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Informator Branicki

Inwestycje w Gminie Branice
Mimo trudności finansowych w roku bieżącym zrealizowaliśmy (rozpoczęto i zakończono) aż trzy zadania inwestycyjne. Dotyczyły one:
Inwestycje zakończone
1/ Remont Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie:
Wartość początkowa według dokumentacji wynosiła 260.648,72 złotych. Remont zrealizowany został w ciągu 2,5 miesiąca kosztem 195.427,06 złotych, na które zaciągnęliśmy kredyt. Zadanie realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo za kwotę blisko 35 tyś. złotych wykonano prace zamienne lub nie ujęte wcześniej w dokumentacji remontowej a dotyczące; wywiezienia ziemi, ocieplenia fundamentów, budowy szamba, budowy schodów do
piwnicy, odwodnienia piwnicy, zmiany w remoncie dachu, instalacji p/śnieżnej na dachu, zmian wewnątrz świetlicy dot. lamperii i
podłogi. Na terenie przed świetlicą położono dywanik asfaltowy. Zadanie to znajduje się w trakcie rozliczania w PROW. Oczekujemy na podpisanie aneksu do umowy, w którym może być uwzględniona (w kwocie dofinansowania z PROW) - większa część kosztów robót zamiennych (dodatkowych), zmniejszając tym samym nasz udział. Remontu świetlicy dokonała Firma Ogólnobudowlana
z Polskiej Cerekwi. Mamy nadzieję, że świetlica ta stanie się centrum integracji mieszkańców, oraz bazą do tworzenia nowych
przyszłych wizji rozwoju miejscowości i ożywienia społeczności lokalnej.
2/ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Branicach:
Projekt rekultywacji i zagospodarowania składowiska odpadów w Branicach ustalony został na kwotę - 456.187,84 brutto. Zadanie to zrealizowano w ciągu 2 miesięcy kosztem 369.360 złotych (po przetargu). Na zadanie to zaciągnęliśmy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w kwocie 350.800 złotych. Pożyczka ta będzie umorzona w 20% ogólnej kwoty.
Pozostałą kwotę stanowiły środki własne (zaciągnięty kredyt).
Rekultywację wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDO Marek Żywica w Opolu. Nieczynne od 2005
roku składowisko odpadów zostało pięknie zrekultywowane, posiano trawę i posadzono ponad 12 tyś. drzew i krzewów. W przyszłości będzie to piękny zielony teren.
3/ Kapitalny remont drogi gminnej do Dzierżkowic:
Inwestycja ta dotyczy 1940 mb drogi z Wiechowic aż do mostu granicznego w Dzierżkowicach. Wg dokumentacji pierwotnej
wartość zadania została określona (po przeliczeniu wg. cen 2011 roku) na kwotę ponad 2 mln 700 tys. złotych. Z uwagi na brak
możliwości sprostania takiemu wysiłkowi finansowemu, dokonaliśmy za zgodą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zmian w dokumentacji, ograniczając zakres rzeczowy w robotach dotyczących odcinka poza miejscowością. Pozostawiono bez zmian zakres rzeczowy wewnątrz miejscowości. Ostatecznie koszt tej inwestycji ustalono na kwotę 1.836.497,38 złotych, a wykonano za kwotę
1.065.383,68 złotych (po przetargu), przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Głubczycach. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, z którego otrzymamy 50% wartości robót
tj. 540.071,84 złotych. Pozostałe 50% jako wkład środków własnych pochodziło z zaciągniętego kredytu. W ramach zadania wykonano na całej długości 1940 mb nową, dwuwarstwową przedzieloną siatką wzmacniająca nawierzchnię asfaltową, nowy chodnik
o długości 300 mb, 120 mb nowej kanalizacji burzowej - korytka, 4 zjazdy z drogi na drogi gruntowe (2 wewnątrz wsi tj. koło transformatora i przed zakrętem do RSP oraz zjazd za budynkiem spółdzielczym i przed Wiechowicami), zjazd na drogę betonową. Wykonano 5 zjazdów do posesji prywatnych.
Dodatkowo za kwotę 36.900 złotych wykonano: 2 zjazdy na drogi gruntowe (w tym jeden do Pana Ozdoby poszerzony o 3 kręgi),
1 zjazd na drogę do bloku spółdzielczego (garaże), drogę gminną wewnętrzną, przebudowano 40 mb chodnika wraz z przebudową
4 studzienek (w chodniku), ułożono nowe krawężniki, wykonano nowe studzienki przy moście, położono nawierzchnię asfaltową
na 20mb „betonówki” w Wiechowicach. Położono również nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej k/apteki w Branicach, a także załatano dziury na ulicy Ogrodowej, Słonecznej, Szkolnej i w części na ulicy Grunwaldzkiej w Branicach.

