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Samorządowe Spotkanie Opłatkowe w Branicach
Zgodnie z wieloletnią już tradycją,
w dniu 14 grudnia 2015 r. w Wiejskim
Domu Kultury w Branicach odbyło się
samorządowe spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Koło Braniczanek we
współpracy z Wójtem Gminy Branice.
Do wspólnego przeżywania wyjątkowego
nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz

i błogosławieństwie,
udzielonym przez
branickich księży –
Alojzego Nowaka
i Jarosława Dąbrowskiego, dzielono się
opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilij-

nym stole była okazja do wymiany poglądów, powspominania minionych lat oraz
rozmów o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Świąteczny
nastrój spotkaniu nadawały kolędy w wykonaniu zespołu „ZAZIK”, piękny bożonarodzeniowy wystrój stołów i sali oraz
tradycyjne potrawy wigilijne: barszcz
z uszkami, zupa grzybowa, pierogi z ka-

obchodów Nowego Roku przy stole wigilijnym zaproszono kierownictwo największych branickich zakładów pracy, lokalnych przedsiębiorców, gminnych i powiatowych samorządowców, kierowników placówek oświatowych i jednostek
organizacyjnych gminy, branickich księży oraz gości z Republiki Czeskiej. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożonych wszystkim obecnym przez
Wójta Gminy Branice, Starostę Powiatu
Głubczyckiego, Burmistrza Kietrza oraz
Przewodniczącą Koła Braniczanek – Zofię Staluszkę. Następnie po modlitwie
pustą i grzybami, kutia, karp, śledzie
i pyszne ciasta, w tym tradycyjny makowiec od Pana Antoniego Pospiszyla. Było
przepięknie, nastrojowo i bardzo świątecznie, brakowało jedynie śniegu za
oknem.
Za przygotowanie tego spotkania,
szczególne podziękowania należą się
przede wszystkim niezawodnym Paniom
z Koła „Braniczanki”, których praca i zaangażowanie przyczyniły się wspaniałej
oprawy tej uroczystości, panu Antoniemu
Pospiszylowi oraz zespołowi „ZAZIK”,
którego kolędy zapewniły podniosłą,
świąteczną atmosferę.
Redakcja
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Opłatek w branickim szpitalu
Rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać...
(J 16, 22)
W dniu 15 grudnia 2015 r. w pięknie
przystrojonej sali gimnastycznej branickiego szpitala, przy odsłoniętych freskach,
choinkach i pięknej szopce odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe.
Przybyłych na spotkanie gości, pacjentów i personel szpitala powitał Krzysztof
Nazimek dyrektor branickiego szpitala.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili
m.in. ks. bp Paweł Stobrawa, Sebastian
Baca wójt gm. Branice, przedstawiciele
Zarządu Stowarzyszenia CARITAS
CHRYSTI, Dyrekcja Zespołu Gimnazjalno
-Szkolnego w Branicach, dr Benedykt Pospiszyl Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Branicach, Barbara Piechaczek
Dyrektor Muzeum Powiatowego w Głubczycach, Zbigniew Ziółko przewodniczący
Rady Społecznej szpitala, ks. Alojzy Nowak, ks. Jarosław Dąbrowski, delegacja
Stowarzyszenia BRANICZANKI, i wielu
innych znamienitych gości.

Dyrektor Nazimek dokonał również podsumowania mijającego roku w zakresie remontów i ważnych wydarzeń, które miały
w nim miejsce. Najważniejszą inwestycją
w szpitalu w minionym roku była modernizacja kotłowni i węzłów grzewczych. Dyrektor przedstawił również plan działań na
rok 2016.
Wiele ciepłych słów padło z ust Dyrektora Nazimka pod adresem personelu szpitala, służb technicznych, gdyż bez ich zaangażowania – jak się wyraził – nie udało by
się tak wiele dokonać. Podziękował również personelowi Pracowni Terapii Zajęciowej, którzy byli organizatorami, bądź
aktywnie włączyli się w organizację większości wydarzeń mających miejsce w szpitalu w minionym roku.
Po wystąpieniu Dyrektora Nazimka do
wysłuchania występu sióstr Zuzi i Kasi
Gatner zaprosiła Anna Dudziak kierownik

Pracowni Terapii Zajęciowej. Młode artystki zachwyciły zebranych grą na skrzypcach oraz śpiewem współczesnych kolęd.
Dyrektor Krzysztof Nazimek opowie-

