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Co nowego w Branicach? 
W ostatnich dniach zakończono w Brani-

cach kilka niewielkich inwestycji, które 
przyczynią się niewątpliwie do poprawie-
nia estetyki i funkcjonalności centrum 
naszej miejscowości.  

Pierwszą z nich jest modernizacja Parko-
wego Miejsca Spotkań, polegająca na wy-
łożeniu kostką brukową placu o wymia-
rach 10 x 12 m. Miejsce to będzie służyło 
jako plac taneczny podczas organizowa-
nych tam festynów, scena dla występują-
cych zespołów, a od przyszłego roku rów-
nież jako boisko do koszykówki po za-
montowaniu odpowiedniego wyposażenia. 
Obok głównego placu, znajduje się rów-
nież wyłożona kostką niewielka po-

wierzchnia, która będzie przeznaczona dla 
podmiotów gospodarczych obsługujących 
organizowane imprezy. Powstanie tego 
placu to inicjatywa Rady Sołeckiej wsi 
Branice na czele z sołtysem - Panem Janu-

szem Grabowskim. Na 
rozplantowanej wokół 
utwardzonego kostką pla-
cu ziemi, za przywiezienie 
której należą się wielkie 
podziękowania Panu Zdzi-
sławowi Teledze, posiana 
zostanie trawa. Posadzenie 
krzewów i drzew wzdłuż 
sąsiadującej z placem po-
sesji, przez uczestników 
projektu realizowanego 
przez nasz Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w ramach 
programu Kapitał Ludzki zakończy zago-
spodarowanie tego obiektu. 

Drugą ze zrealizowa-
nych inwestycji jest 
wykonanie drogi łą-
czącej ul. Żymierskie-
go z ul. Skłodowskiej 
pomiędzy pawilonem 
GS-u a budynkiem 
apteki. Wykonanie 
tego zadania, zakoń-
czy istnienie przez 
dziesięciolecia w cen-
trum Branic czegoś, 
co bardziej przypomi-

nało (zwłaszcza po opadach deszczu), tor 
przeszkód dla samochodów terenowych, 
niż ulicę w miejscowości będącej centrum 
administracyjnym gminy. O utwardzenie 
tej drogi zabiegali Radni Branic, a przede 

wszystkim Pan Maciej Nowak, który wie-
lokrotnie w tej sprawie interweniował  
i składał interpelacje. 

W najbliższych dniach rozpocznie się 
również uzupełnianie ubytków w na-
wierzchni ulic Ogrodowej, Szkolnej oraz 
na Placu Wolności. 

Prace przy wykonawstwie opisanych 
inwestycji wykonały wyłonione w przetar-
gach firmy: 
− ułożenie kostki w Parkowym Miejscu 

Spotkań oraz podbudowa drogi z tłucz-
nia i ułożenie wzdłuż niej krawężni-
ków - Firma Remontowo Budowlana 
T. Gatner z Branic, 

− ułożenie dywanika asfaltowego na dro-
dze i uzupełnienie ubytków w na-
wierzchni ulic – Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych i Mostowych z Głub-
czyc.  

Dzbańce-Osiedle pięknieją 
Mieszkańcy i liczni kierowcy przejeż-

dżający przez Dzbańce-Osiedle zauważyli 
zapewne w ostatnim  czasie, kilka pozy-
tywnych zmian w wyglądzie miejscowo-
ści. Pierwsze co najbardziej rzuca się  
w oczy, to równy rząd nowych sadzonek 
tui rosnących w miejscu wyrwanych ały-
czy (śliw wi śniowych), pomiędzy drogą 
przelotową, a blokami osiedla. Jest to do-
piero początek planowanych prac, ponie-
waż w drugiej połowie listopada planowa-
ne jest wyrwanie pozostałych 2/3 śliw,  
i podobnie jak zrobiono to poprzednio 
zastąpienie ich nowymi sadzonkami igla-

ków. Teren, na którym zostały posadzone 
tuje zostanie w najbliższym czasie wyrów-
nany i po nawiezieniu ziemi obsiany tra-
wą. To jeszcze nie wszystkie prace, które 
wykonano w Dzbańcach-Osiedlu w celu 
poprawy estetyki miejscowości. Tujami 
zostało obsadzone również otoczenie krzy-
ża i świeżo odmalowanego przystanku 
autobusowego.  

W sumie zakupiono 104 sadzonki igla-
ków, z których 72 posadzono wzdłuż dro-
gi, 12 koło krzyża i 20 wokół przystanku. 
Koszt zakupu sadzonek w wysokości 2100 
zł, został pokryty z Funduszu Sołeckiego. 

Inicjatorem, głównym organizatorem 
oraz aktywnym wykonawcą wszystkich 
powyższych działań, był sołtys miejsco-
wości, Pan Jan Burakiewicz. 

Szczególne podziękowania, oraz wyrazy 
uznania za zaangażowanie w prace na 
rzecz miejscowości należą się Panom: 
Jackowi Zawada, Pawłowi Adamskiemu, 
Piotrowi Rzeszutek, oraz nieżyjącemu już 
Władysławowi Zawada za prace przy wy-
rywaniu śliw, Bogusławowi Herman, Ka-
tarzynie Burakiewicz, Władysławowi Bi-
łas i Henrykowi Stosz za pracę włożoną  
w sadzenie iglaków. 

Należy również zaznaczyć, że wykona-
nie opisanych robót byłoby bardzo trudne 
bez odpowiedniego sprzętu, za którego 
wypożyczenie serdeczne podziękowania 
należą się Panu Zdzisławowi Teledze oraz 
zaangażowanemu w prace operatorowi 
ładowarki, Panu Ryszardowi Serwata. 

Za pośrednictwem Informatora Branic-
kiego, sołtys Dzbanic – Osiedla dziękuje 
również wszystkim, nie wymienionym  
z nazwiska mieszkańcom, którzy przyczy-
nili się do prac na rzecz miejscowości i ma 
nadzieję, że w przyszłości jeszcze większa 
grupa weźmie aktywny udział w działa-
niach na rzecz wspólnego dobra. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  
OD DNIA 19 WRZEŚNIA DO DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU 

 

ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 
1. Spotkałam się z Dyrektorami SP Włodzienin i Uciechowice w sprawach dot. aneksu do projektu organizacyjnego (SP Wło-

dzienin) i spraw dot. wewnętrznych konfliktów w SP Uciechowice. Planowano zorganizowanie spotkania  z nauczycielami  
z SP Uciechowice, Związkami Zawodowymi, Kuratorium i Komisją Oświaty Rady Gminy Branice w sprawie tworzenia 
szkoły stowarzyszeniowej oraz narastających konfliktów w tej placówce. Jednakże z uwagi na brak woli jednej ze stron na 
organizację wcześniejszego spotkania pomiędzy obiema stronami (nauczyciele-dyrektor przy obecności przedstawiciela 
związków zawodowych i przedstawiciela Wójta Gminy)– w ogóle zrezygnowano z tego spotkania. 