Rozpoczęliśmy również:
1/ Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Branicach
Zadanie jest realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie wg. dokumentacji kosztować miało 7.605.245,86
złotych brutto, ale po przetargu wartość zadania wyniosła - 5.733.571,59 PLN. Zadanie realizowane będzie przez Firmę AZE ZającKościółek z Krakowa. Sama budowa oczyszczalni to kwota 5.050.306,59 PLN brutto, do tego dochodzą koszty zakupu wozu asenizacyjnego za 484.620 złotych i nadzór inwestorski 198.645 PLN. Zadanie podzielone jest na II etapy. W pierwszym etapie, który
kończy się w lipcu 2012 roku wybudowana zostanie właściwa oczyszczalnia tj. zbiorniki, urządzenia technologiczne i instalacje
sanitarno-kanalizacyjne. W drugim etapie, który zakończy się 31 grudnia 2012 roku zakończy się budowę ciągów komunikacyjnych, budynku socjalno-technicznego, dokona się zakupu wozu asenizacyjnego i wykonane zostanie zagospodarowanie terenu. Zakończenie zadania ustalono na dzień 31 grudnia 2012 r.
2/ Budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonia.
Zadanie realizowane jest przez firmę ELTOR w Głubczycach na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” kosztem 352000 złotych,
z czego aż 95% to środki pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu. Gmina dołoży do tego zadania jedynie 22000 złotych. Zadanie ma być zakończone do końca marca 2012 roku.
3/ Adaptacja budynku po byłym żłobku w Branicach na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej.
Ogłosiliśmy przetarg na zadanie związane z adaptacją budynku po byłym żłobku w Branicach na Centrum Aktywizacji Społeczno
-Gospodarczej. Zadanie to ma być realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie współfinansowane jest ze środków
Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości projektu.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 17 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 21 LISTOPADA 2011 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Uczestniczyłam w spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu dot. realizacji zadań wynikających z nowych przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku (spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego) oraz działania Związku Międzygminnego CZYSTY REGION.
2. Podpisywałam Akty Notarialne na sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych położonych w Branicach i Wódce.
3. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Uciechowicach zorganizowaliśmy uroczyste obchody Święta Niepodległości.
4. Uczestniczyłam w podsumowaniu III edycji konkursowej „Opolskie kwitnące” do którego zgłosiliśmy 2 wsie, i w którym to
nasza miejscowość, Michałkowice, zdobyła I miejsce w kategorii: „Wspólnota Wiejska”. Wieś otrzymała nagrodę w wysokości 7 tyś. złotych.
5. Uczestniczyłam w szkoleniu połączonym z ćwiczeniami odnośnie działań przeciwpowodziowych organizowanym przez
Wojewodę Opolskiego - Wydział Zarządzania Kryzysowego.
6. Spotkałam się z Firmą WWNET z Raciborza, która jest zainteresowana budową na terenie naszej gminy nowej sieci Internetowej opartej na technologii WiMAX.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zorganizowaliśmy spotkanie z wykonawcą remontu świetlicy we Włodzieninie w celu usunięcia zgłoszonych usterek (brak
siły, przeciek wody w WC, wada drzwi wejściowych, źle umocowane listwy podłogowe i pęknięcia w tynku zewnętrznym).
2. Wizytowaliśmy roboty i organizowaliśmy spotkania w sprawie realizacji prac na drodze gminnej w Dzierzkowicach oraz
w celu wykonania robót dodatkowych:
− (2 zjazdy na drogach do gruntów ornych z przebudową przepustu pod drogą i wykonaniem 10 mb rowu odwadniającego tę
drogę,
− poszerzenie zjazdu do drogi gminnej prowadzącej do P. Ozdoba,
− wykonanie odcinka nowej drogi (ok.50mb) w Dzierzkowicach,
− utwardzenie 20 mb odcinka drogi w Wiechowicach („betonówka”),
− załatanie dziur na drodze gminnej w Wiechowicach koło kościoła,
− przebudowa chodnika na odcinku 40mb wraz ze studzienkami w Dzieżkowicach,
− położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Branicach k/Apteki,
− łatanie dziur na ul. Ogrodowej, Szkolnej i części Grunwaldzkiej w Branicach.
Wymienione roboty wykonano za kwotę ponad 30.000 złotych.
3. Uzgadniałam warunki pożyczki we WIOŚ w Opolu na zadanie dot. budowy oczyszczalni ścieków w Branicach.
4. Spotkałam się z przedstawicielami Stowarzyszenia CARITAS CHRISTII i IMMACULATA, a także z Dyrektorem GBP
odnośnie przyszłego zagospodarowania budynku Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach.
5. 21 listopada br. ogłosiliśmy przetarg na roboty związane z adaptacją budynku po byłym żłobku na Centrum Aktywizacji
Społeczno-Gospodarczej w Branicach (zadanie ma być realizowane na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”).
6. Zakończyliśmy sprawę usuwania usterek pogwarancyjnych w świetlicach w Gródczanach i Uciechowicach (dokonano wymiany drzwi zewnętrznych na nowe).
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w poświęceniu obelisku św. Huberta przy Domku Myśliwskim w Lewicach.
2. Uczestniczyłam w Głubczyckich Dniach Kultury.
3. Uczestniczyłam w Starostwie Powiatowym w spotkaniach dotyczących ustalenia procedury postępowania w odniesieniu do
zwierząt zagubionych oraz bezpańskich.
4. Uczestniczyłam w spotkaniu dot. zorganizowania konferencji poświęconej ks. bp Józefowi Nathanowi.
5. Uczestniczyłam w uroczystych obchodach Święta Niepodległości i zlocie Hufca ZHP w Głubczycach.
6. Uczestniczyłam w spotkaniu gmin naszego powiatu z Firmą „VEOLIA WODA” odnośnie utworzenia na szczeblu powiatu
spółki, która prowadziłaby we wszystkich gminach zadania związane z gospodarka wodną i ściekową.
7. Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Konkursowej dla ustalenia zwycięzców konkursu na Aktywną Wieś 2011 roku
(wpłynęło ogółem 7 zgłoszeń, w tym 4 zgłoszenia z Gminy Branice tj. ze wsi: Gródczany, Jakubowice, Włodzienin i Michałkowice).
8. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dot. dalszego funkcjonowania PKS i przejęcia 5% udziałów w tej
Spółce.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
rzono stanowiska kierownicze w plaDnia 19 grudnia 2011 r. o godz. 10.00
terpelacji radnych.
cówkach oświatowo-wychowawczych
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice 9. Interpelacje radnych.
prowadzonych przez Gminę Branice
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 10. Wolne wnioski i zapytania.
oraz określenia tygodniowego wymiaru
w Branicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalegodzin dla niektórych innych nauczyPORZĄDEK OBRAD
nia budżetu gminy na 2012 rok.
cieli.
1. Otwarcie sesji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekaza15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
2. Stwierdzenie quorum.
nia nieruchomości.
rodzajów świadczeń przyznawanych
3. Przyjęcie porządku obrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokow ramach pomocy zdrowotnej dla naści opłaty targowej, zasad jej ustalania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
uczycieli, zatrudnionych w przedszkoi poboru oraz terminów płatności a tak5. Sprawozdanie Wójta z działalności
lach, szkołach oraz zespołach szkół
że poboru tej opłaty w drodze inkasa,
w okresie między sesjami.
prowadzonych przez Gminę Branice,
wyznaczenia inkasenta oraz określenia
korzystających z opieki zdrowotnej
6. Sprawozdanie przewodniczącego
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
oraz warunków i sposobów ich przyz działalności w okresie między sesja14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
znawania.
mi.
rozmiaru obniżek tygodniowego, obo- 16. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za
7. Informacja przewodniczących komisji
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dyświadczenia prowadzonych przez gmiz działalności w okresie między sesjadaktycznych, wychowawczych i opienę przedszkoli publicznych
mi.
kuńczych nauczycieli, którym powie- 17. Zakończenie sesji.
8. Informacja o sposobie załatwienia in-

