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ZESPÓŁ TANECZNY „KAPRYS” Z BRANIC  
MISTRZ EUROPY I WICEMISTRZ ŚWIATA 2013 

Zespół Taneczny „Kaprys” działa 
przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w 
Branicach. Od wielu lat promuje nasz 
region odnosząc liczne sukcesy w kraju 
i za granicą. Grupy wchodzące w skład 
„Kaprysu” przygotowują tańce estrado-
we i mażoretkowe (marszowe).Tańczą 
przemarsze uliczne do orkiestr dętych 
oraz choreografie sceniczne z pałkami  
i pomponami. Pod koniec kwietnia  
z Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów 
M a ż o r e t k o w y c h  „ P a r a d a  
2013”przywieźli śmy złote medale.  
W maju w Amfiteatrze Opolskim pod-
czas Mistrzostw Polski Mażoretek zdo-
byliśmy tytuł MISTRZA POLSKI  
w kategorii show-juniorki. Tym samym 

nasza choreografia uzyskała nominację 
do Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Świata Tańców Mażoretkowych. Po 
wakacyjnych treningach pod koniec 
sierpnia wyjechaliśmy na Węgry. 
Zwiedziliśmy Budapeszt, a następnego 
dnia wraz z ok. siedemdziesięcioma ze-
społami z jedenastu krajów uczestni-
czyliśmy w paradzie marszowej ulica-
mi Tatabanyi podczas otwarcia Mi-
strzostw Europy. Dziesięciu międzyna-
rodowych sędziów oceniało nasz wy-
stęp sceniczny. Za niezwykłą chore-
ografię „Ogniste ptaki” przyznano nam 
najwyższą liczbę punktów, złoty medal 
dla Polski i tytuł MISTRZA EUROPY 
Tańców Mażoretkowych w kategorii 
„show”. Srebrny i brązowy medal wy-

walczyły szkoły tańca z Klimowska  
i Taldom z Rosji. Radości i łez wzru-
szenia nie było końca.  

1 września w Pradze branickie ma-
żoretki wytańczyły tytuł WICEMI-
STRZA ŚWIATA. Otrzymaliśmy pu-
char, wysłuchaliśmy Mazurka Dąbrow-
skiego i bardzo szczęśliwi z medalami 
na piersiach zwiedziliśmy Pragę. Mi-
strzowski skład zespołu tworzą: Justyna 
Pączko, Julita Węglarz, Karolina Da-
nielewicz, Aleksandra Wąsowska, Jo-
anna Zakowicz, Zuzanna Pietrzyńska, 
Weronika Poremba, Anna Zacharska, 
Paulina Herbut, Emilia Ciastoń, Wikto-
ria Kaczmarczyk, Natalia Łokietek, Ja-
kub Adamski i Krzysztof Kaczmarzyk. 
Kierownikiem zespołu jest Lidia 
Szpak, a choreografie tańców od wielu 
lat tworzy Aleksandra Szpak. W przy-
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gotowaniach do zagranicznych wy-
praw skutecznie wspierała nas Pani 
Dyrektor naszej szkoły Teresa Jajdel-
ska, za co serdecznie jej dziękujemy. 

Gorące podziękowania należą się 
też sponsorom, bez pomocy których 
nasze wyjazdy i sukcesy nie byłyby 
moż l iwe,  a są  wś ród nich:  
GMINA BRANICE, STAROSTWO 
POWIATOWE W GŁUBCZY-
CACH, MLECZARNIA „TUREK” 
Z A K Ł A D  G Ł U B C Z Y C E , 
„GALMET” GŁUBCZYCE, TOP 
FARMS GŁUBCZYCE, BANK 
SPÓŁDZIELCZY NAMYSŁÓW 
ODDZIAŁ BRANICE, JÓZEF JUR-
KIEWICZ „ZŁOTY KŁOS”, 
BRENNTAG POLSKA KĘDZIE-
RZYN-KOŹLE, DANIEL MAĆKO 
BETBRUK, ,SPOKOJNA PRZY-