dział o jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia CARITAS CHRYSTI – Szpital Branice oraz krótko scharakteryzował
jego dokonania i podziękował za pracę na
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rzecz szpitala. Wiele ciepłych słów padło
pod adresem nieobecnej na sali s. Anny
Marzec prezesa Stowarzyszenia, która od
samego początku pełni tę funkcję i wiele
dobrego zrobiła w minionym dziesięcioleciu dla szpitala i jego podopiecznych. Dyrektor Nazimek wręczył na ręce Zofii Humeniuk sekretarza Stowarzyszenia podziękowanie i piękny bukiet kwiatów. Poproszony o zabranie głosu Janusz Gawlik wiceprzewodniczący Stowarzyszenia szerzej
opowiedział o historii i dniu dzisiejszym
Stowarzyszenia, opowiedział o celach stowarzyszenia i krótko scharakteryzował jego dokonania i plany.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia
w osobach: Jolanta Brzeszczak, Janusz Gawlik, Zofia Humeniuk i Benedykt Pospiszyl wręczyli wszystkim Przyjaciołom stowarzyszenia – osobom, które od lat wspierają jego działania specjalne podziękowania, wydanie gazety ZYGZAK poświęcone
uroczystości sprowadzenia prochów biskupa J. Nathana do Branic i prezent świąteczny.
Kolejnym punktem programu był występ
Chóru CANTATE DFK z Pawłowa
k/Raciborza, który zaśpiewał kolędy i pastorałki w języku polskim i niemieckim.
Blisko półgodzinny występ został nagrodzony burzliwymi oklaskami. Pięknie wyśpiewane kolędy, a szczególnie widoczna
radość śpiewania emanująca od chórzystów była czymś niezwykle ujmującym.
Po występie chóru fragment Ewangelii
św. Łukasza o narodzinach Syna Bożego
odczytał ks. Alojzy Nowak. O świętach
i ich przeżywaniu bardzo pięknie i sugestywnie mówił biskup Paweł Stobrawa,
który znany jest ze swojej elokwencji i niezwykłej zdolności trafiania do słuchaczy,
a ta przepiękna opowieść o miłości Boga
do ludzi, o wyjątkowości świąt Bożego
Narodzenia w kontekście ich przeżywania
zarówno osobistego, jak i rodzinnego czy
w wymiarze społecznym musiała dać każ-
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demu do myślenia. Biskup Paweł życzył
by nastrój świąt Bożego Narodzenia gościł
w naszych sercach przez cały rok. Przypomniał również o Roku Miłosierdzia przeżywanym w Kościele Katolickim i podziękował Dyrekcji Szpitala i wszystkim pracownikom za dbałość o chorych, o ich
zdrowie i godne warunki bytowe. Trudno
tu nawet pokusić się o jakieś, choćby najkrótsze streszczenie tej wypowiedzi, gdyż

bogactwo zawartych w niej przemyśleń
było ogromne. Myślę, że każdy z obecnych
zabrał cząstkę z niej w sercu ze sobą, by
nasycić nią święta Bożego Narodzenia
przeżywane z bliskimi w domach rodzinnych. Na zakończenie Biskup Paweł Stobrawa złożył wszystkim serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne.
Po wspólnej modlitwie biskup Paweł poświęcił opłatki, które zostały rozdane

uczestnikom spotkania. Nastąpiła najpiękniejsza część spotkania: dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń świątecznych. Jak sala długa i szeroka rozbrzmiewały ciepłe i serdeczne słowa, było świątecznie, z serca do serca płynęły iskierki
dobra i życzliwości, a wszystko to przy
akompaniamencie najpiękniejszych kolęd
śpiewanych przez chór złożony z chorych
kierowany przez Krzysztofa Ciecieręgę.
Gospodarze zadbali również o podniebienia gości: były smaczne ciasta, owoce i
napoje. Przy filiżance kawy i kawałku ciasta była okazja do serdecznej rozmowy.
Niezwykłe, piękne i pełne ciepła spotkanie było duchowym wstępem do przeżywania świąt Bożego Narodzenia w oddziałach szpitalnych i w domach rodzinnych.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego spotkania. Dziękujemy za przepiękne choinki, które ofiarował nam p. Jan
Bartoszewski (transport tak dużych drzewek był sporym wyzwaniem) i pracownikom służb technicznych szpitala za ich
ustawienie.
Beata Brzostowska i Hieronim Śliwiński

Wizyta Marszałka Województwa Opolskiego w Branicach
W dniu 8 stycznia br. do Branic przyjechał z wizytą Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła i członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza. Goście odwiedzili Samodzielny Wojewódzki Szpital w Branicach, gdzie w towarzystwie
dyrekcji szpitala w osobach: Krzysztofa Nazimka – dyrektora
szpitala, dra Waldemara Mrowcy - z-cy dyrektora i Krystyny Sobota - głównej księgowej oraz Sebastiana Bacy - wójta Gminy
Branice, ks. Alojzego Nowaka – kapelana, Władysława Lenartowicza - kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej i dr Benedykta
Pospiszyla - dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Branicach
i członka Zarządu Powiatu Głubczyckiego, mieli okazję zwiedzić
niektóre oddziały szpitalne jak również ciekawsze miejsca na jego
terenie.
Goście następnie udali się do bazyliki Św. Rodziny, która wywarła na nich ogromne wrażenie. Marszałek Andrzej Buła stwierdził, że to jeden z najpiękniejszych kościołów jakie widział.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał opowieści ks. Alojzego
Nowaka i dra Benedykta Pospiszyla o historii bazyliki, oraz obejrzeli unikalny ołtarz. Przystanęli również przy sarkofagu budowniczego szpitala, Biskupa Józefa Nathana. Po bazylice odwiedzono
kaplicę szpitalną, wirydarz i salę gimnastyczną z ciekawymi freskami. W pawilonie J obejrzano Oddział Rehabilitacji Neurologicznej IIp. i Zespół Szkół Medycznych. Na zakończenie zwiedzania goście obejrzeli mozaikę „Dzieło Biskupa Józefa Nathana”.
Już w gabinecie dyrektora szpitala, marszałek Andrzej Buła wpisał się do księgi pamiątkowej i został obdarowany na pożegnanie
ciekawą pracą plastyczną wykonaną przez Jacka Pietrzyka, związanego z Pracowniami Terapii Zajęciowej szpitala, która bardzo
mu się spodobała.
Pobyt Marszałka Andrzeja Buły i członka Zarządu Województwa Szymona Ogłazy w Branicach był jednym z punktów ich wizyty w Powiecie Głubczyckim. Urząd Marszałkowski jest właścicielem branickiego szpitala i w trakcie tej wizyty rozmawiano także o istotnych dla niego sprawach, zrodziło się także kilka ciekawych pomysłów.
Hieronim Śliwiński