Złoty Krzyż
dla Józefa Małka
Były Wójt Branic, Józef Małek otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi przyznany przez
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.

Uzupełnienie informacji zawartych w październikowym wydaniu
Informatora Branickiego, dotyczących treści artykułu
„Co nowego w Branicach”
We wzmiance o osobach zaangażowanych w podjęcie działań w sprawie budowy
drogi łączącej ul. Żymierskiego z ul. Skłodowskiej w Branicach, zabrakło informacji, że do głównych inicjatorów tej inwestycji należała również Rada Sołecka,
na czele z Sołtysem wsi Branice.
Za zaistniałą sytuację redakcja przeprasza wszystkich zainteresowanych.

W zawiadomieniu otrzymanym
z Kancelarii Prezydenta przeczytać można:

„Za zasługi w pracy samorządowej, która przyniosła
korzyści Państwu i obywatelom”
Gratulujemy.

Radosnych, rodzinnych
Świąt
Bożego Narodzenia,
emerytom, rencistom,
inwalidom i sympatykom
życzy
Zarząd Koła PZERiI
w Branicach

Uchwała Nr XIV/109/11
Rady Gminy Branice
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji
Planu Gospodarki Odpadami Gminy Branice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. w Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się zaktualizowany Program Ochrony Środowiska wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Branice oraz zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Branice na lata 2009-2012z perspektywą na lata 2015, stanowiące załącznik nr
1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała bez załączników podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Branice i w prasie
lokalnej.
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Wielki sukces małych Michałkowic
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się gala finałowa konkursu „Opolskie kwitnące”,
w trakcie którego wybierane są najpiękniej ukwiecone ogrody i przestrzeń publiczna. W tym roku jury przyznało trzy
nagrody główne i dwa wyróżnienia. Wielki
sukces odniosły Michałkowice, które
w skali całego województwa zdobyły
I miejsce w kategorii „Wspólnota lokalna”,
pozostawiając w pokonanym polu wiele
znacznie większych i bogatszych miejscowości.

wiście kwitnie – mówił.
Do tegorocznego konkursu „Opolskie
kwitnące” zgłoszonych zostało 35 obiektów
z 19 gmin.
Żaneta Malota, sołtys Michałkowic, nie
kryła wzruszenia i zaskoczenia
z faktu tak wysoko ocenionego zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz własnej miejscowości. - Jechałam do
Opola w przekonaniu, że może nasza wieś dostanie wyróżnienie, a tu
od razu I nagroda. Jestem sołtysem
drugą kadencję. Nasza miejsco-

Wręczając statuetki i bony upominkowe,
marszałek Józef Sebesta gratulował laureatom osiągniętych sukcesów, którzy swoimi działaniami doskonale wpisują się
w hasło promocyjne regionu – „Opolskie
kwitnące”. – Dzięki wam Opolskie rzeczy-

wość, to zaledwie 180 mieszkańców.
Typowa wieś popegeerowska, do niedawna
zarośnięta pokrzywami. Teraz naprawdę
piękna. Warto było włożyć trochę wysiłku
w jej upiększenie – mówiła.

Pani sołtys dostała w nagrodę statuetkę,
dyplom i bon upominkowy na 7 tysięcy
złotych. Nagroda ta zapewne będzie silnym
impulsem i zachętą do dalszej pracy, dla
mieszkańców małej, ale kochających swoją
miejscowość michałkowiczan.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na
naśladowców.

W artykule wykorzystano fragmenty informacji o wynikach konkursu, zamieszczone
na stronie internetowej UMWO .

Mecz w Jakubowicach
Od niedawna mieszkańcy Jakubowic mogą korzystać
z odnowionego boiska sportowego. Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci udało się w krótkim czasie
odzyskać dawny wygląd naszego pięknego obiektu
s p o rt o w e go . Ze ś ro d kó w p o c ho d z ą c yc h
z programu profilaktyki przeciwalkoholowej zostały
zakupione nowe piłki oraz siatki do gry w piłkę nożną
i plażową. Dodatkowo boisko zostało wyposażone
w osłonę zabezpieczającą cmentarz. W podziękowaniu
za pracę i wysiłek został zorganizowany mecz piłki
nożnej dla dzieci i młodzieży. Po jednej stronie boiska
walczyły dziewczyny, a po drugiej chłopcy. W wyniku

zaciętej walki, mecz zakończył się remisem. Każdy
w nagrodę za uczestnictwo w zawodach otrzymał
pamiątkowy puchar z Jakubowic wręczony przez
panią Wójt Marię Krompiec. Po meczu odbył się
grill dla wszystkich mieszkańców naszej wsi oraz
gości z Czech i Niemiec.
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Sukces Odnowy Wsi Gródczany
Marszałek Województwa Opolskiego
ogłosił konkurs na „Najlepszą przestrzeń
publiczną” do konkursu Gmina Branice
zgłosiła cztery inwestycje dotyczące
„Parkowych miejsc spotkań”. Wśród 25
zgłoszonych inwestycji komisja złożona
z pracowników Urzędu Marszałkowskiego wytypowała do dalszej oceny 8 przedsięwzięć, w tym plac zabaw w Gródczanach. Dalszym etapem był konkurs internautów, którzy mogli głosować na wybraną przez siebie najbardziej udaną inwestycję. „Parkowe miejsce spotkań
w Gródczanach” zajęło drugie miejsce
w konkursie internautów różnicą 1,9%

