIĄCLECIA W BRANICACH

Dnia 5 czerwca br. rozpoczęła się
w Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia
kolejna, tym razem już piętnasta, polskoniemiecka wymiana młodzieży. Przyjaciele z zagranicy przyjechali rano i udali
się do polskich rodzin. Po południu zor-

gwałtownym deszczem. Pojechaliśmy
więc wprost do naszego miejsca zakwaterowania.
Wieczór rozpoczął się od pysznej kolacji, po której nastąpiły wspólne gry i zabawy integracyjne. Pozwoliły nam one

ganizowany został „Dzień niemieckispotkajmy się z sąsiadem”, podczas którego polscy i niemieccy uczniowie prezentowali swoje dokonania artystyczne.
W wypełnionej po brzegi sali Wiejskiego
Domu Kultury w Branicach wszystkich
przybyłych gości przywitała oficjalnie
Wójt Gminy, Pani Maria Krompiec.
Największy aplauz publiczności wzbudziła inscenizacja baśni w języku niemieckim „Aschenputtel, oder alte Liebe
rostet nicht” („Kopciuszek, czyli stara
miłość nie rdzewieje”) w wykonaniu
uczniów klasy II d naszego gimnazjum.
Oprócz tego mogliśmy wysłuchać recitalu muzyki akordeonowej, piosenek
w języku niemieckim, a także skosztować
potraw niemieckich przygotowanych
przez uczniów naszej szkoły. Zorganizowano również quiz na temat geografii
i historii Niemiec, w którym żywiołowo
i ze „sportowym zacięciem” udział wzięli
wszyscy uczestnicy imprezy.
Następnego dnia pokazaliśmy koleżankom i kolegom z Niemiec naszą szkołę.
Zachwyt gości wzbudziła zwłaszcza hala
sportowa i strzelnica. O godzinie 9.00
ruszyliśmy w podróż, której celem była
Bańska Wyżna- mała górska miejscowość w pobliżu Zakopanego, gdzie wraz
z gośćmi z Niemiec spędzić mieliśmy
kolejne cztery dni. Pierwszym punktem
programu były Wadowice, miejscowość,
w której urodził się papież – Polak. Później pojechaliśmy do Inwałdu. Tam zdążyliśmy zobaczyć tylko część słynnego
Parku Miniatur, ponieważ pogoda-jak to
w górach-zmieniła się dosłownie z minuty na minutę i musieliśmy uciekać przed

„przełamać pierwsze lody” i lepiej poznać gości z Niemiec.

popołudnie. A wieczorem przygotowane
zostało ognisko, po którym bawiliśmy się
wszyscy na dyskotece. Tego wieczora
bariera językowa przestała właściwie
istnieć…
W środę 7 czerwca zaplanowaliśmy
pieszą wędrówkę po górach. Mieliśmy
ruszyć Doliną Kościeliska, zdobyć Jaskinię Mroźną… Niestety, widok z okien
pensjonatu nie wróżył dobrze: zamglony
Giewont i siąpiący deszcz nie zachęcały
do wyprawy. A przecież będąc w Bańskiej Wyżnej, nieopodal Zakopanego, nie
mogliśmy tak po prostu siedzieć w pensjonacie. Krótka narada kadry prowadzącej z przewodnikiem górskim i znaleziony został sposób na pogodowe problemy.
Ku uciesze wszystkich udaliśmy się najpierw do tatrzańskiego aquaparku. Świetna zabawa, ciepła woda termalna w basenach zewnętrznych, zjeżdżalnie… A potem symbol Zakopanego - Krupówki,
których nie mogło w planie zabraknąć.
Czas wolny spędziliśmy na szukaniu pamiątek i przechadzaniu się tą jakże ciekawą ulicą. A gdy słońce – jak na zamówienie - wyszło zza chmur, można było spo-

Wtorek 6 czerwca przywitał nas piękną
pogodą. Po obfitym i pysznym śniadaniu
ruszyliśmy więc autobusem na spotkanie
z Pieninami i flisacką bracią. Podczas
spływu Dunajcem wszyscy byli zachwyceni pięknem polskich gór. Z zapartym
tchem słuchaliśmy fascynujących opowieści flisaków, podziwialiśmy krajobrazy, śpiewaliśmy piosenki. Popołudnie
spędziliśmy w pensjonacie. Panie nauczycielki przygotowały animacje językowe oraz pracę w grupach, podczas których uczniowie bez większego problemu
porozumiewali się w języku angielskim
i niemieckim. Kolejne mile spędzone

kojnie udać się w trasę. Po ciężkich zmaganiach dotarliśmy Doliną Strążyńską do
znajdującego się u podnóża Giewontu
wodospadu Siklawica. Z reporterskiego
obowiązku dodam, że pogoda zrobiła się
piękna, mgły opadły i mogliśmy podziwiać nawet słynny krzyż na szczycie Giewontu.
Mimo iż był to długi i wyczerpujący
dzień, po kolacji zorganizowaliśmy jeszcze dyskotekę i pewnie bawilibyśmy się
do białego rana, gdyby nie Panie nauczycielki, które przypomniały nam, że jest to
ostatnia noc w pensjonacie i rano trzeba
być wypoczętym, aby ruszyć w drogę
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powrotną. A w drodze powrotnej czekały
na nas kolejne atrakcje. Tym razem
w królewskim mieście Krakowie. Niemiecka część grupy miała zarezerwowane zwiedzanie miasta z przewodnikiem
niemieckojęzycznym (bardzo podobnym
do Steffena Müllera), a polska część grupy wynajętymi pojazdami zwiedziła Kazimierz –żydowską dzielnicę Krakowa
oraz Stare Miasto. Następnie obie grupy
spotkały się pod pomnikiem Mickiewicza
na rynku. Wysłuchaliśmy wspólnie hejnału i zwiedziliśmy Kościół Mariacki.
Mieliśmy również trochę czasu, aby od-

