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Festiwal Kultury Powiatowej
„Talenty Powiatu Głubczyckiego”
otwarty

Informator Branicki

UROCZYSTA INAUGORACJA FESTIWALU KULTURY POWIATOWEJ
Zespół „Kaprys” z Branic, prowadzony
przez Panią Lidię Szpak, tańcem „Armia
walcząca o pokój” Michaela Jacksona

wprowadziła nas marszowym krokiem
w nastrój tegorocznych miesięcznych
wydarzeń artystycznych. Inauguracja
festiwalu odbyła się w WDK w Branicach w pięknej scenerii świątecznej przygotowanej przez podopiecznych terapii

zajęciowej branickiego szpitala, pod kierunkiem Pani Anny Dudziak. Temat festiwalu został przedstawiony w piosence

„Rzecz o festiwalu kultury powiatowej”
w wykonaniu Damiana Wołowczyka,
autorstwa Pani Marii Farasiewicz. Koordynatorami festiwalu są: Pani Teresa Jajdelska, Tomasz Seń oraz Maria Farasiewicz. Celem Festiwalu jest konfrontacja

dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń, pomysłów, rozwijanie aktywności twórczej, integracji środowisk artystycznych
dzieci i młodzieży działających na
terenie Powiatu Głubczyckiego.
Uroczystego
otwarcia
festiwalu
dokonali
Wójt Gminy
Branice Pani
Maria Krompiec
oraz
Starosta głubczycki Józef Kozina. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się m.in.
burmistrzowie gmin powiatu głubczyckiego: Pan Jan Krówka, Pani Elżbieta
Kielska,
radny
Sejmiku
Wojewódzkiego
Pan
Zbigniew Ziółko,
radni Gminy Branice, radni powiatu głubczyckiego,
dyrektorzy szkół i
przedszkoli z terenu powiatu oraz
p r zed s t a wi c ie le
władz Szpitala w
Branicach. Najlepsi uczestnicy festi2

walu zostaną uhonorowani złotymi,
srebrnymi i brązowymi statuetkami i medalami. W dalszej części programu zostały zaprezentowane talenty roku 2010.
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa
dzieci z Przedszkola Katolickiego w Branicach w tańcu cha - cha przygotowana
przez Panią Anetę Gołuchowską. W grupie szkół podstawowych usłyszeliśmy
piosenkę „Do słońca leć” w wykonaniu
Dominka Wąsik ze Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie prowadzonego przez
Panią Bogusławę Dyląg oraz wiersz

„Ptasie radio” w wykonaniu Radosława
Zielińskiego przygotowanego przez Panią
Teresę Grabowską. Zespół „Mini Impuls”
pod kierunkiem Pani Sylwii Brzowskiej
przedstawił taniec „Gdy zapadnie
zmrok”. Na zakończenie wystąpił zespół
z oddziału przedszkolnego z Bliszczyc
Przedszkola Publicznego w Branicach
w tańcu „Samba” przygotowany przez
Panią Magdalenę Mikołajczyk. Po czym
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie „Braniczanek”, które stale
współpracują z Gminą i prężnie działają
na rzecz jej promocji. Konferansjerkę
poprowadziła Pani Marzena Barszczewska.
Teresa Jajdelska
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 28 MARCA DO DNIA 18 KWIETNIA 2011 ROKU
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

ZARZADZANIE GMINĄ:
Spotkałam się z Dyrektorami Szkół w celu i omówienia założeń do projektów organizacyjnych placówek na rok szkolny
2011/2012.
Zorganizowałam spotkanie tzw. „debatę oświatową” poświęcone kosztom utrzymania placówek oświatowo wychowawczych.
Prowadziłam zebrania wiejskie dot. wyborów sołtysa i rad sołeckich w 8 sołectwach.
Dokonałam przeglądu w zakresie stanu technicznego i porządku świetlic: młodzieżowej w Lewicach i we wsi Jędrychowice.
Przeprowadziłam pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
INWESTYCJE I REMONTY:
Pracowaliśmy w zespole na dokumentacją przetargową na koordynatora nadzoru inwestorskiego na budowie oczyszczalni
ścieków w Branicach i ogłosiliśmy przetarg na tego koordynatora.
Spotkałam się ze Starostą Powiatu Głubczyckiego i Burmistrzem Gminy Głubczyce w sprawie kontynuacji działań i współfinansowania drogi Lewice-Zubrzyce.
Spotkałam się z kosztorysantami w sprawie ustalenia kosztów adaptacji strychu w budynku na ulicy Słonecznej 3 na dwa odrębne mieszkania (roboty budowlane, elektryczne i co).
Dokonaliśmy kontroli wykonania usterek pogwarancyjnych na świetlicach w Gródczanach i Uciechowicach.
Ogłosiliśmy przetarg na remont świetlicy wiejskiej we Włodzieninie.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓZNE:
Uczestniczyłam w posiedzenie Walnego Zebrania Członków GSW.
Wspólnie z Posłem i Starostą uczestniczyłam w spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną w ramach lekcji wychowania obywatelskiego.
Uczestniczyłam w otwarciu Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Hali Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach.
Uczestniczyłam w Zjeździe Gminnego Oddziału Związku OSP w Branicach.

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

ZACISKANIE PASA
Na początku tego roku przedstawiając budżet na 2011 określałam go jako budżet przetrwania, jednakże po 4 miesiącach jego
realizacji nazywam go budżetem kryzysu.O trudnej sytuacji finansowej gminy, gdzie w budżecie nie ma „ani jednej złotówki” na
wykonanie nawet drobnych remontów choćby na przykład naprawa przepustu mówiłam Państwu również na zebraniach wiejskich.
Nasz budżet nie ma płynności finansowej a to oznacza, że nie mamy pieniędzy na zapłatę bieżących rachunków i aktualnie na
koniec kwietnia do zapłaty pozostało ponad 50 tyś. złotych jako nasze zobowiązanie. Ośrodek Pomocy Społecznej ma zobowiązania wobec DPS-ów, a ZOOKIS niezapłacony rachunek za dowóz młodzieży. Pozostają jeszcze do zapłaty zobowiązania za 2010 rok
tj. ponad 50 tyś. złotych za wykonane remonty świetlic w Gródczanach (ok.5 tyś. złotych) i w Uciechowicach.
Ta sytuacja powoduje, że aby zachować płynność finansową gminy musimy poszukać tych pieniędzy wewnątrz budżetu, a to
oznacza z kolei cięcia i bardzo duże oszczędności. Wyboru nie ma wielkiego, ponieważ oszczędności nie da się znaleźć w przyznanych budżetach na poszczególne sfery działania gminy gdyż otrzymały one środki na poziomie roku 2010, a czasem nawet i mniejsze niż w 2010 roku.
Przypominam Państwu, że zadłużenie Gminy na koniec grudnia 2010 r. wynosiło ponad 5 mln. złotych. Dla informacji podaję,
że w 2009 roku zadłużenie Gminy wynosiło 2 mln.480 tyś. złotych W tym roku spłacić musimy raty w wysokości 886.510 złotych
za wcześniej zaciągnięte zobowiązania. W 2010 roku gmina zaciągnęła 11 kredytów i 1 pożyczkę na miedzy innymi: zakup samochodów strażackich, wykonanie dokumentacji, sfinansowanie deficytu na wydatki bieżące, budowę parkowych miejsc spotkań,
remont wieży widokowej we Włodzieninie, budowę drogi do Jabłonki, drogi do oczyszczalni ścieków w Branicach, remont świetlic
w Uciechowicach i Gródczanach, oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji ścieków
w Lewicach i Michałkowicach. Te zaciągnięte kredyty spowodowały również wzrost kosztów obsługi tych zobowiązań - (343,61%
wzrostu do roku 2009). Istnieje również realna obawa, że nie będziemy w stanie skonstruować budżetu na przyszły rok. Ta sytuacja
zmusza nas również do bardziej wnikliwej analizy wydatków budżetowych na przyszły rok.
INWESTYCJE 2011 roku
W budżecie na 2011 rok zaplanowano:
1. budowę oczyszczalni ścieków w Branicach kosztem 7 mln.605 tyś. 245 złotych, z czego 4 mln. złotych to środki unijne. Realizacja 2011 -2012. Obecnie rozstrzygnięto już przetarg na koordynatora nadzoru inwestycji i przygotowuje się ogłoszone przetargu na wykonawstwo.
2. remont świetlicy wiejskiej we Włodzieninie kosztem 260 tyś.648 złotych, z czego 145 tyś. złotych to środki unijne. Obecnie
3
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ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Zadanie będzie zrealizowane do końca września br.
3.