głosów w stosunku do pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce zajęła inwestycja w
Prudniku. Prudnik jako miasto miał duże
możliwości zmobilizowania większej
ilości mieszkańców, więc tak mała przegrana świadczy o tym, że jeśli wszyscy
będą działać razem mogą osiągnąć wiele
(nawet w małych wioskach). Marszałek
Województwa docenił pracę mieszkańców Gródczan i gminy i przyznał wyróżnienie za bardzo udaną inwestycję. Podkreślono, że jest ona na bieżąco utrzymywana a całość jest zadbana i o to chodzi

właśnie w takich
obiektach. Wójt
Gminy – Maria
K r o mp i e c
w wystąpieniu
końcowym podziękowała Marszałkowi i komisji za wyróżnienie a mieszkańcom Gródczan
za
dbałość
o wygląd wybudowanego placu,
zaznaczając to,
że dzięki ich
inicjatywie, zaangażo waniu
i ciężkiej pracy
zmienia się na
lepsze wizerunek ich miejscowości.
Podkreślić należy,
że idea powstania
„Parkowych miejsc
spotkań” na terenie
naszej gminy narodziła się dzięki
współpracy liderów
odnowy wsi: Gródczany – Jana Zakowicz, wsi Bliszczyce – Mariana Podkówki, wsi Branice – Władysława Lenarto-

wicz oraz wsi Włodzienin – Jana Żłobickiego.
Małgorzata Marchel

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Branice z dnia 26 marca 2009 roku
W Z Y W A SIĘ
wszystkich właścicieli i opiekunów zwierząt domowych do utrzymania czystości w miejscach publicznych oraz zachowania bezpośredniej
i stałej kontroli nad nimi a zwłaszcza :
♦ Prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego w kagańcu (niezależnie od rasy i wielkości)
♦ Niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oprócz lecznic i miejsc wystaw zwierząt oraz na tereny placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci
♦ Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych (chodniki, ulice, drogi, trawniki, parki,
skwery itd.) Z A K A Z U J E S I Ę puszczania psów bez smyczy oraz ich swobodnego biegania w miejscach publicznych.
nie zastosowanie się do w/w postanowień spowoduje zastosowanie sankcji wynikających z Kodeksu Wykroczeń
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Przedszkole to nasz drugi dom, nie pytaj dlaczego tylko do nas wstąp..
Są to słowa piosenki, którą znają pewnie wszystkie dzieci, należy zdawać sobie
sprawę że dziecko w przedszkolu przebywa większą część dnia, jak również wiek
przedszkolny to dla dziecka czas intensywnego rozwoju ruchowego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Dlatego aby ten cenny czas pobytu dziecka
w przedszkolu wykorzystać maksymalnie
Przedszkole Publiczne w Branicach oraz
oddziały zamiejscowe w Bliszczycach
i Wysokiej proponują bogata ofertę edukacyjną dla dzieci w różnym wieku,
Oprócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzone są
również zajęcia z rytmiki, tańca, języka
angielskiego oraz logorytmiki.
Dzieci uczestniczą w wielu uroczystościach i spotkaniach z rodzicami jak
i osobami z naszego środowiska lokalnego. Już w tym roku szkolnym odbyło się,
np.
• pasowanie na przedszkolaka, na którym
dzieci musiały wykazać się swoją wiedzą i sprytem przed rodzicami, zarówno
starszaki jak i dzieci młodsze,
• spotkanie pt. „Mamo tato piekę ciasto”,
na którym zaproszeni rodzice
i koledzy i koleżanki z przedszkola
mogli bez obaw dokonać degustacji

pysznego jabłecznika
i drożdżówki przygotowanego przez ich
pociechy,
• grupa starszaków
przedstawiła w kościele Parafii Najświętszej Maryi Panny program pt „Dla
Jana Pawła II”,
• spotkanie z panem
policjantem
pt.
„Bezpieczny przedszkolak”, na którym
dzieci musiały wykazać się wiedzą na
temat bezpiecznego
zachowania się na
ulicy, za co zostały
nagrodzone książeczkami od naszego gościa.
Spotkanie z wróżką
w Wieczór Andrzejkowy, na którym dzieci
uczestniczyły w zabawach i wróżbach oraz
miały przygotowane
słodkie niespodzianki
przez rodziców.
Obecnie

realizując

codzienne zajęcia nasze przedszkolaki przygotowują się do
okresu mikołajkowo- świątecznego,
oprócz
przygotowywania swoich ról na
jasełka, przygotowują również
upominki
dla
najbliższych,

pieką ciasteczka, pomagają w robieniu
dekoracji świątecznej.

Świąteczne
życzenia dla rodziców, dzieci i ich
rodzin składa
dyrekcja, grono
pedagogiczne oraz
personel Przedszkola Publicznego
w Branicach
z oddziałami zamiejscowymi .

KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I SOPLI Z DACHÓW
W związku z nadejściem sezonu zimowego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami, Wójt Gminy Branice zwraca się z apelem do mieszkańców
o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie obejść przed możliwością powstania przeciążeń konstrukcyjnych dachów oraz osunięć pokrywy śnieżnej
i lodu zalegającego na dachach.
Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków powinni usuwać śnieg i lód z dachów, rynien i innych elementów budowli - wszędzie tam,
gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
Zwracam uwagę, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również
mogących spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych
i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się o bezzwłoczne spełnienie ww. obowiązków wynikających z przepisów.

Wójt Gminy Branice - Maria Krompiec
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Święty Mikołaj w Publicznym Przedszkolu w Branicach i jego oddziałach zamiejscowych
We wtorek, 5 grudnia, wszystkie dzieci
w Publicznym Przedszkolu w Branicach
i jego oddziałach w Bliszczycach i Wysokiej z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa - Mikołaja.

Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami i prosił, aby były grzeczne przez
cały rok, dodatkowa atrakcją było spotkanie z przyjacielem Świętego Mikołaja Iluzjonistą który wprowadził w świat

Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka św. Mikołaja. Pomimo braku białego
puchu, jak co roku we wczesnych godzinach rannych w asyście swoich pomocników przybył do przedszkola św. Mikołaj.
Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały.
Wcześniej nauczyły się wielu piosenek
i wierszy, które specjalnie dla Niego
przygotowały. Każda grupa zaprezentowała swoje umiejętności wokalne. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze.

czarów
nasze
p r zed szko laki.
Radości
było
wiele, w przedszkolu fruwały
gołębie a z uszu
dzieci spływały
złote
monety.
Tego spotkania
długo nie zapomną nasze przedszkolaki.

Troska o środowisko w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Branicach
W listopadzie br. w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach odbyła się
już po raz 11 wielka zbiórka makulatury.
Młodzież wraz z rodzicami, wiedząc o tej
szczytnej akcji, już przez cały rok segregowała odpady.
W naszej szkole akcja zbierania makulatury ma charakter konkursu. Klasa,
która zbierze najwięcej makulatury,
otrzymuje dofinansowanie do wycieczki.
Wyniki konkursu są następujące:
Kategoria klas młodszych SP (I –III)
zwyciężyli uczniowie II A, którzy zgromadzili 1775 kg makulatury,
Kategoria klas starszych SP W klasach
(IV – VI) zwyciężyli uczniowie V A,
którzy zgromadzili 1645 kg makulatury,
Kategoria gimnazjum – zwyciężyli
uczniowie klasy III D, którzy zgromadzili 1735 kg makulatury.
W sumie w tegorocznej ekologicznej
akcji udało się zebrać ponad 10 ton surowca wtórnego. W zamian, z Zakładów
Papierniczych w Głuchołazach, do którego odwożona jest makulatura, szkoła
otrzymała papierowe ręczniki, chusteczki

higieniczne oraz papier toaletowy w ilości wystarczającej na cały rok funkcjonowania naszej branickiej szkoły.

Zebrana makulatura wywożona jest
wielkim TIR–em przez Pana Ryszarda
Ozdobę.
W sumie od 2001 roku zebranych zostało w naszej szkole ponad 107 ton makulatury, co - mamy nadzieję - uratowało
1823 drzew czyli około 1 hektar 50letniego lasu.
Wielkie podziękowania należą się
wszystkim rodzicom, którzy pomagali
swoim dzieciom w zbieraniu makulatury.
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Wyrazy wdzięczności przesyłamy także
Panom: Ryszardowi Ozdobie, Zdzisławowi Gołuchowskiemu i Tadeuszowi Sipel
za pomoc logistyczną przy naszej zbiórce.
A nasze ekologiczne zbieractwo nie
odbyłoby się, gdyby nie Pani Dyrektor
Alina Nowak i jej aktywna pomoc, oraz
Pan Mieczysław Lenartowicz, główny
koordynator tej bardzo dobrej i potrzebnej akcji.

Samorząd Uczniowski
Opiekun Łukasz Kędzierski

Informator Branicki

Turniej Coca-Cola Cup 2012
Wielki sukces odniosły piłkarki Gimnazjum w Branicach. Po wygraniu I rundy
eliminacyjnej Turnieju Coca-Cola Cup
2012, która została rozegrana w Kietrzu
w październiku, nasza drużyna zakwalifikowała się do drugiej rundy w/w turnieju. Zawody odbyły się w listopadzie na
obiektach MOSiR w Opolu. Dziewczęta,
prowadzone przez Edwarda Czyszczonia,
wygrały z Gimnazjum Nr 2 Krapkowice
3:2; takim samym wynikiem 3:2 odprawiły Gimnazjum Nr 1 Głogówek. Zajmując 1. miejsce w grupie zakwalifikowały się do Finału Wojewódzkiego, który
to odbędzie się wiosną 2012 roku. Skład
drużyny: Magdalena Madera, Żaneta
Jakubiak, Paulina Jaskuła, Jagoda
Gospodarczyk, Marta Lenartowicz,
Monika Jaskółka, Ilona Granda, Natalia Grima, Karolina Mach, Dagmara
Brzeszczak. Trener: Edward Czyszczoń.
Awans w kategorii dziewcząt uzyskały:
Gimnazjum Branice, Gimnazjum Nr 5
Kluczbork, Gimnazjum Praszka, Gimnazjum Nr 2 Nysa, Gimnazjum Paczków,
Gimnazjum Dębska Kuźnia. Z tych sześciu drużyn zostanie wyłoniony mistrz
województwa opolskiego. Prawdopodobnie w finałach wojewódzkich, gościem
honorowym ma być napastnik reprezen-

tacji Polski i klubu bundesligi - Robert
Lewandowski. Każda szkoła otrzyma na
wojewódzkim turnieju stroje piłkarskie
firmy adidas z logo Coca Cola Cup.
Mistrz województwa awansuje do półfinałów krajowych.
Drużyny 14. edycji Coca-Cola Cup
walczą o wyjątkową nagrodę. Mistrz Polski wywalczy bilety na mecz ćwierćfinałowy UEFA EURO 2012, który odbędzie
się 21 czerwca 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W całej Polsce do
14. edycji jednego z największych turniejów piłkarskich dla młodzieży zgłosiło

się aż 3871 drużyn. Do przyszłorocznej
rundy finałów wojewódzkich zakwalifikowało się 234 drużyn: 96 dziewcząt
i 138 chłopców, w tym dziewczęca
d r u ż y n a G i mn a z j u m B r a n i c e .
Trzymamy kciuki.
Przypomnijmy, iż w roku 2002 roku
chłopięca drużyna prowadzona również
przez Edwarda Czyszczonia wygrała Finał Wojewódzki Coca Cola Cup 2002
w Dobrzeniu Wielkim, półfinał krajowy
we Wrocławiu, by zająć 7. miejsce
w finale krajowym w Warszawie.