naleźć najpiękniejsze –naszym zdaniem
miejsca Krakowa i uwiecznić je na fotografiach. Później nie pozostało już nic

i stwierdzili, że Polacy są mili i gościnni
oraz że bardzo chcieliby się znów z nami
spotkać.

innego, jak udać się w stronę Branic.
Ostatni dzień zaplanowany był jako
podsumowanie współpracy i spotkanie w
szkole. Rozpoczęliśmy go od wspólnej
lekcji języka angielskiego, którą przeprowadził z nami Pan Tadeusz Krupa, a następnie trochę ruchu zapewniła nam
wszystkim Pani Joanna Książek. Na kolejne lekcje wszyscy udali się do klasy
Pani Urszuli Sipel-Wiechy, która wraz
z Panią Urszulą Nawaryńską przygotowała dla nas pokaz zdjęć z poprzednich
dni. Następnie, pracując w mieszanych
grupach językowych, my – uczniowie
dokonaliśmy ewaluacji wymiany szkolnej. Niemieccy uczniowie podziękowali
również polskim nauczycielkom za miłe
przyjęcie, dobrą organizację pobytu

O godzinie 16.00 autobus, który miał
zabrać zagranicznych gości w drogę powrotną do Niemiec, stał już przed szkołą.
Polscy uczniowie pożegnali się i wraz
z rodzicami utworzyli krąg wokół autobusu tak, aby nie mógł on odjechać. Ale
nie dało się zatrzymać czasu. Autokar
ruszył, a my zostaliśmy na placu przed
budynkiem gimnazjum. Nie obyło się bez
łez, które obficie popłynęły z oczu odjeżdżających, jak i tych, którzy żegnali
swych gości.
Ta polsko-niemiecka wymiana na długo
pozostanie w pamięci wszystkich jej
uczestników. I mamy nadzieję, że znów
się spotkamy za rok…

Przystanek PKS w Jędrychowicach
Nareszcie mieszkańcy wsi Jędrychowice doczekali się schronienia pod dachem
oczekując na autobus. Wiata przystanku
została wykonana systemem gospodarczym przez Panów Panek i Rzeszutek

Paulina Zapotoczna
uczennica kl.III a gimnazjum,
uczestniczka wymiany

PODZIĘKOWANIE

zatrudnionych w Urzędzie Gminy
w ramach prac publicznych, przy dużym
wkładzie pracy i sprzętem Pana Bolesława Kot, mieszkańca Jędrychowic.
Serdeczne
podziękowania dla Pana
Kr z yszto fa
Gawęckiego
i Pana Zdzisława Telegi
ze
Spółki
T
O
P
FARMS za
p o m o c
w przygotowaniu tego
miejsca.

Wójt Gminy Branice składa serdeczne
podziękowania 13 nauczycielom Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego
w Branicach,
którzy realizowali projekt
pn.: „Program zajęć dodatkowych
wspierających rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku
szkolnym 2010/2011”
za przepracowanie 156 godzin lekcyjnych, o łącznej wartości 9360,00 zł.,
za które nie wzięli żadnych pieniędzy.
Przepracowali te godziny dla dobra
naszych dzieci i młodzieży.
Wójt Gminy Branice
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IV Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej we Włodzieninie
W niedzielę 19 czerwca 2011r. na terenie boiska Szkoły Podstawowej we Włodzieninie odbył się kolejny już Festyn
Rodzinny. Tym razem połączony był
z zakończeniem projektu „Za rzeką”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice” oraz budżetu państwa

Wśród gości znalazły się rodziny
uczniów naszej szkoły, przedstawiciele
władz samorządowych z naszej gminy
i Uvalna, dzieci oraz nauczyciele ze
szkoły w Uvalnie. W festynie uczestniczyło ok. 380 osób. Każdy mógł tego
dnia znaleźć dla siebie coś interesującego

z łuku oraz z wiatrówki, rzuty do celu,
stanie na równoważni, skoki na skakance
i na piłce. Największą atrakcja była jednak dmuchana zjeżdżalnia, do zabawy na
której ani przez chwilę nie brakowało
chętnych.
W takim miejscu nie mogło także zabraknąć kawiarenki ze wspaniałymi cia-

stami, kawą i herbatą. Dużym powodzeniem cieszyły się kiełbaski z grilla, serwowane nieodpłatnie dla wszystkich
uczestników festynu. Dla dzieci przygotowane były napoje, słodycze i lody.