Zwiedzanie szpitala rozpoczęło się od wizyty w sali pamięci Biskupa Nathana, gdzie dyrektor Krzysztof Nazimek zapoznał ich
z historią placówki. Później zajrzeli do Pracowni Terapii Zajęciowej, gdzie oprowadzała ich Anna Dudziak kierownik. Przy tej
okazji obejrzeli unikalne gobeliny Mariana Henela i usłyszeli wiele ciekawostek o ich autorze i procesie tworzenia tych monumentalnych prac. Goście zdawali się być pod dużym wrażeniem tych
dzieł. Kolejne punkty zwiedzania szpitala, to były: kuchnia, oddział B5, Pracownie Terapii Zajęciowej w pawilonie K i oddział
K1 ZOL, gdzie Marszałka Andrzeja Bułę powitał doktor Antoni
Junosza-Szaniawski i Czesława Gałka - kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pawilon K został niedawno odnowiony
i sprawiał bardzo dobre wrażenie.
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Betlejemskie Światło Pokoju – 2015
Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście
sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym.”
/Święty Jan Paweł II/
„Zauważ człowieka” – to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
juz po raz 25 trafia do branickiej społeczności Betlejemskie Światło Pokoju.
Ogień przywieziony przez skautów słowackich z groty Narodzenia Jezusa prosto
z Betlejem delegacja drużyny harcerskiej
„Promyki” ZGS w Branicach otrzymała
18 grudnia w Katedrze Opolskiej. Uroczystego przekazania Światła wszystkim
przybyłym delegacjom harcerskim, gościom i mieszkańcom dokonał Bp pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa.
Światło Betlejemskie uznawane jest za
symbol wewnętrznego pokoju, wyciszenia i refleksji przed zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia.
W poniedziałek 21 grudnia harcerze
przekazali „Światło” wraz z życzeniami
świątecznymi do kościołów, przedszkoli,
szkoły, urzędu, instytucji, zakładów pracy
i społeczności lokalnej Branic.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
dh. Jolanta Dudek

Gloria in excelsis
deo Rodzinna
ważniejsze postaci
Józef i Maryja. Następnie przeżywaliśmy
współczesne
jasełka w wykonaniu klasy III Gimnazjum. Widowisko
ukazało, czym są
Święta Bożego Narodzenia dzisiaj.

atmosfera jeszcze bardziej
zintegrowała naszą wspólnotę szkolną.
Pani Dyrektor Zenobia Majewska podziękowała nauczycielom: J. Misiurce,
M. Podkówce, Cz. Kasznia, B. Cykowskiej, s. Sabinie i Piotrowi Wiecha oraz
występującym uczniom. Wszystkim złożyła świąteczne życzenia.
Jadwiga Misiurka

Pod takim hasłem uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami przygotowali Jasełka, które wystawiono
22 grudnia 2015r w Zespole Gimnazjalno
- Szkolnym w Branicach. W świąteczny
nastrój przeżywania Bożego Narodzenia
wprowadziło nas słowo księdza M. Wcisło oraz piosenki i kolędy wykonane
przez występujących, uczniów klas IV-VI
i zespół Gimnazjalny SZAG. Do wspólnego śpiewania włączyła się również cała
społeczność uczniowska. Klasy młodsze
świetnie sprawdziły się w odgrywanych
rolach, przypominając Narodzenie Dzieciątka Jezus w Betlejem. Były anioły, pasterze, Trzej Królowie, dzieci oraz naj5
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Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
„Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli, świat się chlebem dzieli,
wszystko ma dziś świąteczny blask”.

Kiedy nadchodzi zimny grudzień, pomimo mrozu wszystkim ludziom robi się nieco cieplej, a to za sprawą nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Na te wyjątkowe dni szczególnie niecierpliwie czekają
dzieci. W naszym przedszkolu świąteczny
nastrój dało się odczuć już na początku
miesiąca. W salach pojawiły się świąteczne dekoracje, dzieci z zapałem wykonywały różnorodne prace plastyczne zawiązane
z Bożym Narodzeniem, piekły ciasteczka ,przygotowały wspólnie z Paniami i Rodzicami Paczkę Świąteczną dla Kolegów
i Koleżanek Domu Dziecka, ubrały choinki. Kiedy 7-go grudnia pojawił się św. Mikołaj i obdarował je upominkami - radości
nie było końca. I tak w niecodziennym
oczekiwaniu nadszedł świąteczny tydzień
Przewodnią intencją było przekazanie
prawdy o Bożym Narodzeniu w naszych
rodzinach. W radosnej atmosferze dzieci
przeżywały te przygotowania, podczas zabawy dowolnej robiły próby i urządzały
koncerty kolęd i znanych pastorałek. W to
radosne przygotowanie włączyli się też

