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Spotkanie Wiechowiczan przy ognisku
Wymarzona pogoda. Bezchmurne, błękitne niebo. Pięknie zachodzące słońce. Dwudziestego czwartego września, w pierwszą
sobotę Polskiej Złotej Jesieni, sołtys Tadek Szumlewicz i rada
sołecka zaprosili mieszkańców Wiechowic do wspólnego ogniska.
Pierwsi uczestnicy spotkania z pewną nieśmiałością przybywali na plac przy świetlicy, ale już po chwili było słychać wesołe rozmowy i sympatyczne pogaduszki. Płomienie figlarnie
strzelały w niebo. Wiechowiczanie ochoczo przypiekali kiełbaski, a następnie w żarze ogniska upiekli sołtysowe ziemniaki.
Pieczę nad całością imprezy bardzo sprawnie i z góralskim humorem sprawowała radna sołecka Józia Juroszek. Z głośników
dobiegały biesiadne piosenki, a wielu uczestników z zapałem im
wtórowało. Bo jak już wiele lat temu zaśpiewał Jerzy Stuhr
„śpiewać każdy może...”.
Ogółem ognisko przygarnęło do siebie ponad 30 mieszkańców. Na wyróżnienie zasługuje rodzina Dachtonów reprezentowana przez trzy pokolenia. Teresę z Józkiem, Basię z Robertem i ich synkiem Kacperkiem najmłodszym mieszkańcem
Wiechowic. A potwierdzeniem tego, że impreza była udana
niech będą liczne głosy, aby podobne spotkania organizować
częściej. Na razie wstępnie umówiono się na wspólnego Sylwestra. A może wcześniej Andrzejki?
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 30 SIERPNIA DO DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Uczestniczyliśmy w konsultacjach w Warszawie - w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących budowy zbiornika Nove Hermionovy, regulacji rzeki Opawy i powiązanych z tym działań i złożyliśmy stanowisko gminy w tej
sprawie. W stanowisku podtrzymaliśmy swoje obawy o zagrożenie powodziowe dla mieszkańców Bliszczyc, Branic i Boboluszek oraz wnieśliśmy o podtrzymanie wcześniejszych zobowiązań przez stronę Czeską dot. podwyższenia obwałowania
w miejscowości Bliszczyce i budowy drogi łączącej miejscowość Bliszczyce z Krnovem. Podnieśliśmy również problem
braków wałów p/powodziowych w obrębie Branic i Boboluszek wnosząc o konieczność budowy nowych, zwłaszcza w miejscowości Boboluszki.
2. Uczestniczyłam w rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Uciechowicach.
3. Prowadziliśmy negocjacje z WIOŚ Opole w sprawie pożyczki na rekultywację wysypiska śmieci i 19 września br. podpisaliśmy umowę.
4. Podpisaliśmy z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie umowę kredytową na pokrycie deficytu wydatków bieżących ujętych w Budżecie Gminy na 2011r. (300.000 złotych).
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Rozpoczęliśmy inwestycję związaną z odbudową drogi gminnej z Wiechowic do Dzierzkowic. Zadanie będzie realizowane
w ramach współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50 % wartości zadania.
Wartość dofinansowania to kwota 540 tyś. złotych.
2. Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem dwóch odrębnych mieszkań na poddaszu budynku w Branicach
ul. Słoneczna kosztem ponad 32 tyś. złotych.
3. Dokonaliśmy przeglądu wykonanych prac pogwarancyjnych na drogach gminnych. Nie usunięte usterki zostały ponownie
zgłoszone do poprawy.
4. Zakończyliśmy wykonanie remontu świetlicy wiejskiej we Włodzieninie kosztem 195.427,06 zł, koszt po przetargu. Dodatkowo dołożyliśmy do remontu ponad 35 tyś. złotych.
5. Uroczyście oddaliśmy do użytku wieżę widokową i świetlicę wiejską we Włodzieninie. Wieża otwarta jest dla zwiedzających w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 10 -17 tej (informacja o osobie otwierającej wieżę wraz z numerem telefonu
- na wieży).
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Zorganizowaliśmy gminne dożynki 2011 we wsi Boboluszki.
2. Uczestniczyłam w powiatowo-gminnych dożynkach w Nowej Wsi i w uroczystościach dożynkowych w Baborowie.
3. Uczestniczyłam w spotkaniu poświęconemu pamięci i ocaleniu dziedzictwa ks. bp. Józefa Nathana.
4. Zorganizowaliśmy Jubileusz Złotych Godów (4 pary małżeńskie).
5. Uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach dot. realizacji zadań
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
6. Uczestniczyłam w spotkaniu dot. realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków PROW.
7. Uczestniczyłam w posiedzeniu rady Społecznej SP ZOZ Głubczyce.
8. Uczestniczyłam w 16 zebraniach wiejskich.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
Dnia 17 października 2011 r.
o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Branice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

