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Zabawa w Posucicach
Już tradycją się stało, że w Posucicach
co roku przed uroczystościami odpustowymi w Kościele pw. św. Wawrzyńca, odbywa się zabawa. Tak samo było w tym roku. Dzień 6 sierpnia rozpoczął się nieciekawie, pogoda nie rozpieszczała, a organizatorzy imprezy czekali z niecierpliwością
na jej poprawę. O godz. 17.00 rozpoczął
się turniej piłki siatkowej, w którym brały
udział drużyny z miejscowości: Jędrychowice, Wódka i Posucice. Po zawodach
każdego zawodnika poczęstowano kiełbaską z grilla i napojem. Dla dzieci jak zawsze czekały atrakcje, tym razem była to
dmuchana zjeżdżalnia i
suchy basen
z piłkami. Swoim występem zabawę urozmaiciły tancerki ,,Crazy Girls’’ z Michałkowic, którym serdecznie dziękujemy za
pokaz i zapraszamy na kolejne zabawy
w Posucicach. Kolejną atrakcją była loteria fantowa, w której każdy los był pełny
Dziękujemy za pomoc Panu Władysławowi Malewicz i Andrzejowi Herbut oraz sponsorom: Irenie Koziura
Sklep Wielobranżowy ,,Magda’’
w Branicach, Zenonowi Herbut ,,ZenPol’’-,,Regulus’’ Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Zespołowi Obsługi
Oświaty Kultury i Sportu w Branicach
i Pani Wójt Gminy Branice. Jeżeli
kogoś pominęliśmy to z góry przepraszamy ale równie serdecznie dziękujemy.
Zabawę tą można zaliczyć do udanych dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Posucice, bez których impreza ta nie odbyłaby się. Zapraszamy
wszystkich do wspólnej organizacji
kolejnych udanych festynów w Posucicach.

i można było np. wygrać: parasolkę, prostownicę do włosów, kubek, filiżankę,
kalendarz, pendrive i wiele innych ciekawych rzeczy. Jedne losy cieszyły, drugie
może trochę mniej, jednak radość sprawiał
sam fakt wygranej. Bufet również był obficie zaopatrzony m.in. w: kiełbaski z grilla, frytki, domowe ciacho, kawę, napoje,
batoniki, chrupki.

Tańcom do białego rana przygryw a ł
Z e spół ,,FLASH’’.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 28 CZERWCA DO DNIA 29 SIERPNIA 2011 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Prowadzone były rozmowy i przygotowania w sprawie organizacji dożynek gminnych w Boboluszkach oraz uroczystego
otwarcia (po remontach) wieży widokowej i Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie.
2. Do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska wysłaliśmy dwa kolejne stanowiska w sprawie budowy zbiornika Nove
Herminovy po stronie Czeskiej Republiki, wzięliśmy również udział w rozprawie administracyjnej dot. tego projektu w
Nove Herminovy (Czeska Republika).
3. Prowadzone były rozmowy w sprawie przekazania dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala w Branicach działek
(rozmowy z Dyrektorem Szpitala i z P. Polski).
4. Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na kredyt na: remont świetlicy we Włodzieninie, rekultywację wysypiska
śmieci (wkład własny) i remont drogi Wiechowice-Dzierżkowice oraz wysłaliśmy wnioski do WOŚ-u w sprawie pożyczki
na rekultywację wysypiska śmieci. Obecnie prowadzimy postępowanie przetargowe dotyczące uzyskania kredytu na budowę
oczyszczalni ścieków w Branicach.
5. Prowadzone były rozmowy z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych i przedstawicielem związków zawodowych odnośnie przesunięcia wypłaty części świadczenia socjalnego za 2011 rok w 2012 roku lub zawieszenia wypłaty tych
świadczeń w roku 2011r z obowiązkiem realizacji tego zobowiązania w I kwartale przyszłego roku.
6. Prowadzone były działania związane z monitorowaniem działań przeciwpowodziowych (22 -23 lipca br).
7. Dokonano kontroli stanu zabezpieczenia przed zalewaniem ul. Lwowskiej wodami z kolektora burzowego (obecnie podjęto
działania w celu odmulenia go i na nowo ułożenia płyt) oraz zalewaniem oczyszczalni ścieków i posesji P. Dereń na
ul. Skłodowskiej. Skontrolowano: stan zastawek i rowu na tzw. „suchym polderze”, stan zamulenia kolektora na ul. Lwowskiej, stan zamulenia rowu głównego i istniejących na nim zastawek wzdłuż oczyszczalni (28-29 lipca br.) Obecnie prowadzimy remont rowu przy ulicy Lwowskiej polegający na podniesieniu i na nowo umocowaniu płyt betonowych wraz z wykaszaniem i odkrzaczaniem skarp.
8. Przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia służebności na działce gminnej w Dzbańcach (negocjacje nieskuteczne).
Nieruchomość została sprzedana na rzecz osoby, która wygrała postępowanie przetargowe.
9. Prowadzono rozmowy z dłużnikami w celu ustalenia warunków spłaty powstałych zaległości w płatności za mieszkania komunalne .