Rodzice. Wreszcie 17 grudnia do Wiejskiego Domu Kultury w Branicach przybyli Rodzice oraz licznie zaproszeni Goście.
Przy dźwięku kolęd, blasku świec i zapachu świerku aktorzy
Mali i Duzi wcielali
się w role aniołów,
pasterzy, królów,
przedstawiając gościom bożonarodzeniowe
J as eł k a .
Przedstawienie
w wykonaniu rodziców, dzieci z udziałem ks. Jarosława
wywołało podziw
i wzruszenie widzów. Artyści doskonale wcielili się w odgrywane role, recytowali wiersze, śpiewali kolędy i pastorałki.
Takie wspaniałe spotkania, utrzymane
w świątecznej atmosferze, pełne ciepła
i radości, na zawsze pozostaną w naszej
pamięci tworząc z nas jedną wielką rodzinę, a przedszkole dla naszych Pociech i ich

Rodziców drugim domem. W piątek 18
grudnia odbyła się w naszym przedszkolu
Wigilia. Święta Bożego Narodzenia kryją
w sobie niepowtarzalną magię: radość
i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Dla wielu jest to czas
spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się
opłatkiem, składania życzeń najbliższym,
wspólnego kolędowania. Także u nas nastał cudowny dla wszystkich czas – Boże
Narodzenie. Wspaniałym momentem było
dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Dzieci smakowały barszczyk, pierogi z kapustą i ziemniakami oraz
inne smakołyki. Takie podniosłe chwile
nie tylko utrwalają dzieciom znajomość
tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz
również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
DIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA BOGATY W POZYTYWY ROK 2015.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM WSPANIAŁEGO 2016 ROKU.
Marzena Barszczewska, Danuta Pikuła
Publiczne Przedszkole w Branicach

W przedszkolu miło płynie czas
„W przedszkolu szybko czas nam płynie,
w naszej przedszkolnej wesołej rodzinie.
Chociaż dopiero był wrzesień,
czas szybko ucieka
i koniec roku już na nas czeka”

A wszystko zaczęło się od pasowania
na starszaka w grupie „Plastusiów”. Nasze zdolne przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział w tej uroczystości. Na dużej scenie chętnie pokazały rodzicom zdobyte do tej
pory umiejętności.
Tradycją naszego przedszkola jest też Święto
Pieczonego Ziemniaka,
w którym biorą udział
wszystkie dzieci. Jest to
dzień pełen atrakcji dla
dzieci: gry, zabawy
i konkurencje na świeżym powietrzu oraz
wspólne pieczenie ziemniaków w ognisku. Jak
zawsze było pysznie
6

i wesoło.
Nasze przedszkole przyłączyło się do
kultywowania tradycji o Świętym Marcinie. Dzieci zapoznały się z legendą, poznały też historię powstania i wypiekania
rogalików marcińskich. „Plastusie”
i „Żabki” miały okazję samodzielnie wykonać rogaliki, które potem ze smakiem
zjadły.
Pluszowy Miś jest już z dziećmi od ponad 100 lat. W tym roku i my postanowiliśmy się dołączyć do obchodzenia Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przedszkolaki piekły w tym dniu misiowe ciasteczka i bawiły się cały dzień ze swoimi
pluszowymi przyjaciółmi.
Tegoroczny Święty Mikołaj był dla nas
bardzo hojny i obdarował nas licznymi
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niespodziankami. A wszystko zaczęło się
od mikołajowej wycieczki do kina na
film „Dobry dinozaur”. Potem było spotkanie w przedszkolu ze Świętym Mikołajem, który przyniósł dzieciom piękne
prezenty. Przybył też do nas Pan Wójt
wraz z Św. Mikołajem i jego pomocnikami, obdarowując nas słodyczami.
Ten mało zimowy, ale już świąteczny
okres rozpoczęliśmy w naszym przed-

szkolu pięknymi
„Jasełkami” w wykonaniu naszych
dzieci i wspólną
Wigilią, na którą
przybyli rodzice,
przyjaciele przedszkola i zaproszeni
goście. Nie zabrakło
też gospodarza na-

szej gminy, Pana
Sebastiana Bacy.
W naszym przedszkolu zorganizowano też konkursy,
w których chętnie
brali udział rodzice
ze swoimi dziećmi.

Dzieci i rodzice zostali wyróżnieni za
ogromne zaangażowanie i chęć współpracy.
Wszystkim bardzo dziękujemy i zachęcamy do brania udziału w dalszych konkursach i życiu naszego przedszkola.
Iwona Pączko
Liliana Szklarska