ły oraz rodziny uczniów. Bogatą oprawę
festynu zapewniły pieniądze z projektu
oraz pomoc sponsorów – ZPC Mieszko,

i nawet pogoda, choć kapryśna, stanęła
na wysokości zadania, obdarowując nas
ostatecznie pięknym słońcem. Dla
uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji: występy uczniów klas I-III,

spółki TOP - Farms, Głubczyckiej Spółdzielni Mleczarskiej i hurtowni „ComKab” z Głubczyc.
Niedzielne
popołudnie
upłynęło
wszystkim gościom i gospodarzom
w miłej, rodzinnej atmosferze.
pokazy tańca grupy młodszej i starszej,
oraz szereg konkurencji sportowych m.in.
strzelanie

W przygotowanie festynu zaangażowani byli wszyscy nauczyciele naszej szko6

B. Lewandowska
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
23 czerwca br. na placu przy Świetlicy
Wiejskiej w Uciechowicach odbył się
festyn rodzinny pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Mimo wcześniejszych burz i ulewnych deszczy pogoda dopisała i festyn mógł się odbyć.
Organizatorzy zadbali o to, aby każdy z
przybyłych, mógł znaleźć coś dla siebie.
Zabawę rozpoczęliśmy o godz. 14-tej.

Główną konkurencją był Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Sołtysa Uciechowic.
Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny. Były
to: „Mocny Full” z Pilszcza, „Racibor”
z Raciborza, „Artur i dziewczyny”
z Uciechowic oraz „Wczorajsi” z Tukowa i Uciechowic. Postanowiono, iż gra
toczyć się będzie do dwóch wygranych
setów. Po zaciętej rywalizacji wygrała
drużyna z Pilszcza w finale pokonując
2:1 drużynę z Raciborza. Nie mniej emocji towarzyszyło walce o najniższy stopień podium. Dwie miejscowe drużyny
zacięcie walczyły o każdy punkt. Ostatecznie lepszy okazał się zespół „Artur
i dziewczyny”, który pokonał
„Wczorajszych” 2:1.

bramki. Najbardziej zacięcie rywalizowano przede wszystkim w tej ostatniej konkurencji. Z 30 uczestników tylko dwóm
panom udało się trafić do celu. Na życzenie młodzieży odbył się również konkurs
przeciągania liny. Synowie wyzwali swoich ojców na pojedynek i 3-krotnie musieli uznać ich wyższość. Laureaci
wszystkich konkursów i turnieju siatkar-

skiego otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
sportowego tj. piłki do piłki nożnej, ze-

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli w organizacji festynu
oraz w przygotowaniu boiska do siatkówki. Serdecznie dziękujemy również Panu
Krzysztofowi Piekarskiemu, który swoim
profesjonalnym okiem sędziował turniej
siatkarski.

Wszystkie nagrody oraz siatka i piłki
do siatkówki zakupione zostały z pieniędzy przyznanych nam z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zabawa
trwała do późnych godzin popołudnio-

stawy do badmintona, zwierzaki do pływania, czy też modne czapki sportowe.

wych.
Kolejną okazją do spotkania się naszych mieszkańców był odpust ku czci
patronów naszej kaplicy św. Jana i Pawła
27.06.2011r. Po mszy św., która rozpoczęła się o godz. 18-tej., wszyscy mieszkańcy oraz przybyli goście udali się do
Świetlicy Wiejskiej, gdzie jak co roku
czekał już przygotowany przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich przepyszny
poczęstunek. Rozmowy i żarty przy kawie trwały do późnych godzin wieczornych.
Do pozostałych konkurencji sportowych zgłosiło się wiele dzieci, młodzieży
i dorosłych. Sportowców podzielono na
3 kategorie wiekowe. Rywalizowano
w następujących konkurencjach: rzut
piłką do celu, skoki w workach, bieg
w parach jak również strzał piłką do

O poczęstunek jak zawsze zadbały nasze
panie. Każdy uczestnik konkursów sportowych i turnieju jako dodatkową nagrodę otrzymał kiełbaskę z grilla oraz napoje
chłodzące. Oprócz tego można było się
zaopatrzyć w kawę, herbatę, ciasto i frytki.
7

Mamy nadzieję, że organizacja festynu
rodzinnego oraz innych zabaw nie tylko
sportowych na stałe wpisze się do kalendarza imprez w Uciechowicach, a zarejestrowane niedawno Stowarzyszenie na
Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice będzie czuwało nad ich organizacją.
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Gminne zawody strażackie - Branice 2011
W dniu10 lipca 2011r. w Branicach na
stadionie sportowym „Orzeł” odbyły
się g minne zawody sportowopożarnicze jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Branice oraz ościennych gmin z Republiki
Czeskiej. W zawodach udział wzięło 11
drużyn w grupie seniorów, 1 KDP
(kobieca), 6 HDP chłopięcych w wieku
12 do 16 lat, 1 HDP dziewczęca w wieku 12-16 lat, 2 HDP chłopięce do 12 lat
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Branice oraz z Republiki
Czeskiej, 8 drużyn seniorów i 4 drużyny kobiece z miejscowości Bykov, Holasovice, Brumovice, Lodenie (2 drużyny), Vavrovice, Drżkovice, Kamenec .