adaptacja budynku byłego żłobka w Branicach na Centrum Aktywizacji kosztem 2 mln 790 tyś. złotych, z czego 2 mln. 371
tyś. złotych to środki unijne. Przetarg na dokumentacje i wykonawstwo budowlane ogłoszone zostanie w IV kwartale br. Zadanie realizowane będzie w 2012-2013 roku.

4.

rekultywacja wysypiska śmieci w Branicach kosztem ponad 460tys. złotych. Zadanie nie planowane w budżecie na 2011 rok,
ale zostało wprowadzone do realizacji z powodu rozpoczęcia naliczania gminie kar. Za 2010 rok kara wynosi 46 tys. złotych, a
za 2011 r, będzie o kilkanaście tysięcy wyższa. Obecnie na ukończeniu jest procedura wydania decyzji środowiskowej na tę
rekultywację i następnie przystąpimy do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.
Brak własnych środków w budżecie Gminy powoduje, ze wszystkie w/w zadania będą realizowane z pożyczek i kredytów.
Nowe pożyczki i kredyty zwiększają zadłużenie Gminy i wydłużają okres ich 2025 roku (do 31 grudnia 2010 roku Gmina posiadała już 18 kredytów)
DROGA LEWICE – ZUBRZYCE

W dniu 28 marca 2011 roku Rada Gminy Branice uchwaliła stanowisko o dalszym współfinansowaniu drogi relacji LewiceZubrzyce po stronie Gminy Głubczyce w miejscowości Zubrzyce. Po ujawnieniu podpisanego w lutym 2010 roku porozumienia
Gmin Branice, Głubczyce i Starostwa Powiatowego o solidarnym finansowaniu inwestycji drogowej w miejscowości Zubrzyce i po
wielu bardzo, bardzo trudnych i nie zawsze przyjemnych rozmowach pomiędzy władzami samorządowymi, oraz dyskusjach na
komisjach i sesji Rady Gminy Branice i Rady Powiatu - postanowiono, iż w 2012 roku z budżetu Gminy Branice przekazane zostaną środki finansowe nie większe jednak niż 20% wartości wkładu własnego (projekt realizowany przy współudziale środków unijnych) ustalonego po postępowaniu przetargowym, i nie więcej niż 100 tyś. złotych. Pozostałe 80% wkładu własnego solidarnie
przekażą Gmina Głubczyce (główny inwestor) i Starostwo Powiatowe.
Takie stanowisko podjęto aby:
- nasz wybudowany w roku 2009 odcinek z Lewic do granicy gmin nie prowadził „donikąd”,
- umożliwić mieszkańcom gminy Branice a zwłaszcza mieszkańcom Lewic lepszy dojazd do Głubczyc i do Czech,
- odciążyć ruch na drodze relacji Wiechowice-Głubczyce.
Dla przypomnienia informuję, że Gmina Branice wykonała już kosztem 1mln 665 tyś złotych 1,6 kilometrowy odcinek drogi
z Lewic do granicy z Gminą Głubczyce, z czego 50% to środki rządowego programu drogowego tzw. „schetynówka” i dodatkowo
sfinansowała dokumentację techniczną na odcinek drogi od granicy gminy do miejscowości Zubrzyce kosztem ponad 92 tyś. złotych.
KOSZTY FUNKCJONOWANIA OŚWIATY
Analiza kosztów funkcjonowania naszych szkół wykazała, że w przeciągu 5 ostatnich lat liczba dzieci w szkołach zmalała o ¼,
a wydatki na ich funkcjonowanie wzrosły średnio: o 31,94% w gimnazjum i o 39,79% w szkołach podstawowych, przy wzroście
subwencji oświatowej tylko o 11,73%. Przyznana Gminie na rok bieżący subwencja oświatowa w kwocie 4.370.023 złotych pokrywa tylko część wydatków na oświatę i budżet gminy musi dopłacać do szkół 1.073.178 złotych. Przedszkola w całości utrzymywane są z budżetu Gminy i obecnie ich koszt utrzymania to 1.520.736 złotych.
Poniższa tabelka przedstawia jak kształtują się koszty utrzymania szkół do otrzymywanej subwencji i jakie wysokie są dopłaty.
KOSZTY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK SZKOLNYCH W 2011 R
Nazwa placówki

Ilość
dzieci

SP UCIECHOWICE

56

Wyliczona
subwencja
na placówkę
420.536,-

Rzeczywiste
koszty
890.282,-

SP WŁODZIENIN

112

969.331,-

1.286.900,-

ZESPÓŁ GIMNAZJALNOSZKOLNY BRANICE

387

2.980.156,-

3.266.019,-

555

4.370.023,-

5.443.201,-

RAZEM

Stosunek ponoszonych kosztów
do otrzymanej subwencji,
- braki
211,7 %
dopłata z budżetu gminy
- 469.746,132,76 %
dopłata z budżetu gminy
- 317.569,109,59 %
dopłata z budżetu gminy
- 285.863,-

Koszty utrzymania przedszkoli (wraz z oddziałem przedszkolnym przy SP Uciechowice) wynosi – 1.520.736,w tym na:
- Uciechowice - 80.000,- (koszty stałe ujęte w SP)
- Branice - 551.726,- Włodzienin - 442.702,- dotacja dla P/Katolickiego - 446.310,4

1.073.178,-
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Subwencja przyznana na 2011r. – 4.382.375,(różnica 12.352,- to subwencja na 2 dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i na zadania pozaszkolne realizowane
w Przedszkolu we Włodzieninie)
Nazwa szkoły
SP WŁODZIENIN

Wynagrodzenie
ogółem
983.974,08

SP UCIECHOWICE

616.493,61

Wynagrodzenie
nauczycieli
789.908,88
547.018,35

ZGS BRANICE

2.738.303,96

2.349.177,67

RAZEM

4.338.771,65

3.686.104,90

Plus odpis na ZFŚS

228.845,96

RAZEM

-------------

4.567.617,61

Branickie spotkanie przy stole wielkanocnym
Zgodnie z kilkuletnią tradycją
KGW Braniczanki przygotowały
„Branickie spotkanie przy stole wielkanocnym”. Na spotkaniu gościłyśmy wójta

stę Pana Kozinę oraz
naszych przyjaciół
z Czech z koła seniorów Uvalna, a także

gminy Branice Panią Marię Krompiec,
sołtysa, rade sołecką, mieszkańców Branic, naszych proboszczy. W tym roku
miałyśmy zaszczyt gościć również posła
na sejm RP Pana Tadeusza Krupę, staro-

starostę Pana Radka
Szimka. Piękną dekorację sali oraz wystawę
swoich prac przygotowali pracownicy i pa-

cjenci
terapii
zajęciowej branickiego szpitala,
którymi kieruje
Pani Anna Dudziak. Występy
artystyczne przygotowała
pani
Sylwia Brzozowska z uczniami
z naszych szkół.
Za pomoc w
przygotowaniach
serdecznie
im
dziękujemy.
5