Sukces naszego przedszkolaka!
W listopadzie Kuratorium Oświaty w
Opolu ogłosiło konkurs na „Choinkową
ozdobę” dla przedszkolaków z województwa opolskiego. Do konkursu można
było zgłosić tylko jedną pracę plastyczną
z każdej placówki. Dlatego też Publiczne
Przedszkole we Włodzieninie zorganizowało wewnętrzny konkurs dla swoich
wychowanków. Do rozstrzygnięcia konkursu zaproszono uczniów klasy III ze SP
we Włodzieninie wraz z wychowawcą.
Wyróżnienie otrzymała Irminka Kokoszka, Magdalena Kaczmarek i Bartuś
Kleszczyński. Najwięcej głosów otrzymała bombka Bartusia Kleszczyńskiego
i to ona reprezentowała Przedszkole
z Włodzienina w Opolu w Kuratorium.
Jesteśmy bardzo dumni, ponieważ ozdoba
Bartusia zdobyła II miejsce!!! Przy tej

okazji dziękujemy Pani Wiolecie Kleszczyńskiej za duże zaangażowanie w życie
przedszkola.
Warto dodać, iż na konkurs napłynęło
ponad 90 prac (w tym spora ich część nie
spełniała wymagań formalnych).
18 grudnia 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia przez
Opolskiego Kuratora Oświaty – Panią
Halinę Bilik nagród, wyróżnień oraz okolicznościowych dyplomów, uczestnikom
konkursu plastycznego „Choinkowa
Ozdoba” i ich opiekunom.
Następnie, zaproszone na uroczystość
przedszkolaki z województwa opolskiego, wspólnie dekorowały choinkę, zawieszając z pomocą dorosłych uczestników

spotkania, prace konkursowe, w tym własne – nagrodzone lub wyróżnione przez
komisję konkursową. W sympatycznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd, kuratoryjna choinka przeobraziła się w plastyczne dzieło sztuki.
Uczestnikom naszego wewnętrznego
konkursu wręczyliśmy upominki podczas
spotkania opłatkowego w Przedszkolu.
Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu!!!
Jolanta Sozańska
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Konkurs „EKO DEKORACJE”
21 grudnia 2015 r. Wójt Sebastian Baca rozdał dyplomy i nagrody zwycięzcom oraz wyróżnionym w ramach konkursu "Eko
dekoracje". Zgłoszono 76 prac i komisji bardzo ciężko było dokonać wyboru, bo każda kolejna praca była piękniejsza i bardziej pomysłowa. Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę
oryginalność pomysłu oraz to czy ozdoby były wykonane samodzielnie i z materiałów nadających się do recyklingu.

Przyznano również
wyróżnienia dla nast.
uczniów: Grzegorz
Mosiądz – SP Włodzienin, Jakub Leszczyński – SP Uciechowice, Anna Cino
– SP Uciechowice,
Marcin Leński – SP
Uciechowice, Aleksandra Degen – SP
Uciechowice, Aleksander Pączko – SP
Branice i Adrian Sagan – SP Branice.
W kategorii wiekowej - klasa IV-VI SP zwyciężyły prace:
I miejsce – Weronika Heba (SP Włodzienin), II miejsce – Oliwia Szatko (SP Branice) i III miejsce – Milena Grima (SP Branice). Przyznano również wyróżnienia dla nast. uczniów: Jakub
Kowalczyk – SP Włodzienin, Oliwia Górna – SP Włodzienin,
Filip Pelc – SP Branice, Michał Stec – SP Branice, Karolina Burakiewicz – SP Branice, Karolina Soroczyńska – SP Uciechowice, Mateusz Olbrecht – SP Uciechowice.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
oraz gratulujemy zwycięzcom i osobom wyróżnionym!

W kategorii wiekowej - klasa I-III SP zwyciężyły prace:
I miejsce – Martyna Zakowicz (SP Branice), II miejsce – Victoria Zyznawska (SP Uciechowice) i III miejsce – Tomasz Modzelewski (SP Branice).

Redakcja
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Z życia branickiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
12 grudnia 2015r w Branicach, odbyło się
zebranie Zarządu Powiatowo – Gminnego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Spotkanie zostało poprzedzone złożeniem
kwiatów na grobach Polaków, zmarłych
w obozie pracy z czasów II Wojny Światowej w Skrochowicach w Republice Czeskiej.
Uczestnikami delegacji, która wzięła
udział w tej uroczystości byli: ppłk Romuald Idzikowski, mł. chor. Krystian Isański,
v-ce prezes Gminnego Zarządu OSP w Branicach Tadeusz Sęga, ks. Michał Pieńkowski oraz fotoreporter, członek ZW ZŻWP
Andrzej Jeziorowski.

Po powrocie z Czech, w świetlicy wiejskiej w Wódce odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez ZP-G ZŻWP
pod przewodnictwem jego prezesa, mł.
chor. Krystiana Isańskiego.

tecznej już atmosferze spotkania, ks. Michał
Pieńkowski został odznaczony Krzyżem Za
Zasługi dla Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych, który
w imieniu zarządu wojewódzkiego tej organizacji wręczył mu ppłk. R. Idzikowski.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą odmówioną przez ks. M. Pieńkowskiego, który
następnie zaintonował kolędy, do których
przyłączyli się wszyscy jego uczestnicy.
Następnie zgromadzeni na tej uroczystości,
zarówno członkowie związku jak i zaproszeni goście podzielili
się opłatkiem.
Gośćmi tego uroczystego wieczoru byli:
z-ca komendanta powiatowego
PSP
w Głubczycach kpt.
Waldemar Hołownia,
radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew
Ziółko, radny Gminy
Branice p. Wojciech
Chuchla, prezes Stowarzyszenie Krótkofalowców
P o gó r z a
Opawskiego w Głubczycach Arkadiusz Korus, z-ca dytektora
ANR w Opolu Józef Matela, członkowie
ZW ZŻWP z Opola ppłk Romuald Idzikowski oraz p. Andrzej Jeziorowski.
W trakcie tego, odbywającego się w świą-

