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Wspaniałych, dostatnich, 
promieniujących ciepłem 
domowego ogniska 
 

ŚŚŚŚWIWIWIWIĄĄĄĄT  T  T  T      
BOBOBOBOśśśśEGONARODZENIAEGONARODZENIAEGONARODZENIAEGONARODZENIA    

 

 
 

Ŝyczy 
 
 
 

Wójt Gminy  
       Józef MałekJózef MałekJózef MałekJózef Małek    
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A   k   t   u   a   l   i   a 

W ostatnich dniach listopada została zakończona największa inwestycja w województwie opolskim -  ZBIORNIK RETEN-
CYJNY we WŁODZIENINIE. Wst ęgę przecinali następcy tych, którzy decyzję podjęli, czyli przedstawiciele samorządu 
województwa opolskiego.  
86 ha zbiornik będzie spełniał funkcję przeciwpowodziową, rekreacyjną i wreszcie jego zawartość: 5 mln m³ wody będzie 
słuzyć podlewaniu upraw rolnych. Obiekt obejrzeli równieŜ braniccy radni.  
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WÓJT GMINY BRANICE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ 

Szanownych Państwa 
na uroczystość 

z okazji wejścia Polskido strefy Schengen 
która odbędzie się dniu 20 grudnia  

na przejściach granicznych w Branicach i  Wiechowicach 

PROGRAM 
 

Branice 
o godz. 2040 spod Gimnazjum w Branicach odjedzie autobus którym będzie 

moŜna dojechać i wrócić z mostu 
2100 – rozpoczęcie uroczystości 
sprzedaŜ kubków okolicznościowych z atrakcyjną zawartością 
wspólna zabawa przy ognisku z mieszkańcami Czech 
2400 – symboliczne usunięcie zapór granicznych – pokaz sztucznych ogni 

 

Wiechowice 
 

2215 - Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętej Anny  
w Wiechowicach koncelebrowana przez Biskupa Jana Kopca oraz Bi-
skupa Franciszka Lobkowicza  i Jasełka 

2330 – przejście na most graniczny Wiechowice – Vavrovice 
2345 – okazjonalne przemówienia zaproszonych gości 
2400 – pokaz ogni sztucznych, symboliczne usunięcie zapór granicznych 
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Uwaga: DOWODY OSOBISTE  !!! 
 

Wójt Gminy Branice informuje,  
Ŝe w celu umo Ŝliwienia dokonania wymiany dowodów osobistych w dni ach 17,19,21 grudnia 
Biuro Ewidencji Ludno ści i Dowodów Osobistych Urz ędu Gminy w Branicach b ędzie praco-
wało do godziny 17 00.  
Jedncze śnie informuj ę, Ŝe  w dniach 24 i 31 grudnia ww. biuro b ędzie pracowało do godziny 
13 00. Bez wzgl ędu na  wydłu Ŝenie okresu wa Ŝności starych dowodów osobistych. Wnioski 
na nowe dowody musz ą być złoŜone do ko ńca 2007 r.  

  Powierzch-
nia  
w m² 

Powierzch-
nia  
w m² 

    

L 
    P 

Adres uŜytkowa mieszkalna pomieszczenia WyposaŜenie 
techniczne  

Uwagi 

1 Dzbańce 3/1 80,50 44,50 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój  

Instalacja elektrycz-
na, centralnego 
ogrzewania, wodno-
kanalizacyjna  

Mieszkanie wymaga 
remontu – umorze-
nie czynszu na pe-
wien okres  

2 Wysoka 75/2 94,30 66,90 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój  

Instalacja elektrycz-
na, centralnego 
ogrzewania, wodno-
kanalizacyjna  

Mieszkanie wymaga 
drobnych napraw  

 

Wójt Gminy Branice informuje, i Ŝ istnieje mo Ŝliwo ść wynaj ęcia  

następujących mieszka ń będących własno ścią Gminy Branice:  

 

Serdeczne podziękowanie  
 

Prezesowi Firmy „Lemet”  
Panu  
      Leonowi Pleśniakowi  
za wspaniały  

          Wieczór Mikołajkowy Wieczór Mikołajkowy Wieczór Mikołajkowy Wieczór Mikołajkowy  
 
składają  
                   pracownicy z dziećmi 

Licytacje 
 W najbliŜszych dniach pod 
młotek komornika idzie pałac w Wy-
sokiej i ponownie pawilon koło Urzę-
du Gminy. 
——————————————— 

BudŜet 
 Rada Gminy pracowite dni 
spędza nad budŜetem. Nietrudno się 
domyślić, Ŝe jak w kaŜdym budŜecie 
- pieniędzy jest za mało, a potrzeb za 
duŜo. 
——————————————— 

Caritas Christi 
 Rozkwita współpraca między 
Stowarzyszeniem, a dyrekcją Szpita-
la. W jej wyniku powstają piewsze 
altanki przypawilonowe. Sponsorzy 
dają pieniądze na kolejne. Siłę napę-
dową Stowarzyszenia tworzą Prezes 
Siostra Joachima i Pani Zofia Hume-
niuk. W Nowym Roku Ŝyczymy jesz-
cze większych sukcesów. 
 