Zawody rozpoczęły się od zbiórki
wszystkich drużyn biorących udział
w konkurencjach. Zbiórkę przed zawodami przeprowadził, a następnie złożył meldunek na ręce Wójta Gminy Branice Marii Krompiec Komendant Gminny OSP
dh Józef Orłowski.

z wodą, pokonanie równoważni, slalom
między tyczkami, najtrudniejszą chyba
przeszkodę – pokonanie drewnianej ściany i na finiszu podłączenie węża z jednej
strony do rozdzielacza, a z drugiej do
prądownicy z którą należało w jak najszybszym tempie przekroczyć linię mety.

Komisję sędziowską stanowili: Sędzia
Główny kpt. Janusz Wysocki, kierownikami zespołów sędziowskich byli: Józef
Orłowski, Tadeusz Szumlewicz i Danuta
Walecka.
Przez ponad cztery godziny, w tropikalnym wręcz upale, strażacy ochotnicy
rywalizowali w dwóch konkurencjach.

Pierwszą była sztafeta pożarnicza 7x50m
z przeszkodami, a następnie ćwiczenia
bojowe.

Druga konkurencja, ćwiczenia bojowe
polegała na jak najszybszym rozwinięciu
i połączeniu węży, podaniu przez nie
wody i wywróceniu strumieniem wody
z prądownicy zestawu przygotowanych
słupków.

Na wstępie powitano licznie przybyłych na zawody gości, a wśród nich:
Starostę Powiatowego, a zarazem Prezesa
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
Józefa Kozinę, Posła Ziemi Opolskiej
Adama Krupę członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Opolu, Komendanta miejskogminnego OSP w Baborowie, Zbigniewa
Mudę oraz Gminy Kietrz Tomasza
Głuszka, Kapelana Zarządu Związku
OSP Gminy Branice Marka Wcisło.
Około 820 widzów zgromadzonych na widowni
stadionu, miało okazję
oglądać w akcji tych,
o których przypominają
sobie przeważnie tylko
na dźwięk wyjących syren.
Uczestnicy sztafety, biegnąc mieli do wykonania
następujące zadania:
podłączenie węża do
rozdzielacza, skok przez
płotek, skok przez rów
8

Była to konkurencja niezwykle widowiskowa, która w pełni prezentowała znakomite wyszkolenie strażaków w wykonywaniu zadań do których zostali powołani.
Największy podziw zgromadzonej publiczności wzbudzili najmłodsi adepci
pożarnictwa, których zaangażowanie
i entuzjazm w wykonywanych działaniach zasługuje na szczególne uznanie.
Świetnym przygotowaniem do wykonywania swoich zadań, wykazała się również grupa strażaków z Branic wchodzą-

Informator Branicki

Gminne zawody strażackie - Branice 2011 - Sztafeta pożarnicza
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Gminne zawody strażackie - Branice 2011
ca w skład krajowych struktur ratownictwa gaśniczego, która błyskawicznie
i w pełni profesjonalny sposób udzieliła
pierwszej pomocy jednemu ze strażaków,
który doznał kontuzji podczas zawodów.
Ogółem w zawodach wzięło udział ok.
330 strażaków obu płci, we wszystkich
grupach wiekowych.
Zwycięzcy zawodów w poszczególnych
kategoriach.
Seniorzy z OSP:
I miejsce - OSP Bliszczyce I
II miejsce - OSP Bliszczyce II
III miejsce - OSP Lewice

Najlepszą drużyną w konkurencji Polsko-Czeskiej została drużyna z Republiki Czeskiej
z Drżkovic.
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów przez Wójta
Gminy Marię Krompiec oraz
przedstawiciela Komendy Straży
Pożarnej z Głubczyc.
Cała impreza odbywała się
w miłej i sportowej atmosferze.
Głównym celem zawodów było
s p r a wd z e n i e u m i e j ę t n o ś c i
i sprawności strażaków podczas
różnych akcji ratujących życie
ludzkie.
Danuta Walecka
Janusz Kaczmarek
Na zakończenie tegorocznych

Kobiece Drużyny Pożarnicze
Jedyną startującą drużyną była drużyna
z OSP Lewice, która została drużyną
zwycięską.
Harcerskie Drużynay Pożarnicze
HDP Chłopcy (12-16 lat)
I miejsce - OSP Wódka
II miejsce - OSP Bliszczyce I
III miejsce - OSP Branice
HDP Dziewczęta (12-16 lat)
I miejsce - OSP Wysoka
HDP Chłopcy (do 12 lat)
I miejsce - OSP Wysoka
II miejsce - OSP Lewice

IV Turniej Sołectw Bliszczyce 2011
Na stadionie „Piast” Bliszczyce odbyła
się kolejna edycja turnieju piłki nożnej
dzieci. „Turniej Sołectw” po raz czwarty
zorganizowała Rada Sołecka Bliszczyc
na czele z Panią Sołtys Grażyną Czepczor oraz UKS „OLIPM” Branice, którym kieruje Bartłomiej Pleśniak.
W czerwcowych, słonecznych zawodach
udział wzięło 30 dzieci z naszej gminy.
Dwie drużyny dziewcząt oraz dwie
chłopców. Zmaganiom sportowym kibicować przyjechała również najlepsza
straż pożarna - OSP Bliszczyce.
Pani Sołtys wręczyła wszystkim uczestnikom turnieju pamiątkowe medale, a Rada
Sołecka dla sportowców i widzów przygotowała gratisowy poczęstunek.
10
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Dzień dziecka w Michałkowicach
Gry i zabawy rozpoczęły obchody
„Dnia Dziecka” w Michałkowicach na
placu boiskowym, o który szczególnie
dbamy, my mieszkańcy, aby móc mile
spędzać na nim wolny czas.