W drugiej, roboczej części zebrania zaprezentowana została działalność Stowarzyszenia Krótkofalowców oraz omówiono zasady współpracy tej organizacji z Zarządem
P-G ZŻWP w Branicach. Przedstawiona
również została informacja prezesa branickiego zarządu ze spotkania w Zegrzu.
W kolejnym punkcie programu powołano
Branicką Grupę Kadetów oraz ustalono zasady naboru, plan działania i szkolenia
członków tej organizacji.
Spotkanie zakończono już w bardziej
swobodnej atmosferze, przy kawie, cieście
i wspólnym śpiewaniu kolęd.
Romuald Idzikowski

A w „Ziarenku” ...
Nowy Rok jest dobrą okazją, aby popatrzeć w dwóch kierunkach.
Pierwszy kierunek- spojrzeć do tyłu na cały miniony rok, a drugi
kierunek, aby pomyśleć o czasie, który się rozpoczyna, o kolejnych
dniach i miesiącach, które stają się dla nas jednocześnie darem i zadaniem.
Idąc za pierwszym spojrzeniem, chcemy pokazać, jak nasza Placówka ,,rośnie” w liczbę wychowanków i zobaczyć, jak z „małego
ziarenka”, wyrasta „potężne drzewo”, które swoją koroną otacza
opieką, ochrania i karmi całkiem sporą grupę dzieci i młodzieży
z naszej gminy.

a także osobowego mieli nasi wychowankowie w wolnym czasie
poza szkolnym.

W czasie zimowych ferii zapraszamy na akcje, pt.: Zima w Miasteczku Miłosierdzia – Dobre Maniery Kubusia Puchatka. Zajęcia
zorganizowane będą w dwóch turnusach; I - od 1do 5 lutego, a II –
od 8 do 12 lutego. Latem zapraszamy na Nieobozowe Lato, czyli
wakacje w Miasteczku Miłosierdzia także w dwóch turnusach: I - od
27 czerwca do 1 lipca oraz II - od 18 do 22 lipca. W dniach od 4 do
13 lipca Ziarenkowi Podróżnicy wyjeżdżają na kolonię podczas której zdobędą Certyfikat Kulturalnego Podróżnika.
Mamy jeszcze na ten nowy rok kilka marzeń i ciekawych pomysłów, ale o tym opowiemy innym razem.
s. Agnieszka smi

Natomiast drugie spojrzenie, pozwala popatrzeć w przyszłość,
aby rozwijać nasze marzenia i pragnienia, wydobywając drzemiący
potencjał zdolności i nie odkrytych jeszcze talentów. Chcemy, aby
taką możliwość własnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,
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Mikołaj w Michałkowicach
6 grudnia 2015r, mimo braku śniegu w godzinach wieczornych w Kościele w Michałkowicach odwiedził nas Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Na jego wizytę wszystkie
dzieci czekały z niecierpliwością. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze, a dzieci powitały gościa serdecznymi uśmiechami. Dzieciaki obiecały Mikołajowi, że będą grzeczne, i przez cały
kolejny rok postarają się go naśladować
sprawiając dobre uczynki. Po złożonych
obietnicach Mikołaj obdarował wszystkie
dzieci słodkimi prezentami.
Sołtys wsi Michałkowice.
Zbigniew Kuśmierski
z Radą Sołecką

Związek Emerytów i Rencistów - Koło w Branicach
ZAPRASZA
JEŻELI:

→
→
→
→
→

jesteś emerytem,
chcesz ciekawie spędzić wolny czas,
realizować swoje marzenia,
nadal cieszyć się życiem,
zyskać przyjaciół

ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
KOŁO W BRANICACH
organizuje spotkania w 2016r. na które Państwa zapraszamy.
W każdą pierwszą środę miesiąca spotykamy się w biurze
Koła E.R i I w Branicach na spotkaniach przy kawie.
Rozmawiamy o problemach naszych emerytów, planujemy działania z dziedziny; kultury, rozrywki, turystyki czy
profilaktyki zdrowotnej.

PLAN PRACY I SPOTKAŃ

⇒ Styczeń - Planowanie pracy na 2016 r.
⇒ Luty - Spotykamy się na imprezie SENIORÓW orga-

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice”
Wójt Gminy Branice przypomina mieszkańcom o rozpoczęciu zgłaszania kandydatur do otrzymania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice”.
Wyróżnienie to przyznawane jest osobom fizycznym (wyróżnienie indywidualne), osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej (wyróżnienie zbiorowe) za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla istnienia, rozwoju i promocji Gminy Branice, a także za aktywność społeczną, zawodową
i przedsiębiorczość.
Propozycje kandydatur należy składać pisemnie do Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice, za pośrednictwem sekretariatu
Urzędu Gminy w Branicach.
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Branicach
(pok. nr 21) oraz na stronie internetowej www.branice.pl.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach
w pokoju nr 21 oraz pod nr tel. 77/4868228 w.19.