INWESTYCJE I REMONTY:
1. Prowadziliśmy rozmowy w sprawie zmiany Specyfikacji Technicznego Wykonania Robót na oczyszczalnię ścieków w Branicach (projektant został zobowiązany do wykonania dokumentacji wykonawczej jako dodatkowe uzupełnienie tej specyfikacji), ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo. Obecnie jesteśmy w trakcie badania procedury przetargowej.
2. Wykonaliśmy uszczelnienie połowy dachu na budynku nr 75 w Lewicach.
3. Dokonaliśmy przeglądu pogwarancyjnego dróg gminnych (Posucice, Wysoka, Boboluszki, Bliszczyce, Uciechowice, Włodzienin, Wódka, Lewice oraz na ul. Słonecznej, Ogrodowej i Szkolnej w Branicach) ustalając zakres koniecznych napraw.
4. Prowadziliśmy wizytacje i ustalenia, łącznie z podejmowaniem decyzji o zmianach w zakresie robót na zadaniu dot. remontu
Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie (zmiana podłogi w świetlicy, konieczność uzupełnienia fundamentów, zabezpieczenie
wejścia i budowa schodów do piwnicy, budowa szamba, zmiana lamperii na tynk mineralny wewnątrz świetlicy – koszt realizacji tego remontu zwiększony o 33.701,69,- kosztorys inwestorski-to kwota ponad 250.000 PLN, koszt po przetargu 195.427,06,-).
5. Zakończono usuwanie usterek w remoncie wieży we Włodzieninie dot: klatki schodowej wewnętrznej i poręczy na kamiennych schodach wejściowych. Zostało jeszcze do zakończenia (nie podlegające usterkom gwarancyjnym) podłączenie do instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenie klatki schodowej przed opadami deszczu i śniegu. Planujemy uroczyste otwarcie
wieży i świetlicy wiejskiej na dzień 17 września 2011 roku.
6. Prowadzono dalsze rozmowy w sprawie ostatecznego usunięcia nieprawidłowości przy remoncie świetlic w Gródczanach
i Uciechowicach. Poinformowano wykonawcę o planowanym wykonaniu zastępczym i dochodzeniu swoich roszczeń na
drodze sądowej.
7. Ogłosiliśmy przetarg na rekultywację wysypiska śmieci i wyłoniliśmy wykonawcę za kwotę 369.360 PLN (nasz
torys inwestorski opiewał na kwotę 456.187,84,-).
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8. Wstrzymaliśmy prace projektowe dla 10 Parkowych Miejsc Spotkań w miejscowościach: Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice,
Jakubowice, Lewice, Michałkowice, Posucice, Uciechowice, Wiechowice, Wódka i Wysoka w związku z odrzuceniem projektu przez Urząd Marszałkowski (projekt złożony przez Gminę w październiku 2010r). Zamierzamy wprowadzić te projekty
od nowa - może nie w ramach jednego projektu ale kilku odrębnych.
9. Przeprowadziliśmy przetarg na remont drogi gminnej do Dzierżkowic i wyłoniliśmy wykonawcę za kwotę -1.068.383,68,(kosztorys inwestorski opiewał na kwotę ponad 1 mln 800 tyś. złotych). Przygotowujemy dokumentację do podpisania umowy o dofinansowaniu tej inwestycji przez Wojewodę Opolskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 50 % wartości inwestycji)
10. Kończymy realizację zadań remontowych przygotowujących wieś Boboluszki do dożynek gminnych (ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską i na boisku jako krąg do tańczenia i miejsce do gry w kosza - ze środków gminy i Funduszu Sołeckiego) oraz odbudowę rowu melioracyjnego głównego- środki z budżetu gminy i Gminnej Spółki Wodnej). Opracowano
kosztorys na remont świetlicy wiejskiej (dobudowa pomieszczeń WC i budowa szamba). W październiku ponownie złożymy
projekt do LGD w Kietrzu- realizacja w ramach PROW.
11. Przygotowaliśmy do zasiedlenia mieszkanie w Hotelu Rencistów (pokój po P. Orawczuk- przyznane w ramach interwencji ).
12. Kończymy przygotowanie pomieszczeń mieszkalnych-socjalnych na dwa odrębne lokale mieszkalne w Branicach przy ulicy
Słonecznej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Zorganizowałam gminne zawody pożarnicze w Branicach (33 drużyny pożarnicze).
2. Uczestniczyłam w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej miejscowości w wspólnej nazwie WYSOKA (dwie drużyny
z Czeskiej Republiki, 2 drużyny ze Słowacji i drużyna z naszej Wysokiej).
3. Uczestniczyłam w spotkaniu z Stowarzyszeniem CARITAS CHRISTII, Panem Starostą i Panem Posłem Adamem Krupa
dot. kontynuowania działań zmierzających do ocalenia od zapomnienia postaci ks. bp. Nathana.
4. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Członków LGD w Kietrzu.
5. Uczestniczyłam w audycji radiowej Radia Opole – „Radio na szlaku”.
6. Uczestniczyłam w Jubileuszu 40-lecia funkcjonowania DPS Klisino