(Cd ze strony 12 )   
 
Pani Halina Kamieńska i Pani Helena 
Kawecka z Branic oraz pan Franci-
szek Hanusiak z Lewic i pan Aleksan-
der Wojtu ś z Włodzienina. 
 Osoby, które przeŜyły w jednym 
związku 50 lat są nagradzane w na-
szym kraju na mocy ustawy z dnia 16-
.10.1992r. specjalnym medalem przy-
znanym przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Na Ŝaden medal nie 
pracuje się aŜ tak długo. Odznaczenia 
wręczył jubilatom Wójt Gminy Józef 
Małek. W imieniu Rady Gminy Brani-
ce gratulacje i Ŝyczenia złoŜył prze-
wodniczący rady Władysław Lenarto-
wicz.  
 Następnie przy ciastku i herbat-
ce nasi dostojni goście dzielili się swo-
imi wspomnieniami z przeŜytych lat.  
 Patrząc na zmęczone dłonie, ale 
promienne twarze jubilatów trzeba 
pochylić się nad ludzkim Ŝyciem, reali-
zowanym w konkretnym małŜeństwie i 
rodzinie, a takŜe w lokalnej społeczno-
ści. NaleŜy uzmysłowić sobie, Ŝe Ŝycie 
jest szansą, którą warto wykorzystać, 

wysiłkiem, który warto podjąć i bogac-
twem, którym moŜna się z innymi dzie-
lić.  
 Drodzy jubilaci! pół wieku temu 
składaliście sobie nawzajem przysięgę. 
Dziś gratulujemy Wam, Ŝe tej przysięgi 
dotrzymaliście i Ŝyczymy aby łączące 
Was uczucie dodawało Wam sił i wy-
trwałości na dalsze wspólne lata, oraz 
doczekania w dostatku i zdrowiu kolej-
nych rocznic. 

Jolanta Misiurka 
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Wiosna w jesieni? 
Późna jesień kojarzy się z gwałtownym ochłodzeniem, silnym, porywistym wiatrem i ogólnie gorszym nastrojem. 

Najmilszy okres ciepłego lata i malowniczej wczesnej jesieni w tym roku mamy juŜ niestety za sobą. Dlatego właśnie 
VII Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2007 „Jesień w Powiecie” zasłuŜył na uzasadnienie uŜytej w tytule metafory. 

 W Gminie Branice prawdziwa owa wiosna zaistniała w umysłach i sercach zarówno u młodych twórców 
– dzieci i młodzieŜy jak i wśród wychowawców, opiekunów, organizatorów środowiska lokalnego w okresie 

trwania festiwalu  
14.10.2007 r. – 11.11.2007 r. Głównym celem tego rodzaju imprezy była prezentacja dorobku artystycznego 
dzieci i młodzieŜy z całego powiatu głubczyckiego zaprezentowanych w róŜnych formach tj. piosenki, tańca, 
recytacji, form scenicznych przedszkolnych połączone z wymianą pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy  
z dziećmi i młodzieŜą.  Na szczególne uznanie zasługuje inicjatywa organizatorów Festiwalu uwzględniająca 
kategorię dzieci i mło- dzieŜy niepełnospraw-
nej. Ich występy były przyjmowane bardzo 

serdecznie i z aplauzem widowni. 

  W tym roku prze- glądy przeprowadzane 
były w placówkach szkolnych,  

w pięknych sceneriach dopasowanych do ro-
dzaju przeprowadzanej kategorii.  
W związku z tym naleŜą się gorące podziękowa-
nia za pomoc w organi- zowaniu festiwalu tj. w 
Szkole Podstawowej we Włodzieninie odbywał 

się konkurs piosenki gdzie współorganizato-
rami byli Krzysztof Ki- nal, Monika Komarnic-
ka, Jajdelski Grzegorz, Krystyna Walaszczyk, w 
Zespole Gimnazjalno- Szkolnym w Branicach 
współorganizatorami byli Alina Nowak – dy-
rektor, Krystyna Kę- dzierska, Bogusława 

Cykowska, Małgorzata Skórka, Teresa Czysz-
czoń, Edward Czysz- czoń, Joanna KsiąŜek, 

Bartłomiej Pleśniak, Mieczysław Lenartowicz i Janusz Kaczmarek, w Szkole Podstawowej w Uciechowicach 
dyrektor – Teresa Grabowska, Lucyna Lenartowicz, Jolanta Ziomko, Andrzej Olczak. 

