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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA
Dużą pomoc w organizację turnieju,
a zwłaszcza w przygotowanie posiłków
wniosły Panie ze Stowarzyszenia „ALE
BABKI” w Wysokiej. Przygotowane
przez nie dania oraz upieczone ciasta
smakowały wszystkim zawodnikom
i osobom zaproszonym.
W dniu 16 lipca 2011 roku na boisku
sportowym w Wysokiej odbył się III
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
miejscowości o wspólnej nazwie
„WYSOKA”
Organizatorem Turnieju był sołtys wsi
Wysoka Pan Krzysztof Gospodarczyk,
który wspólnie z innymi zapaleńcami
piłki nożnej - mieszkańcami wsi Wysoka
i zawodnikami LZS „ZRYW WYSOKA”
już od 3 lat rywalizują z innymi grupami
sportowymi z Czeskiej Republiki i Słowacji.
Z przebiegu turnieju była prowadzona
na gorąco audycja w Radio Opole.
Sponsorami turnieju byli: Firma K &K
GILBUD z Wysokiej, Wójt Gminy Branice, Starosta Powiatu Głubczyckiego
i Poseł Ziemi Głubczyckiej Pan Adam
Krupa, który wraz z Wójtem Gminy Branice wręczali puchary, dyplomy i drobne
upominki.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do przygotowania
tego turnieju.
W tegorocznym III już Turnieju Czeską
Republikę reprezentowały drużyny
z Vysokă okres Bruntăl (pri Osoblahe)
oraz Vysokă (Hustopeče nad Bečvou ).
Słowację reprezentowały drużyny
z: Vysokă nad Uhom (10 km od granicy
z Ukrainą) oraz Vysokă nad Kysucou.
Polskę reprezentowała wieś Wysoka
z naszej gminy, która była również organizatorem tego turnieju. Zagraniczni goście przybyli do naszej Wysokiej już
w przeddzień zawodów. Gospodarze ugościli i zakwaterowali przybyłych. Spotka-

nie integracyjne, które odbyło się w dniu
15 lipca br. poświęcono nie tylko piłce
nożnej ale też omawianiu przyszłej
współpracy i współdziałania. Było rzeczowo, konkretnie oraz rozrywkowo
i śpiewająco – bo tak wyobrażają sobie
wszyscy uczestnicy dalsze współdziałanie.
Dokładnie o 10ºº rano 16 lipca br. po
prezentacji drużyn, rozpoczęto rywalizacje sportowe, które zakończyły się
o 17-tej.

PRZYSTANEK W JĘDRYCHOWICACH - C.D
Przystanek pięknieje.
Dzięki operatywności sołtys wsi Jędrychowice - Pani Jadwidze Żłobickiej mieszkańcy zagospodarowali teren wokół przystanku. Posiano trawę, posadzono kwiaty i zorganizowano mały skalnik.
Teraz, a zwłaszcza przy kapryśnej
ostatnio pogodzie jest się gdzie schronić
przed deszczem, lub co się dosyć rzadko
zdarza przed piekącym słońcem.
Inicjatywa warta naśladowania.
Tak trzymać!!!
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WIEŻA WE WŁODZIENINIE WE WRZEŚNIU OTWIERA SWOJE PODWOJE
W ostatnich dniach wykonawca odbudowy wieży we Włodzieninie, zakończył
prace przy usuwaniu stwierdzonych usterek w ramach obowiązującej gwarancji
na wykonane roboty.

Poprawiono zabezpieczenie schodów
wewnątrz wieży poprzez zamontowanie
poręczy od strony murów, oraz dodane
zostały dodatkowe barierki przy poręczach wewnętrznych.
Wykonana została również poręcz przy
schodach wejściowych.
Teren otaczający odnowiony obiekt
został oczyszczony z zasłaniających widok krzaków, a okalający kościół cmentarz uporządkowano.