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
Dnia 19 września 2011 r. o godz. 10.00 10. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice
Branice i Województwa Opolskiego.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Branicach.
11. Sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze
PORZĄDEK OBRAD
2011 roku.
1. Otwarcie sesji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
2. Stwierdzenie quorum.
w budżecie gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności
14.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
w okresie między sesjami.
planu sieci publicznych szkół podsta6. Sprawozdanie przewodniczącego
wowych i gimnazjum prowadzonych
z działalności w okresie między sesjaprzez Gminę Branice a także określemi.
nia granic obwodów szkolnych dla
7. Informacja przewodniczących komisji
tych placówek.
z działalności w okresie między sesja- 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
mi.
sieci publicznych przedszkoli.
8. Interpelacje radnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
9. Wolne wnioski i zapytania.
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likwidacji Szkoły Podstawowej
w Uciechowicach wraz z oddziałem
przedszkolnym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji przedszkolnych oddziałów
zamiejscowych w Wysokiej i Bliszczycach wchodzących w skład Przedszkola Publicznego w Branicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji przedszkolnych oddziałów
zamiejscowych w Lewicach i DzbańceOsiedle wchodzących w skład Przedszkola Publicznego we Włodzieninie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad
otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice.
20. Zakończenie sesji.
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Dożynki Sołecko-Parafialne w Bliszczycach
W Bliszczycach 28 sierpnia odbyły się
tradycyjne dożynki sołecko – parafialne.
Licznie przybyłych gości witały ciekawe
dekoracje przestrzenne ustawione obok
poszczególnych posesji i kościoła, nawiązujące do tradycyjnych zajęć i zwyczajów
panujących w wiosce w okresie żniw.