Dziękujemy głównie Pani wójt Marii
Krompiec która wspierała nas finansowo
i organizacyjnie, oraz Panom Janowi Borzuckiemu i Antoniemu Pospiszylowi.
Zofia Ryczkowska
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STOWARZYSZENIE
BRANICZANKI

Stowarzyszenie Edukacyjne
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej
zd. Oberländer.
48-140 Branice, ul. Szpitalna 2

KONKURS NA STYPENDIUM
Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Branicach
i wybierasz się do gimnazjum a potem do liceum zapoznaj się z Regulaminem
Stypendium im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer.
Jeżeli spełniasz kryteria tego Regulaminu weź od wychowawcy Twojej klasy komplet
dokumentów i po ich wypełnieniu złóż u pani Teresy Mańkiewicz-Czyszczoń wraz
z pisemną pracą (wymaganą w Regulaminie).
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 3 czerwca 2011r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego a jego wynik podany do publicznej wiadomości.
Konkurs rozstrzygnie Rada Stypendialna w składzie:

PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 marca 2011 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności
w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja przewodniczących komisji
z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o sposobie załatwienia
interpelacji radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w Gminie Branice.
12. Udzielenie informacji nt. stanu bezrobocia w Gminie Branice.
13. Udzielenie informacja nt. działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Płaskowyż Dobrej Ziemi’’.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Włodzienin-Kolonia
15. Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę Nr VII/34/07 Rady Gminy
Branice z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości.
1.
2.
3.
4.

3.

5.

Regulamin konkursu na stypendium znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl

Dnia 23 maja 2011 r. o godz. 10.00
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Branicach.

2.

4.

Antoni Junosza-Szaniawski – Przewodniczący
Maria Szaniawska-Thiel – przedstawiciel Rodziny fundatorów
Teresa Mańkiewicz-Czyszczoń – przedstawiciel Szkoły
Anna Maliborska – przedstawiciel Banku Spółdzielczego

INFORMACJA O TERMINIE
SESJI RADY GMINY

1.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr 104 o pow. 0,0440 ha
położona w miejscowości Wiechowice).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr 187/1 o pow. 0,2984
położona w miejscowości Wódka).
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza
miejscem sprzedaży
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu pn.: ,,Aktywni,
Atrakcyjni, Potrzebni’’ w ramach
Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie sesji.
6

informuje o imprezach
organizowanych w roku 2011
13.06.2011. wyjazd do Goczałkowic
(koło Pszczyny) gdzie będziemy zwiedzać Mosznę, ogrody piękne prowadzone w różnych stylach. – opłata
20zł/os. – przyjmujemy zgłoszenia.
19.06.2011. Festyn Rodzinny wraz
z występami dzieci i młodzieży, konkursy, loteria fantowa – Branice Park.
13.07.2011. Wycieczka dla dzieci
i młodzieży do Rybnik - Stodoła,
zwiedzanie parku jurajskiego.
19.08.2011. Wycieczka dla dzieci
i młodzieży do Bukowa (koło Raciborza), atrakcje: oceanarium, jazda na
kucykach i inne.
25.09.2011. Święto pieczonego ziemniaka – częstujemy plackami ziemniaczanymi i pieczonymi ziemniakami.

„Już pływam”
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej we
Włodzieninie uczestniczą w zajęciach
sportowo - rekreacyjnych, realizowanych
w nowo otwartej krytej pływalni w Kietrzu. Ich celem jest nabycie umiejętności
pływania i bezpiecznego zachowania nad
wodą, poprawa sprawności fizycznej,
korygowanie wad postawy, poznanie sposobów aktywnego spędzania wolnego
czasu. Organizatorami są wychowawcy
klas. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. W kwietniu wzięło
w nich udział 65 uczniów (ok. 60% ogółu
uczniów). Pobyt na basenie jest dla dzieci
wielką uciechą. Przejazdy i bilety wstępu
są dofinansowane w kwocie 1500 zł
z funduszu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Bożena Lewandowska
Pedagog szkolny

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje,
że przystąpiono do opracowania
Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym
dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Branice na dofinansowanie
kosztów związanych z utylizacją
i transportem konstrukcji budowlanych zawierających azbest.
Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy
pod nr telefonu 77/4868192 wew. 20
pokój nr 17 w godzinach urzędowania.

Informator Branicki

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W dniu 12 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach odbyło się spotkanie
inaugurujące działalność Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy
Branice Nr 13U/11 z dnia 29 marca 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493 z póź. zm./.
Zadaniem zespołu będzie min. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
W skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz przedstawicieli instytucji działających
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1. Aneta Kuziora – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
2. Joanna Chwierut – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
3. Agnieszka Wilczek – członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów.
4. Zdzisława Łacek – pielęgniarka środowiskowa NZOZ Zdrowie Rodziny
w Branicach.
5. Młodszy aspirant Piotr Poleszczuk –
dzielnicowy Komendy Powiatowej
Policji w Głubczycach.
6. Krystyna Kędzierska – wicedyrektor
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego
w Branicach, pedagog SP.
7. Grzegorz Zakowicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Głubczycach.
8. Jolanta Hawron – młodszy asystent –
psycholog w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana
w Branicach.
Członkowie Zespołu złożyli przed Wójtem Gminy Branice oświadczenia o poufności wszelkich danych i informacji przekazywanych na spotkaniach Zespołu.
Spotkanie zakończyło się wyborem Przewodniczącego, którym został jednogłośnie wybrany Pan Grzegorz Zakowicz oraz Zastępcy, którym została Pani Krystyna Kędzierska. Sekretarzem została Pani Joanna Chwierut. Ustalono także termin kolejnego
spotkania na 17 maja 2011 r., na którym to Zespół określi swoje zadania na najbliższy okres. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego będą odbywać się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach. Koordynatorem prac Zespołu jest kierownik OPS - Pani Aneta Kuziora.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz,
że członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełnij wniosek
zgłoszeniowy, który pozwoli koordynatorowi pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zweryfikować zgłoszenie,
przyjrzeć się konkretnej sytuacji i w razie konieczności stworzyć indywidualny plan pomocy rodzinie.
KONTAKT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel. 77/486 00 60, 77/ 486 82 50 wew. 22 lub 23
mail: opsbranice@.post.pl
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.
Zgłoszenie kierowane do koordynatora Zespołu Interdyscyplinarnego – może być również anonimowe.
Wierzymy, że połączenie siły specjalistów w Zespole Interdyscyplinarnym sprawi, że stanie się on silnym murem i będzie chronił
rodziny przed krzywdzącymi ich zachowaniami.
OPS Branice
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Informator Branicki