Srebro naszych piłkarek
Ze srebrnymi medalami na szyi wróciły
zawodniczki naszego gimnazjum z XII
Międzynarodowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Kietrzu.
Zawody miały bardzo silną obsadę. Do
Kietrza 3 grudnia br. zjechały kluby piłkarskie z Czech i Słowacji: SFK VIX
Žylina (1. Liga słowacka), Banik Ostrava
(1. Liga czeska), FC Kotouč Štramberk,
FC Brušperk (2. Liga czeska). Polską
stronę reprezentowały szkolne drużyny
piłkarskie dziewcząt gimnazjów z Kietrza, Branic, Baborowa i Lisięcic. Braniczankom przyszło zmierzyć się w „grupie
śmierci” z 1-ligowymi drużynami z SFK

VIX Žylina, Banikiem Ostrava i Gimnazjum Baborów. Nasze piłkarki w meczach grupowych wygrały z Baborowem
3:1, uległy słowackiej drużynie z Žyliny
2:5 i wygrały z 1-ligową drużyną Banika
Ostravy 3:2. Wyeliminowanie przez nasze uczennice drużyny Banika Ostrava
było największą niespodzianką turnieju.
Po zajęciu drugiego miejsca w grupie, w
półfinale turnieju wygraliśmy z 2-ligową
drużyną FC Kotouč Štramberk 2:0.
W finale zmęczonym naszym zawodniczkom przyszło znowu zmierzyć się z Žyliną i ulegliśmy aż 0:7. Klasyfikacja końcowa: 1. miejsce SFK VIX Žylina,
2. Gimnazjum Branice,
3. Gimnazjum Kietrz,
4. FC Kotouč-Štramberk,
5. Banik Ostrava,
6. Gimnazjum Lisięcice,
7. Gimnazjum Baborów,
8. FC Brušperk.
Skład srebrnych medalistek Gimnazjum w Branicach: Magdalena Madera, Paulina Jaskuła,
Jagoda Gospodarczyk,
Marta Lenartowicz,
Monika Jaskółka, Ilona
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Granda, Arleta Morawiec, Natalia Grima, Karolina Mach. Trener: Edward
Czyszczoń.
Monika
Jaskółka
w głosowaniu wszystkich trenerów i organizatorów
została najlepszą zawod niczką
całego turnieju.
Podopieczne Edwarda Czyszczonia
odniosły jeden z największych piłkarskich sukcesów w historii szkoły. Kluby
piłkarskie ze Słowacji i z Czech trenują
pod okiem wykwalifikowanych trenerów
w szkółkach piłkarskich po 3, 4 razy
w tygodniu po dwie godziny dziennie.
W ciągu całego roku biorą udział w najwyższych szczeblach rozgrywkowych
w ligach swoich krajów. Nasze młode
piłkarki uczestniczą tylko w zajęciach
SKS i w konfrontacji sportowej wygranie
meczów z tak renomowanymi klubami są
dowodem ich wielkiego talentu.

Informator Branicki

Wysiedlenie
Grudzień jest czasem przygotowań
i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Chciałbym przybliżyć czytelnikowi wydarzenia z przed 65 lat, które rozegrały się w Branicach w tym okresie.
Dotyczą wysiedlenia bp. Nathana. Praktycznie do drugiej połowy 1946 r., nie
był on niepokojony przez komisje weryfikacyjne. Biskup Nathan, po zrzeczeniu
się jurysdykcji na rzecz administratora
apostolskiego Bolesława Kominka, poświęcił się sprawie odbudowy szpitala ze
zniszczeń wojennych. Ściśle współpracował w tym zakresie z ks. Janem Hajdą,
nowym proboszczem parafii św. Rodziny. Na jego to usilną prośbę, w dniu swoich 79 urodzin, 11 listopada 1946 r. założył strój pontyfikalny. Wiele osób
z mieszkańców Branic, przybyłych tutaj
po II wojnie światowej, nie wiedziało do
tej pory, że ks. Nathan był biskupem.
Rozpoczęły się z inicjatywy ludzi nieprzychylnych kościołowi, działania zmierzające do weryfikacji narodowościowej
osoby biskupa, i co za tym idzie wysiedlenie go z terytorium Polski. Na skutek
tych działań, w środę 11 grudnia około
godz. 16.30, przyjechali do Branic przedstawiciele z Wojewódzkiego Wydziału
Społeczno Politycznego. Jeden z nich
Pan Dzik (wraz z dyrektorem szpitala
J. Wilczkiem) złożył wizytę biskupowi
i oświadczył, że na podstawie traktatu
w Poczdamie zostanie w ciągu 24 godz.
wysiedlony przez władze wojewódzkie
do Niemiec. 12 grudnia w południe miało
przyjechać auto i odwieźć go na stację do
Głubczyc. Oświadczył: przedział w pociągu jest już zarezerwowany i do pomocy może biskup z sobą zabrać 2 siostry
Niemki. Dyrektor Wilczek otrzymał polecenie, aby po wyjeździe biskupa opieczętować mieszkanie oraz kaplicę. Ks. bp
Nathan podpisał deklarację i poprosił dr.
Wilczka, aby zorganizował spotkanie
z ks. Hajdą. Na tym spotkaniu biskup
opowiedział co się wydarzyło i oświadczył, że jako Morawianin do Niemiec
nie pojedzie, byłby to jego koniec. Prosił, aby ks. Hajda pojechał do Katowic
interweniować w jego sprawie. Ks. Hajda
ułożył treść telegramu w języku polskim
do wojewody oraz administratora apostolskiego B. Kominka. Aby jak najszybciej dostarczyć korespondencję, skorzystał Nathan z obecności w Branicach dentystki Pani Ochman z Chorzowa, która
zgodziła się pojechać do Katowic i oddać
list w kancelarii wojewody, przy tym
oświadczyła, że brat jej ks. prob. Ochman
zna wicewojewodę Ziętka, i że będzie