STAŃ, ANNA SYTY BIURO RA-
CHUNKOWE, ADAM LESZCZYŃ-
SKI KANCELARIA PODATKOWA, 
PPUH LEMET BRANICE, FHU 
ADAM ZAPOTOCZNY, LESŁAW 
CIEŚLA SKLEP „U HEŃKA”, TO-
MASZ GATNER, FHU DARIUSZ 
PARADOWSKI, TAFO „TWOJA AP-
TEKA” W BRANICACH, DARIUSZ 
OLECH HURTOWNIA NAPOJÓW, 
ALEKSANDER KOTWICA PRZE-
WOZY, ELEKTROMET GOŁUSZO-
WICE, OKNA „U BACY” GŁUB-
CZYCE, FHU VIWA GŁUBCZYCE, 
GALON PALIWA, MOTO ADIII SE-
RVICE BRANICE, COM-KAB 
GŁUBCZYCE.  

Lidia Szpak 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 
OD DNIA 18 CZERWCA DO DNIA 26 SIERPNIA 2013 ROKU 

(w okresie od 5 – 18 sierpnia br. urlop wypoczynkowy)  
 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 

1. Podpisałam Akty Notarialne na sprzedaż działek w Branicach (P. Jamrozik) i w Niekazanicach (P. Bryll) oraz na sprze-
daż dwóch mieszkań w Branicach (P. Sieniakiewicz i P. Rudniccy). 

2. Spotkałam się z Komendantami Policji Powiatowej w Głubczycach i Komisariatu Policji w Kietrzu (omawiane były 
największe problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz projekt wprowadzenia monitoringu miejscowości). 

3. Zorganizowałam spotkanie w sprawie przebudowy mostów granicznych Wiechowice-Vavrovice i Dzierzkowice-
Dzierzkowice. Czeską stronę reprezentowali m.in: projektanci oraz przedstawiciele instytucji zarządzających mostami 
i drogami. Ze strony polskiej, poza Gminą Branice udział wziął Starosta Powiatu Głubczyckiego. Otrzymaliśmy do 
analizy projekt przebudowy mostu w Dzierzkowicach. 

4. Podpisałam umowę w PROW na publikacje książki o Branicach. 

5. Uczestniczyłam w konferencji poświęconej środowisku zorganizowanym przez WFOŚiGW w Opolu z okazji 20-lecia 
jego działania. Gmina Branice otrzymała wyróżnienie - statuetkę „W trosce o środowisko”, za podjęcie w 2012 r. dzia-
łań chroniących środowisko naturalne (budowa oczyszczalni ścieków w Branicach i ograniczenie emisji CO2 poprzez 
termomodernizację budynku UG). 

6. Spotkałam się z przedstawicielem firmy STAJLNET, która zamierza jeszcze w roku bieżącym rozpocząć budowę 
światłowodu do miejscowości: Włodzienin-Kolonia, Niekazanice, Wódka, Dzbace-Osiedle, Posucice, Bliszczyce, a 
także z przedstawicielem firmy WWNET z Raciborza, która ma zamiar rozpocząć budowę radiowej sieci internetowej. 

7. Podpisałam Akty Notarialne na przejęcie od ANR Opole nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków, zgodnie  
z umową o bezzwrotną pomoc finansową dla Gminy Branice (otrzymaliśmy na realizację budowy 2 przepompowni  
i tranzytu kanalizacji sanitarnej z Wysokiej do oczyszczalni Branice - 778.513,34,-). 

8. Podpisałam Akty Notarialne na nieodpłatną służebność gruntową dla sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej z Wyso-
kiej do oczyszczalni Branice. 

9. Unieważniliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z uwagi na zbyt wysokie koszty usługi i brak jej po-
krycia w budżecie gminy. Zaproponowana przez oferenta cena przewyższała o ponad 40 % przyjętą wysokość opłaty 
za odbiór odpadów nałożonych na osobę w gminie. Przygotowujemy się do ogłoszenia drugiego przetargu. Do czasu 
jego rozstrzygnięcia usługę odbioru i zagospodarowania odpadów będzie wykonywała firma REMONDIS. 

10. Wspólnie z Komisją Rolną i Przewodniczącymi Komisji RG Branice omawialiśmy sprawę zmianę klasyfikacji zaora-
nych dróg gminnych. 

11. Zorganizowaliśmy gminne zawody pożarnicze w których uczestniczyło ponad 30 drużyn z naszej gminy i z terenu 
Czech. 

12. Spotkałam się z przedstawicielami firm zainteresowanych budową na terenie gminy biogazowni, fermy wiatrowej  
w Branicach i ogniw fotovoltanicznych. 

13. Uzgadniałam ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Głubczycach sprawę wykupu przez SM gruntu pod budynkiem  
w Dzierzkowicach i Bliszczycach. 

14. Kończymy sprzedaż przęseł mostowych i urządzeń z nieczynnych hydroforni w Posucicach i Włodzieninie-Kolonii.  

15. Uczestniczyłam w 4 spotkaniach dotyczących organizacji dożynek gminnych. 
16. Wyliczyliśmy oszczędności w ogrzewaniu budynku administracyjnego UG po termomodernizacji.  

I tak:  
sezon 2010/2011 - koszt 39.826,80 PLN, 
sezon 2012/2013 - koszt 24.390,85 PLN 
oszczędności – 15.435,95 PLN 

 

INWESTYCJE  I REMONTY: 

1. Zorganizowaliśmy rady budowy dla: 
− remontu budynku SP we Włodzieninie, gdzie uzgadnialiśmy stan zaawansowania prac, zmian do przyjętego projektu 

(rury CO) oraz konieczność dokonania robot dodatkowych (wzmocnienia łącznika poprzez osadzenie belki stalowej 
oraz wykonania nowego pokrycia na zadaszeniu przy łączniku, nowe drzwi do przedszkola i szkoły, nowa płyta beto-
nowa na podwórku, uzupełnienie ogrodzenia od strony rowu, zabudowy rur CO w pomieszczeniach przedszkola i ma-
lowania wszystkich pomieszczeń przedszkola),  
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− remontu budynku żłobka, gdzie uzgadnialiśmy zaawansowanie robót oraz roboty dodatkowo na korcie (ułożenie na 
całym boisku geowłókniny, która powstrzyma zatykanie się drenów odwadniających boisko). Sposób zagospodarowa-
nia terenu był kontrolowany przez przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (sprawa wycięcia dwóch 
drzew przy korcie, zmiana nawierzchni kortu z mączki na sztuczną trawę, zmiana ciągu komunikacyjnego od strony 
południowej, przycięcia posuszu na wszystkich drzewach wokół kortu oraz zakupu siatki do rynien na całym budyn-
ku). Obecnie kończy się płytkowanie korytarzy, oraz rozpoczęto układanie wykładziny w pomieszczeniach na I piętrze 
budynku. Kończona jest budowa kortu tenisowego i rozpoczęto układanie kostki brukowej do wejścia głównego.  

2. Dokonaliśmy odbioru remontu świetlicy w Boboluszkach. Koszt podstawowego remontu to kwota 89.999,97 złotych,  
z czego otrzymamy z PROW 80% kosztów netto. W czasie remontu wyniknęła konieczność wykonania robót dodatko-
wych tj; wykonanie nowych rynien, usunięcie izolacji stropu i wykonanie nowej podłogi na piętrze, wykonanie no-
wych drzwi i okna w dobudowanym aneksie sanitarnym, budowa nowych 3 kominów. Roboty te kosztowały dodatko-
wo budżet gminy 44.088,38 złotych. 