2. Spotkałam się z rodzicami i nauczycielami SP Uciechowice odnośnie wyjaśnienia podjęcia uchwały Rady Gminy o zamiarze 
likwidacji tej placówki. 

3. Spotkałam się z Panią Starostą miasta Krnov w sprawie nawiązania współdziałania gmin i szkół przy realizacji projektu dot. 
budowy boisk sportowych. 

4. Uczestniczyłam w rozprawie sądowej dot. rodziny P. Starzyńskich (17 październik br. W sprawie  pozwu o eksmisję tej ro-
dziny). 

5. Podpisałam akty notarialne na sprzedaż nieruchomości gminnej w Branicach tzw. cegielnia w Branicach za kwotę ponad 160 
tyś. złotych (dwóch nabywców). 

6. Uczestniczyłam w spotkaniu poświęconemu praktycznemu rozwiązaniu problemów dot. gospodarki odpadami w kontekście 
nowych przepisów prawnych w tym zakresie (Gmina Pszczyna od kilku lat prowadzi gospodarkę odpadami we własnym 
zakresie, bez udziału wyodrębnionej jednostki, odsprzedając go Firmie wywożącej odpady poza teren Gminy). 

 

INWESTYCJE I REMONTY:  
1. Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we Włodzieninie 

- Kolonii przy współudziale środków z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu (95 % wartości zadania finansuje ANR Opo-
le a 5% Gmina Branice). Obecnie kończymy procedurę przetargową. Wpłynęła jedna oferta. 

2. Wyłoniliśmy wykonawcę na budowę oczyszczalni ścieków w Branicach i podpisaliśmy z nim umowę. W dniu 17 paździer-
nika br. przekazany został plac budowy. 

3. Przeprowadzono kontrolę Parkowych Miejsc Spotkań w Bliszczycach i Gródczanach - projektów realizowanych w ramach 
programu PROW. Kontrolę prowadził Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Opolu (za brak 16 krzewów na placu 
zabaw w Bliszczycach dotacja zostanie pomniejszona o około 600 złotych). 

4. Spotykaliśmy się z Wykonawcą, projektantem remontu drogi Wiechowice-Dzierżkowice w sprawach harmonogramu prac  
i prawidłowości wykonywanych prac. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w 6 zebraniach wiejskich. 
2. Uczestniczyłam w powiatowych zawodach pożarniczych i w Zjeździe Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych. 
3. Uczestniczyłam w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym poświęconemu zabezpiecze-

niu pożarowemu, zapobieganiu katastrofom budowlanym, bezpieczeństwu zdrowotnemu i stanie usług zdrowotnych na tere-
nie całego powiatu. 

4. Uczestniczyłam w Jarmarku Anielskim organizowanym przez LGD Kietrz w Głubczycach. 
5. Uczestniczyłam w otwarciu części terapeutycznej Oddziału Uzależnień w Branicach. 
6. Uczestniczyłam w spotkaniu poświeconemu łączeniu BS Branice z BS Namysłów od stycznia 2012 roku.  

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 

W sobotnie przedpołudnie 29 paździer-
nika 2011 roku w Hali Sportowej w Brani-
cach Uczniowski Klub Sportowy 
„OLIMP” zorganizował zawody sportowe 
w piłkę halową. Pięć drużyn składających 
się z dziewcząt i chłopców branickiej pod-
stawówki rywalizowało o miano najlep-
szej drużyny. Zwycięzcą okazała się dru-
żyna kierowana przez Jakuba Zimnawoda. 

Skład zwycięzców wyglądał następują-
co: kapitan Jakub Zimnawoda, Kaja Sipel, 
Jakub Żukowiecki, Bartłomiej Kozakie-
wicz, Filip Bywalec i Kacper Balicz. 

Organizator zawodów – Bartłomiej 
Pleśniak na zakończenie turnieju wręczył 
wszystkim sportowcom nagrody. 

UKS „OLIMP” planuje już zorganizo-
wać kolejną imprezę sportową – Unihokej.  

Więcej informacji i zdjęć na stronie 
internetowej www.uksolimp.cba.pl 

UKS „OLIMP” promuje zdrowy styl życia 
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY  

Dnia 21 listopada 2011 r.  
o godz. 10.00 odbędzie się sesja  

Rady Gminy Branice  
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-

ny w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD  

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gmi-

ny Branice, która odbyła się w dniu 
19 września 2011 r. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji. 

6. Sprawozdanie Wójta z działalności  
w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie przewodniczącego  
z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja przewodniczących komisji 
z działalności w okresie między sesja-
mi. 

9. Informacja o sposobie załatwienia in-
terpelacji radnych. 

10. Interpelacje radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Podsumowanie współpracy Gminy 

Branice z sąsiednimi państwami. 
13. Udzielenie informacji o wykorzysta-

niu środków unijnych. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy 
Branice z dnia 28 marca 2011 r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gmi-
ny Branice z dnia 14 października 
2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Branice. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XI/99/11 Rady Gminy 
Branice z dnia 19 września 2011 r.  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Uciechowicach wraz 
z oddziałem przedszkolnym. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
aktualizacji Programu Ochrony Śro-
dowiska Gminy Branice wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko 
oraz aktualizacji Planu Gospodarki 

Odpadami Gminy Branice wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. sprzedaży nieruchomo-
ści (działka nr 59/1 położona w miej-
scowości Dzbańce). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeka-
zania nieruchomości (działki nr: 653/-
2 i 697/2 położone w miejscowości 
Włodzienin). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (działka nr 23/15 położona  
w miejscowości Michałkowice).  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (działka nr 25 położona w miej-
scowości Uciechowice). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (działka nr 259/1 położona  
w miejscowości Włodzienin). 

23. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady 
Gminy Branice. 

24. Zakończenie sesji. 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny,  
a wraz z nim nowe zadania. Świadomi 
rosnących oczekiwań staramy się tak 
planować swoje działania, aby je zaspo-
koić. Na co dzień zapewniamy dzieciom 
bogate zaplecze dydaktyczne, miłą rodzi-
ną atmosferę, możliwość wszechstronne-
go rozwoju, oraz pełne wykorzystanie 
potencjału każdego dziecka. Wszystko to 
w formie dobrej zabawy z nastawieniem 
na radosne przeżycia i nowe doświadcze-
nia.  

Tak też było podczas uroczystego 
„Pasowania na starszaka”. Były piosenki, 
inscenizacje, wiersze, zadania umożliwia-
jące wykazanie się umiejętnościami 
związanymi z rolą starszaka. Było też 
uroczyste ślubowanie i słodkie niespo-
dzianki. Jak się okazało nie tylko dzieci 
świetnie bawiły się, ale również i rodzice. 
Od początku towarzyszyli dzieciom  
w ich poczynaniach niejednokrotnie włą-
czając się do wspólnych zabaw.  