Wybory Zarządu Gminnego OSP w Branicach
16 kwietnia br. w Wiejskim Domu
Kultury w Branicach spotkali się druhowie z całej gminy, by podsumować dotychczasową działalność oraz wybrać nowy zarząd Gminnego Związku OSP RP.
Tego dnia liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze oraz licznie przybyli zaproszeni goście przybyli na Zjazd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Branicach
Zebranych powitał dotychczasowy
prezes Zarządu Oddziału Gminnego Józef
Małek, który został wybrany na przewodniczącego Zjazdu. Następnie wybrano
z licznego grona delegatów komisje zjazdowe.
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oddziału Gminnego za okres od ostatniego Zjazdu tj.24 marca 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. przedstawił Komendant Gmin-

ny Józef Orłowski. W sprawozdaniu
omówił on przede wszystkim sprawy wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczogaśniczy, wyszkolenia, udziału w akcjach
ratowniczo-gaśniczych oraz wiele innych
związanych z działalnością operacyjna
OSP.
Szczegółowo zostały omówione
osiągnięte sukcesy, problemy i zamierzenia z działalności Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP. Jeśli chodzi o nasza
gminę to należy stwierdzić, iż mamy braki
w pozyskiwaniu młodzieży do MDP. Mamy najmniej drużyn młodzieżowych w
powiecie w przeliczeniu na ilość jednostek OSP w gminie. Najlepszym wyliczeniem ilości drużyn młodzieżowych jest ich
udzi ał w zawodach sportowopożarniczych. Natomiast głównym zamierzeniem jest włączenie jednostki OSP
Lewice do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz doposażenie jednostek w nowy sprzęt i umundurowanie. Do
sukcesów możemy zaliczyć: Dzięki stara-

niom władz samorządowych pod przewodnictwem i w osobie-byłego Wójta
Branic a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego druha Józefa Małka pozyskaliśmy 3 nowe średnie samochody
gaśnicze marki MERCEDES –BENZ wraz
z częściowym ich wyposażeniem, oraz 3
szt. łodzi z silnikami zaburtowanymi. Natomiast trzem jednostkom OSP wymieniono wysłużone samochody pożarnicze na
samochody nowszej generacji czyli: 2 szt.
samochodów marki FORD, 1 szt.
Volkswagen i 1 szt. Land Rover pozyskanych nieodpłatnie za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Straży Granicznej. Zakup
nowych samochodów i różnorakiego
sprzętu oraz pozyskanie używanych samochodów stawia nas jako gminę w powiecie
w czołówce pod względem wyposażenia
w najnowsze pojazdy pożarnicze.

• komendant Gminny – Józef Orłowski,
OSP Turków;
• sekretarz – Danuta Walecka ,
• skarbnik – Stanisław Moryl, OSP Branice;
• członek prezydium Kapelen –Ksiądz
Proboszcz Marek Wcisło,
• członek prezydium – Jerzy Tytko, OSP
Jakubowice.
• W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału
Gminnego ZOSP RP weszli:
• przewodniczący – Ryszard Podgórski,
OSP Wódka,
• wiceprzewodniczący– Jan Mazurkiewicz, OSP Branice,
• sekretarz – Edward Papuga, OSP Włodzienin.
W dyskusji głos zabrało wielu gości
uczestniczących w zjeździe, którzy dziękowali za współpracę. Pogratulowano
nowemu Zarządowi, życzono wielu sukce-

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Oddziału Gminnego które przedstawił jej
przewodniczący druh Leszek Szatko. Wystąpił on z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W kolejnych punktach zjazdu sprawozdania
przedstawili przewodniczący Komisji
Zjazdowych: Druh Wiesław Cykowski,
przedstawił Zjazdowi sprawozdanie Komisji Wyborczej, druh Józef Nawacki
Komisji Mandatowej natomiast druhna
Adriana Dziaczyszyn Komisji Uchwał
i Wniosków.

sów oraz wspaniałej współpracy.

W przerwie doszło do ukonstytuowania nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej złożonych z przedstawicieli i delegatów z OSP.
W skład Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP weszli następujący
druhowie:
• prezes – Maria Krompiec, Wójt Gminy;
• wiceprezes – Marian Madera, OSP
Lewice;
• wiceprezes – Tadeusz Sęga OSP Wódka;
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W Zjeździe uczestniczyli między
innymi: Komendant Powiatowy PSP w
Głubczycach Wiesław Kopecki, Komendant Gminny w Baborowie Zbigniew Muda, Komendant Gminny w Kietrzu Tomasz Głuszek, Dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach Alina
Nowak, przedstawiciel Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „Zen –Pol” Zenon Herbut, Starostowie SDH ościennych gmin
z Republiki Czeskiej (Neplahowic,
Vavrovic, Drżkovic, Palhanca, Uvalna).
Zjazd stał się również okazją do podziękowania za wieloletnią służbę byłemu
Prezesowi Zarządu Związku Gminnego
OSP Józefowi Małkowi.
Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Maria Krompiec podziękowała
za zaufanie jakim została obdarzona,
zwróciła uwagę że sukcesy możliwe są do
osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków i o pomoc taką zaapelowała, po
czym Zjazd Gminny ZOSP RP został zamknięty
Danuta Walecka

Informator Branicki

Michałkowickie uroczystości z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
1 maja 20111 roku to data szczególna
dla wszystkich Polaków. W tym dniu
nasz rodak Papież Karol Wojtyła został

Michałkowic intensywnie pracowali. Jest
ona szczególna gdyż liczy sobie ok. 150
lat. Upływ czasu jak i warunki atmosfe-

ryczne dokonały ogromnych zniszczeń.
Nasze pokolenie stanęło przed wyzwaniem uszanowania i przedłużenia tradycji
naszych przodków, więc postanowiliśmy
odremontować Ją i nadać tej Kaplicy
imię „Jan Paweł II”. Mieszkańcy ofiarnie
pomagali, nie tylko fizycznie, ale także
finansowo. Wielu ofiarowało także swój
czas, umiejętności i wysiłek, aby wznieść
tę Kaplicę do samego krzyża górującego
dziś na jej wieży. Wspólna praca i wysiłek przyniosły nam bowiem wzmocnienie
naszych więzi międzyludzkich, dały poczucie solidarności i potrzeby życia we
wspólnocie. Niech ukoronowaniem naszych starań i potrzeb posiadania pięknej
Kaplicy będzie zapewnienie o utrzymaniu jej w należytym i godnym stanie.
Ogromne podziękowania składam michałkowickim dzieciom, które dzielnie
i wytrwale przychodziły na próby.
Dziewczętom, Aleksandrze Czyszczoń
i Patrycji Szyszka z Branic za wspólne
uczestnictwo w tej uroczystości a także

beatyfikowany i wyniesiony na ołtarze.
Cała Polska szczególnie obchodziła ten
dzień, ale i uroczystą beatyfikacje Ojca
Świętego uczciły również Michałkowice.
O godz. 16.30 w kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Michałkowicach
wspominaliśmy Pontyfikat Jana Pawła II.
Dzieci i młodzież z Michałkowic jak
i z Branic, pięknie recytowały wiersze,
które odnosiły się do jego życia z dzieciństwa, kapłaństwa, jego homilii i pielgrzymek po świecie.
Poprzedzając uczczenie beatyfikacji
Proboszcz Parafii Tadeusz Romanek poświęcił nowo wyremontowaną Kaplicę
nad którą od dłuższego czasu mieszkańcy
wszystkim przybyłym gościom i przedstawicielom Gminy oraz Powiatu, którzy
przyjęli nasze zaproszenie. Mam nadzieję
iż ten szczególny dzień Beatyfikacji Papieża JANA PAWŁA II na długo pozostanie w naszej pamięci.