Gościliśmy dzieci z różnych wiosek,
ale na szczególne wyróżnienie zasługują

watorów salwy śmiechu.
Budzące grozę, wędrujące po boisku

Jak co roku oprawę muzyczną zapewnił
nam niezawodny Pan Stanisław Plata
z Wysokiej, który swoim humorem pomysłowością potrafił zachęcić wszystkie
dzieciaki do wspólnej zabawy.

A było ich niemało, bo ponad pięćdziesięcioro.

dzieci z Branic, gdyż wspaniale potrafiły
bawić się z nami w Michałkowicach.
Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ sprzyja to nawiązywaniu wzajemnych serdecznych kontaktów sąsiedzkich.
Dzieci najlepiej bawiły się przy zabawie

„Mumie” również wzbudzały spore zainteresowanie.
Konkurencja ta miała charakter typowo
rodzinny, gdzie rodzice wraz z dziećmi,
a zwłaszcza mamy mogły wykazać się
swoimi zdolnościami artystycznymi.
Były również dmuchane zamki, napoje,
hot – dogi oraz paczki ze słodyczami.
Uczestnicy konkursów malowania, biegów w workach oraz jedzenia jabłka na
sznurku czy też skakania na piłce
„kangurku” otrzymywali atrakcyjne nagrody.
Panie
ze
Stowarzyszenia
„Michałkowice Nasze Wspólne Dobro”,
oraz Rady Sołeckiej zadbały aby naszym
pociechom niczego nie zabrakło. Całość
naszej wspólnej zabawy zarejestrowała
Telewizja Głubczyce, na której stronie
internetowej można obejrzeć filmową
relację z opisanej imprezy.

„wędrująca torba”, która w swym przepastnym wnętrzu kryła zaskakujące niespodzianki – cudowne kreacje, wzbudzające wśród uczestników zabawy i obser11

I ja tam byłam, jadłam i piłam, a co widziałam to Wam opisałam.
Sołtys
Żaneta Malota

Informator Branicki
In f o r m a c j a
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 16 lipca zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości według:
− działka nr 592/2 o pow. 0.7952 ha opisana w KW OP1G/00023251/8, położona
w Branicach.

In f o r m a c j a
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 lipca zostało wywieszone
ogłoszenie o II przetargu ustnym
nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej według:

− działka nr 592/1 o pow. 1.1275 ha opisana w KW OP1G/00023251/8, położona
w Branicach.

1. Działka nr 206 o pow. 0.4200 ha
opisanej w KW OP1G/00027347/6,
położonej w miejscowości Posucice.

1. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

− działka nr 592/2 jest zabudowana budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej
1126 m2, budynkiem socjalnym o pow. 45 m2 oraz wiatą drewnianą o pow. użytkowej 289 m2. Nieruchomość częściowo ogrodzona położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – składowej oraz kompleksu działek użytkowanych rolniczo. Występuje uzbrojenie - sieć wodna i elektryczna oraz szambo.
Ukształtowanie terenu nieregularne. Działka częściowo porośnięta roślinnością
bez wartości użytkowej. Dojazd do działki z drogi publicznej.

− działka nr 206 stanowi częściowo
grunt orny i pastwisko.

− działka nr 592/1 jest zabudowana budynkiem parterowym wolnostojącym o pow.
użytkowej 532 m2. Działka położona na obrzeżu wsi w drugiej linii zabudowy
w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkami produkcyjno – magazynowymi
oraz kompleksem działek użytkowanych rolniczo. Występuje uzbrojenie elektryczne. Istnieje możliwość doprowadzenia przyłączy z sieci wodnej, kanalizacyjnej z odległości 100 m. Ukształtowanie terenu nieregularne, nierówne, częściowo
zarośnięte. Dojazd do drogi publicznej drogą gruntową nieutwardzoną zjazdem
w odległości 100 m. Na działce w okresie dzierżawy bez wiedzy i zgody zbywającego zostało zainstalowane przez osobę trzecią urządzenie wagowe nie należące
do Gminy Branice i nie będące przedmiotem niniejszego przetargu
2.Wartość nieruchomości:
− działka nr 592/2 - 79.500,00 zł.
− działka nr 592/1 - 50.600,00 zł.
3. Wadium:
− działka nr 592/2 - 15.900,00 zł.
− działka nr 592/1 - 10.120,00 zł.
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetargi w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 16 sierpnia 2011 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna):
−
−