Postanowiłyśmy również zbliżyć dzieci 
do zagadnień związanych z własnym 
regionem. W tym celu organizujemy wy-
jazdy w różne zakątki Opolszczyzny.  
W ramach tego programu udało nam się 

odwiedzić Muzeum Wsi Opolskiej stwa-
rzając dzieciom okazję do bliższego po-
znania fragmentów historii.  

Dużym powodzeniem cieszą się impre-
zy na świeżym powietrzu. Z tą myślą 
zorganizowałyśmy „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. Było to coś nowego i nie-
zwykle zajmującego.  

Miło jest patrzeć na zadowolone  
i uśmiechnięte dzieci. To chyba najlepsza 
motywacja do dalszej pracy, do kolej-
nych wyzwań.  

Nauczyciele Katolickiego Przedszkola  
w Branicach 

Z życia przedszkola 
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Dzień 11 listopada był przełomowym 
momentem w dziejach Europy, ale 
przede wszystkim  Polski. Po 123 latach 
niewoli narodowej i powstańczych zry-
wach wolnościowych Polska odzyskała 
niepodległość. Nadeszła upragniona wol-
ność. 10 listopada 1918r. do kraju powró-
cił Józef Piłsudski, od lipca 1917r. inter-
nowany przez Niemców w Magdeburgu. 
11 listopada Rada Regencyjna przekazała 
mu naczelne dowództwo polskich sił 
zbrojnych.  

Dzień 11 listopada został ustanowiony 
– ustawą Sejmu Rzeczypospolitej  
z  1937r. – polskim świętem narodowym 
i pozostał oficjalnie świętem państwo-
wym RP do roku 1944r.  

W tym dniu Polska oddaje też hołd 
Marszałowi Józefowi Piłsudskiemu, spo-
czywającemu w krypcie pod wieżą Srebr-
nych Dzwonów w podziemiach Katedry 
Wawelskiej. Ten szczególny dzień skła-
nia do refleksji na temat patriotyzmu. 
Patriotyzm to indywidualna i społeczna 
postawa, oznaczająca przywiązanie i mi-
łość do własnej ojczyzny. Obejmuje on 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
kraju. Obchody Święta Niepodległości 
łączą Nas, Polaków mieszkających  

w kraju i na uchodźctwie. Ducha Patrio-
tyzmu Polaków podtrzymują solidne ko-
rzenie, ale nadal potrzebna jest troska  
o zachowanie warto-
ści duchowych i mate-
rialnych kultury. Wte-
dy ludzie będą kochać 
i siebie nawzajem i 
Ojczyznę. Młode po-
kolenia natomiast 
będą mogły spokojnie 
przeżywać zarówno 
zwyczaje, jak i świą-
teczne dni.  

Jak co roku na pa-
miątkę wspomnianych wydarzeń w ca-
łym kraju obchodzone są rozmaite uro-

czystości. Gmin-
ne obchody tego 
święta odbyły 
się w Szkole 
P o d s t a wo we j  
w Uciechowi-
cach. Oficjalne-
go powitania 
zap ro szo nych 
gości dokonała 
Pani Wójt Gmi-
ny Branice Ma-
ria Krompiec. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
najważniejsi - kombatanci i podopieczne: 
w osobach Józefa Szawełło, Jana Rzeszu-
cińskiego, Józefa Węgrzyna, Władysława 
Kożurno, Józefa Burban, Anny Jakubow-
skiej, Anny Juroszek, Juliana Żłobickie-
go, radni gminy Branice na czele z prze-
wodniczącym Rady Gminy Panem Mar-
kiem Szyhyńskim, dyrektorzy placówek 
oświatowych gminy Branice. 

Jednocześnie pani dyrektor szkoły,  

Teresa Grabowska z okazji jubileuszu 90
-lecia urodzin Pań Heleny Kunc i Anny 
Juroszek złożyła życzenia i kwiaty. 

Następnie uczniowie klasy VI, przygo-
towani pod kierunkiem Pana Grzegorza 
Jajdelskiego w jesiennej aurze wśród 
brzozowych krzyży i rozrzuconych liści, 
zaprezentowali montaż artystyczny uka-
zujący „drogę” do niepodległej Polski. 
Występ śpiewem uświetniły uczennice 
kl. IV i V, Emilia Zyznawska, Dominika 
Twardowska, Dominka Tytko, Aleksan-
dra Sęga, Aneta Kus i Aleksandra Jaku-
bowska. Na zakończenie, wszyscy goście 
zostali zaproszeni na wspólny poczęstu-
nek, podczas którego wspominano prze-
życia wojenne. 

Z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, składamy kombatantom - żołnie-
rzom szczególne wyrazy uznania oraz 
podziękowania za walkę o wolność i nie-
podległość Polski. Wszystkim Mieszkań-
com Gminy Branice wszelkiej pomyślno-
ści, sukcesów, zdrowia i aby dla każdego 
z Nas wolna Ojczyzna była miejscem,  
w którym warto realizować swoje marze-
nia. 

Kierownik ZOOKiS Branice  
Teresa Jajdelska  

W jesiennej aurze wśród brzozowych krzyży….. . 
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Mimo, że w tym roku pogoda jest bar-
dzo kapryśna, niedziela 11 września była 
przepięknym i bardzo ciepłym dniem. 
Wspaniała pogoda zachęcała wszystkich 
do wyjścia z domu. Dlatego pomysł na 
mecz siatkówki okazał się strzałem  
w dziesiątkę i o godz. 15 na świeżo wy-
koszonym boisku stawiły się przedstawi-

ciele młodzieży i mieszkańców w kwie-
cie wieku. Rozegrali mecz, w którym 
najważniejszą rolę grała dobra zabawa  
a nie końcowy wynik. Mecz siatkówki to 
był dopiero początek dobrej zabawy. 
Wieczorem rozpoczęła się zabawa  
w Świetlicy Wiejskiej. Przy degustacji 
pyszności przygotowanych przez mło-
dzież gródczańską słuchano muzyki nie-
zmordowanego DJ Sołtysa. Gdy wszyscy 
skosztowali już wszystkiego, nasz DJ 
zapowiedział zaczarowanie świetlicy  
w szlachecki zamek. Nikt nie spodziewał 
się co dalej się stanie. Na środek wyszła 
para wodzirejów z Prudnika ubrana  
w szlacheckie stroje, która odtańczyła 
taniec z epoki szlacheckiej. Następnie 
zaprosili wszystkich obecnych do wyko-
nania poloneza, który udał się wspaniale, 
co zachęciło do dalszej zabawy na par-
kiecie. Po tańcach rodem z Rzeczpospoli-
tej Szlacheckiej przyszła kolej na tańce 
góralskie i cygańskie. Do każdych tań-
ców przydzielano odpowiednie rekwizyty 
dla pań i panów. Falbaniaste i kolorowe 
spódnice dla pań a panowie odpowiednie 
nakrycia głowy. Zabawa, jak zwykle  
w Gródczanach trwała do samego rana  
a przy stołach nie tracono czasu. 