SOŁTYS
Żaneta Malota
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TACY WŁAŚNIE JESTEŚMY, CZYLI O LUDZKICH ZALETACH I PRZYWARACH
Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny VIII Szkolny Konkurs Recytatorski
w branickiej szkole podstawowej. Wzięło
w nim udział 22 uczestników- zwycięzców
klasowych konkursów, którzy występowali
w dwóch kategoriach wiekowych.
KATEGORIA KLAS I-III:
Doris Hein, Martyna Herbut, Aleksandra
Pekar, Marcin Sanocki, Dominika Juroszek,
Joanna Zakowicz, Wiktoria Jagodzińska,
Kaja Sipel, Maciej Cykowski
KATEGORIA KLAS IV-VI:
Oliwia Bedryj, Daria Janicka, Filip Plata,
Kinga Rzytki, Sylwia Jajdelska, Justyna
Pączko, Aleksandra Czyszczoń, Katarzyna
Uchyła, Dominika Błaut, Patrycja Szyszka,
Sylwia Forma, Karolina Wilczek
Konkursowi bacznie przysłuchiwało się
jury w składzie: wicedyrektor Zespołu
Gimnazjalno - Szkolnego Krystyna Kędzierska - przewodnicząca, członkowie:
Małgorzata Skórka i s. Justyna Wojcieszak

Czyszczoń („Stefek Burczymucha”
M. Konopnicka). Na drugim miejscu uplasowała się najmłodsza z tej grupy recytatorów, uczennica kl. IV Kinga Rzytki
(„Czapla i Żuraw” J. Brzechwa), na trzecim
- Sylwia Forma z kl. VI („O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”)

Skórka,
Jolanta
Dudek,
s. Justyna Wojcieszak, Kinga Chuchla
wyłoniło następujących zwycięzców:

Od pięciu lat konkursowi recytatorskiemu towarzyszy Szkolny Konkurs Poezji
Śpiewanej, podczas którego uczestnicy
prezentują nie tylko walory wokalne, ale
i aktorskie. W naszym piątym konkursie
uczestniczyło 13 wykonawców: Oliwia
Szatko – kl. I, Mirela Telega - kl. I, Katarzyna i Zuzanna Gatner - kl. II, Bartek
Kozakiewicz- kl. III, Weronika Poręba kl. III, Anna Zacharska - kl. IV, Filip
Plata - kl. IV, Paulina Herbut - kl. V,
Emilia Gospodarczyk - kl. VI, Malwina
Nawaryńska - kl. VI, Patrycja Szyszka kl. VI, Szymon Misiurka - kl. VI.

III miejsce: Bartosz Kozakiewicz

Jury w składzie: Dyr. Krystyna Kędzierska - przewodnicząca, Sylwia Brzozowska, Jadwiga Misiurka, Małgorzata

W kategorii klas I-III najlepszym recytatorem został Marcin Sanocki
z klasy II, który zaprezentował wiersz
J. Brzechwy „Brudas”. Drugie miejsce zajęła uczennica równoległej drugiej klasy
Dominika Juroszek („Jak dobrze być
dziewczynką” K. Kowalska), a trzecienajmłodszy uczestnik konkursu, pierwszoklasista Miłosz Walecki („Spóźniony słowik” J. Tuwim)

W kategorii klas I-III
I miejsce: Oliwia Szatko
II miejsce: Katarzyna i Zuzanna Gatner
W kategorii klas IV-VI
I miejsce: ex aequo Emilia Gospodarczyk
oraz Szymon Misiurka
II miejsce: Filip Plata
III miejsce: Malwina Nawaryńska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy- nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną
Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomysłodawcą konkursów jest nauczycielka języka polskiego
Teresa Czyszczoń, która zorganizowała go
wspólnie z paniami Małgorzatą Skórką szkolną bibliotekarką i Bogumiłą Cykowską – nauczycielką plastyki.

W grupie obejmującej uczniów klas IV
-VI zwyciężyła uczennica - Aleksandra

JAN PAWEŁ II - BŁOGOSŁAWIONY
Konkurs poezji:
I miejsce - Aleksandra
Madera kl. V
II miejsce (ex aequo) –
Zuzanna Wieczosek kl.
III, Jesica Smolarczyk
kl. IV
III miejsce - Dominik
Wąsik kl. IV
Konkurs plastyczny:
I miejsce - Dawid Szelepa kl. V
II miejsce - Aleksandra
Madera kl. V
III miejsce - Dominik
Wąsik kl. IV

W SP Włodzienin uczniowie poszerzali
znajomość postaci i nauczania naszego
Wielkiego Rodaka Jana Pawła II poprzez
udział w projekcie pod hasłem:
JAN PAWEŁ II – BŁOGOSŁAWIONY.
Doskonałą okazją dla zrealizowania
takiego przedsięwzięcia była beatyfikacja
Jana Pawła II. Projekt obejmował trzy konkursy:
− wiedzy o życiu i nauczaniu papieża,
− plastyczny, przybliżający Jego posługę
duszpasterską,
− poezji Jana Pawła II.
W projekcie udział wzięło 32 uczniów
z różnych klas. Ich dokonania zostały
przedstawione na uroczystym apeluprezentacji. Wystawione zostały prace plastyczne, na tle których młodzi miłośnicy
poezji recytowali wybrane przez siebie
utwory. Ogłoszone zostały również wyniki
konkursu wiedzy o Janie Pawle II.
W prezentacji uczestniczyła cała społeczność szkolna na czele z Dyr. mgr K.
Kinalem oraz Ks. Radca L. Kasprzyszak,

który wręczył dyplomy i nagrodził laureatów oraz pozostałych uczestników wszystkich konkursów.
LAUREACI
Konkurs wiedzy:
I miejsce - Karolina Kopczyńska kl. V
II miejsce - Natalia Gospodarczyk kl. VI
III miejsce - Dawid Szelepa kl. V
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Również w ramach projektu dwie uczennice: Aleksandra Madera i
Martyna Rączka przygotowują się do III
WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI JANA PAWŁA II
„SYĆKA SE WOM ZYCOM”.

Jadwiga Sepioło

Informator Branicki
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
Przedszkole już dawno przestało być
tzw. „przechowalnią” dla dzieci, lecz jest
pierwszym szczeblem edukacyjnym. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej
z dziećmi w wieku przedszkolnym przewiduje różnego typu zajęcia i zabawy, dzięki
którym dziecko ma nabyć wstępną umiejętność czytania i gotowość do nauki pisania,
a także ma zapoznać się z określonymi pojęciami matematycznymi, poczynić pewne
obserwacje i doświadczenia przyrodnicze.
Program przewiduje również zajęcia mające
na celu doskonalenie sprawności manualnych dziecka (rysunki, wydzieranki, lepienie w plastelinie), oraz zajęcia ogólnej
sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe. Połączenie tych zabaw z muzyką
i piosenką kształtuje u dziecka słuch fonematyczny. Dziecko uczy się ponadto samoobsługi oraz podstawowych zabiegów higienicznych. Całokształt pracy dydaktycznowychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym ma na celu wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka zmierzający do
osiągnięcia tzw. dojrzałości szkolnej.
Należy pamiętać, że podstawową formą
działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, nauczyciel potrafi tak nią
dyskretnie pokierować aby osiągnąć zamierzony cel. Podczas zabawy dziecko ma
m.in. możliwość eksperymentowania, doświadczania, samodzielnego wyciągania
wniosków, czyli nauka poprzez zabawę.
Dziecko w przedszkolu ma stworzone idealne do tego warunki.
Aby nauczyć dziecko tolerancji, poszanowania, szacunku, życzliwości dla drugiego człowieka przedszkole nasze oraz koleżanki w naszych oddziałach zamiejscowych
w Bliszczycach, Wysokiej opracowały program współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pozwala on dziecku, uczestniczyć
w życiu społeczno-kulturalnym naszej społeczności lokalnej. Bo przecież oprócz zajęć
dydaktyczno-wychowawczych przedszkolaki uczestniczą w różnych uroczystościach
organizowanych w naszym przedszkolu jak
również poza jego murami. Do każdej uroczystości przygotowują się bardzo starannie.
Podsuwają nam nauczycielom wiele pomysłów dotyczących organizacji imprez, doboru repertuaru oraz podziału ról. Chętnie
uczestniczą w przygotowywaniu dekoracji
sal, oraz są projektantami strojów w których
odgrywają swoje role. Nie można również
zapomnieć o rodzicach, na których pomoc
możemy zawsze liczyć, którzy współuczestniczą w przygotowywaniu strojów swoim
pociechom jak również przygotowują słodkie poczęstunki. Każda uroczystość
w przedszkolu wymaga również zaangażowania całego personelu, który zawsze wkłada wiele serca aby zaproszeni goście czuli
się u nas dobrze. Gdyż KAŻDA UROCZYSTOŚĆ JEST WIELKIM I SZCZEGÓLNYM WYDARZENIEM W NASZYM
PRZEDSZKOLU.