działka nr 592/2 - godzina 900
działka nr 592/1 - godzina 1000

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 10 sierpnia 2011 r. wpłacą w/w wadia 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.
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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3. Stawka czynszu dzierżawnego
- 51,93 zł brutto rocznie.
4. Wadium - 21,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.
Przetarg w sprawie oddania w/w
nieruchomości w dzierżawę odbędzie
się w dniu 8 sierpnia 2011 roku o godzinie 1100 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 sierpnia 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 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 Gminy Branice, umieszczenie na łamach
gazet lokalnych:
Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30
dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki
In f o r m a c j a
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 1lipca zostało wywieszone ogłoszenie o I rokowaniach na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 287/1 o pow. 0.0215 ha
opisana w KW OP1G/00023178/2,
położona w miejscowości Branice,
przy ul. Kościelnej 7 a.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 287/1 jest zabudowana
budynkiem, który pełnił funkcje biurowo- usługową o pow. użytkowej
215.50m2, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem częściowo
użytkowym. W/w zabudowanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, odgromową wod.-kan. i c.o.. Stopień zużycia technicznego budynku
zgodnie z wyceną określa się w wysokości 40%. Działka ma kształt
wielokąta, utwardzona, lekko pochyła.
1. Wartość nieruchomości - 39.319,00
zł.
2. Wadium: - 3.932,00 zł.
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2011 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W rokowaniach mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 27 lipca 2011 r. złożą pisemną ofertę w sekretariacie tut.
Urzędu (zamknięta koperta oznaczona
następująco: „I rokowania w sprawie
zbycia działki nr 287/1 położonej w
Branicach”) i 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 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 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

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Branice w dniu 8 lipca zostało
wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 187/1 o pow. 0.2984 ha
opisana w KW 31428, położona we
Wódce.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 187/1 jest niezabudowana. Sąsiaduje z typową zabudową
zagrodową oraz gruntami użytkowanymi rolniczo. Nieruchomość
jest nieuzbrojona, ale z możliwością doprowadzenia przyłączy do
sieci wodnej i elektrycznej. Działka
ma kształt nieregularny i jest nachylona w kierunku południowym.
Dojazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej średniej jakości.
3. Wartość nieruchomości - 17.050,00
zł.
4. Wadium: - 1.705,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości:
sprzedaż w formie przetargu.
Obwieszczenie 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 obwieszczenia
21 dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 4 lipca zostało wywieszone
ogłoszenie o IV rokowaniach na nieruchomość oznaczoną według:
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 232.80m2 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. Wartość nieruchomości - 21.859,00
zł.
4. Koszty przystosowania - 2.010,00 zł
5. Cena nieruchomości łącznie:23.869,00 zł.
6. Zaliczka: - 2.387,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 4 sierpnia 2011 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I
piętro – sala konferencyjna).
W rokowaniach mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 29 lipca 2011 r. złożą pisemną ofertę w sekretariacie tut. Urzędu ( zamknięta koperta oznaczona następująco: „IV rokowania w sprawie
zbycia działki nr 145 położonej w Wódce”) i 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 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 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

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
13

Informator Branicki
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 lipca zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 1 lipca zostało wywieszone
ogłoszenie o II przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość
oznaczoną według:

1. Działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha
opisana w KW OP1G/00022699/3,
położona w Jabłonce.

1.Działka nr 90 o pow. 0.2063 ha opisana w KW OP1G/00028529/3, położona we wsi Turków.

2. Opis nieruchomości:

2.Opis nieruchomości:

− działka nr 136/2 jest zabudowana
budynkiem użytkowym wolnostojącym, parterowym podzielonym na
dwie części, do których są dwa niezależne wejścia. Powierzchnia użytkowa budynku – 65,20 m2. Budynek
wymaga kapitalnego remontu. Działka usytuowana jest w centralnej części wsi i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Występuje uzbrojenie
- sieć wodna i elektryczna. Działka
ma kształt prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd z drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej.
3. Wartość nieruchomości - 17.900,00
zł.
4. Wadium: - 1.790,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Obwieszczenie 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 obwieszczenia 21
dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

− działka nr 90 jest niezabudowana
i sąsiaduje z typową zabudową
zagrodową oraz gruntami użytkowanymi rolniczo. Posiada dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej, przeciętnej jakości
w terenie o niewielkim nachyleniu.
Działka nieuzbrojona z możliwością doprowadzenia przyłączy do
sieci wodnej i elektrycznej. Działka
ma kształt regularny. Ukształtowanie terenu niewielkie z nachyleniem w kierunku południowowschodnim.
3.Wartość nieruchomości zł.

9.099,00

4.Wadium: - 910,00 zł.
5.Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 sierpnia
2011 roku o godzinie 900 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 27 lipca 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 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 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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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 24 maja zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 189/3 o pow. 0.1795 ha
opisana w KW OP1G/00023893/0,
położona w Branicach.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 189/3 jest niezabudowana,
położona na terenie planowanego
osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi oraz kompleksem działek
użytkowanych rolniczo. W sąsiedztwie znajduje się szkoła i bloki
mieszkalne. Okolica zadbana i spokojna. Uzbrojenia brak ale istnieje
możliwość doprowadzenia przyłączy
z sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej z odległości ok. 50 m. Działka ma kształt regularny. Ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd dogodny, prosty w części drogą nieutwardzoną. Zjazd do drogi głównej
w odległości ok. 50 m.
3. Wartość nieruchomości - 16.650,00
zł.
4. Wadium: - 1.665,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruch mości
odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011
roku o godzinie 900 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 sierpnia 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 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.
Obwieszczenie 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

Informator Branicki

BRANICKIE DZWONY
konany przez Alberta Geittnera z Wrocławia w 1886 roku. Podczas drugiej wojny św. zarekwirowano następujące dzwony:

Zastanawiałem się niejednokrotnie jakie symbole są ponadczasowe dla mieszkańców dawnej, oraz współczesnej Europy.
Moje wątpliwości zostały rozwiane podczas moich wizyt we
Florencji. W samo południe, o godz. 12 z niewielkimi różnicami
czasowymi rozpoczyna się tam niezwykły koncert. Ze wszystkich, licznych kościołów florenckich rozlega się dźwięk dzwonów. Zdałem sobie sprawę, że dźwięk dzwonów w świadomości
Europejczyków był zakorzeniony od wieków. Ich dźwięk obwieszczał święta religijne, ważne wydarzenia, katastrofy i wojny. Nie ma chyba miejscowości, bez względu na dominującą
tam religię, w której ten piękny akustyczny element byłby nieobecny.