Ogółem w Festiwalu wzięło udział około 700 dzie-
ci i młodzieŜy z placówek oświatowych powiatu 
głubczyckiego. Do oceny występu organizatorzy 
powołali kilku osobowe jury w składzie: ks. Marek 
Wcisło, Bogdan Kwietniowski, Piotr Wiecha, Ka-
zimiera Kopeczek, Monika Komarnicka, Teresa 
Jajdelska, Zofia Humeniuk, Antonina Bielecka, 
Barbara Piuekarska, Danuta Bruch, Anna Lenarto-
wicz, Maria Krompiec, Sylwia Brzozowska, Cze-
sław Sokołowski, Ilona Szlachciak.W niedzielę 11 
listopada 2007 odbyła się uroczysta gala z okazji 
zakończenia festiwalu. Zakończenie zbiegło się z 
datą Święta Niepodległości Polski. Uroczystość  
tą  uświetniły okolicznościowe przemówienia Sta-
rosty Głubczyckiego Józefa Koziny  
i Wójta Gminy Branice Józefa Małka. Koncert ga-
lowy uświetnił zespół z Branic, który zaprezento-
wał pieśni legionowe i patriotyczne. Następnie 
wręczono cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy 
za I, II i III miejsca oraz zaprezentowano nagro-

dzone I miejsca. Wiele występów solowych i grup tanecznych wzbudzało zachwyt  licznie zebranej widowni, wśród 
której znaleźli się rodzice i krewni laureatów. Głównymi koordynatorami VII Festiwalu Kultury Powiatowej była Pani 
Teresa Jajdelska oraz Pani Wioletta Halikowska. 

Teresa Jajdelska 
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VII   F e s t i w a l   K u l t u r y    P o w i a t o w e j 
 

 VII FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ 
BRANICE 2007  zakończył się 11 listopada.  
Po odśpiewaniu  dwóch patriotycznych utworów Wójt 
Gminy Branice Pan Józef Małek  wraz ze i Starostą Panem 
Józefem Koziną przywitali zaproszonych gości po czym 
złoŜyli podziękowanie jurorom oceniającym zawodników w 
poszczególnych przeglądach: 
• Festiwal Piosenki oceniali: Ks. Marek Wcisło, Bogdan Kwietniewski, 

Piotr Wiecha, Kazimiera Kopeczek; 

• Przegląd Zespołów Tanecznych: Monika Komarnicka, Teresa Jajdel-
ska, Zofia Humeniuk, Teodora Bielecka; 

• Konkurs Recytatorski: Barbara Piekarska, Danuta Bruch, Anna Le-
nartowicz; 

• Przegląd RóŜnych Form Scenicznych dzieci przedszkolnych: Danuta 
Bruch, Teresa Jajdelska, Anna Lenartowicz; 

• Konkurs Plastyczny: Maria Krompiec, Ilona Szlachciak, Sylwia 
Brzozowska, Czesław Sokołowski; 

• Konkurs Fotograficzny: Janusz Baczkur, Maria Krompiec, Sylwia 
Brzozowska, Ilona Szlachciak, Czesław Sokołowski. 

 

Podziękowania odebrali równieŜ dyrektorzy szkół i na-
uczyciele za pomoc w organizacji festiwalu:  
dyrektor SP we   Włodzieninie mgr Krzysztof Kinal,                                                        
nauczyciele:    Monika Komarnicka,   Grzegorz Jajdelski,  
    Krystyna Walaszczyk,  Małgorzata Florczak,           
 SP Branice : v-ce dyr. Krystyna Kędzierska, 
 nauczyciele:  Teresa Czyszczoń, Bogusława Cykowska,                                
Małorzata Skórka, Lidia Szpak,  
SP Uciechowice:  dyr.  Teresa Grabowska, 
nauczyciele:   Andrzej Olczak, Teresa Zyznawska,  Jolanta Ziomko, 
Lucyna Lenartowicz,  
Gimnazjum Branice:   dyr. Alicja Nowak, 
nauczyciele:     Joanna KsiąŜek, ElŜbieta Mańkiewicz, Edward Czysz-
czoń,  Bartłomiej Pleśniak,  Łukasz Kędzierski,  Agnieszka Lisiak,  
Janusz Kaczmarek,  Mieczysław Lenartowicz, Marzena Barszczew-
ska. 
 