nizowanej przez Urząd Gminy w Branicach.
⇒ Marzec - „Kochane baby” spotkanie z okazji Dnia
Kobiet i Świąt Wielkiej Nocy.
⇒ Kwiecień - W wiosennym nastroju - razem się bawimy.
⇒ Maj - Piknik, majówka.
⇒ Czerwiec - Zwiedzamy wspólnie Polskę /miejsce do
uzgodnienia/.
⇒ Lipiec - Zwiedzamy ogrody.
⇒ Sierpień - Odkrywamy drzemiące w nas pasje i talenty artystyczne.
⇒ Wrzesień - Pożegnanie lata.
⇒ Październik - Dzień Seniora.
⇒ Listopad - Andrzejki.
⇒ Grudzień - Spotkanie z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.
A w Roku 2016 niech się spełnią Państwa wszystkie
„Małe tęsknoty” i „Ciche marzenia”
Pozdrawiamy
Zarząd Emerytów i Rencistów Koło w Branicach.
Anna Lenartowicz

Opolska Karta Rodziny i Seniora
Informacja o przedłużaniu na następne 2 lata kart wydanych w terminie do końca 2015 roku.
Zapraszamy osoby które posiadają już Opolską kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data
ważności kart OKRiS, aby zgłosiły się do Urzędu Gminy w Branicach pokój nr 11, w celu doklejenia
dodatkowych hologramów na ww. kartach, aby umożliwić ich przedłużenie o kolejne 2 lata do końca 2017 roku.
Karty dla Seniorów wydawane są bezterminowo.
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r.
Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.
poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1414.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.
2108 z późn. zm.)

1. Oznaczenie nieruchomości według:
−

działka nr 81 o pow. 0.1048 ha opisana w KW OP1G00025543/6, położona w miejscowości Jakubowice.

2. Opis nieruchomości:
−

nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna.
Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka
obecnie nieużytkowana.

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według:
−

2. Opis nieruchomości:
−

3. Wartość nieruchomości: 16 616,00 zł netto.
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

działka nr 79/1 o pow. 0.3355 ha opisana w KW OP1G/00025543/6,
położona w miejscowości Jakubowice.

nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy
budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny
wielokąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nieużytkowana miejscami porośnięta dziko rosnącymi drzewami (tzw. samosiejki).

3. Wartość nieruchomości: 37 811,00 zł netto.

5. Wadium: 1662,00 zł

4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.

5. Wadium: 3782,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku
oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice działka Nr 81 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu
8 luty 2016 roku o godzinie 1200 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 5 luty 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy
tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin 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.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie
wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu
przetargu.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000
4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia
umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje
przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek
VAT według stawki na dzień sprzedaży.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96
Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr
XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 79/1 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 luty
2016 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 5 luty 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64
8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin 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.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca
wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto:
Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub
w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej
ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie
strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym
przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy
Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych
przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu.
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35
ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r.
Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do sprzedaży:

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust.
1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r.
Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do sprzedaży:

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35
ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r.
Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości:

− działka nr 409/2 o pow. 0.1600 ha
opisana w KW OP1G/00021372/8,
położona w miejscowości Branice.

− lokal mieszkalny położony w budynku
nr 137 wraz z udziałem w działce siedliskowej nr 1310 o pow. 0.2249 opisana w KW OP1G/00018594/6 położony w miejscowości Włodzienin.

− działka nr 230/2 o pow. 0.2000 ha
opisana w KW OP1G/00024625/8,
położona w miejscowości Niekazanice.

2. Opis nieruchomości:
− działka nr 409/2 stanowi grunty rolne
RIIIa i RIIIb oraz nieużytki. Działka
ma kształt korzystny – regularny prostokąt, teren znacznie pochyły.
Działka położona jest w sąsiedztwie
gruntów rolnych i zabudowań mieszkalnych. Dojazd do działki drogą
gruntową. Działka obecnie nieużytkowana porośnięta dziko rosnącymi
drzewami i krzewami.
2. Wartość nieruchomości nr 409/2:
7.890,00 zł netto.
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy
Branice z dnia 4 czerwca 1996 rokudziałka niezabudowana Nr: 409/2 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z dniem 18 lutego 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę,
której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej
ustawy, tj. osobie, której przysługuje
roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim
właścicielem zbywanej nieruchomości
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo
jej spadkobiercą lub najemcą lokalu
mieszkalnego.

2. Opis nieruchomości:
− lokal mieszkalny nr 137/3 pow. użytkowej 67.82 m2 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Do
mieszkania przynależy strych, piwnica
oraz taras. Dojazd do lokalu ulicą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne działki: energia elektryczna,
wodociąg, kanalizacja sanitarna do
szamba.
3. Wartość lokalu mieszkalnego nr 137/3:
29.048,00 zł.
4. Forma zbycia nieruchomości: w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.
Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia
4 czerwca 1996 roku- działka niezabudowana Nr: 1310 stanowią teren zainwestowany/zabudowany.
Z dniem 18 lutego 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34, ust.
1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj.
osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa
własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.01.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice i poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.
Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.01.2016
r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Wójt Gminy Branice

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

Sebastian Baca
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2. Opis nieruchomości:
− działka nr 230/2 stanowi grunt rolny
RI i RII. Działka ma kształt korzystny – regularny prostokąt, lekko pochyła. Działka położona jest w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej wsi. Dojazd do działki drogą
gruntową.
3. Wartość nieruchomości nr 230/2:
18.125,00 zł netto.
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy
Branice z dnia 4 czerwca 1996 rokudziałka niezabudowana Nr: 230/2 stanowią teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z dniem 18 lutego 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę,
której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej
ustawy, tj. osobie, której przysługuje
roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim
właścicielem zbywanej nieruchomości
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo
jej spadkobiercą lub najemcą lokalu
mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do
28.01.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Informator Branicki