Lp
1

Nazwa
Św. Józef

Średnica Waga
w cm
w kg
160
2400

Rok
Wykonawca
prod.
1927 Ulrich, Apolda
A.Geittner Sohn
1920
Breslau

Ton
C

2

NMP

125

1400

ES

3

Św. Michał

115

1000

1920 A. Geittner

B

4

Św. Alojzy

105

700

1928 Ulrich, Apolda

G

Z kościoła w Michałkowicach zarekwirowano podczas I wojny światowej 2 dzwony. Natomiast podczas II wojny światowej
z Michałkowic zarekwirowano następujące dzwony:

Branickie dzwony mają swoją ciekawą historię. Pierwszą
wzmianką jest informacja o pożarze w 1806 roku. Pożar zniszczył w znacznym stopniu kościół. Spłonął cały dach łącznie
z wieżą i dzwonami. Przed pożarem zamontowane tam było
5 dzwonów. W czasie pożaru wszystkie się stopiły. Część zdeformowanych przez temperaturę dzwonów wydobyto ze
zgliszcz. Według obliczeń ks. Horniga z pogorzeliska udało się
zebrać tylko około 450 kg metalu. Wieża kościoła pozostawała
przez cztery lata bez pokrycia dachowego. Obawiano się, że
ucierpią z tego powodu mury. W 1810 roku pomimo panującej
biedy postanowiono wyremontować wieżę i zakupić do niej
nowe dzwony.

Lp
1

Średnica w
cm
78

Waga w
kg
-

Rok
prod.
1901

2

58

84

1920

3

45

84

1920

Wykonawca
A. Geittner
A.Geittner Sohn
Breslau
A. Geittner

Ton
Cis
E
Gis

W sumie podczas II wojny św. zarekwirowano z kościoła
WNMP w Branicach i kościoła św. Józefa w Michałkowicach
7 dzwonów o łącznej wadze około 6 ton. Równocześnie zarekwirowano 4 dzwony z bazyliki św. Rodziny w Branicach.
Dzwony te zostały zamontowane w bazylice jesienią 1931 roku
podczas jej budowy. Dzwony posiadały napęd elektryczny. Wykonała je firma braci Ulrich z Apoldy. Zarekwirowano następujące dzwony:

Stopiony metal ze starych dzwonów został wysłany do ludwisarni w Opawie. Odlano z niego jeden dzwon, który otrzymał
nazwę „św. Michał”. Na dzwonie widniał wizerunek patrona
dzwonu. Ofiarodawcą drugiego nowego dzwonu o wadze 50
funtów był gospodarz z Langowa koło Kietrza, Gottlib Kloske
(kuzyn Antona Schwarze - branickiego wikarego), który na ten
cel ofiarował 110 guldenów. Dzwon ten otrzymał nazwę „Johan
Nepomuk”. Wygrawerowano na nim dane fundatora „Gotlib
i Judith Kloske Anno Domini 1806” oraz podobiznę Jana Nepomucena. Obydwa dzwony zostały wykonane w firmie ludwisarskiej Franciszka Stanke w Opawie. Dzwonek do zakrystii ufundował hrabia Anton von Tolnek w 1821 roku. Był on również
fundatorem 2 dzwonków mszalnych oraz dzwoneczka z którym
duszpasterz udawał się do chorych.

Lp

Nazwa dzwonu

1.

Św. Serca Jezusowego

Waga w kg
4043

2.

Św. Maryi Panny

2038

3.

Św. Józefa

1138

4.

Św. Antoniego

759

W bazylice pozostał tylko najmniejszy dzwon św. Antoniego.
W branickim kościele WNMP pozostawiono tylko sygnaturkę.
Szczęśliwie dla kościoła nadarzyła się okazja zakupić nowy
dzwon z huty w Witkowicach (Czechy koło Ostrawy). Dzwon
ważył 3600 kg. Cena jego wynosiła 1730 RM. Transport oraz
przeróbka i jego zamontowanie kosztowało 270 RM. Łącznie
koszty dzwonu wyniosły 2000 RM. Pokryto je z kasy cmentarnej w wysokości 1200 RM, reszta tj. 800 RM pokryto z podatków kościelnych. Urządzenie do zawieszenia dzwonu zakupiono we Wrocławiu.
W pierwszych latach powojennych, w odrestaurowanej wieży
kościelnej zainstalowany był tylko wspomniany jeden potężny
dzwon o wadze 3600 kg, który w związku z wadliwym zawieszeniem, często powodował awarię silnika napędzającego.
W 1960 roku na wieży kościelnej zainstalowano zakupione
przez ks. L. Zettelmanna 3 nowe dzwony, których dźwięk obwieszczał parafianom uroczystości kościelne. Pierwszy dzwon,
poświęcony pamięci biskupa Nathana nosił imię Maria- Królowa Świata i ważył 1000 kg. Drugi- Józef ważył 850 kg, natomiast trzeci Ludwik, od imienia fundatora ważył 650 kg. Głęboki dźwięk największego dzwonu, który swoim brzmieniem obwieszcza czas pasterki na zawsze zostaje w pamięci i sercu parafian.