również w tej sprawie pośredniczył. Te
wszystkie starania odniosły skutek.
W piątek 13 grudnia, w godzinach popołudniowych przyjechał do Branic wicewojewoda Arka Bożek ze starostą głubczyckim, usprawiedliwiając zarządzenie
i postępowanie wojewody gen. Zawadzkiego. Oświadczył biskupowi, że nie ponosi tu żadnej winy, ale ze względu na to,
że to jest teraz czas sporny i nie wiadomo
komu jeszcze będzie zależało na wysiedleniu, biskup jako sufragan diecezji ołomunieckiej Branice musi opuścić.
Wojewoda oświadczył, że biskup może
zabrać ile i co chce i jechać dokąd chce,
że na granicy nie będzie żadnej rewizji,
bo starosta głubczycki odprowadzi biskupa aż na miejsce.
W związku z oświadczeniem Nathana
stwierdzającym, że jest Morawianinem
ustalono wysiedlenie bp. do Czechosłowacji. Ponieważ biskup leżał chory, ustalono wyjazd na środę 18 grudnia do Opawy. W szpitalu, wśród personelu zapanował pogrzebowy nastrój. Zakonnice przez
całą noc modliły się. W międzyczasie
Nathan otrzymał od B. Kominka wiadomość, aby pozostał w Branicach do czasu
dalszych poleceń z Katowic. W piątek 20
grudnia biskup telefonicznie skontaktował się ze starostą głubczyckim, z zapytaniem czy otrzymał jakieś polecenia
z urzędu w Katowicach w swojej sprawie. Okazało się, że starosta nie otrzymał
do tej pory żadnych wytycznych. Następnego dnia przyjechały do Branic dwa
samochody na czele ze starostą głubczyckim i urzędnikiem Biura Politycznego
z Katowic. Urzędnik w obelżywych słowach wyzwał bp. Nathana i nakazał
w ciągu godziny spakować się do wyjazdu. Biskup w tym czasie leżał chory
w łóżku. Powołał się na polecenie pozostania w Branicach, przekazane przez
administratora apostolskiego. Starosta
stwierdził, że wobec braku dyrektyw
z urzędu wojewódzkiego, wykonuje ustalenia wicewojewody z 13 grudnia. Samo
wysiedlenie tak opisywały siostry zakonne:
Wyjazd ten był zupełnie niespodziewany. Ks. biskup Fundator był wtedy chory
i leżał w łóżku. Miał ponad 38 stopni
gorączki. Na polecenie władz bezpieczeństwa musiał się spakować w ciągu pół
godziny. Auto już czekało na niego koło
pralni. Na drugim piętrze biskup pożegnał się pośpiesznie z matką prowincjonalną Agatą Witaszek. Potem poszedł
jeszcze na drugie piętro do ciężko chorej
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s. Lucjany Posner. Siostry przybiegły
z oddziałów na to ostatnie smutne pożegnanie. Ks. bp. Fundator zeszedł do
kuchni i po drodze błogosławił wszystkie
spotkane siostry. Siostra Szymeczek zapytała: „co z nami będzie”, w odpowiedzi
usłyszały: „umiecie po polsku, to nic
wam się nie stanie”. Przekazał jeszcze
pozdrowienia dla przełożonego pielęgniarzy.
Biskup Nathan został odwieziony samochodem do Wiechowic, na granicę
Polski i Czechosłowacji. Na przejściu
granicznym, przed czeskim urzędem celnym, zostały wypakowane jego osobiste
rzeczy. Eskortujący postawili bagaże na
ziemi i po wyjściu biskupa z samochodu,
odjechali na polską stronę. Biskup Józef
Martin Nathan wobec służb granicznych
polskich i czeskich, legitymował się jednorazową przepustką nr 6, wystawioną
przez polskie i czeskie urzędy celne, potwierdzoną odpowiednimi pieczęciami.
Przepustka miała następującą treść: Ks.
biskup Josef Nathan, sufragan, miejsce
i data urodzenia: Tłustomosty, 11.11.1867, przynależność narodowa: niemiecka, miejsce pobytu: Branice–Zakład
N.M.P. cel przekroczenia granicy: wysiedlenie, miejsce: Pilszcz, ważna do 21
grudnia 1946 r., pozwolenie pobytu: Branice, pow. Głubczyce z 2.VIII.1946 r., nr
1026, narodowość: morawska. O przyjeździe Nathana zostały 21 grudnia telefonicznie powiadomione siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Opawie. Miały go odebrać na przejściu granicznym w Opawie–Katarzynkach. Biskup Nathan zamieszkał w klasztorze
sióstr. Święta Bożego Narodzenia po
raz pierwszy spędził poza ukochanymi
Branicami. Przez władze czeskie potraktowany został jako gość honorowy.
Otrzymał kartki żywnościowe. Biskup
Nathan wystosował w styczniu 1947 r.
list do administratora apostolskiego opisujący wydarzenia z grudnia 1946 r.,
kończący się podziękowaniami dla ks.
Bolesława Kominka za okazaną życzliwość. Jednocześnie prosił o zachowanie
kościelnego charakteru Fundacji oraz
zaopiekowanie się pracownikami, którzy
przez wiele lat z nim współpracowali.
Po krótkiej chorobie i pobycie w szpitalu
biskup J.M. Nathan zmarł w klasztorze
Córek Bożej Miłości 30 stycznia 1947 r.,
a więc w 1.5 miesiąca po wysiedleniu
z Branic.
dr Benedykt Pospiszyl

Informator Branicki
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 12 grudnia 2011 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o I przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomości oznaczone według:

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 5 grudnia 2011 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 22 grudnia 2011 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o I przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną 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 OP1G/0036890/0. W/w
działki położone są we Wysokiej.

1. Działka nr 191/9 o pow. 0.2310 ha
opisana w KW OP1G/00029037/4
położona w miejscowości Branice,
przy ul. Szkolnej 1 B/12.