Pokaźna jest lista laureatów. Nagrodzonych wymieniamy katego-
riami: 
 
   Piosenka  
                   - grupy przedszkolne i kl. O oraz integracyjne  

 I miejsce  Dominika Tytko  Przedszkole Wiechowice, 
 II miejsce Zuzanna Gatner Katol. Przedszk. Branice 
 III miejsce Kaja Sipel  Przedszkole Branice 

 
                     - kat. dziecięca klasy I – III 
   I miejsce  Patrycja Szyszka  ZGS Branice 
   II miejsce Karolina Danielewicz ZGS Branice 
   II miejsce Malwina Nawaryńska ZGS Branice 
 
  kat. dziecięca klasy IV – VI 
    I miejsce  Marcelina Maliszewska  ZS Baborów 
    II miejsce Joanna Lupzik ZGS Branice 
    III miejsce Magdalena Pruszkowska ZS Baborów 
 
                       -kat. Gimnazjalna 
 I miejsce   Roksana Zygmunt  ZGS Branice 
 II miejsce Anna Lupzik  ZGS Branice 
 III miejsce  Monika Mróz  ZGS Branice 
 
                       - kat. dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 
 I miejsce  śaneta Sypniewska  Zesp.Szk.Spec.Głubczyce 
 I miejsce  Ewa Zając  MOK Głubczyce 

 
Zespoły wokalne     kat. grupy przedszkolne i kl. o oraz integra-
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B r a n i c e     14-10      -      11-11-07 
cyjne 

I miejsce    Jesienne Ludki    Przedszkole Lewice 
II miejsce  Wesołe promyczki   Przedszkole Kietrz 
III miejsce  Rozśpiewane nutki  ZSP Nasiedle 

 - kat. dziecięca klasy I - III 
    I miejsce   Wesołe nutki      ZS Kietrz 

 - kat. dziecięca klasy IV – VI 
    I miejsce  Dominanta   ZS Baborów 
    II miejsce  Iskra  ZGS Branice 
    III miejsce  Aniołki Charliego  SP Nr 2 Głubczyce 
    III miejsce  Promyk  SP Zopowy 

 - kat. gimnazjalna 
         I miejsce   Zespół „Swing”   ZS Kietrz 
 II miejsce  Zespół Gimnazjum Nr 2 Głubczyce 
 III miejsce  Zespół gimnazjum Nr 1 Głubczyce 

 - kat. niepełnosprawni 
 I miejsce  „Band”  Warsztaty Terapii Zaj ęciowej Głubczyce 

   
T a n i e c                   
- kat. dziecięca klasy I - III  
             I miejsce   „Euro”   Szkoła Podstawowa Nr 1 Głubczyce 
- kat. dziecięca klasy IV – VI 
  I miejsce  „Czarna magia”  MGOK  Kietrz 
  II miejsce   nie przyznano 
  III miejsce  „Iskierki”  SP Bogdanowice 
  III miejsce  „Kaktus” Spec. Ośr. Szk. Wych. Głubczyce 
                       wyróŜnienie: Shadows Boys     Posucice 
- kat. gimnazjalna 
  I miejsce  „Impuls”   ZGS Branice 
  II miejsce  „Koń Trojański”  MGOK Kietrz 
  III miejsce  „Iskra”  ZS Baborów-   
- kat. ponadgimnazjalna 
  I miejsce  „Kaprys” ZGS Branice 
 
R e c y t a c j a          kat. dziecięca klasy I – III 
  I miejsce  Radosław Zieliński  SP Uciechowice 
  II miejsce Magdalena Pocentajło  SP Włodzienin 
  III miejsce Aleksandra Czyszczoń  ZGS Branice 
 wyróŜnienia:  Oliwia Kraft       SP Bogdanowice 
    Angelika  Szklarska    ZGS Branicekat. dzie-
cięca  klasy  IV - VI 
                         I miejsce  Paulina Zapotoczna  ZGS Branice 
           II miejsce Malwina Lewandowska SP Uciechowice 
           III miejsce Kamila Pączko   ZGS Branice 
                             wyróŜnienia:        Bartłomiej Baran      ZS Baborów 
      Arleta Morawiec       ZGS Branice 
      Agnieszka Morawska  ZGS Branice 
      Anna Płaczek    ZS Baborów 
                                      - kat.  gimnazjalna 
    I miejsce  Agata Kulpa  ZGS Branice 
    II miejsce Marek Wołowczyk ZGS Branice 
    III miejsce Martyna Kostyk  ZS Baborów 
 wyróŜnienia:      Andrzej Gacek    Ośr. Szkol. Wych. Głubczyce 
                          Karolina Wdowikowska   ZGS Branice 
     Kinga Szpiech    ZGS Branice 
     Małgorzata Czerniak  G Nr 1 Głubczyce 
 

   kat. ponadgimnazjalna 
    I miejsce  nie przyznano 
    II miejsce  Maria Pochwała  ZSM Głubczyce 
    III miejsce  Jowita Zelman   ZSM Głubczyce 
 

Formy sceniczne dzieci przedszkolnych  
  I miejsce      Publ. Przedszk. Nr 3 Głubczyce 
  I miejsce      Publ. Przedszk. Włodzienin 
  II miejsce     Publ. Przedszk. Nr 6 Głubczyce 
  III miejsce   Publ. Przedszk. Nr 1 Głubczyce 
  III miejsce   Gminne Przedszkole Baborów 
 