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości składającej się z czterech działek według:
1/ działka nr 132/37 o pow. 0.0103 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
2/ działka nr 132/38 o pow. 0.0450 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice, ul. 1 Maja 12.
3/ działka nr 132/56 o pow. 0.0153 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice,
4/ działka nr 132/54 o pow. 0.0337 ha opisana w KW OP1G/00034977/3, położona w miejscowości Branice.
2. Opis nieruchomości:
− nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych i Szpitala. Działka ma kształt korzystny – regularny
czworokąt. Uzbrojenie – nie występuje. Przez działki nr 132/54 i 132/38
przebiega sieć kanalizacji deszczowej na którą w momencie podpisywania
umowy sprzedaży będzie ustanawiana służebność przesyłu na rzecz Gminy
Branice natomiast przez działki nr 132/38 i 132/54 przebiega kabel energetyczny oznaczony (e NN i e AWN). Kształt korzystny regularny wielokąt.
Posiadają dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość
jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych oraz
w pasie drogowym ogrodzenie z elementów ceglano – drewnianych, które
należy do właściciela działki nr 145 położonej w Branicach.
3. Wartość nieruchomości: 11 951,00 zł netto.
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
5. Wadium: 1196,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według
stawki na dzień sprzedaży.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy
Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady
Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działki Nr132/37,132/38,132/56,1324 stanowią teren zainwestowany/zabudowany.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 luty 2016
roku o godzinie 1200 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 29 stycznia 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub
na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin 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.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub
w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od
momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci
się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy
notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
1. Oznaczenie nieruchomości według:
− działka nr 215 o pow. 0.0557 ha opisana w KW OP1G/00037638/6, położona w miejscowości Jędrychowice.
2. Opis nieruchomości:
− nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy budynków mieszkalnych. Działka ma kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni
asfaltowej. Działka obecnie nieużytkowana z pozostałościami po wyburzonym budynku oraz dziko rosnącymi samosiejkami..
2. Wartość nieruchomości: 8.467,00 zł netto.
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
4. Wadium: 847,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) do ceny sprzedaży doliczony
zostanie podatek VAT według stawki na dzień sprzedaży.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania
przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia
4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady
Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Branice - działka Nr 215 stanowi teren
zabudowany /zainwestowany/.
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się
w dniu 15 luty 2016 roku o godzinie 1200 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 luty 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS
Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002
lub w kasie Urzędu Gmin 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.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie
zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu
odwołania lub zamknięciu przetargu.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867
0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym
przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej bip.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

15

Informator Branicki

Zmiany w podatkach lokalnych
- ważne dla mieszkańców Gminy
1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany: w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), ustawie z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) - oto najważniejsze z nich:

• wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień
1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;

• wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie
nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego;

• zmiana definicji gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, polegająca na odstąpieniu od stosowania przesłanki
względów technicznych i zastąpieniu jej precyzyjnymi okolicznościami powodującymi wyłączenie przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania tej
definicji;

• określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i gruntów pod rowami;

• likwidacja ulgi żołnierskiej;
• sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;

• zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych.
Jedną z ważniejszych zmian jaka zostanie wprowadzona w naszej Gminie, od
2016 roku, to system indywidualnych kont bankowych. W praktyce oznacza to, iż
każdy podatnik, w swojej decyzji podatkowej, będzie miał przypisane swoje konto bankowe, na które ma obowiązek wpłacać zobowiązania podatkowe.
W dalszym ciągu istnieje możliwość wpłaty podatku w kasie Urzędu Gminy oraz
u sołtysa wsi.

Usuwanie azbestu!
Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie
planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 04.03.2016 roku nabór
wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu
Gminy – biuro na parterze lub pod tel. 77-4868250 wew. 28.
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

W grudniu 2015r.

Urodzili się
1. Marcinek Mikołaj - Dzbańce-Osiedle.
2. Pal Wiktoria - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Krzysztof Kostuś (Posucice) - Blajda
Katarzyna.
2. Mateusz Kot (Jędrychowice) - Kowaczek Natalia.
3. Patrycja Rokicka (Dzbańce-Osiedle) Norek Radosław.
4. Justyna Gramatyka (Wysoka) - Pierlak
Mateusz.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Chorostecka Stefania - lat 90, Bliszczyce.
2. Pelc Daniela - lat, 86, Bliszczyce
3. Gorgosz Helena - lat, 76 DPS Boboluszki.
4. Adamowicz Zofia - lat, 90 Jędrychowice.
5. Rusin Grażyna - lat 72, DPS Bliszczyce.
6. Kusa Bronisława - lat 80, DPS Dzbańce.
7. Zagrobelny Ryszard - lat 66, Włodzienin-Kolonia.
8. Węgrzyn Józef - lat 94, Boboluszki.
9. Jania Barbara - lat 79, Bliszczyce.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6698 mieszkańców,
w tym 3433 kobiety.
W grudniu 2014 r.
było nas 6737 osób.
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