3. Rozpoczęliśmy remont WDK w Branicach. Remont prowadzi firma budowlana BUDMISTRZ z Kędzierzyna-Koźla.  
W ramach remontu będą wykonane roboty dodatkowe obejmujące:  

 zamontowanie nowych rynien (wszystkich), powiększenie okna zsypowego w piwnicy, wykonanie drenażu piwnicy, 
budowa nowej studni z pompą pływającą, nałożenie nowych tynków renowacyjnych w piwnicy, obudowa ław funda-
mentowych w piwnicy i komina, iniekcja ścian w piwnicy i korytarzu oraz wydzielenie dla OSP odrębnego WC i po-
mieszczenia na szatnię. Wykonana zostanie również nowa ościeżnica pod nową bramę garażową,  

4. Wykonaliśmy w ramach własnych środków budżetowych: 

− chodnik z kostki brukowej na ul. Słonecznej na odcinku Słoneczna 5 do hotelu. Koszt zadania to kwota 18.248,54 
złotych środki gminne i 5.595,26 złotych środki Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 5. 

− remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach (łatanie dziur) i wyznaczenie trasy chodnika przy Ośrodku 
Zdrowia (słupki z łańcuszkami, 2 ławki i kosz na śmieci) kosztem 10.304,77 złotych, 

− łatanie dziur na zimno w Branicach kosztem 9.897,51 złotych, 

− budowę parkingu przy Przedszkolu w Branicach (parking z kostki brukowej, nowe ogrodzenie z wykorzystaniem  
ogrodzenia zdemontowanego z parku w Branicach) za kwotę 28.293,54 złotych, 

− budowę drogi gminnej tłuczniowej we Włodzieninie (w kierunku P. Wojtuś) oraz cząstkowy remont drogi k/P. Ste-
faniszyn za kwotę 12.993,60 tysięcy złotych. 

5. Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę i remont dróg asfaltowych w Dzbańcach-Osiedlu, Gródczanach i Bliszczycach. 
Prace rozpoczną się od 27 sierpnia br. w Dzbańcach-Osiedlu. Termin zakończenia prac ustalono na 15 września br. 

6. Rozpoczęliśmy budowę drogi tłuczniowej w Lewicach, od asfaltu od P. Kuzary za ostatni budynek). Wymagane będzie 
jeszcze wykonanie dodatkowych prac związanych z odwodnieniem tej drogi. 

7. Rozpoczęliśmy remont dachu na budynku świetlicy w Lewicach. 

8. Przygotowujemy do zasiedlenia lokale socjalne we Włodzieninie i Jędrychowicach oraz Niekazanicach-Kałduny. Wy-
posażyliśmy już 2 mieszkania we Włodzieninie w nowe źródła ogrzewania (piec z podkową w jednym pomieszczeniu 
połączony z grzejnikiem CO w drugim pomieszczeniu). Obecnie oczekujemy na fakturę za tę usługę. Takie rozwiąza-
nie musimy zastosować jeszcze w jednym mieszkaniu w Jędrychowicach i u P. Michałowskiej we Włodzieninie. 

9. Ustalaliśmy warianty i koszty budowy drogi we wsi Jakubowice wraz z niezbędnym jej odwodnieniem. Roboty na tej 
drodze wykonamy w miesiącu wrześniu br.  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie omawiano sprawy dotyczące 
przygotowania do sezonu letniego i bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

2. Uczestniczyłam w posiedzeniu rady Programowej LGD gdzie omawialiśmy odwołanie od odmowy finansowania 
wniosku złożonego przez przedsiębiorcę z terenu gminy Kietrz. 

3. Uczestniczyłam w spotkaniu roboczym dot. wrześniowych strażackich ćwiczeń polsko-czeskich w ramach realizowa-
nego projektu z 2010 r.„Wzmocnienie działania jednostek OSP przy powodziach”. 

4. Uczestniczyłam w uroczystościach Święta Policji w Głubczycach. 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Gminne Święto Plonów - Dzbańce-Osiedle 2013  
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się 

1 września w miejscowości Dzbańce- 
Osiedle. 