Teraz to niewątpliwie atrakcyjne miejsce, czeka już tylko na pierwszych gości.
Stanie się ono zapewnie jedną z głównych atrakcji naszej gminy oraz wizytówką działań podejmowanych w celu zachowania tożsamości kulturowej naszego
regionu.
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Festyn Wiejski we Włodzieninie
Niełatwo zorganizować festyn. Potrzeba zaangażowania sił oraz środków
finansowych mieszkańców. Potrzeba
też chęci i zapału do pracy. Mieszkańcy wsi Włodzienin biorąc za sztandarowe, hasło „aktywna integracja na rzecz
rozwoju wsi” zorganizowali zabawę,
z której dochód zostanie przeznaczony
na wyposażenie remontowanej właśnie
świetlicy wiejskiej.

Pracy
przy
organizacji nie brakowało, jednak mieszkańcy wsi dołożyli wszelkich starań aby
impreza zorganizowana w dniu 31 lipca
2011r. wypadła jak najlepiej. Zostały
przygotowane stoiska z napojami, przekąskami ciepłymi i zimnymi, a także
z ciastem pieczonym przez mieszkanki
Włodzienina. Dużym powodzeniem cie-

szyły się niespodzianki przygotowane dla
gości. Niejednokrotnie na twarzach obdarowanych można było zobaczyć zaskoczenie, zwłaszcza kiedy okazało się że
właśnie uczestnik zabawy został właścicielem kury bądź pary ślicznych gołębi.
Pogoda nie rozpieszczała uczestników
zabawy jednak imprezę rozświetlały
uśmiechy i radosne głosiki występują-

cych dzieci. Tu w rolę
gwiazd estrady wcieliły się
najmłodsze mieszkanki wsi
Dominika Sozańska, Faustyna Sozańska (5 lat)
i Julia Niżborska.(3 lata).

Gościnnie
wystąpili
także Dominik Wąsik
i Zuzia Wieczosek. Czas spędzony na boisku
sportowym umilał zespół Retro
Boys. Oczywiście nie mogło zabraknąć rozgrywek piłkarskich i zawodów z piłką w roli głównej. Najlepsi
sportowcy zostali wyróżnieni przez gości
specjalnych, posła na sejm Adama Krupę
oraz Starostę Powiatu Głubczyckiego
Józefa Kozinę, pięknymi statuetkami.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Festyn na pewno można zaliczyć do udanych imprez.
Mieszkańcy Włodzienina

zdeklarowali,
że takie imprezy
będą
organizowane
częściej, także dlatego aby wspomagać
proces konsolidacji wszystkich mieszkańców. Dlatego
już dziś w imieniu sołectwa
Włodzienin zapraszam na
imprezę z okazji zakończenia wakacji w dniu 28 sierpnia 2011r.
Jolanta Niżborska
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Sposób na wakacyjną nudę w Michałkowicach
Jak co roku jest wiele dzieci które nie
wyjechały na wakacje i wolny czas spędzają w swojej miejscowości. Pogoda nie
zawsze też sprzyja, więc trudno im znaleźć jakieś ciekawe zajęcie. Ale w Michałkowicach znaleziono doskonały sposób, aby mile spędzić czas. Pomysłodawczynią ciekawego pomysłu była dwunastoletnia dziewczynka, Oliwia Biernat
tancerka zespołu „Impuls”. Zaraziła ona
swoją pasją kilkanaście dziewczynek,
które pod jej kierownictwem zaczęły
ćwiczyć różne układy taneczne. Dzieci
chętnie uczęszczały na codzienne próby,
które pod okiem młodej instruktorki Oliwii przynosiły coraz lepsze efekty. KońDziałania podjęte w Michałkowicach
pokazują, że również pozostając w czasie
wakacji w domu, można w ciekawy
i atrakcyjny sposób zorganizować je sobie tak, aby były one okresem ciekawych
i kształcących zajęć.
Szczególnie serdeczne podziękowania
należą się Oliwii Biernat za jej zapał
i chęci do pracy, oraz za to, że swoje
umiejętności chciała i umiała przekazać
innym.

cowym efektem tych działań był pokaz
taneczny, który zorganizowano w scenerii pięknie zagospodarowanego michałowickiego stadionu w słoneczne wakacyj-

stępujących dzieci. Nagrodą dla przejętych swoim występem dziewcząt, było
uznanie i podziw publiczności oraz smakołyki, które przygotowano dla nich
w podziękowaniu za trud i zaangażowanie poświęcone na przygotowanie pokazu.