PORZĄDEK OBRAD
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się w dniu
19 września 2011 r.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta z działalności

w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie 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. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
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w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 47 o pow. 0.1405 ha
położona w miejscowości Dzbańce).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 49 o pow. 0.9294 ha
położona w miejscowości Gródczany).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (budynek mieszkalny jednorodzinny nr 29 w miejscowości Dzbańce)
17. Zakończenie sesji.
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„Śpiewające ruiny”
Po kilku wiekach „odżyły” i nabrały
blasku ruiny kościoła pw. Św. Mikołaja
wraz z odrestaurowaną okazałą wieżą widokową we Włodzieninie. W dniu 17
września 2011 przy pięknej pogodzie
i doskonałej aż po horyzont widoczności,
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi
przez Panią Marię Krompiec Wójta Gminy

we Włodzieninie”

Wszyscy zebrani goście, wśród których
znaleźli się min. Poseł RP Adam Krupa,
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, Burmistrz Kietrza Józef Matela, radni powiatowi i gminni, mieszkańcy wsi oraz młodzież szkolna mieli okazję przeżyć bardzo
ciekawą imprezę kulturalną.

nież wspaniałego koncertu muzyki chóralnej w wykonaniu chóru z Liceum Ogólnokształcącego z Głubczyc pod kierunkiem
Pana Tadeusza Ekerta. Stare pieśni wykonane w języku łacińskim doskonale harmonizowały z historycznym obiektem
oraz stworzyły ciekawy nastrój i atmosferę.
Z odremontowanej wieży widokowej
roztacza się piękny widok na krajobraz
okolic Włodzienina i sąsiednich miejscowości.
Branice, Starostę Powiatu Głubczyckiego
Józefa Kozinę oraz Józefa Małka, wójta
poprzedniej kadencji który zainicjował tę
ciekawą i oczekiwaną inwestycję. Pani
wójt obejmując to stanowisko dokończyła
dzieło swego poprzednika.

Rys historyczny tego obiektu przedstawiony został w pasjonujący sposób przez
nauczyciela Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, Pana Romana Kowalczyka.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali rów-

Właściwą rangę uroczystości nadał
Ksiądz Radca Lesław Kasprzyszak, który
w swym kapłańskim wystąpieniu przypomniał zebranym, że otwarty i poświęcony
obiekt jest świątynią i jako takiej przysługuje jej należyty chrześcijański szacunek.
Zarówno on jak i władze gminy są przekonani, że będą się tutaj odbywać okolicznościowe spotkania religijne i kulturalne.
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Otwarcie odremontowanej świetlicy we Włodzieninie
Rys historyczny kościoła
pw. św. Mikołaja we Włodzieninie
Kościół św. Mikołaja wybudowany
został w XV w., był wzmiankowany
w 1496 roku. W XVI w. przebudowany
został na kościół zamkowy i od tego czasu modlili się w nim tylko właściciele
zamku, służba i goście. Mimo, że kościół
należał do zamku, w jego obejściach
znajdował się cmentarz parafialny dla wsi
Włodzienin. W 1879 r. prymas Kohn
ustanowił msze w których mogli uczestniczyć mieszkańcy wsi, a były to msze za
zmarłych pochowanych na przykościelnym cmentarzu oraz msze w dni św.
Szczepana, Mikołaja, a także w Zielone
Świątki, Popielec i Zaduszki.
Kościół reprezentuje styl gotycki. Pierwotnie pełnił funkcje obronne o czym
świadczą zarysy fos, zachowany mur
kamienny i okienka strzelnicze, dlatego
też usytuowany jest z dala od wsi.
Zniszczony w 1945 roku, (do jego
upadku dużo bardziej niż działania wojenne przyczynili się złodzieje), do dzisiaj
pozostaje w ruinie. Zachował się korpus
wieży i mury świątyni w płytami nagrobnymi i detalami kamieniarskimi. Przy
bramie wejściowej znajdują się dwa posągi z XVIII wieku (św. Floriana i św. Jana
Nepomucena). Przy wejściu do nawy od
zachodu zachował się XV- wieczny portal. W kościele odnaleźć można kamienne
płytki nagrobne Schaffgotschów lub Dallwitzów, niewiasty z rodziny Siedlnickich
mi przygotowanymi przez Koło Gospodyń
i rycerza z rodziny Fullstein
Wiejskich. W wystąpieniu otwierającym
Opr. Roman Kowalczyk
świetlicę, podziękowania za zaangażowanie przy pracach w jej powstaniu, Wójt
Po tej uroczystości i wyjściu na szczyt Gminy Branice Pani Maria Krompiec złowieży widokowej wszyscy zebrani udali żyła Panom Markowi i Emilowi Szychińsię na otwarcie długo oczekiwanej świetli- skim, Sołtys Wsi Pani Grażynie Wawrów
cy wiejskiej, która pięknie odremontowana oraz wszystkim innym mieszkańcom, któi zmodernizowana, „pachnąca świeżością” rzy przyczynili się do otwarcia tych dwóch
przyjęła swoich pierwszych gości wyroba- obiektów.