Na szczególne podziękowanie zasłuŜyli Koordynatorzy Festiwalu: 
    Teresa Jajdelska 
    Wioletta  Halikowska 
 
Po uroczystym zamknięciu festiwalu zaproszeni goście, organizatorzy i wszyscy 
powyŜej wymienieni zostali zaproszeni do świetlicy Szkoły Podstawowej w Brani-
cach na tradycyjny poczęstunek. 
Uroczystość zakończenie odbywała się w hali sportowej Branickiego Gimnazjum. 
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   Dzień Papieski w Szkole Podstawowej we Włodzieninie    

udział 27 uczniów, 3 nauczy-
cieli, 2 rodziców oraz ksiądz 
L.Kasprzyszak. 
Praca nad projektem trwała 
od początku roku szkolnego. 
 
     Dzień prezentacji był dniem 
świątecznym , w którym w na-
szej szkole zgromadzili się go-
ście- przedstawiciele władz gmi-
ny i władz samorządowych, Ra-
dy Rodziców, Rady Parafialnej, 
Caritasu, księŜa naszego dekana-
tu, oraz zainteresowani miesz-
kańcy Włodzienina.  Wobec za-
proszonych gości i całej społecz-
ności szkolnej uczestnicy pro-
jektu przedstawili: 
- Ŝyciorys Jana Pawła II, w bar-
dzo atrakcyjnej formie teledy-
sku, 
- poezję Karola Wojtyły, 
- mapę jego pielgrzymek po 
świecie i Polsce, 
- wybrane cytaty z nauczania 
papieŜa, 
-  wystawę albumów, prac pla-

     24 października w Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie 
odbyła się prezentacja działania 
uczniów metodą projektu  pod 
hasłem „ Wielki rodak Jan Pa-
weł II”.  Projekt ten był prze-
prowadzony w ramach progra-
mu Szkoła na TAK.  
 
 
    Podstawowym celem tego dzia-
łania było ukazanie Jana Pawła II 
jako wielkiego autorytetu współ-
czesnych czasów. W projekcie 
wzięli udział uczniowie kl. II, V i 
VI. Łatwość tematu połączona z 
metodą projektu pozwoliła na 
uaktywnienie uczniów oraz rozwi-
janiu więzi rodzinnych i społecz-
nych. 
     W trakcie realizowania tych 
zadań  uczestnicy projektu odbyli 
pielgrzymkę śladami papieŜa  na 
trasie Wadowice – Kraków, a na-
wet znaleźli się - w Rzymie ( ko-
rzystając z atrakcji muzeum mi-
niatur budowlanych).  
W wycieczce całkowicie sfinanso-
wanej ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego wzięło 

stycznych naszych uczniów oraz 
plansze ukazujące papieŜa 
wśród dzieci, 
- wraŜenia i zdjęcia  z piel-
grzymki śladami Jana Pawła II, 
- inscenizację „Blask świetności”. 
        Tak świąteczny dzień nie 
mógł minąć bez papieskiego przy-
smaku – czyli kremówek. Na za-
kończenie prezentacji wszyscy 
mieli okazję ich skosztować. 
Nad całością projektu czuwała p. 
Jadwiga Sepioło przy współpracy 
nauczycieli  -  BoŜeny i Romana 
Kowalczyków. 
  Z pewnością ten projekt pozosta-
nie w pamięci wielu osób jako 
przykład integracji pokoleń wobec 
postaci papieŜa, wspaniała lekcja 
patriotyzmu i przeŜyć duchowych. 
                                                                     
Szkolny koordynator projektu 
SZKOŁA na TAK 

                                                                        
BoŜena Lewandowska 
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R  a  z  e  m     p  r  z  e  z    60     l  a  t 
W Gimnazjum im. Trzeciego Ty-

siąclecia w Branicach w okresie od 
01.09.2007 do 21.12.2007 realizowany 
jest projekt oświatowy  „Propagowanie 
alternatywnych form spędzania  wolne-
go czasu - zajęć pozalekcyjnych rozwi-
jających wiedzę, 
umiejętności i 
sprawność fizyczną 
wśród młodzieŜy  
wiejskiej”. W ra-
mach tego projektu 
szkoła pozyskała  
dofinansowanie z 
funduszy rządowych w wysokości 47-
.906,00 złotych.  Autorkami projektu 
były Alina Nowak (od strony meryto-
rycznej) i Danuta Bojkowska (od stro-
ny finansowej). 