Padający od rana deszcz i ciężkie ciem-
ne chmury budziły wśród organizatorów 
poważne zaniepokojenie, lecz w od chwi-
li gdy wyruszył korowód dożynkowy,  
z początku nieśmiało a za chwilę już w 
pełnej krasie na niebie pojawiło się pięk-

ne słońce. Korowód dożynkowy przez 
odświętnie przystrojoną miejscowość 
prowadziła czeska orkiestra dęta, za którą 
podążał w tanecznych układach zespół 
mażoretek z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Branicach. Za nimi ko-
lejno szli: starostowie dożynek –  pani 
Helena Wieczosek i  pan Piotr Enenkiel  
z okazałym bochnem chleba wypieczo-
nym z mąki z tegorocznych zbiorów, 
włodarze gminy z panią wójt Gminy Bra-
nice, radni gminy i powiatu, przedstawi-
ciele sołectw z misternie wyplecionymi 
koronami, oraz mieszkańcy Dzbaniec-
Osiedla i licznie przybyli goście.  

Uczestnicy uroczystości udali się na-

stępnie do miejscowego kościoła, w któ-
rym odprawiona została msza w intencji 
rolników gminy i gdzie zostały poświę-
cone ustawione wokół świątyni korony. 

Następnie główne uroczystości przenio-

sły się na płytę 
miejscowego bo-
iska sportowego. 
Tutaj  każdy 
mógł znaleźć coś 
dla siebie. Były 
pyszne swojskie 
wypieki, chleb 
specjalnie na tę 

okazję  up ieczony  
w piekarni w Wysokiej, 
swojski smalec i kiszo-
ny ogórek, loteria fan-
towa, oraz gotowany 
ser. Nie zabrakło też 
różnorakich atrakcji dla 
najmłodszych, i nie tyl-
ko. Wielkim powodze-

niem cieszyły się 
karuzele, ogromne 
huśtawki, tor sa-
m o c h o d o w y  
i dmuchane zamki.  

Na specjalnie 
przygotowanej wy-
stawie, Sołectwa 
zaprezentowa ły 
misternie wykona-
ne korony żniwne, 
które swą formą  
i mistrzostwem 
wykonania wzbu-
dzały podziw oglą-

dających. Za swą inwencję twórczą i 
ogrom wykonanej pracy, zostały doce-
nione i nagrodzone elektrycznymi fryt-
kownicami. W tym roku, oprócz korony 
gospodarzy dożynek, swoje korony za-

prezentowały sołectwa: Dzierżkowice, 
Uciechowice, Jakubowice, Gródczany, 
Wysoka, Boboluszki, Posucice, Bliszczy-
ce, Włodzienin i Wódka.  

W przemówieniu otwierającym główną 
część dożynek, wójt Gminy Branice, pani 
Maria Krompiec podziękowała rolnikom 
za ich całoroczną wytężoną pracę i zebra-
ne plony.  

Wyróżniający się rolnicy i osoby szcze-
gólnie zaangażowane w rozwój społecz-
ności lokalnej, zostały uhonorowane po-
dziękowaniami i listami gratulacyjnymi. 

Przede wszystkim podziękowano rolni-
kom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
Pan Mirosław Barski z Posucic, Pan Jan 
Bartoszewski z Niekazanic, Pan Mariusz 
Kot z Jędrychowic i Pan Jacek Wołosz-
czuk z Dzbanic 
Ponadto wyróżniono: 

Pana Krzysztofa Gawęckiego, Prezesa 
Zarządu Spółki TOP FARMS w Głub-
czycach za promowanie przez Spółkę no-
woczesnych rozwiązań w rolnictwie, sta-
nowiących wzór dla wszystkich rolników 
oraz za wieloletnią i aktywną współpracę 
ze środowiskiem wiejskim Gminy Brani-
ce. 