W roku szkolnym 2010/11 oprócz prezentowanych wcześniej wydarzeń z przedszkola na łamach Informatora Branickiego,
chciałybyśmy w skrócie przedstawić kolejne uroczystości i wydarzenia Przedszkola
Publicznego w Branicach i jego oddziałów
zamiejscowych w których uczestniczyły
nasze dzieci:

cie muzycznym zaśpiewały piosenki. Na
zakończenie wszyscy udali się na wspólny
słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców naszych przedszkolaków.

01.09.2010 - Przedszkole nasze zostaje
koordynatorem projektu English Teaching
w ramach, którego otrzymaliśmy dotacje na
prowadzenie zajęć z języka angielskiego
oraz zakup sprzętu multimedialnego i wielu
pomocy dydaktycznych.

04.2011 - odwiedziliśmy naszych przyjaciół z życzeniami Wielkanocnymi oraz
szukaliśmy prezentów od Zajączka a także
zorganizowaliśmy Otwarty Dzień w Przedszkolu.

11.2011 - Wizyta w Szkole Podstawowej w Uciechowicach Międzynarodowa
wystawa szopek Bożonarodzeniowych,
w konkursie na najładniejsza szopkę w kategorii Przedszkola I miejsce zajęła szopka
wykonana przez personel i dzieci z oddziału
w Wysokiej.
11.2010 - Zabawa Andrzejkowaw tym dniu wszystkie dzieci uczestniczyły
we wróżbach i zabawach, które są tradycją
tego wieczoru. No i oczywiście nie obyło
się bez tańców.
12.12.2010 - Spotkanie ze Św. Mikołajem- już od samego rana dzieci wyczekiwały zaproszonego gościa. Podczas spotkania
z Mikołajem- wszystkie przedszkolaki recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki, które poznały w przedszkolu. Niektóre dzieci
składały przed zacnym gościem obietnice,
które konsekwentnie starają się przestrzegać. Mikołaj wręczył dzieciom niespodzianki oraz wspólnie z dziećmi obejrzał przedstawienie pt. „Książę i żebrak”
12.2010 - „Dary św. Mikołaja”- pod
takim właśnie tytułem dzieci przygotowały
inscenizację w której wystąpiły wszystkie
przedszkolaki. Każde z nich z wielkim zaangażowaniem starało się odegrać przed
rodzicami swoją rolę. Spotkania w okresie
przedświątecznym są już tradycją naszego
przedszkola.
12.2010 - Wigilia- jest to dzień wyjątkowy i magiczny, w tym dniu wspólnie
zasiadamy do stołu na którym są tradycyjne
potrawy wigilijne. No i oczywiście wszyscy
szukamy prezentów pod choinką.
12.2011r. - tradycją naszej placówki są
Jasełka, w tym roku szkolnym były jednocześnie podsumowaniem projektu English
Teaching .To nie był jedyny występ, gdyż
dzieci z oddziałów zamiejscowych przedstawiły jasełka w parafiach naszej gminy
i zebrały znaczna sumę pieniędzy które
przeznaczono na cele placówki i w oddziale
w Wysokiej zmodernizowano plac zabaw.
01.2011 gościliśmy Babcie i Dziadków
w naszym przedszkolu. Na tę okazję dzieci
przygotowały przedstawienie oraz każde
z nich zarówno maluszki- „Krasnale” jak
i starszaki- „Zuchy” recytowały wiersze dla
kochanych gości oraz przy akompaniamen-
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02.2011 – Bale Karnawałowe i zabawa
dochodowa z okazji Walentynek.
03.2011 - Przywitaliśmy wiosnę

W naszej placówce organizowane są
Kolorowe Dni -adekwatne do danej pory
roku. W tym dniu wszyscy ubrani są na
jeden kolor, jemy w tym kolorze posiłki,
bawimy sie w różne zabawy i konkursy,
a na pamiątkę każde dziecko otrzymuje
upominek.
Przed nami jeszcze kilka atrakcji. Piknik
Rodzinny, Dzień Matki i Ojca, Dzień
Dziecka, wycieczka z niespodzianką oraz
uroczyste zakończenie roku szkolnego podczas którego pożegnamy naszych Starszaków.
Rok ten był bogaty w wydarzenia i uroczystości w naszej placówce i jego oddziałach, jesteśmy z tego dumne, włożyłyśmy
dużo pracy i zaangażowania ale to nie tylko
nasza zasługa, lecz przede wszystkim Rodziców którzy czynnie uczestniczą w życiu
naszego przedszkola oraz Przyjaciół Naszego Przedszkola gdyż Szopa wykonana
przez P. Leszka Derenia była główną dekoracją Jasełkową, materiał na szopę podarowali nam Państwo Wdowikowscy. Zabawa Walentynkowa była udana, gdyż bawiliśmy się w pięknie udekorowanej sali, dekoracje wykonał dla nas P. Mirosław Bańkowski, potrawy przygotowały niezastąpione Panie ze Stowarzyszenia Braniczanek,
a swojskie wyroby zrobione przez Pana
Jana Borzuckiego zadowoliły najbardziej
wybredne podniebienia i pasowały do szlachetnego chleba upieczonego i podarowanego nam przez Pana Jana Czekańskiego.
Dochody z zabawy zostały przeznaczone na
potrzeby placówki dzięki czemu juz zmodernizowano plac zabaw w przedszkolu
oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający. Wójt
Gminy Pani Maria Krompiec oraz Pani
Teresa Jajdelska zapewniły nam pomoc
i wsparcie finansowe wydarzeń i uroczystości. Przyjacielem naszego przedszkola jest
również fabryka Mebli Rameta, której meble wyposażyły odremontowaną salę Starszaków.
Za pomoc, dobre słowo, a przede
wszystkim za udział w życiu naszego Przedszkola wszystkim Bardzo DZIĘKUJEMY:)
I ZACHĘCAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY

Nauczyciele Publicznego Przedszkola
w Branicach z oddziałami zamiejscowymi
w Bliszczycach i Wysokiej

Informator Branicki

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 2 maja zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej według:
1.
2.

Działka nr 206 o pow. 0.4200 ha opisanej w KW OP1G/00027347/6, położonej w miejscowości Posucice.
Opis nieruchomości:
- działka nr 206 stanowi częściowo grunt orny i pastwisko.
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 3 czerwca 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 30 maja 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

INFORMACJA

•

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 09.05.2011r. obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Branicach przy ulicy Młyńskiej 34
działka nr 778/2 i 1297”
obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2011 z dnia 05.05.2011r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UWAGA SZANOWNI KLIENCI FIRMY REMONDIS
W dniu 23.07.2011r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórce podlegają przedmioty:
MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁOGOWE, ARMATURA SANITARNO – ŁAZIENKOWA,
Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, SUROWCE
WTÓRNE, OPONY I GRUZ nie będą odbierane!!!
Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty
podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

W dniu 30.07.2011r. (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórce podlegają przedmioty:
LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, DUŻY I MAŁY SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY.
Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE I WIELKOGABARYTOWE, SUROWCE WTÓRNE, OPONY
I GRUZ nie będą odbierane!!!
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę aby urządzenia elektryczne i elektroniczne były kompletne, nie poddane uprzedniemu
demontażowi.
Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty
podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!
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Informator Branicki

Informacja

Informacja

Informacja

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 12 kwietnia zostało wywieszone
ogłoszenie o II rokowaniach na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 12 kwietnia zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 12 kwietnia zostało wywieszone
ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę
części nieruchomości 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 12 maja 2011
roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
(I piętro – sala konferencyjna).