chleba po Bliszczycku, zapiekaniec ziemniaczany,
doskonała kiełbasa
z rożna oraz cieszące się szczególnym powodzeniem
różnego rodzaju
swojskie wypieki z
wyśmienitymi ciastami i kołaczami
na czele. Do wyboru goście mieli
również
szeroki
zestaw napojów
gorących jak i
chłodzących.
Zestaw wrażeń
artystycznych zagwarantował zgromadzo- nym zespół artystyczny „Impuls” i „MiniI m p u l s ” ,
k t ó r e
w tanecznej inscenizacji zaprezentowały
marzenia dorastającej dziewczyny. Widzowie byli oczarowani umiejętnościami młodych tancerek i tancerzy, oraz imponującymi strojami w których wystąpili.
W repertuarze indywidualnym wystąpili
również młodzi piosenkarze, Martyna Nowak i Szymon Misiurka.
Po występach młodzieży rozpoczęła się
zabawa, która przy dobrej muzyce trwała
do późnych godzin nocnych.
Za szczególne zaangażowanie w organizację imprezy, pani Sylwii Brzozowskiej,
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich,
oraz wszystkim mieszkańcom Bliszczyc,
którzy przyczynili się do jej organizacyjnego sukcesu, serdeczne podziękowania
składa Pani sołtys Grażyna Czepczor.
Janusz Kaczmarek

Przy pięknej pogodzie, na
placu zabaw, organizatorzy
zapewnili uczestnikom imprezy
wiele atrakcyjnych propozycji
artystyczno-kulinarnych. Niewątpliwie jedną z większych,
przyprawiających
o dreszczyk emocji atrakcji,
była ciesząca się ogromnym
zainteresowaniem loteria fantowa z interesującą nagrodą
główną.
Duży udział w organizacji
uroczystości miały również
panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z jego przewodniczącą p. Agnieszką Dawiec,
które przygotowały wiele specjałów kulinarnych. Do głównych z nich należały: pajda
5
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Dożynki gminne - Boboluszki 2011
4 września 2011
we wsi Boboluszki odbyły się
gminne dożynki,
w których udział
wzięli przedstawiciele samorządu gminy, burmistrzowie ościennych gmin, Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef
Kozina, Poseł RP
– Adam Krupa,
dyrektorzy placówek
oświatowych, szpitala,
organizacji rolniczych, jednostek organizacyjnych urzędu,
mieszkańcy gminy i powiatu. Korowód
dożynkowy przemaszerował od przystanku PKS do Kościoła pw. św Jadwigi
w Boboluszkach. Poprowadził go zespół
„Kaprys”, któremu przygrywała orkiestra
dęta Kobieranka z Czech. Msza Święta
dożynkowa poprowadzona została przez
księży Bernarda Kątnego oraz wicedzieka-

dożynkowych pełnili: Pani Bernadetta
Skrobacz oraz Pan Edward Szpiech. Tradycyjnie starostowie przekazali chleb dożynkowy na ręce Pani Marii Krompiec –
Wójta Gminy, aby jako gospodarz spra-

ka, Boboluszki, Jędrychowice, Uciechowice,
Włodzienin, Gródczany,
Michałkowice, Jakubowice. Natomiast uczestniczące delegacje koron
dożynkowych otrzymały
nagrody rzeczowe. Po
oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na
część artystyczną.
Na estradzie wystąpiły
zespoły artystyczne Zespołu Gimnazjalno –
Szkolnego z Branic tj.
zespół „Impuls”, zespół
„Sweet Girls”, zespół
„Iskierki”, następnie
sołectwo Michałkowice przedstawiło montaż artystyczno – kabaretowy oraz wystąpił zespół „Uśmiech” z Dzbanic. Gwiazdą
wieczoru był występ zespołu „Sempre
Sempre” oraz pokaz sztucznych ogni. Po

wiedliwie rozdzieliła go wśród mieszkańców swojej gminy. W części oficjalnej
Wójt Gminy uhonorowała dyplomami
i statuetkami wyróżnione sołectwa: Wód-