Otwarcie zostało uświetnione występami
dzieci ze Szkoły
Podsta wowej
z Włodzienina,
przygotowanych
pod kierunkiem
Pań Bogusławy
Dyląg i Krystyny Walaszczyk.
Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Włodzienina mieli możliwość obejrzenia pięknej wystawy pod hasłem „Włodzienin Dawniej i Dziś”.
Tak więc podwójne otwarcie pożytecznych obiektów z całą pewnością wpłynie
na podniesienie rangi wsi, która staje się
coraz piękniejsza i na pewno zachęci turystów z kraju i za granicy do jej odwiedzenia. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla
tych wszystkich, którzy przyczynili się do
powstania tej inicjatywy i jej realizacji.
Kierownik ZOOKiS Teresa Jajdelska
Foto: Janusz Kaczmarek
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Uroczystość „Złotych Godów” w Branicach
15 września 2011r. w Urzędzie Gminy
w Branicach odbyła się uroczystość
„Złotych Godów”. Z tej okazji gościliśmy w naszym urzędzie małżonków, którzy w tym roku obchodzili 50 rocznicę
ślubu.
Naszymi gośćmi byli państwo Antonina
i Tadeusz Ciecieręgowie, Helena i Marian Kirkałowie z Branic oraz Janina
i Zbigniew Zapotoczni z Włodzienina.
Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w naszym kraju na
mocy ustawy z dnia 16.10.1992r. specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żaden
inny medal nie pracuje się aż tak długo.
Odznaczenia wręczyła jubilatom Pani
Wójt Maria Krompiec.
Uroczysty charakter wydarzenia podkreśliły nastrojowe piosenki w wykonaniu
młodych artystów z Zespołu Gimnazjalno
- Szkolnego w Branicach pod kierunkiem
Pani Sylwii Brzozowskiej i Jadwigi Misiurki.
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 16 września
zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 920/1 o pow. 0.0372 ha opisana w KW OP1G/00007522/1, położona w Branicach.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 920/1 jest niezabudowana i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, przeciętnej jakości. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna występuje w drodze przylegającej do
działki. Działka ma kształt regularny. Ukształtowanie terenu płaskie.
3. Wartość nieruchomości - 3.951,00 zł.
4. Wadium: - 395,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 października 2011 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 października 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

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 16 września
zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 90 o pow. 0.2063 ha opisana w KW OP1G/00028529/3, położona we wsi Turków.
2. Opis nieruchomości:
− 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 płaskie z niewielkim z nachyleniem w kierunku południowo - wschodnim.
3. Wartość nieruchomości - 8.088,00 zł.
4. Wadium: - 809,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 października 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 19 października 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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We wrześniu 2011r.

Nowy okres zasiłkowy
2011/2012 - Świadczenia rodzinne

Urodzili się

Okres zasiłkowy (2011/2012) rozpoczyna się w dniu 1 listopada

1. Jaskuła Barbara – Branice.
2. Surma Julia - Branice.
3. Fedus Oskar - Gródczany.

2011 r. i trwa do 31 października 2012 r.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2011/2012) będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada
2011 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres
zasiłkowy

wraz

z

kompletem

dokumentów

od

dnia

1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r.
Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę
w rodzinie uprawniające do zasiłku rodzinnego, to:

Wstąpili w związek
małżeński
1. Puchała Grzegorz (Wysoka) – Baron
Aurelia (Tychy).
2. Jaskuła Anna (Bliszczyce) – Ziobro
Kamil (Wrocław).
3. Wilczek Elżbieta (Wiechowice)
– Potysz Marek (Łaziska).
4. Furman Dorota (WłodzieninKolonia)-Mazur Marcin (Jankowice).
5. Kuśmierska Aneta (Gródczany)
– Dziamara Bartosz (Zawiszyce).
6. Banach Wacław (Branice)
– Dawidowska Anna (Ostróda).
7. Surma Natalia (Dzbańce-Osiedle)
– Lotz Jan (Dąbrowa).
8. Jabłoński Łukasz (Wysoka)
– Plata Marta (Wysoka).
9. Zapotoczny Wojciech (Wysoka)
– Nastarowicz Daria (Wróblew).
10. Szotek Mariusz (Branice)
– Gruby Anna (Opole).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli

•

504 zł.

•

583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2011/2012 obowiązują
dochody za 2010 r.

1. Stelmach Marek - lat 47 z Dzierżkowic.
2. Synejko Rozalia - lat 94
z DPS Dzbańce-Osiedle.
3. Hajduk Piotr - lat 59 z Lewic.
4. Mickiewicz Zbigniew - lat 70
z DPS Branice.
5. Beer Helmut - lat 80 z Boboluszek.
6. Furman Hildegarda - lat 83 z Branic.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

USŁUGI POGRZEBOWE

Statystyka demograficzna

"K A L I A"

W naszej gminie jest 7030
mieszkańców,
w tym 3620 kobiet.

KRZYSZTOF LIGOCKI
BRANICE UL. ŻYMIERSKIEGO 52
TEL. CAŁODOBOWY: 77 48 60 330

We wrześniu 2010 r. było nas 7151
osób.
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