Uczestnicy Dożynek w Gródczanach 
dziękują organizatorom za wspaniałą 
zabawę, za świetne pomysły na zorgani-
zowanie wolnego czasu oraz niezapo-
mniane przeżycia na parkiecie. Bardzo 
serdeczne podziękowania należą się 
wspaniałej młodzieży z Gródczan, która 
przygotowała poczęstunek dla mieszkań-
ców i pokazała na parkiecie na czym po-
lega świetna zabawa. Dziękujemy Sołty-
sowi Krzysztofowi Saduniowskiemu, 

który zawsze 
potrafi zmoty-
wować miesz-
kańców i zaw-
sze t rzyma  
w zanadrzu 
jakąś niespo-
d z i a n k ę .  

Nie zapomina-
my również  
o pozostałych 
mieszkańcach 
Gródczan, któ-
rzy w zaba-
wach na parkie-

cie werwą nie odbiegali od młodzieży  
i wprowadzili bardzo miły nastrój. 

Sołtys wsi Gródczany dziękuje wszyst-
kim zaangażowanym mieszkańcom za 
bezinteresowną pomoc w organizacji 
dożynek. 

Małgorzata Marchel 

Sposób na udane dożynki 
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Nabór na stanowisko asystenta rodziny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach  

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta rodziny. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od stycznia 2012 r. 
 
Asystentem rodziny może być osoba, która: 

1. posiada: 
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje 

co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szko-
lenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy 
z dziećmi lub rodziną; 

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
5. jest obywatelem polskim; 
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:  

1. podanie o przyjęcie do pracy, 
2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 
4. dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opi-

nii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach), 
5. oświadczenie że: 

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, 
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, 
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) jest obywatelem polskim, 
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-

zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200-
2r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, 
udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi  
w miejscu zamieszkania rodziny - zgodnie  z harmonogramem ustalonym wspólnie z pracownikami OPS w porozumieniu  
z rodziną.  
 
Do zadań asystenta rodziny będzie należało m. in.: 

• diagnozowanie sytuacji rodziny, 
• projektowanie planu działania dla poszczególnych rodzin, 
• pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, 
• pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie, 
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 
• wspieranie aktywności społecznej i zawodowej członków rodzin, 
• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
• pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia, 
• wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
• systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem, 
• stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS w Branicach, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz innymi instytucjami, 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. 

 
Koszt dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.   
 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do dnia 15 grudnia 2011 r. do godziny 15.00 w siedzibie OPS w Branicach  
przy ul. Słowackiego 3....    
 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjn ą. 
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Branickie cmentarze 
Dzień Wszystkich Świętych i Za-

duszki skłaniają nas do zadumy nad 
ludzką egzystencją. Licznie odwiedza-
my cmentarze, na których złożono do-
czesne szczątki naszych zmarłych. Ne-
kropolie znajdują się prawie w każdej 
miejscowości. Chciałbym czytelnikowi 
przybliżyć ciekawą historię cmentarzy 
branickich. Pierwsza wzmianka wiąże 
się z osobą administratora parafii  
w latach 1706-1723 księdzem Frydery-
kiem Bordem.  W Branicach miano mu 
za złe, że nie pozwolił pochować stulet-
nią staruszkę Sassinek na miejscowym 
cmentarzu, ponieważ nie była katolicz-
ką. Pochowano ją poza cmentarzem.  
W tym czasie praktykowano pochówek 
protestantów na cmentarzu katolickim 
(przykładowo w roku 1775 pochowano 
tutaj protestantów: Andreasa Martini 
Polednik, Barbarę Ludphin, Martinusa 
Schitelhelma). Zwyczaj ten był prakty-
kowany aż do założenia cmentarza wy-
znaniowego dla protestantów. Admini-
stratorzy parafii dokonując adnotacji  
o pochówku protestanta w Księdze 
Zmarłych zaznaczali, że nie jest katoli-
kiem. Cmentarz usytuowany był przy 
kościele. 

Właścicieli Branic chowano w ko-
ściele. W Księdze Zmarłych pod datą  
2 stycznia 1689 roku widnieje wpis  
o śmierci Eleonory Elisabeth, matki 
właściciela Branic Johanesa Joachima 
Morawieckiego z Rudnicz. Pochowano 
ją w krypcie kościoła. Udokumentowa-
ny jest jeszcze jeden pochówek w ko-
ściele. W roku 1903 pochowano tam 
biskupa Assmanna, który przez 15 lat, 
aż do swojej śmierci pełnił urząd głów-
nego kapelana wojska pruskiego. Zmarł 
27 maja 1903 roku w miejscowości 
Ahrweiler w Nadrenii. Życzeniem jego 
było, aby po śmierci został pochowany 
w rodzinnych Branicach. Zgodnie  
z życzeniem, zwłoki jego zostały spro-
wadzone przez J.M. Nathana do Branic. 
Spoczęły w kościele parafialnym. Gro-
bowiec znajduje się po lewej stronie 
ołtarza głównego. Piękny nagrobek  
z usytuowaną centralnie rzeźbą głowy 
biskupa oraz krótkim życiorysem wyry-
tym na marmurowej tablicy, tworzą 
artystycznie harmonijną spójność. 

Cmentarz w miarę wzrostu miesz-
kańców miejscowości zaczęto rozbudo-
wywać. Oprócz pojedynczych grobów, 
zdarzały się zbiorowe pochówki. Tak 
było na przełomie roku 1836/1837. Ks. 

Hawlicki musiał pochować 40 parafian, 
którzy zmarli na cholerę. Prawdopo-
dobnie zbiorowy grób odkryty na 
cmentarzu przykościelnym przez ks. 
Dźwigońskiego podczas prac porząd-
kowych w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, był mogiłą zmarłych na cholerę. 
Ks. Hawlicki poszerzył cmentarz przy-
kościelny. Ogrodnik Franz Jarosch od-
stąpił na ten cel część swojego ogrodu. 
Proboszcz przeznaczył również 200 
talarów na nowe, murowane ogrodze-
nie cmentarza. Następna modernizacja 
nastąpiła w 1851 roku. Cmentarz przy-
kościelny został powiększony poprzez 
zakup ziemi finansowany z kasy ko-
ścielnej. Całość została ogrodzona mu-
rem. Poświęcenia dokonał ks. Werner 
20 lipca 1851 roku. 15 maja 1888 roku 
położono kamień węgielny pod przebu-
dowę kościoła. W wyniku tych prac, 
zmniejszył się obszar cmentarza przy-
kościelnego. Było to przyczynkiem do 
założenia nowego miejsca pochówku 
(naprzeciw kościoła). Do dnia dzisiej-
szego zachował się tam na środkowej 
alejce pomnik z 1888 roku, który został 
postawiony na pamiątkę lokalizacji 
nowego cmentarza. Wyryto na nim 
następujący cytat z Ewangelii: 

„ ,święte są dusze, które w Panu 
umierają, o tym mówi ich oblicze  
i otrzymały spokój po ich trudzie, po-
nieważ ich dzieła podążają za nimi”. 