ne popołudnie. Występ przy kawie i upieczonym przez mamy tancerek cieście
obserwowali licznie zgromadzeni rodzice
i mieszkańcy miejscowości. Popisy młodych tancerek były gorąco oklaskiwane
przez liczne grono obserwatorów i stały
się powodem do dumy dla rodziców wy5

Przykład tej inicjatywy jest godzien
szczególnego uznania, gdyż pokazuje, że
zaangażowanie w lokalne działania, nawet na niewielką skalę, wnoszą szczególne wartości do życia w lokalnych społecznościach, a w tym konkretnym przypadku oprócz atrakcyjnie spędzonych
wakacji, przyczyniają się do pogłębienia
więzi międzypokoleniowych.
Żaneta Malota
Janusz Kaczmarek
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STYPENDIA SZKOLNE
Zespół Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium
szkolne
dla uczniów, których dochody na jednego członka w rodzinie nie przekraczają 351 zł.
Wnioski do pobrania w szkołach oraz w ZOOKiS Branice a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za miesiąc sierpień 2011r. prosimy składać
w ZOOKiS Branice w terminie do 15 września 2011r.

Zespół Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach informuje iż istnieje możliwość ubiegania się
o zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
Dokumenty, na
podstawie których
będzie dokonywana wypłata

Kto się może
ubiegać

Warunki

Dokumenty,
jakie należy
złożyć

uczniowie, którzy
w roku szkolnym
2011/2012 będą
uczniami klas
I-III szkoły podstawowej

dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł na członka
rodziny

zaświadczenie
o dochodzie, zaświadczenie
z OPS lub
z PUP + wniosek

uczniowie, którzy
w roku szkolnym
2011/2012 będą
uczniami klas I-III
szkoły podstawowej oraz IV- VI
szkoły podstawowej

uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

kopia orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
z PPP + wniosek

uczniowie, którzy
w roku szkolnym
2011/2012 będą
uczniami klas III
gimnazjum

dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł na członka rodziny

zaświadczenie
o dochodzie,
zaświadczenie
z OPS lub
z PUP + wniosek

imienna faktura
VAT lub rachunek

do 325 PLN

uczniowie klas I,
II, III gimnazjum

uczniowie słabo widzący,
niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

kopia orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
z PPP + wniosek

imienna faktura
VAT lub rachunek

do 325 PLN

imienna faktura
VAT lub rachunek

Jaką kwotę
można
otrzymać

do 180 PLN

do 180 PLN
imienna faktura
VAT lub rachunek

do 210 PLN

Wnioski do pobrania w szkołach oraz w ZOOKiS Branice
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów za miesiąc sierpień
2011r. prosimy składać w ZOOKiS Branice w terminie do 05 września 2011r.
Informujemy, iż wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
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ZARZĄDZENIE NR 25/2011
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
Z DNIA 21 LIPCA 2011 ROKU

Informacja

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ
EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓWI
LOKALI DLA OBRĘBU POSUCICE GMINA BRANICE

Na podstawie art. 22 ust.1 i art.24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z póż. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzenie II etapu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów, budynków
i lokali dla obrębu Posucice gmina Branice.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 11 lipca zostało wywieszone
obwieszczenie o przeznaczeniu
nieruchomości do dzierżawy
oznaczonych według:
1. Działka nr 236/2 o pow. 0.68 ha
opisana w KW 30563, położona
w Jędrychowicach.
2. Działka nr 228 o pow. 0.19 ha opisana w KW OP1G/00023178/2, położona w Jędrychowicach.
3. Opisy nieruchomości:
− działki nr 236/2 stanowi teren niezabudowany, zakrzewiony i jest usytuowana przy typowej zabudowie
zagrodowej,
− działki nr 228 stanowi częściowo
działkę rolną i pastwisko, usytuowana przy typowej zabudowie zagrodowej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4. Stawka czynszu dzierżawnego:
− działka nr 236/2 - 30,86 zł brutto
rocznie.