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.
3. Wartość nieruchomości - 61.162,00
zł.
4. Wadium: - 6.116,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości:
sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 maja
2011 roku o godzinie 1100 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 6 maja 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.

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 maja 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.

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
30 dni.

Termin wywieszenia obwieszczenia
30 dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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1. Część działki nr 357/1 o pow. 109,50
m 2 o p isanej w KW OP 1G/00021372/8, położonej w miejscowości Branice, przy ul. Słowackiego.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 357/1 jest częścią składową działki siedliskowej na której
posadowiony jest budynek Urzędu
Gminy Branice. Działka stanowi
teren mieszkaniowy i będzie wydzierżawiana z przeznaczeniem pod
parking.
3. Stawka czynszu dzierżawnego 116,07 zł netto miesięcznie.
4. Wadium: - 23,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 8 lat.
Przetarg w sprawie oddania w/w nieruchomości w dzierżawę odbędzie się
w dniu 12 maja 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 6 maja 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 obwieszczenia
30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

MIEDZYNARODOWY WIELKANOCNY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT - BRANICE 2011

Już po raz siódmy w hali sportowej
Gimnazjum w Branicach odbył się Międzynarodowy Wielkanocny Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt. Pomysłodawcą
turnieju i głównym organizatorem jest
nauczyciel w-f Gimnazjum w Branicach
Edward Czyszczoń. Do przygranicznych
Branic zjechały drużyny ZS a MS Štramberk, SPS a SZS Krnov, mistrzynie
Polski z Radomia, reprezentacje gimnazjalistek z Istebnej (woj. śląskie), Baborowa, Kietrza i Branic. Niestety na nasz
turniej nie przyjechała drużyna ze Słowacji Juventus Zilina. Patronat honorowy
nad turniejem objęła AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU MISTRZÓW ŻYCIA z Prezes Elżbietą Wysocką na czele, a medialny Radio Opole. Dyrektor
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego
w Branicach Pani Alina Nowak przywitała zaproszonych gości. Na uroczyste
otwarcie przybyli: Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec, były wójt Gminy Branice Jerzy Biesiadowski, kierownik ZOOKiS Teresa Jajdelska, radni powiatu
głubczyckiego: Jolanta Brzeszczak,
Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl,
radni Gminy Branice: Władysław Lenartowicz, Wojciech Chuchla, Zdzisław Telega wicedyrektor Gimnazjum
w Kietrzu Edward Szwast, wicedyrektor
ZGS w Branicach Pani Krystyna Kędzierska, koordynator Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego Marian
Węgrzynowicz. Ceremonia otwarcia
odbyła się bardzo uroczyście. Jej ukoronowaniem było odpalenie znicza olimpijskiego, którego dokonała Pani Wójt Maria Krompiec.
Nim rozpoczęły się zmagania sportowe,
nastąpiło rozstrzygnięcie akcji profilaktyczno-terapeutycznej na plakat
„Młodość, trzeźwość, sport i zdrowie”.
Konkurs plastyczny zorganizowały
i przeprowadziły panie Bogumiła Cykowska, Elżbieta Mańkiewicz i Teresa
Czyszczoń. Do konkursu przystąpiło
około 130 uczniów. Jury nagrodziło 21
prac w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Uczniowie wyróżnieni. Kategoria szkoła podstawowa: Jakub Gołuchowski,
Aleksandra Czyszczoń, Filip Pospiszyl,

Paweł Mstowski, Angelika Szklarska,
Karolina Wilczek, Julita Węglarz,
Klaudia Mazurkiewicz, Dominika Zięba, Malwina Nawaryńska.
Kategoria gimnazjum: Dawid Cykowski, ,Kamila Misiurka, Kamila Pączko,
Jakub Poleszczuk, Dominika Żukowiecka, Bartosz Juroszek, Marcin Malinowski, Mateusz Poleszczuk, Angelika Jędrysek, Bartosz Stopyra, Kamil
Kawecki. Gratulujemy!
Po tym nastąpiło uroczyste otwarcie
zawodów i przyszedł czas na mecze.
W bardzo zaciętych meczach grupowych padły następujące wyniki: RadomStramberk 0:0, Kietrz- Baborów 1:0, Branice – Krnov 6:0, Radom –Baborów 1:0,
Kietrz – Stramberk 1:1, Branice – Istebna
4:0, Radom- Kietrz 0:2, Baborów- Stramberk 0:4, Istebna - Krnov 0:0. W pierwszym półfinale Kietrz pokonał góralki
z Istebnej 2:0, a braniczanki rozgromiły
drużynę naszych południowych sąsiadów
7:1! W meczu o miejsca 5-6 radomianki
pokonały drużynę z Krnova 2:0. Po tym
meczu w spotkaniu o 3-4 miejsce drużyna ze Stramberka pokonała 5:1 drużynę
z Istebnej. I dotarliśmy do finału. W nim
nasze młode utalentowane piłkarki pokonały zasłużenie drużynę z Kietrza 2:1.
W finałowym spotkaniu bramki dla naszej drużyny zdobyły Paulina Jaskuła
i Monika Jaskółka.
Skład drużyny zwycięskiej: Gospodarczyk Jagoda, Zapotoczna Paulina, Jaskółka Monika, Podraza Marta, Jaskuła Paulina, Madera Magdalena, Lenartowicz Marta, Brzeszczak Dagmara,
Grima Natalia. Trenerem zespołu jest
Edward Czyszczoń.
Ceremonia zakończenia igrzysk w niczym nie ustępowała rozpoczęciu. Znów
zapłonął znicz olimpijski. Drużyny zwycięskie zostały udekorowane pucharami
i medalami, a nasze złote medalistki dodatkowo wieńcami laurowymi.
Najlepszą bramkarką turnieju została
Martina Vaskova (Stramberk), a królem
strzelców Monika Jaskółka (Branice, 12
bramek). Wyróżniono najlepsze piłkarki
poszczególnych drużyn. Zostały nimi:
Klara Kocianova ze Stramberka, Dominika Palzerova z Krnova, Kamila Warchoł z Radomia, Patrycja Waszut
z Istebnej, Weronika Rozbicka z Baborowa, Aleksandra Andruchowicz z Kietrza i Paulina Zapotoczna z Branic. Organizatorzy przygotowali jeszcze dwa
wyróżnienia specjalne dla najaktywniejszych piłkarek, które otrzymały Marta
Podraza z Branic i Sandra Nieckarz
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z Kietrza.
Wszystkie zawodniczki oraz ich opiekunowie zostali obdarowani dzięki hojności sponsorów przez Zajączka Wielkanocnego upominkami i smakołykami. Na
koniec turnieju (co stało się tradycją turnieju) wszystkie piłkarki utworzyły wielkie koło i zatańczyły „kaczuszki”.
Wszyscy uczestnicy VII Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju Piłki
Nożnej Dziewcząt i przybyli goście byli
pod wielkim wrażeniem organizacji zawodów. Opiekunowie drużyn wyrazili
swą opinię, że atmosfera branickich zawodów była porównywalna do zawodów
najwyższej rangi. Mówili, że czują się jak
na olimpiadzie. Piotr Wiecha prowadził
obsługę spikerską. Odbyła się ceremonia
otwarcia i ceremonia zakończenia, którą
ubarwił swoimi przepięknymi tańcami
zespół Impuls. Tancerki i tancerze –
podopieczni Pani Sylwii Brzozowskiej
prezentowali się również w przerwach
między meczami, a tańce w ich wykonaniu tylko podgrzewały atmosferę zmagań
młodych piłkarek. Opiekę medyczną
podczas zawodów sprawowała Pani Jolanta Mądra. Mecze sędziowali: Kazimierz Suliga, Bartosz Tokarz i Kamil
Lider. Oprawą muzyczną zajął się Pan
Janusz Bydłowski. Panie Dorota Kanturska, Teresa Moritz, Krystyna Kaczmarzyk i Irena Pekar przygotowały dla
wszystkich uczestników przepyszny
obiad. Obsługą techniczną turnieju zajęli
się Edward Czyszczoń, Mieczysław
Lenartowicz, Jarosław Jania, Agata
Ociepa, Krystyna Kubiak.
Pomysłodawca turnieju Edward
Czyszczoń zmobilizował również do
pracy uczniów. Uczennice Kamila Misiurka, Paulina Zapotoczna, Kinga
Jajdelska i Marta Lenartowicz wykonały wspaniałą prezentację miejscowości,
z których przyjechały drużyny występujące turnieju i przygotowały wystawę
przepięknych trofeów sportowych zdobytych przez młodzież miejscowego gimnazjum. Agnieszka Morawska, Kamil
Modzelewski, Bartosz Juroszek, Fabian Russ, Roman Forma, Damian
Gawroński, uczestniczyli aktywnie
w ceremonii otwarcia.
A to wszystko uwiecznili na fotografiach cyfrowych i kamerze video Bartłomiej Pleśniak, Janusz Kaczmarek
i Łukasz Kędzierski. VII Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt przeszedł do historii.
Do zobaczenia za rok
Edward Czyszczoń