1. Działka nr 834/3 o pow. 0.2400 ha
opisana w KW OP1G/00033101/5,
położona we wsi Bliszczyce.

2. Opis nieruchomości:

− działka nr 834/3 (stanowi rów) sąsiaduje z rzeką graniczną, wałem przeciwpowodziowym oraz łąkami częściowo nieużytkowanymi i porośniętymi dzikimi krzewami. Działka ma
kształt nieregularny. Teren jest podmokły i zarośnięty. Działka leży na
terenie zlewowym. Dojazd możliwy
drogą gruntową biegnącą wzdłuż
wału przeciwpowodziowego. Zjazd
z drogi wiejskiej o nawierzchni asfaltowej znajduje się w odległości
ok. 300 m.

2. Opis nieruchomości:

− działki nr 194/4, 194/6 i 194/3 stanowią grunty rolne i sąsiadują z kompleksem działek użytkowanych rolniczo,
gdzie przewagę stanowią łąki. Natomiast działki siedliskowe 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 napięcia.
3. Wartość nieruchomości - 37.379,00 zł.
4. Wadium: - 5.607,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012
roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
(I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 11 stycznia 2012 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.

− lokal mieszkalny Nr 12 położony
w budynku wielorodzinnym Nr 1 B
o pow. użytkowej 44,42 m2 wraz
z udziałem w działce siedliskowej
Nr 191/9 wynoszącym 184/10000.
Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,76 m2
działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu - 55.096,00 zł.
4. Cena ułamkowej części działki 35,44 zł.
5. Koszty przystosowania - 537,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie
- 55.668,44
7. Forma zbycia nieruchomości:
sprzedaż na własność w formie
bezprzetargowej.

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
21 dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

2. Opis nieruchomości:

3. Wartość nieruchomości - 3.790,00
zł.
4. Wadium: - 379,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 stycznia
2012 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 18 stycznia 2012 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 gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej
Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia
30 dni.

Termin wywieszenia obwieszczenia
30 dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Informator Branicki

Uroczystość św. Marcina w Jakubowicach
Dnia 11 listopada 2011r. w Jakubowicach odbyła się uroczystość św. Marcina, która miała na celu przybliżenie wizerunku tego świętego mieszkańcom naszej wsi i okolicznych miejscowości. Poznanie św. Marcina rozpoczęło się na
placu przed przystankiem w samym centrum Jakubowic. Tam właśnie zgromadziły się dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Uciechowicach wraz ze swoimi opiekunami. Na miejscu obecni byli również

mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Obowiązkowo oczywiście, w obchodach
tego święta musiał uczestniczyć św.
Marcin, który przyjechał do nas na koniu. W jego roli wystąpił Pan Janusz Sęga, za co składamy mu podziękowania.
Gdy wybiła godzina 1630 wszyscy zebrani na czele ze św. Marcinem ruszyli
w stronę kościoła, by tam uczestniczyć

ki, oraz na ciepłą herbatę lub kawę.
Pyszne rogaliki były dziełem naszych
pań kucharek, które posiadają niezwykły
talent do wyrobów kulinarnych. Jako że
wieczór był zimny w Parku strażacy
przygotowali ognisko, przy którym zgromadzili się wszyscy goście, zjadając
smaczne rogaliki i popijając je gorącą
ziołową herbatką. Jako że na następny
dzień wszyscy musieli udać się do szkół
i do pracy, to zabawa przy ognisku nie
trwała długo.
Pragniemy podziękować
wszystkim organizatorom tej
naprawdę niesamowitej uroczystości, która w
wielu miejscowościach przestała być obchodzona. Przede wszystkim
wyrazy wdzięczności za zaangażowanie
i współpracę pragniemy złożyć Pani Dyrektor SP w Uciechowicach - Teresie
Grabowskiej oraz wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wielokrotnie
wspierają i uświetniają nasze działania.
Dziękujemy naszym utalentowanym kucharkom, organizatorom którzy przygo-

W listopadzie 2011r.

Urodzili się
1. Grodzka Maja - Włodzienin.
2. Kozubek Weronika - Michałkowice.
3. Kuryłów Nikola - Bliszczyce.
4. Bocian Zofia - Wiechowice.
5. Łubocki Bartosz - WłodzieninKolonia.
6. Ślepak Oliwia - Branice.
7. Rogalski Tobiasz - Wysoka.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Widawska Lilianna (Wódka)
– Szymków Józef (Równe).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Jabłoński Antoni - lat 68 z Boboluszek.
2. Jeziorski Mieczysław - lat. 81
z Wódki.
3. Pietrzyk Andrzej - lat 60 z Branic.
4. Piórkowski Emil - lat 64 z Branic.
5. Rybiałek Marian - lat. 78 z DzbańceOsiedle.
6. Pawlisz Helena - lat. 91 z Branic.
7. Zimny Stanisław - lat. 64 z DPS Branice.
8. Orzechowska Maria - lat. 86
z Dzbańce-Osiedle.
9. Żłobicki Stanisław - lat 67 z Branic.

Cześć Ich pamięci !
w Eucharystii sprawowanej przez ks.
Piotra Sługockiego. Dzieci w czasie drogi do kościoła niosły własnoręcznie zrobione lampy adwentowe, którymi oświetlały drogę. W homilii ks. proboszcz
przedstawił wiernym wizerunek św.
Marcina opowiadając o jego dzieciństwie i o tym jak został świętym. Po eucharystii ks. Piotr zaprosił wszystkich
zebranych wiernych na smaczne rogali-

towali tą uroczystość, świetnemu kierowcy autobusu Panu Waldemarowi Lupzik, ks. Piotrowi Sługockiemu, oraz pozostałym organizatorom i przybyłym gościom.
Ja też tam byłem herbatę i kawę piłem.
Patryk Waleriańczyk

W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7018
mieszkańców,
w tym 3615 kobiet
W listopadzie 2010 r.
było nas 7148 osób.
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