Obok pomnika znajduje się grób 
założyciela cmentarza ks. Ludwika 
Wernera, zmarłego 31 stycznia 1903 
roku w wieku 88 lat, długoletniego, 
emerytowanego proboszcza branickiej 
parafii. Pomnik został wykonany przez 
firmę kamieniarską A. Wohl z Głub-
czyc. Na pomniku widnieje napis: 

„Tu spoczywa w Bogu emeryt  
i Asesor Ludwig Werner, urodzony 11 
listopada 1814 roku w Pilszczu, zmarły 
31 stycznia 1903 roku w Branicach. 
Był przez 54 lata księdzem i przez 50 
lat proboszczem parafii”. 

Z upływem lat na nowym cmenta-
rzu zaczęło brakować miejsca na po-
chówki. 

Zarząd Kościelny w lipcu 1916 roku 
zadecydował o grzebaniu zmarłych na 
starym cmentarzu wokół kościoła. Sta-
re groby miały być zachowane pod wa-
runkiem ich uporządkowania i opieki 
przez rodziny zmarłych.  

Groby dla zmarłych kopali w tym 

czasie Petrach, Kroker Wiktor sen.  
i Groger Hans.  

Mieszkańcom Branic poległym na 
frontach I wojny św. (zginęło 132 żoł-
nierzy) poświęcono pomnik usytuowa-
ny na ścianie kościoła parafialnego, 
który zachował się do dnia dzisiejsze-
go. Pomnik tworzy kompozycję 4 płyt 
z wyrytymi nazwiskami poległych oraz 
w przedniej części kamienny pomnik, 
w którym usytuowana jest mosiężna 
tablica przedstawiająca poległego żoł-
nierza z pochylającym się nad nim 
Aniołem. Nad całością góruje figura 
Anioła z rozpostartymi skrzydłami. 
Czytając nazwiska poległych odnosi się 
wrażenie, że każda branicka rodzina 
straciła kogoś bliskiego podczas wojny.  

Nagrobki żołnierzy z I wojny św. 
znajdują się również na cmentarzu. 
Udało mi się zlokalizować 7 kamien-
nych nagrobków, których usytuowanie 
świadczy o wydzieleniu pewnej części 
cmentarza, na której symetrycznie je 
ustawiono (podobne kamienne tablice 
nagrobkowe znajdują się na cmentarzu 
szpitalnym, jak również pojedyncze na 
zdewastowanym cmentarzu ewangelic-
kim). Zachowały się następujące na-
grobki żołnierzy: Jendrosch Anton, 
Oślizło, Wozny Johan 4.9.1898 – 24-
.1.1921, Mrotzek Anton, Cyrus Anton 
16.9.1897 – 20.3.1921, Baron Wilhelm 
1.3.1897 – 18.3.1921, Linke Hans. 
Analiza dat śmierci sugeruje, że byli tu 
pochowani żołnierze, którzy zmarli  
w Lazarecie w Branicach. 

W latach 1927-1928 dokonano 
gruntownej przebudowy  cmentarza 
parafialnego (cmentarz po drugiej stro-
nie ulicy). Przeniesiono kostnicę, do-
tychczas usytuowaną po prawej stronie 
przy wejściu na cmentarz (róg cmenta-
rza koło bramy szpitalnej) w głąb 
cmentarza (rozebrano ją w latach 
osiemdziesiątych XX w.). 

Wykonano nową bramę wejściową. 
Stare drewniane wrota wejściowe za-
stąpiono nowym wejściem zbudowa-
nym z trzech części: bramy głównej 
składającej się z dwóch części oraz 
dwóch furt wejściowych po prawej  
i lewej stronie bramy głównej. Nad 
całością usytuowano naczółek, który 
przedstawia scenę wniebowstąpienia. 
Autorem tego dzieła jest słynny rzeź-
biarz Józef Obeth. 
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Branickie cmentarze 
Została również odnowiona główna 

aleja na cmentarzu. Wokół ogrodzenia 
nasadzono szpaler drzew. Ogólna suma 
kosztów poniesionych w związku  
z przebudową cmentarza wyniosła  
13 000 marek (1928 rok). 

Obok skromnych nagrobków spoty-
ka się na cmentarzu grobowce bardziej 
zamożnych obywateli. Od strony starej 
szkoły katolickiej (obecnie przedszko-
le) zbudowano 2 metrowy mur z cegieł. 
Fundatorem jego była rodzina Grot-
schel. Byli oni właścicielami cegielni  
i tartaku. Mniej więcej w połowie dłu-
gości muru znajduje się ich grobowiec.  
Do dzisiejszego dnia zachowała się 
płyta nagrobna. Grobowiec usytuowany 
jest bezpośrednio przy murze. Na nim 
umieszczona była tablica z nazwiskami 
spoczywających w grobowcu. Tablica 
nie zachowała się do dnia dzisiejszego. 
Pozostał jedynie po niej ślad widoczny 
na murze. Jednym z ciekawszych, za-
chowanych pomników jest usytuowany 
na głównej alei, po prawej stronie grób 
rodziny Thusek. Z inskrypcji wyrytej 
na nagrobku wynika, że jeden z przed-
stawicieli rodziny Franz Thusek (ur. 
09.01.1920 r.) zginął na froncie 
wschodnim w dwa dni po rozpoczęciu 
wojny niemiecko – radzieckiej tj. 23 
czerwca 1941 roku.  

Utrzymanie cmentarzy wiązało się 
ze znacznymi wydatkami finansowymi. 
Przed wojną istniała tak zwana kasa 
cmentarna, z której niejednokrotnie 
korzystano przy wydatkach na inne 
cele parafii. W dokumentach parafial-
nych można odnaleźć ciekawy zapisek 
dotyczący opłat cmentarnych. Oprócz 
zwyczajowych opłat za miejsca na gro-
bach, ustalona była opłata za trawę po-
zyskiwaną z koszenia cmentarza 
(między innymi między grobami). 

Kasa finansowała między innymi 
remont muru pomiędzy szkołą a cmen-
tarzem w sierpniu 1933 roku. Koszty 
budowy wyniosły 623 marki. Również 
z jej funduszy korzystano przy wyko-
naniu nowego ogrodzenia od strony 
zachodniej cmentarza naprzeciw ko-
ścioła. Cmentarz w tym miejscu grani-
czył z placem zabaw przy budynku 
szkoły (obecnie przedszkole). Budow-
niczy Josef Kramny wycenił koszt ro-
bót na kwotę 820 marek. Utrzymanie 
porządku na cmentarzu było jednym  
z priorytetów działania Rady Parafial-
nej. W 1934 roku członek Rady Wiktor 

Kruppa za szczególne zaangażowanie 
w pracy Rady oraz pracę w porządko-
waniu cmentarza (między innymi przy-
cinka drzew) otrzymał dyplom uznania. 