ZARZĄDZENIE NR 27/2011
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
Z DNIA 26 LIPCA 2011 ROKU

− działka nr 228 - 25,22 zł brutto
rocznie.

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKÓW PRACOWNI GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNEJ Z SIEDZIBĄ W GŁUBCZYCACH
UL. WIĄZOWA 1

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 21 lipca 2011
roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz
założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Posucice Gmina Branice oraz umową Nr R.273.3.76.R.2011 zawartą w dniu 21 kwietnia 2011r. pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Głubczycach, a Pracownią Geodezyjno- Kartograficzną z siedzibą
w Głubczycach ul. Wiązowa 1 zarządzam, co następuje:

5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej
Rzecz Powiatowa.
Termin
21 dni.

wywieszenia

ogłoszenia

§1
UPOWAŻNIAM

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

pracowników ww. Pracowni
1. Zbigniewa Szmuca - legitymującego się dowodem osobistym nr ACT 356751
2. Martę Pytlas
- legitymującej się dowodem osobistym nr ASY850197
3. Pawła Serafina
- legitymującego się dowodem osobistym nr AJF752950
do zbierania danych niezbędnych do modernizacji istniejącej ewidencji gruntów
i budynków w zakresie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Posucice gmina
Branice od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lub władającymi
nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi, bezpośrednio w czasie wizji lokalnej
oraz z dokumentacji znajdującej się w dyspozycji organów administracji samorządowej, rządowej i w innych jednostkach organizacyjnych.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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PRZYPOMINAMY !!!

W lipcu 2011r.
Urodzili się

Zwrot podatku akcyzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

1. Żarski Marcel
2. Dachton Kacper

- Branice

- Wiechowice

Długich i szczęśliwych lat życia!
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz
w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2011 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 30 listopada 2011 r.
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
WNIOSKI DOSTĘPNE BĘDĄ NA II PIĘTRZE URZĘDU GMINY

Wstąpili w związek małżeński
1. Chuchla Amelia (Branice)
– Rybeczka Piotr (Kozłówki)
2. Kluk Łukasz (Włodzienin)
– Motak Magdalena (Klisino)
3. Węgrzyn Krzysztof (Branice)
– Głogiewicz Sylwia (Głubczyce)
4. Pirch Kamila (Włodzienin)
– Żółtaszek Wojciech (Opole)
5. Szymański Piotr (Branice)
– Balicz Stanisława (Branice)
6. Szkawran Jagoda (Branice)
– Sapa Michał (Baborów)
7. Koziura Agnieszka (Branice)
– Surma Łukasz (Głuchołazy)
8. Leśniowska Joanna (Wódka)
– Sarnik Sławomir (Prudnik)
9. Zagrobelny Sławomir (WłodzieninKolonia) – Treścińska Barbara
(Głubczyce)

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!
Odeszli

Branice, dnia 27.07.2011r.

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, że
od dnia 28.07.2011r. można składać wnioski o dotację 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.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów potrzebnych do uzyskania
dotacji znajdują się na stronie internetowej Gminy Branice
pod adresem: http://www.branice.pl

Banek Dorota - lat 42 Bliszczyce
Bańkowski Mirosław - lat 47 Branice
Churas Ryszard - lat 51 Bliszczyce
Rusin Maria - lat 64 Uciechowice
Landzwojczak Andrzej - lat 55 Bliszczyce
6. Zapotoczna Klara - lat 77 Włodzienin
7. Polaszek Agnieszka - lat 87 Jabłonka
8. Kwiatkowska Maria - lat 86 Branice
9. Mruszczok Wolfgang - lat 68 Branice
10.Szewc Antoni - lat 85 Włodzienin
11.Drużyniec Maria - lat 90 DPS Dzbańce
12.Górna Stefania - lat 83 Boboluszki
13.Gramatyka Józef - lat 63 Wysoka

1.
2.
3.
4.
5.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7050
mieszkańców,
w tym 3633 kobiety
W lipcu 2010 r. było nas 7162 osoby.
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