W parafii zorganizowano zbiórkę, podczas której wszyscy
parafianie według swoich możliwości wzięli czynny udział.
Remont wieży ukończono 21.09.1810 roku. W tym czasie na
plac kościelny przywieziono nowy dzwon, który ważył 8.5 cetnara. Brakowało jeszcze zawieszenia dzwonu. Ostatecznie zawieszono go na wieży 30.10.1810 roku. Uroczystość poświęcenia dzwonów odbyła się w dniu 21.09.1810 r.
Następne dzwony w branickim kościele były zawieszone
w 1842 roku.
Na dużym dzwonie ufundowanym przez proboszcza ks. Hawlickiego widniał napis „Fundator Josef Hawlitzki Parochus Branicensis 1842 –sote Josephe ora pro nobis, wykonał H. P. Libdolin Gnadenfeld”. Drugi mały dzwon był fundowany przez
kupca Zerboń z Nysy, Apolonię Assmann z Schmeisdorf
i Rozalię Schimke z Michałkowic. Dzwon ten również wykonał
Libdolin z Gnadenfeld.
W 1927 roku z okazji swoich 60 urodzin ks. Nathan ufundował dla kościoła dwa nowe dzwony za sumę 9000 marek. Były
to dzwon o tonacji C i dzwon F. Zostały one zawieszone obok
dwóch pozostałych dzwonów o tonacji S i G. W okresie I i II
wojny światowej na potrzeby przemysłu zbrojeniowego rekwirowano dzwony z branickiego kościoła. W 1917 roku zabrano
3 dzwony, pozostawiając tylko 100 cm dzwon o tonacji G wy-

dr Benedykt Pospiszyl
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Informator Branicki

W czerwcu 2011r.

Urodzili się
1. Sak Stanisław- Lewice

Agencja PKO BANKU POLSKIEGO w Branicach
ul. Żymierskiego 52 (naprzeciw Biedronki)
nr tel. 77 483 80 66
Potrzebujesz pilnie gotówki na dowolny cel ?? Przyjdź do nas.
Udzielimy Ci pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, bez poręczycieli i bez zabezpieczeń. A to wszystko w ciągu jednej
wizyty u nas.
Teraz promocyjne warunki – oprocentowanie 6,99%
lub 0% prowizji - dla pożyczki do wysokości 5 000 zł.
Przykładowe raty:
(kwota do 3000 zł oprocentowanie 6,99 %)
Kwota brutto pożyczki

Okres kredytowania 12 miesięcy

1000 zł

87 zł

1500 zł

130 zł

2000 zł

173 zł

2500 zł

216 zł

3000 zł

260 zł

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Zapotoczna Małgorzata
(Jędrychowice) – Stefański Łukasz
(Dzierżoniów)
2. Węgrzyn Adriana (Branice) – Bruch
Radosław (Branice)
3. Mazurkiewicz Magdalena (Lewice)
– Trzebuniak Rafał (Wojnowice)
4. Gajewski Sebastian (WłodzieninKolonia) – Gużda Magdalena
(Racibórz)
5. Olszewski Marek (Wysoka)
– Jaśkiewicz Monika (Wałbrzych)
6. Rozmus Grzegorz (Dzierżkowice)
– Gorus Katarzyna (Łęg)

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli

(kwota od 3001 zł do 5000 zł 0 % prowizji)
Kwota brutto pożyczki

Okres kredytowania 12 miesięcy

3500 zł

332 zł

4000 zł

379 zł

4500 zł

427 zł

5000 zł

455 zł

Potrzebujesz większej kwoty?? Nie ma problemu, zapraszamy do nas gdzie wspólnie wybierzemy najlepszą ofertę
dla Ciebie.
A to wszystko bez kolejek i w miłej atmosferze.
Nie musisz tracić czasu ani pieniędzy na podróż do Oddziału
w Głubczycach.
Drogi kliencie od teraz masz już wybór, skorzystaj z niego!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku

1. Derwieczyńska Stanisława - lat 56
z Lewic
2. Bratosiewicz Sylwester
- lat 64
z Niekazanic
3. Zapotoczny Leon
- lat 93
z Włodzienina
4. Szmak Wilhelm - lat 95 z Wódki
5. Stefaniuk Stanisława
- lat 80
z Jakubowic
6. Węglarz Jan
- lat 50 z Bliszczyc
7. Ziemba Wiesław
- lat 48
z DPS Branice
8. Lepusz Stanisław - lat 75 z Branic
9. Orawczak Emanuel
- lat 84
z Branic

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna

w godz. od 830 do 1530
U nas możesz również opłacić rachunki
OPŁATA TYLKO 2,50 zł.
Przyjdź do Nas i poznaj naszą pełną ofertę!

W naszej gminie jest 7067
mieszkańców,
w tym 3645 kobiet
W czerwcu 2010 r. było nas 7174
osoby.

Do zobaczenia!
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