W tym samym roku przystąpiono do 
budowy nowego muru od strony 
wschodniej cmentarza naprzeciw ko-
ścioła. Długość muru wynosiła 63.6 
mb. Koszt wykonania wyniósł 600 ma-
rek. W 1938 roku dokonano remontu 
muru cmentarza na sumę 800 RM. 

Nie ma danych źródłowych na te-
mat miejsca pochówku zmarłych in-
nych wyznań lub ateistów. Gmina 
Ewangelicka, której populacja przed II 
wojną św. obliczana była w Branicach 
na około 250 wyznawców, posiadała 
własny cmentarz wyznaniowy usytu-
owany za szkołą i plebanią ewangelic-
ką (obecnie przy drodze do oczyszczal-
ni ścieków). Dla pozostałych osób, któ-
re nie życzyły sobie pochówku kościel-
nego, lub też z innych przyczyn nie 
mogły takiego mieć, Rada Parafialna 
wyodrębniła część cmentarza przy 
ogrodzeniu o wymiarach 18.4 x 5 m. 
Ta część została w specjalny sposób 
oznaczona. Wyznaczenie tego obszaru 
nastąpiło decyzją Rady 17 października 
1938 roku. 

Bezpośrednio przed wybuchem II 
wojny św. tj. 22 maja 1939 roku wyko-
nano modernizację dróżki cmentarnej. 
Utwardzono ją poprzez wysypanie szu-
tru.  

Na cmentarzu przykościelnym,  
w tylnej części, po prawej stronie ko-
ścioła usytuowana była kaplica, która 
została zniszczona podczas wojny. Nie-
ocenionej wartości jest pomnik rodzi-
ców, brata oraz bratowej biskupa Na-
thana. Przedstawia on anioła z rozpo-
startymi skrzydłami. Pomnik wykonał 
znany rzeźbiarz P. Ondrusch (w tym 
roku, w październiku pomnik został 
poddany pracom konserwatorskim). 
Obok wspomnianego pomnika na mu-
rze cmentarnym zachował się grobo-
wiec rodziny Schmidt, właścicieli ma-
jątku Boboluszki. 

Warto przedstawić jeszcze chrono-
logię prac wykonanych na cmentarzach 
po II wojnie św. 

W 1954 roku za kwotę 1200 zł za-
kupiono materiał na wykonanie ogro-
dzenia cmentarza (od ul. 1–go Maja).  
W roku 1959 lakoniczna wzmianka  
w dokumentach mówi o skradzionych  

w tym czasie pomnikach. Prawdopo-
dobnie była to kradzież marmurowych 
nagrobków. Naprawiono drewniane 
ogrodzenie przy cmentarzu naprzeciw 
kościoła. W roku 1980, po Wielkanocy 
rozpoczęto prace nad uporządkowa-
niem cmentarza przykościelnego. Usu-
nięto wszystkie poniszczone nagrobki 
oraz obramowania grobów, które nie 
były pielęgnowane. Od strony wschod-
niej i południowej powstał równy teren, 
który obsiano trawą. Tradycją stały się 
uroczystości przy grobie żołnierzy po-
ległych przy rozminowaniu Branic.  
W rocznicę wybuchu II wojny św.  
w dniu 1 września z udziałem władz 
samorządowych i kombatantów odda-
wano hołd wszystkim poległym. 13 
października 2002 roku poświęcono 
nowy pomnik na grobie żołnierzy. Po-
mnik został sfinansowany przez Urząd 
Gminy. 

Duży cmentarz komunalny będący 
obecnie miejscem pochówku zmarłych 
powstał w roku 1966. Pierwszym po-
chowanym tam zmarłym był Jan Wo-
łoszczuk (30.12.1966). W roku 1969 
postawiono tam, nowy 5 metrowy 
krzyż oraz dokonano naprawy ogrodze-
nia łącznie z jego malowaniem. Z oka-
zji misji św. w 2002 roku w jego miej-
sce postawiono duży metalowy krzyż 
wykonany przez firmę Pana Stanisława 
Wdowikowskiego. Krzyż sfinansował 
Urząd Gminy w Branicach. Cmentarz 
obejmuje powierzchnię 1.65 ha. Po-
dzielony jest na 8 kwater: I-253 groby, 
II-223, III-42 dzieci + DPS-169, IV-10-
aleja zasłużonych, V-245, VI-78, kwa-
tera DPS-95 obok dużego krzyża. Łącz-
nie pochowanych jest na cmentarzu 
1115 zmarłych, w tym 42 dzieci i 264 
zmarłych z DPS. Historia tej nekropoli 
jest ciągle kartą otwartą. Od sześciu lat 
do Urzędu Gminy należy również 
cmentarz szpitalny, który został przeję-
ty wraz z kaplicą, prosektorium oraz 
mauzoleum i cmentarzem sióstr zakon-
nych z Urzędu Marszałkowskiego  
w Opolu w dniu 6.06.2005 roku. Prze-
jęcie cmentarza nastąpiło na zasadzie 
darowizny. Gmina wyremontowała 
kaplicę oraz wykonano nową asfaltową 
drogę dojazdową. Nie zapominajmy  
o zmarłych, bowiem historię narodów 
tworzą ludzie i cmentarze. 

 

dr Benedykt Pospiszyl 
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 7 listopada 2011 roku 

zostało wywieszone obwieszczenie  
o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 834/3 o pow. 0.2400 ha 
opisana w KW OP1G/0033101/5 
położona w  miejscowości Bliszczy-
ce. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, przy czym 
zgodnie z zapisami ewidencji grun-
tów jest rowem. Sąsiaduje z rzeką 
graniczną, wałem przeciwpowodzio-
wym oraz łąkami częściowo nieużyt-
kowanymi i porośniętymi dzikimi 
krzewami. Działka ma kształt niere-
gularny. Dojazd jest możliwy z drogi 
gminnej, gruntowej, biegnącej 
wzdłuż wału przeciwpowodziowego. 
Zjazd z drogi wiejskiej o nawierzch-
ni utwardzonej znajduje się w odle-
głości ok. 300 m.  

3. Wartość nieruchomości - 3.790,00 zł. 

4. Wadium: - 379,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 21 
dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 7 listopada 2011 roku 

zostało wywieszone obwieszczenie  
o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha 
opisana w KW OP1G/0028302/6 
położona w  miejscowości Wiecho-
wice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowa-
ny / zabudowany/, położona jest na 
skraju wsi, poza linią zabudowy. 
Sąsiaduje z gruntami użytkowany-
mi rolniczo, nieużytkami oraz 
działkami budowlanymi z ruinami 
po budynkach mieszkalnych. Nie-
ruchomość jest zadrzewiona i za-
krzewiona roślinnością nie przed-
stawiającą żadnej wartości użytko-
wej. Działka ma kształt prostokąta. 
Dojazd jest możliwy z drogi nie-
utwardzonej. Uzbrojenie nie wystę-
puje, ale istnieje możliwość dopro-
wadzenia przyłącza do sieci elek-
trycznej i wodnej.  