W ramach działań umoŜliwiających  
młodzieŜy wiejskiej wyrównywanie 
braków edukacyjnych oraz stwarzania 
im moŜliwości rozwijania zainteresowań 
i talentów przeprowadzono dodat-
kowe zajęcia pozalekcyjne w 
ilości 840 godzin.  Były one prowadzo-
ne przez wykwalifikowaną kadrę z 
następujących przedmiotów: z matema-
tyki – 165 godz.,  chemii – 30  godz.,  
biologii – 28  godz., języka polskiego - 
94  godz.,  geografii – 53 godz., fizyki - 
59 godz.,  kółka artystycznego 
(wokalnego,  tanecznego i chóru szkol-
nego) – 235 godz. oraz z róŜnego ro-
dzaju zajęć sportowych (zajęcia na 
strzelnicy, SKS, turnieje itp.) – 176 
godz.  

W ramach podnoszenia poziomu 
komunikowania się w językach obcych 
zorganizowano  warsztaty językowe oraz 
zajęcia pozalekcyjne z języka angielskie-
go  w ilości 60 godz. 

Na  działania dotyczące pod-
noszenia orientacji prozawodo-
wej przeznaczono 32 godziny. 
W celu zapoznania uczniów z 
róŜnymi zawodami przeprowa-
dzono spotkania z funkcjonariu-
szami Policji i StraŜy Granicz-
nej, z Wójtem, Wicewójtem i 
Sekretarzem Gminy Branice 
oraz zorganizowano wyjazdy: do 
StraŜy PoŜarnej, Zakładu Karne-
go i Mleczarni w Głubczycach, 
Cukrowni w Raciborzu oraz 
„Stolarni Wdowikowski” a takŜe 
Zakładu WielobranŜowego 

„Lemet” w Branicach. 

W ramach działania dotyczącego  
kształtowania umiejętności ciekawego i 
efektywnego spędzania wolnego czasu 
przez młodzieŜ z problemami wycho-

wawczymi przeprowadzono 28 godzin 
zajęć poświęconych tematyce profilakty-
ki agresji i przemocy. Uczniom objętym 
tymi działaniami zorganizowano wyjazd 
na mecz I ligi piłki noŜnej do Wodzisła-
wia Śląskiego (48 uczniów) oraz dwa 
wyjazdy na mecze I ligi piłki siatkowej 
do Kędzierzyna-Koźla (140 uczniów). 

Zorganizowano równieŜ wyjazdy do 
planetarium (80 uczniów), do kina trój-
wymiarowego w Katowicach ( 132 
uczniów), do kina w Raciborzu ( 194 
uczniów), do kina w Opolu (50 
uczniów), do teatru w Opolu ( 48 
uczniów), do teatru w Katowicach ( 80 
uczniów), do teatru muzycznego w Gli-
wicach ( 98 uczniów), do muzeum w 
Głogówku (50 uczniów) oraz wyjazd do 
Kotliny Kłodzkiej ( 41 uczniów). 

W ramach działania wzmacniające-
go współpracę z rodzicami oraz środo-
wiskiem lokalnym  zorganizowano  
spotkanie  z pracownikami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
(psychologami i pedagogami), na któ-
rym  przeprowadzono warsztaty psy-
chologiczne dla wychowawców i ro-
dziców pt. „Jak uchronić dziecko przed 
narkotykami, alkoholem i wczesną 
inicjację seksualną?”.  Dla środowiska 
lokalnego zorganizowano występy ar-
tystyczne uczniów w Domu Kultury, a  
w Hali Sportowej odbył się  04-
.12.2007 Turniej Piłki Siatkowej 
Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele. 

Podobny projekt pt. „Zajęcia poza-
lekcyjne rozwijające wiedzę, uzdolnie-
nia i zamiłowania oraz zajęcia z 
uczniami mającymi trudności w nauce” 
przeprowadzono równieŜ w Szkole 
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w 
Branicach. Uzyskano na niego kwotę 
19.925 zł. Autorkami projektu były: 
Krystyna Kędzierska ((od strony mery-
torycznej) i ElŜbieta Petecka (od strony 
finansowej). 

 W ramach projektu przeprowadzo-
no 450 godzin dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych. Uczniowie mieli do wyboru 
15 róŜnych form zajęć, m.in.: plastycz-
ne, sportowe, muzyczne, edukacyjne z 
języka polskiego, historii, przyrody, 

matematyki itd. Zorga-
nizowano równieŜ za-
jęcia specjalistyczne z 
terapii pedagogicznej i 
logopedii. 
Uczniowie mieli moŜ-
liwość uczestniczenia 
w bezpłatnym wyjeź-

dzie do Aquaparku w Tarnowskich 
Górach. 