czym obyła się zabawa taneczna, której
przygrywał Zespół „Novum”. Dla wszystkich zebranych gości oraz mieszkańców
gminy i powiatu czekały dodatkowe atrak-

na Marka Wcisło. Po mszy świętej dalsza
część uroczystości odbyła się na boisku
sportowym. Zaszczytną funkcję starostów
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Dożynki gminne - Boboluszki 2011
cje tj. podmioty
gospodarcze, liczne atrakcje dla
dzieci oraz loteria
fantowa.
Pogoda na tegoroczne obchody
święta
plonów
dopisała, zgromadzeni na festynie,
pokazali
sobie
i wszystkim, że
potrafią się dobrze
bawić. Dla takiej
publiczności warto
organizować
tego typu imprezy
podtrzymywać

tradycje w naszej gminie. Dziękujemy
wszystkim oraz licznym sponsorom, któr z y
w ł ą c z y l i
s i ę
w organizację naszego gminnego święta.
Teresa Jajdelska
Kierownik ZOOKiS w Branicach
Foto Janusz Kaczmarek
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Życie z pasją
Późne popołudnie. Lekcje dawno się Czy to można nazwać zmarnowanym czaskończyły, co tu robić? Tylko siąść i nu- sem?
dzić się… Tak mówi zdecydowana więk- I wreszcie, taniec może być ciekawym
szość naszej młodzieży, ale na szczęście pomysłem na życie, czego przykładem jest
nie wszyscy.

Wśród nich można
spotkać sporą grupę
zapaleńców, którzy
znaleźli sposób na nudę
- a jest nim- TANIEC.
Mam tutaj na myśli
młodzież skupioną
w Zespole Tańca Now o c z e s n e g o
„IMPULS” działającego przy ZGS w Branicach. Oni nie marnują
czasu. Gdy ich rówieśnicy zamieniają klawiaturę komputera na
pilota od telewizora lub
bez celu włóczą się ulicami Branic, tancerze z zespołu „IMPULS” rozwijają swoje
zdolności i zainteresowania na wielogodzinnych treningach, które często wymagają od nich wielu wyrzeczeń.
Niektórzy mogliby powiedzieć: „Po co
im to? I tak nic z tego nie mają. Stracony
czas”. Może mają rację, a może się mylą…
Na treningach tancerze nie tylko rozwijają swoje umiejętności i ćwiczą nowe
tańce. Takie treningi to przede wszystkim
świetna szkoła samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu i współodpowiedzialności. Czy to mało? Przecież u młodych ludzi wyrabiają się cechy tak potrzebne w dorosłym życiu (nie tylko artystycznym).
Poza tym przed naszymi tancerzami
otwierają się nowe horyzonty, nowe możliwości. Sukcesy, jakie odnoszą na przeglądach i festiwalach, podbudowują ich
poczucie wartości. To z kolei sprawia, że
człowiek stawia sobie coraz wyższe cele
życiowe i wytrwale dąży do ich realizacji.
10

czeska trenerka i choreograf zespołu
JANA DRAGOUNOVA. Zaczynała jako
tancerka, a dziś kieruje swoją wielką, bo
skupiającą 200 tancerzy, szkołą tańca
„DANCE NATION” w Pilznie.
Nasz zespół, mówiąc kolokwialnie, również dochował się swoich trenerek. Są
nimi Karolina Gunia i Anna Lupzik. Asystują im dzielnie Kinga Węgrzyn i Arleta
Morawiec. Dziewczyny ciężko pracują
pod czujnym i surowym, ale życzliwym
okiem swojej nauczycielki JANY DRAGOUNOVEJ. Dodatkowo szkolą się na
warsztatach dla trenerów tańca w opolskiej
RAMADZIE. Kto wie, może wzorem
swojej nauczycielki któraś z nich w przyszłości również otworzy szkołę tańca?
Nad pracą zespołu „IMPULS” i rozwojem młodych trenerek tańca czuwa dobry
duch i opiekun zespołu – pani Sylwia
Brzozowska.
W roku szkolnym
2010/11
Zespół
Tańca Nowoczesnego
IMPULS
d z i a ł a ł
w dwóch grupach;
mini
IMPULS
i IMPULS. Łącznie skupiał 36 tancerzy-uczniów
branickiego ZGS-u
i nie tylko. Opracowano 5 układów
tanecznych
w różnych stylach
– disco dance, hip