1. Wartość nieruchomości - 3.838,00 
zł. 

2. Wadium: - 384,00 zł. 

3. Forma zbycia nieruchomości: 
sprzedaż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej 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 21 
dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Informacja dla kombatantów  
i ich małżonków 

Urząd Gminy Branice informuje, że 
kombatanci, jak również wdowy  
i wdowcy pozostali po ww. osobach, 
którzy znajduj ą się w szczególnie 
trudnej sytuacji losowej, materialnej 
czy zdrowotnej mogą ubiegać się  
o przyznanie doraźnej lub okresowej 
pomocy pieniężnej ze środków bu-
dżetowych pozostających w dyspozy-
cji kierownika Urz ędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.  

Niezbędne dokumenty które należy 
złożyć to:  

− wniosek (druki znajdują się  
w Urzędzie Gminy Branice –
sekretariat), 

− kserokopię zaświadczenia o upraw-
nieniach kombatanckich lub  
o uprawnieniach wdowy lub wdow-
ca po kombatancie,  

− kserokopię dowodu osobistego,  

− stanowisko Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej o sytuacji ro-
dzinnej, materialnej, pomocy udzie-
lanej wnioskodawcy przez OPS,  

− aktualny odcinek renty lub emery-
tury kombatanta i współmałżonka,  

− dokumenty dające podstawę do 
ustalenia stanu zdrowia, sytuacji 
rodzinnej i materialnej osoby zwra-
cającej się o pomoc (np. orzeczenie 
o inwalidztwie, karty szpitalne, 
zaświadczenie lekarskie potwier-
dzające konieczność leczenia, za-
świadczenie z urzędu o stratach 
poniesionych w wyniku klęski ży-
wiołowej),  

− fakturę zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego, pomocniczego lub ortope-
dycznego (wystawiona na dane 
wnioskodawcy). 

W sekretariacie Urzędu Gminy Branice 
można nabyć również druk wniosku  
o przyznanie uprawnień przysługują-
cych wdowom lub wdowcom – emery-
tom i rencistom pozostałym po komba-
tantach. Pracownikiem zajmującym się 
wnioskami osób uprawnionych jest 
Sekretarz Gminy, która poinstruuje co 
do prawidłowości wypełnienia wnio-
sku i dołączonych załączników a pra-
widłowo wypełniony wniosek przeka-
że odpowiednim służbom munduro-
wym. 

„Żyjmy zdrowo na sportowo” to hasło które propaguje zdrowy styl  
spędzania wolnego czasu i rekreacji Uczniowski Klub Sportowy „ VIP” 

przy Szkole Podstawowej w Uciechowicach. 
W dniu 3 listopada 2011 w hali sportowej w Branicach odbyły się gminne halowe 

zawody sportowe w piłce nożnej dziewcząt, w których udziały wzięły 3 drużyny 
dziewcząt tj. ze Szkoły Podstawowej z Włodzienina, Szkoły Podstawowej z Branice  
i Szkoły Podstawowej z Uciechowic.  

Rozgrywki odbyły się systemem „każdy z każdym”. Drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Uciechowicach w składzie: Julia Sęga, Dominka Boczek, Patrycja 
Podraza, Paulina Mosiądz i Ozdoba Justyna zdobyła I miejsce i zakwalifikowała 
się do etapu powiatowego, który odbędzie się w Głubczycach  

opiekun drużyny Grzegorz Jajdelski 
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 I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 26 października  

zostało wywieszone obwieszczenie  
o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 194/4 o pow. 0.7670 ha  
i działka nr 194/6 o pow. 0.5040 ha 
opisane w KW OP1G/00023893/0, 
oraz działka nr 194/3 o pow. 
0.0406 ha opisana w KW OP-
OP1G/0036890/0. W/w działki 
położone są w Wysokiej. 

2. Opis nieruchomości: 

− działki nr 194/4, 194/6 i 194/3 sta-
nowią grunty rolne i sąsiadują  
z kompleksem działek użytkowa-
nych rolniczo, gdzie przewagę sta-
nowią łąki. Natomiast działki sie-
dliskowe są w bliskim otoczeniu. 
Działki mają kształt nieregularny  
o niewielkim spadku, dominuje 
klasa bonitacji IIIa. Dojazd z drogi 
gminnej nr 322/1 jest utrudniony. 
Osoby zainteresowane nabyciem 
przedmiotowych działek winny we 
własnym zakresie przystosować 
wjazd do drogi dojazdowej. Przez 
narożnik działki nr 194/4 przebiega 
napowietrzna linia średniego napię-
cia. 

3. Wartość nieruchomości - 37.379,00 
zł. 

4. Wadium: - 5.607,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: 
sprzedaż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej 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 21 
dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 

Wójt Gminy Branice informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 21 listopada zostało wywieszo-

ne ogłoszenie o I przetargu ustnym 
nieograniczonym na oddanie w dzierża-
wę nieruchomości oznaczonych według: 

1.  Działki nr: 
− 103/5 o pow. 0.5234 ha opisanej  

w KW OP1G/23893/0, 
− 224/1 o pow. 0.2700 ha opisanej  

w KW OP1G/21372/8, 
− 224/2 o pow. 0.8300 ha opisanej  

w KW OP1G/21372/8; położone są 
w miejscowości Branice. 

2. Opis nieruchomości: w/w działki 
stanowią teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

3. 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. 
4. Wadium: 
− działka nr 103/5 - 15,00 zł. 
− działka nr 224/1 - 8,00 zł. 
− działka nr 224/2 - 25,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: dzier-
żawa gruntu na okres 10 lat. 

Przetargi w sprawie oddania w/w 
nieruchomości w dzierżawę odbędą się 
w dniu 21 listopada 2011 roku w sie-
dzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Sło-
wackiego 3 (I piętro – sala konferen-
cyjna): 
− działka nr 103/5 -  godz. 900. 
− działka nr 224/1 - godz. 930  . 
− działka nr 224/2 - godz. 1000 . 
W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 15 listopada 2011 r. wpła-
cą w/w wadium do kasy tut. Urzędu 
lub na konto: Gmina Branice BS Bra-
nice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  
Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach  gazet lokalnych: In-
formator Branicki i Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Branice w dniu 28 października zostało  
wywieszone ogłoszenie o II przetargu  
ustnym nieograniczonym na oddanie  
w dzierżawę nieruchomości oznaczonej 

według: 

1. Część z działki nr 228 o pow. 0.1900 
ha opisanej w KW OP1G/-
00023178/2, położonej w miejsco-
wości Jędrychowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi częściowo grunt 
orny i pastwisko.  