Bez wątpienia projekty pozwoliły 
nam ciekawie zorganizować czas wol-
ny dzieci i młodzieŜy. Wielu z nich po 
raz pierwszy w Ŝyciu miało moŜliwość 
wyjazdu do teatru, kina, aquaparku czy 
na mecz pierwszoligowy. Warto pod-
kreślić, Ŝe wyjazdy te były dla uczniów 
zupełnie bezpłatne, poniewaŜ koszty 
przejazdu i bilety wstępu opłacane były 
z funduszy projektu. Cieszy nas, Ŝe 
umoŜliwili śmy naszym uczniom dostęp 
do atrakcyjnych form spędzania czasu, 
które ich rówieśnicy z miast mają na 
wyciągnięcie ręki... 

Liczby w procesie nauczania nie są 
najwaŜniejsze, ale świadczą czasami o 
zaangaŜowaniu pracowników szkół w 
pozyskiwanie dodatkowych środków. 
Pozwolę więc sobie nadmienić, Ŝe 
łącznie z róŜnych funduszy rządowych, 
europejskich, społecznych Gimnazjum 
im. Trzeciego Tysiąclecia pozyskało w 
latach 1999 - 2007  326.873 zł, a Szko-
ła Podstawowa  – 110.254 zł (lata 
2005-2007). 

Mamy nadzieję, Ŝe uda nam się 
uzyskiwać nadal środki z róŜnych pro-
jektów, po to, by wykorzystać je z jak 
największym poŜytkiem dla naszych 
uczniów. Bo to oni są dla nas najwaŜ-
niejsi. 

                     Alina Nowak 
AAlina NowAlina Nowak 

ak 
k 

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno- 
Szkolnego 

Alina Nowak 
 Branicach r Zespołu Gimnazjalno- 

Szkolnego 
w Branicach 

„BYŁEM W KINIE, W TEATRZE, NA ME-
CZU...”, czyli jak projekty oświatowe pomagają młodzieŜy i dzieciom cieka-
wie spędzać wolny czas 

                                                         Dyrektor Alina Nowak 
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AA 
 14 grudnia jak co roku w WDK  w Branicach spotkali się 
przyjaciele wraz z rodzinami ze środowisk  trzeźwościowych na 
uroczystym wieczorze opłatkowym. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście: ks. Alojzy Nowak, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia „Caritas Christi” w Branicach S.M. Joachima z Panią 
Zofią Humeniuk – członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Obecni 
byli pracownicy Oddziału Leczenia Odwykowego w Branicach.  
Wszyscy goście to osoby ze środowisk trzeźwościowych  ze  

Strzelec Opolskich, Raciborza, Głubczyc, Tarnowa Opolskie-
go, Zdzieszowic, Kietrza, Piotrowic Raciborskich, Branic i 
wielu innych miejscowości. Jak zwykle wszyscy obecni dzieli-
li się swoimi doświadczeniami i radościami z Ŝycia w trzeź-
wości. Wieczór zakończył się wspólnym dzieleniem opłatka i 
składaniem Ŝyczeń. Było duŜo momentów miłych i wzruszają-
cych. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy V-ce Pre-
zesa Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Amicus” w Brani-
cach P. Wojciecha Chuchla przy współpracy Grupy AA” No-
we śycie w Branicach” 

           Branice, dnia 14.12.2007 r. 

Nr G. 7441 b / 31 / 2007 
O G Ł O S Z E N I E 

 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedno-

lity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) 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) 

ogłasza 

I przetarg ustny nieograniczony 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości według:  -  KW 28529 i Nr działki 345/101;  

2/ Powierzchnia i połoŜenie:    - o pow.  0.0600 ha połoŜona we wsi Turków; 

3/ Opis nieruchomości: działka jest niezabudowana, naleŜy do terenów mieszkaniowych.  

4/ Cena nieruchomości:     -  990,00 zł; 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:     - 418,00 zł;  

6/ Cena nieruchomości łącznie:     – 1 408,00 zł; 

7/ Wadium: 141,00 zł 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zo-
stanie podatek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

działka Nr 345/101 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwier-
dzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie 

jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 14 stycznia 2008 roku  

o godzinie 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 8 stycznia 2008 r . wpłac ą w/w wadium 
do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu 

Gmin Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na 
dowodzie wpłaty wadium naleŜy umie ścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działki . 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 niŜ przed upływem 3 dni od momen-

tu odwołania lub zamknięciu przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie 
później niŜ 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, iŜ 

odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje prze-
padek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  

z uzasadnionych przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na ła-
mach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                                                                                 mgr Józef Małek 



Informator Branicki                                                                                                                                                                        11 

           Branice, dnia 14.12.2007 r. 

Nr G. 7441 b / 32 / 2007 

O G Ł O S Z E N I E 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 
261 poz. 2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-

wań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)  

ogłasza 

 II przetarg ustny nieograniczony 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 25543, nr działki 159/98; 

  - KW 25543, nr działki 161/96; 

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - działka Nr 159/98 o pow.  0.0200 ha połoŜona we wsi Jakubowice; 

   - działka Nr 161/96 o pow. 0.0.0400 ha połoŜona w Jakubowicach. 