Informator Branicki

Życie z pasją
hop i klasycznym.
W roku 2011 Zespoły IMPULS odniosły
następujące sukcesy:
IMPULS – juniorzy
II msc. na Festiwalu Kultury Powiatowej
BRANICE 2011,
I msc. w kat. hip hop, II msc. w kat.
disco dance i wyróżnienie w kat. widowisko na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych PLĄSOWADŁA
2011 w Ozimku,
I msc. w kat. street dance i III msc.
w kat. etiuda taneczna na Wojewódzkim
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN 2011 w Opolu.
Mini IMPULS
I msc.. na Festiwalu Kultury Powiatowej
BRANICE 2011,
I msc. kat. inscenizacja na Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Tanecznych
PLĄSOWADŁA 2011 w Ozimku,
II msc. w kat. inscenizacja na WojewódzRok temu sympatycy
Zespołu powołali do
życia Stowarzyszenie
Zespołu Tańca Nowoczesnego „IMPULS.
Jego członkowie starają się pozyskiwać środki finansowe na działalność Zespołu, a tym
samym wspierać młodych ludzi w realizacji
ich marzeń i pasji. Rodzice a nawet babcie
tancerzy rokrocznie
organizują zabawę
andrzejkową na rzecz
kim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Ta- Zespołu. Jesienią planują również rozpronecznych FANTAN 2011 w Opolu.
wadzać kalendarz Zespołu.
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Na łamach gazety pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, życzliwością oraz hojnością
wspierali działalność Zespołu „IMPULS”
czyli: rodzicom tancerzy, Urzędowi Gminy
Branice, firmie LEMET, RSP
w Dzierżkowicach, obu Radom Rodziców
z ZGS-u w Branicach oraz panom – Marianowi Kaweckiemu, Adamowi Zapotocznemu, Władysławowi Wojtusiowi,
Waldemarowi Lupzikowi, Edwardowi
Czyszczoniowi, Mieczysławowi Lenartowiczowi oraz państwu Gatner. To dzięki
Wam, LUDZIE WIELKIEGO SERCA,
nasz Zespół może w pełni funkcjonować
i odnosić sukcesy. A było ich niemało.
Teresa Czyszczoń
Foto Janusz Kaczmarek

Informator Branicki

INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na
dzień 9 października 2011 r. informuję o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Wyborcy niepełnosprawni
biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące
uprawnienia:
1. głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
2. prawo do głosowania przez pełnomocnika,
3. prawo do głosowania korespondencyjnego,
4. głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Branicach do dnia 26 września 2011 r. Zgodnie
z art. 27§2 Ustawy – Kodeks Wyborczy wniosek ten zawiera: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

Wykaz lokali głosowania dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Branicach,
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w sali gimnastycznej Wojewódzkiego Szpitala w Branicach
ul. Szpitalna 18,
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach-Osiedle,
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach,
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach

Prawo głosowania przez pełnomocnika
Prawo głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnictwa udziela się przed upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Branicach.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
Do wniosku należy dołączyć
− pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
− kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli

wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał kończonych 75 lat.
− kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie

jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Branice.
W/w wniosek wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 29 września 2011 r. w Urzędzie Gminy w Branicach pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 7 października 2011 r.
musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Gminy w Branicach lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można pod nr telefonu 77/4868228 w. 25.
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Głosowanie korespondencyjne
Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12. ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 2011 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Branicach pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie może być dokonane:
1. ustnie w Urzędzie Gminy w Branicach, pokój 11,
2. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,
3. faksem pod nr 77 486-82-30,
4. W formie elektronicznej na adres: anna.kawulok@branice.pl
Zgłoszenie winno zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Branice, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organ orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.
Wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, dostarczony zostanie nie później niż na 7 dni przed
dniem wyborów tzw. pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu przez wyborcę dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru
Lokal wyborczy wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Branicach
Wójt Gminy Branice
/-/ Maria Krompiec