Informator Branicki

Uroczyste powitanie gości i startujących drużyn
Taniec zespołu IMPULS podczas otwarcia turnieju

Jedna z wielu akcji turnieju

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Młodość, trzeźwość, sport i zdrowie”

Zespół IMPULS tańczący w przerwie turnieju

Zwycięska drużyna z Branic z dyrektorami szkoły i trenerem

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych kategoriach indywidualnych

Zespołowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju
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Informator Branicki
WIKARIAT GENERALNY Z SIEDZIBĄ W BRANICACH
Branice od 1916 do 1945 roku były
stolicą odrębnej kościelnej jednostki
administracyjnej podległej zwierzchnictwu arcybiskupa ołomunieckiego. Ciekawe są dzieje tej jednostki kościelnej, do
której w 1938 roku należało 736 tys.
katolików. Protestanckie Prusy w wyniku wojen z Austrią przyłączyły do swojego terytorium obszary Śląska z dominującą religią katolicką. W wyniku ustaleń pokoju we Wrocławiu po I wojnie
śląskiej 28 lipca 1742 roku, król pruski
Fryderyk II zagwarantował prawa katolików na tych terenach. W 1850 roku Prusy zażądały od kardynała hrabiego Ferdynanda Troyes mianowania wikariusza
tej części diecezji. W 1751 roku powołano nową jednostkę administracyjną Arcybiskupstwa Ołomunieckiego – Komisariat Kietrzański. Siedzibą komisarza
został Kietrz, a od 1916 roku Branice.
Komisarzami byli duchowni przeważnie
pochodzący z terenów pow. głubczyckiego. Funkcję tą w porządku chronologicznym pełnili: Karl Fliez 1751–1756,
Franz Reittenhart 1756–1784, Matthaus
Wlokka 1784-1796, Johan Stanjek 1796
–1812, Franz Lauffer 1812-1837, Karl
Ulrich 1848–1875, w latach 1875 – 1882
została zawieszona działalność Komisariatu w okresie Kulturkampfu, Anton
Richtarsky 1882-1893, Robert Sterz 1893-1906, Ignaz Mais 1907–1916, Joseph
Martin Nathan 1916 – 1945. Oficjalnie
urząd Komisarza Nathan objął
30.XII.1916r. Po objęciu urzędu siedziba
Komisariatu została przeniesiona z Kietrza do Branic, mimo ofiarowania Natanowi przez mieszkańców Kietrza samochodu osobowego na dojazdy z Branic.
W 1916 r. było w Komisariacie 136 tys.
wiernych. W 1919 r. w wyniku traktatu
wersalskiego z 28.04.1919 r. nastąpiło
odłączenie Kraiku Hulczyńskiego od
Komisariatu, w którym mieszkali przeważnie katolicy. W dniu 19.04.1924
Nathan został Wikariuszem Generalnym
pruskiej części Archidiecezji Ołomunieckiej.
Nowo utworzony Wikariat Generalny obejmował dekanat branicki, kietrzański i głubczycki. Należało do niego

46 parafii z 86 042 katolikami. Wikariusz Generalny stworzył sprawnie działającą administrację obsługującą Wikariat. Siedziba biura mieściła się w Pawilonie A, w bezpośredniej bliskości
mieszkania Nathana. Kierowniczką biura
została Maria Pompecki, której pomagały 4 siostry zakonne. Wikariat wydawał
wiadomości urzędowe „Mitteilungen des
Erzbischoflichen Generalvikariate in
Branitz Erzdiozese Olmutz”. Nathan był
bezpośrednim zwierzchnikiem około 70
duchownych z trzech dekanatów.
W 1938 roku zmiany polityczne
w Europie nałożyły na 71-letniego prałata J.M. Nathana nowe obowiązki. Konferencja monachijska postanowiła oddać
Niemcom Sudety, zamieszkałe przez 3,6
mln mieszkańców, w tym 800 tys. Czechów. Rząd czechosłowacki zmuszony
został do podziału swojego państwa.
Nowo ustalone granice państwowe podzieliły również tereny pozostające do
tej pory pod jurysdykcją arcybiskupa
ołomunieckiego. J.M. Nathan został
Wikariuszem Generalnym części sudeckiej Archidiecezji Ołomunieckiej. Do
pomocy został mu przydzielony ks. kanonik dr Adalbert Tinz. Władza Wikariusza Generalnego obejmowała 3 stare
dekanaty oraz 22 nowe z 270 parafiami.
Części sudecką zamieszkiwało 598 511
katolików, a część pruską 137 047.
Łącznie Wikariat liczył 735 558 katolików. W większości parafii używano
języka niemieckiego, jednak znaczny
odsetek stanowiły parafie etnicznie czeskie. Po zakończeniu II wojny św., na
początku września przybył do Branic
Prymas Polski kardynał Hlond, który
przyjął od biskupa Nathana zrzeczenie
się jurysdykcji kościelnej nad podległymi sobie parafiami. Tym samym Wikariat Generalny przestał istnieć. Do lat
siedemdziesiątych XX wieku, a więc do
ustalenia nowych granic kościelnych
dekanat branicki należał do Arcybiskupstwa w Ołomuńcu

dr Benedykt Pospiszyl

W kwietniu 2011r.

Urodzili się
1.
2.
3.
4.
5.

Spalik Łukasz - Jędrychowice
Hein Hubert - Branice
Marchel Dawid - Gródczany
Zacharko Sebastian - Boboluszki
Furman Artur - Branice

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Popik Anna (Branice) - Gawle Damian (Świnoujście)
2. Zakowicz Renata (Gródczany) - Febus Grzegorz (Opole)
3. Pieszak Paweł (Bliszczyce) - Jurcová
Petra (Opawa)
4. Jedlicki Adam (Boboluszki) - Pawelec Katarzyna (Jastrzębie Zdrój)

Wielu szczęśliwych
lat życia!

Odeszli
1. Głogowska Stanisława - lat 89
z Branic
2. Wojciechowska Monika - lat 95
z Włodzienina-Kolonii
3. Saduniowski Bazyli
- lat 79
z Gródczan
4. Janowicz Maria
- lat 86
z Branic
5. Hertel Hildegarda
- lat 82
z DPS Dzbańce
6. Lison Linus
- lat 71
z DPS Boboluszki
7. Głąbikowska Barbara - lat 71
z DPS Dzbańce

Cześć Ich pamięci !
W gminie
Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7082
mieszkańców,
w tym 3649 kobiety
W kwietniu 2010 r. było nas
7184 mieszkańców
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