3. Stawka czynszu dzierżawnego -  
25,22 zł brutto rocznie. 

4. Wadium - 5,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: dzier-
żawa gruntu na okres 10 lat. 

Przetarg w sprawie oddania w/w 
nieruchomości w dzierżawę odbędzie 
się w dniu 28 listopada 2011 roku  
o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  
(I pi ętro – sala konferencyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 23 listopada 2011 r. wpła-
cą w/w wadium do kasy tut. Urzędu 
lub na konto: Gmina Branice BS Bra-
nice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  

 Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach  gazet lokalnych: In-
formator Branicki i Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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W październiku 2011r. 

Urodzili się 
 

1. Kiebała Jan - Branice. 
2. Wojtuś Tymon - Jędrychowice. 
 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

Wstąpili w związek  
małżeński 

 

1. Herbut Robert (Posucice)  
- Orleańska Marta (Chróścice). 

2. Kawecka Natalia (Branice)  
- Stempel Mariusz (Dobrocinek). 

3. Leja Elżbieta (Bliszczyce)  
- Toporek Michał (Jaworzno). 

4. Lubińska Katarzyna (Branice)  
- Złoczowski Mateusz (Wysoka). 

5. Dachton Monika (Wiechowice)  
- Brodaj Tomasz (Wojnowice). 

6. Bąbol Aleksandra (Branice)  
- Mucha Adam (Prudnik). 

7. Szczucka Agnieszka (Wysoka)  
- Zajdel Sławomir (Kietrz). 

8. Jaworski Paweł (Boboluszki)  
- Grońska Maria (Kietrz). 

9. Triska Dawid (Dzierżkowice) - Za-
krzyk Magdalena (Ściborzyce Małe). 

10. Humeniuk Marta (Dzbańce)  
- Wiśniewski Piotr (Oleszno). 

 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 
 

 

Odeszli 
 

1. Czyszczoń Franciszka - lat 90 z Wy-
sokiej. 

2. Wróbel Józef - lat 88 z Boboluszek. 
3. Bestwina Józef - lat 76 z Dzierżko-

wic. 
4. Pawelska Irena - lat 49 z DPS 

Dzbańce. 
5. Pasternak Katarzyna - lat 85 z Wyso-

kiej. 
6. Matyasik Stanisław - lat 83 z Branic. 
7. Wróbel Anna  - lat 83 z Uciechowic. 
8. Bosa Maria - lat 88 z DPS Bliszczy-

ce. 
9. Nowacka Janina - lat 85 z Bliszczyc. 
10. Przewloka Romuald - lat 61 z DPS 

Bliszczyce. 
11. Kucel Wiesław - lat 58 z Wiechowic. 

Cześć Ich pamięci ! 
 

BAJKA O EKOANIELE 

Dawno a może całkiem niedawno temu było pięknie, zielono i cudownie. Prześliczne 
lasy, a w nich szczęśliwe zwierzęta. Ludzie żyli z przyrodą za pan brat i cieszyli oczy 
jej pięknem. Drzewa dawały schronienie, zioła leczyły, uspakajały … a pośród tego 
piękna był Anioł, którego największą miłością byli ludzie, a szczególnie ich zdrowie. 

Obserwował Anioł z wysoka to, co działo się na ziemi. Cieszyła go niezmiernie zgo-
da i harmonia jaka powszechnie panowała. 

Po jakimś czasie, który dla aniołów jest mgnieniem, a dla ludzi wiekami, spojrzał 
Anioł z góry i aż przetarł oczy, bo jakaś dziwna mgła spowijała ziemię.  

Zleciał zaintrygowany niżej i aż zamarł z wrażenia: drzewa, które tak kochał, wycię-
to, kwiaty i zioła zmarniały, krystaliczne strumienie zmętniały… Zobaczył też człowie-
ka siedzącego pod usychającym drzewem – skulonego, bladego, osowiałego,  
z trudem łapiącego oddech jak ryba wyrzucona na brzeg… 

Zraniony tym widokiem Anioł dostrzegł przyczynę tego nieszczęścia… 
To ludzie chcieli mieć coraz piękniejsze meble, ciekawe książki, codzienną prasę… 

Wycinano więc bez opamiętania kolejne lasy, bez krzty wyobraźni, bez zastanowie-
nia… W pogoni za chwilowym zyskiem nikt nie myślał o przyszłości, o pokoleniach, 
które w spadku dostaną ogołoconą z piękna ziemię. 

Anioł chciał wzlecieć ku niebiańskim przestworzom, ale jakiś niezwykły ciężar go 
przygniatał, coś raniło jego serce… To był  SMUTEK – niezwykłe dla aniołów uczu-
cie. 

Chodził Anioł po spustoszonej ziemi. Każdego dnia tęsknie patrzył na błękit nieba, 
na obłoki skąpane w złotym blasku słońca… Marzył by stał się cud, by mógł znów bez-
trosko latać, spojrzeć z góry na cały świat, na zdrowych i szczęśliwych ludzi. Usilnie 
tego pragnął… 

Pewnego dnia poczuł, że coś się zmieniło… Rozpostarł skrzydła  
i uniósł się lekko nad ziemią. Widok jaki zobaczył był koszmarny; wielkie, przerażają-
ce wysypisko śmieci, a na nim wyrzucone niepotrzebne już meble, zniszczone książki, 
stare gazety – wszystko, co jeszcze nie tak dawno było zielonymi drzewami rosnącymi 
w pięknym lesie. 

Wiatr hulał nad tym cmentarzyskiem bawiąc się starymi gazetami. Te wirowały nie-
sione podmuchem i nagle jedna z nich zwinęła się i powstała rurka, potem następna  
i następna… 

Anioł z fascynacją przyglądał się temu i w pewnym momencie zaświtał mu pomysł… 
Zaczął chwytać te papierowe rurki i splatać je kunsztownie tworząc piękno z tego, 
czym ludzie wzgardzili… Wierzcie albo nie wierzcie, ale Anioły tak mają.  

Pomyślał też sobie: „nauczę wrażliwych i dobrych ludzi tej sztuki”, by zamiast wyci-
nać kolejne drzewa wykorzystywali to, co już raz zostało stworzone. 

Jak pomyślał, tak uczynił i dziś Chorzy w Pracowniach Terapii Zajęciowej Szpitala 
w Branicach wyplatają coraz ciekawsze i ładniejsze kształty z przeczytanej prasy: 
koszyczki, wazony, łabędzie…  

Gdy pewnego dnia na zajęciach terapeutycznych usłyszeli o „II Anielskim Jarmar-
ku”, to zdecydowali, że jest to najbardziej odpowiedni moment, aby obwieścić wszem 
wobec i każdemu z osobna, kim jest i dlaczego tak ważny jest EKOANIOŁ.  

Dziś – jak Państwo widzicie – EKOANIOŁ bez słowa, w absolutnym milczeniu stoi 
naprzeciwko nas i odzyskuje wiarę w MĄDROŚĆ i SERCE Człowieka. 

W gminie 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie jest 7011 mieszkańców, 

w tym 3610 kobiet. 
 
W październiku 2010 r. było nas 7151 osób. 