Informacja dla przedsiębiorców dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wójt Gminy Branice informuje
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, że zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z późniejszymi zmianami), do 30września 2011 r. należy wpłacić na rachunek gminy Branice trzecią ratę opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Nie dopełnienie w/w obowiązków skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Informator Branicki
Uchwała Nr X/85/11
Rady Gminy Branice
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Informacja

w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z Uchwałą NR 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego
Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UWAGA!!
Becikowe - od stycznia 2012 r. ponownie konieczne będzie
zaświadczenie!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach przypomina, że od 1 stycznia
2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że
matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
− art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-

nych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
− art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),
Wzór nowego zaświadczenia można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Branicach, ul. Słowackiego3, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy
www.branice.pl

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 29 sierpnia zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonych według:
1. Działka nr 236/2 o pow. 0.6800 ha
opisanej w KW 30563 i część
z działki nr 228 o pow. 0.1900 ha
opisanej w KW OP1G/00023178/2,
położonych w miejscowości Jędrychowice.
2. Opis nieruchomości:
− działka nr 236/2 stanowi teren niezabudowany i jest częściowo zakrzewiona; część z działki nr 228 stanowi
działkę rolną i pastwisko. W/w działki usytuowane są w pobliżu zabudowy zagrodowej.
3. Stawka czynszu dzierżawnego :
− działka nr 236/2 - 30,86 zł brutto
rocznie.
− część z działki nr 228 - 25,22 zł brutto rocznie.
4. Wadium:
− działka nr 236/2 - 6,20 zł.
− część z działki nr 228 - 5,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.
Przetargi w sprawie oddania w/w nieruchomości w dzierżawę odbędą się
w dniu 29 września 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna):
− działki nr 236/2 o godzinie 800,
− części z działki nr 228 o godzinie
1000.
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 23 września 2011 r. wpłacą
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub
na konto: Gmina Branice BS Branice
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002
lub w kasie Urzędu Gminy Branice,
przy czym za datę wpłaty na konto
uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż
na dowodzie wpłaty wadium należy
umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej:
Informator Branicki i gazety powiatowej
Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 26 sierpnia zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość
oznaczoną według:
1. Działka nr 187/1 o pow. 0.2984 ha
opisana w KW 31428, położona we
wsi Wódka.
2. Opis nieruchomości:
− nieruchomość jest niezabudowana,
sąsiaduje z typową zabudową zagrodową oraz działkami użytkowanymi
rolniczo. Uzbrojenia brak ale istnieje
możliwość doprowadzenia przyłączy
z sieci wodnej, elektrycznej. Działka
ma kształt nieregularny o znacznym
nachyleniu. Ukształtowanie terenu
płaskie. Działka posiada dostęp do
drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej średniej jakości.
3. Wartość nieruchomości - 17.050,00
zł.
4. Wadium: - 1.705,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 września
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 21 września 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