3/ Opis nieruchomości:    - działka nr 159/98 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 24 o pow. uŜytkowej 66,50 m2.   Budynek jednokondy-
gnacyjny, zdewastowany; 

   - działka nr 161/96 jest niezabudowana i stanowi teren mieszkaniowy.  

4/ Cena nieruchomości: 

    - działka Nr 159/98 – 4 500,00 zł; 

    - działka Nr 161/96 –     801,00 zł 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  

    - działka Nr 159/98– 784,00 zł; 

    - działka Nr 161/96 – 418,00 zł. 

6/ Cena nieruchomości łącznie:    - działka Nr 159/98– 5 284,00 zł; 

                                                       - działka Nr 161/96 – 1 219,00 zł. 

7/ Wadium: 

    - działka Nr 159/98  - 528,00 zł; 

   - działka Nr 161/96   - 122,00 zł. 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek 
VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

działki Nr 159/98 i 161/96  – 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  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości 

następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. 

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 14 stycznia 2008 roku  

o godzinie 12 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 8 stycznia 2008 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym za 
datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 

dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numery działek . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwró-
cone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu 

przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ 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 nota-
rialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie usta-

lonym 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  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokal-
nej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                                                                                 mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 

Odeszli 
W  październiku i listopadzie  2007 r.: 
 
Pitner Władysław l.78 - Dzbańce Osiedle, 
Rączy GraŜyna l.45—Dzbańce Osiedle, 
Hutyra Michał l.66 - Branice, 
Marcińczyk Rudi l. 71—Branice, 
Klima Franciszek l. 69—Branice, 
Dziubras Michalina l. 81 - Dzbańce Os., 
Bobowski Józef l. 77—Jędrychowice, 
Górna Stefania l. 83 - Boboluszki, 
Białek Bogdan l. 55 - Bliszczyce, 
______________________________ 

 

Urodzili się 
Wittek Samanta Kaja - Branice, 
Szukalska Aniela - Branice, 
Heba Wiktor—Lewice, 
Miklis Maja Natawa. 
 _____________________________ 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

Bili ński Grzegorz - Skrobacz Marzena Bobolusz-
ki, 
Maksymowicz Edward (Grodczany) - Moritz 
Teresa (Włodzienin), 
Janicki Martin (Branice) - Jania Anna (Branice), 
Sklikas Jorgas - Ulanowska Iwona (Branice), 
Andruchowicz Jan (Uciechowice) - Rusnarczyk 
Agnieszka (Racibórz), 
Rokicki Roland (Dzbańce Osiedle) - Pytlas Beata,, 
Gołąb Marcin (Pilszcz) - Besz Dominika 
(Wysoka), 
Świątek Przemysław - Sajecka Beata 
(Włodzienin), 
Winnicki Marcin (Bliszczyce) - Brzostowicz Anna 
(Chrzelice), 
Czernicki Joachim (Koźle) - Krokosz Irena 
(Boboluszki), 
Krzeszawiec Grzegorz(Opole)- Bielecka Patrycja 
(Branice), 
Przybysz Maciej - Enenkiel Justyna (Dzbańce-
Os.), 
Oleksy Wojciech—Furman ElŜbieta (Włodzienin 
–Kolonia), 
Baca Sebastian (Jakubowice) - Władaczyńska 
Justyna (Nowa Cerekwia), 
Jaworek Wojciech (Branice) - Lichwa Magdalena, 
Deberny Łukasz (Włodzienin) - Cieślik Dorota 
(Włodzienin Kolonia), 
Gumienny Tomasz (Branice) - Kwapis Kamila 
(Bliszczyce). 
 

Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 

Statystyka 

Jest nas w gminie   7401  
mieszkańców 

W tym kobiet 3770 

Od początku roku: 
    zmarło   89 osób 

  urodziło się 41 dzieci 

„NajwaŜniejsze jest aby gdzieś istniało to, czym się Ŝyło; 
i zwyczaje, i święta rodzinne, i Dom pełen wspomnień.” 

      Antoine de Saint-Exupery 
 W ubiegły piątek, tj.14 grudnia 2007r. gościliśmy w naszym urzędzie małŜon-
ków, którzy w tym roku obchodzili „Złote Gody”. Na uroczystość zostało zaproszo-
nych aŜ 9 par małŜeńskich. Jednak za względu na stan zdrowia  nie wszyscy mogli 
nas zaszczycić swoją obecnością. Obecni byli państwo Michalina i Jan Jabłońscy i 
Maria i Józef Kamińscy z Boboluszek, Helena i Józef Janowscy oraz ElŜbieta i 
Władysław Kuśnierscy z Gródczan, Pani Halina Kamieńska (Cd na stronie nr 4)