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 26 sierpnia zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 136/2 o pow. 0.0355 ha
opisana w KW OP1G/00022699/3,
położona we wsi Jabłonka.
2. Opis nieruchomości:
− nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym wolnostojącym,
parterowym, niepodpiwniczonym
podzielonym na dwie części, do
których są niezależne wejścia.
Powierzchnia użytkowa budynku –
65,20 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Działka usytuowana jest w centralnej części
miejscowości i sąsiaduje z typową
zabudową zagrodową. Występuje
uzbrojenie wodne i elektryczne.
Działka ma kształt zbliżony do
prostokąta. Działka posiada dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni
asfaltowej.
3. W a r t o ś ć n i e r u c h o m o ś c i 17.900,00 zł.
4. Wadium: - 1.790,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości:
sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 września 2011 roku o godzinie 1100
w siedzibie Urzędu Gminy Branice,
ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 21 września 2011 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości
Ogłoszenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice,
umieszczenie na łamach NTO i gazety
lokalnej: Informator Branicki i gazety
powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia
30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 5 września 2011 roku zostało
wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy
oznaczonych według:
1. Działka nr 103/5 o pow. 0.5234 ha
opisana w KW OP1G/00023893/0,
położona w Branicach.
2. Działka nr 224/1 o pow. 0.27 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona w Branicach.
3. Działka nr 224/2 o pow. 0.83 ha opisana w KW OP1G/00021372/8, położona w Branicach.
4. Opisy nieruchomości:
− działki nr 103/5, 224/1 i 224/2 stanowią teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
5. Stawka czynszu dzierżawnego :
− działka nr 103/5 - 76,03 zł brutto
rocznie,
− działka nr 224/1 - 40,27 zł brutto
rocznie,
− działka nr 224/2 - 123,84 zł brutto
rocznie.
6. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.
7. Wadium:
− działka nr 103/5 - 15,00 zł brutto
rocznie,
− działka nr 224/1 - 8,00 zł brutto
rocznie,
− działka nr 224/2 - 25,00 zł brutto
rocznie.

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 wywieszenia obwieszczenia
21 dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

Inicjatywa mieszkańców Bliszczyc
W Bliszczycach, w parku przy wjeździe
do miejscowości z inicjatywy sołtys Grażyny Czepczor oraz z Rady Sołeckiej
ustawiona została tablica witająca i żegnająca (w zależności od której strony na
nią spojrzeć) mieszkańców i przybywających gości.

W sierpniu 2011r.

Obiekt sprawia niezwykle pozytywne
wrażenie i świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców miejscowości
w działaniach na rzecz budowania estetycznego i przyjaznego otoczenia.
Szczególne podziękowania za pomoc
w przygotowaniu terenu i montaż tablicy
należą się panom: Jarosławowi Giec, Krzysztofowi Literskiemu, Piotrowi Literskiemu, Stanisławowi Wilczyńskiemu,
Henrykowi Białek, Bernardowi Miklis, Tomaszowi Pelc oraz Piotrowi
Pelc.
Sołtys Grażyna Czepczor

Na tablicy, na tle
rozległej panoramy
Bliszczyc, umieszczona została historia
miejscowości od zarania jej istnienia po
dzień dzisiejszy oraz
fotografie prezentujące
charakterystyczne
obiekty wioski.

Urodzili się
1. Zofia Piwońska - Posucice

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Lichtorowicz Kalina (Branice)
– Kozera Adam (Piastów)
2. Korczyński Daniel (Bliszczyce)
– Pierzga Małgorzata (Klisino)
3. Hnatiuk Ewelina (Włodzienin)
– Balicz Marek (Baborów)
4. Suliga Agata (Boboluszki)
– Otawa Tomasz (Racibórz)
5. Łoboda Justyna (WłodzieninKolonia) – Łubocki Mateusz
(Równe)
6. Szotek-Macieląg Ewelina (Branice)
– Kosler Mariusz (Głubczyce)
7. Pospiszyl Maciej (Branice) – Gierszewska Katarzyna (Bydgoszcz)
8. Gużda Marta (Włodzienin-Kolonia)
– Klimek Mateusz (Zopowy)

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Zawada Władysław - lat 41 z Dzbańce-Osiedle
2. Fuks Władysława - lat 58 z Posucic
3. Rozmus Antoni - lat 48 z Dzierżkowic
4. Leska Amalia - lat 84 z Branic
5. Kuszarecka Aniela - lat 89 z Branic
6. Klappetek Maria - lat 82 z DPS
Dzbańce-Osiedle
7. Tokar Antoni - lat 58 z Lewic
8. Redel Wiesław - lat 72 z Michałkowic
9. Gaczyńska Stefania - lat 83 z Posucic
10. Szałas Irena - lat 78 z Bliszczyc

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7030
mieszkańców,
w tym 3618 kobiet
W sierpniu 2010 r. było nas 7168
osób.
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