Pana Marka Szyhyńskiego, za propago-
wanie na ziemi branickiej historii Płasko-
wyżu Głubczyckiego z okresu Średnio-
wiecza i II wojny światowej, oraz za pod-
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jęcie  inicjatywy utworzenia Parku Histo-
rycznego we Włodzieninie. 

Pani Urszuli Lenartowicz sołtysowi wsi 

Jakubowice, Pani Beacie Nowak liderowi 
Odnowy Wsi i zarazem sołtysowi wsi 
Uciechowice - podziękowano za podej-
mowanie szeregu inicjatyw wspomagają-
cych integrację mieszkańców oraz za 
kontynuowanie wielu tradycji przodków. 

Pani Irenie Bilkiewicz sołtysowi wsi 
Wysoka oraz Stowarzyszeniu ALE BAB-
KI w Wysokiej oraz Stowarzyszeniu 
BRANICZANKI - podziękowano za po-
dejmowanie działań sprzyjających inte-
gracji społeczności lokalnej oraz za pracę 
i czas oddany dla budowania wspólnoty 
mieszkańców. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
zabawę. Jako pierwszy, licznie zgroma-

dzonym uczestnikom 
uroczystości, zaprezento-
wał się czeski zespół in-
strumentalno-wokalny 
„KOBEŽANKA”, który 
w typowym dla naszych 
czeskich sąsiadów stylu  
i repertuarze zaprezento-
wał znane i lubiane 
utwory. 
Następnie, w dużym blo-
ku artystycznym zapre-
zentowali się młodzi 
mieszkańcy gminy. Wy-

stąpiły zarówno zespoły jak i soliści. Pre-
zentowały się przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazjum oraz starsi już 

uczniowie szkół 
średnich. Aplauz 
o g lą d a ją c y c h 
wzbudzały popi-
sy przedszkola-
ków, prezentują-
c y c h  t ań c e  
w różnych sty-
lach i z różnych 
stron świata. 
Ogromne brawa 
zebrały też ze-

społy tameczne „IMPULS”, soliści oraz 
zespół wokalny z branickiego gimna-
zjum. 

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp gwiazdy wieczoru, zespołu 
„DREAM ABBA”, którego repertuar 
spotkał się z gorącym przyjęciem pu-
bliczności. Atrakcje tego dnia zakończył 
imponujący pokaz sztucznych ogni, po 
którym wszyscy uczestnicy dożynek przy 
doskonałej muzyce zespołu „Forte” bawi-
li się znakomicie do późnych godzin noc-
nych. 

Wszyscy obecni mogli zapoznać się 
również z najnowszym sprzętem rolni-
czym, który prezentowany był obok 
głównej areny uroczystości. Ogrom  
i możliwości tych maszyn robiły wielkie 
wrażenie na każdym, kto nie ma na co 
dzień zbyt silnych związków ze współ-
czesnym rolnictwem. 

Sprawną organizację ruchu i bezpie-
czeństwo bawiącym się zapewniali nieza-
wodni jak zwykle strażacy ochotnicy z 
jednostek OSP w Branicach i Lewicach. 

Pomimo drobnych potknięć i początko-
wo nieprzyjaznej aury całość imprezy 
można zaliczyć do bardzo udanych. 
Mieszkańcy Dzbaniec – Osiedle spisali 
się na medal, za co należą się im szcze-
gólne podziękowania. Podziękowania 
składamy również wszystkim sponsorom, 
wśród których wyróżnić należy Spółkę 
TOP FARMS i TOP FARMS AGRO  
z Głubczyc. Dzięki ich wsparciu finanso-
wemu i rzeczowemu miejscowość 
Dzbańce – Osiedle może się poszczycić 
pięknym boiskiem sportowym oraz no-
wym wyposażeniem świetlicy. Dziękuje-
my także : Przedsiębiorstwu Produkcyjno 
– Usługowo – Handlowemu GALMET 
Stanisław Galara, Danuta Galara, Robert 
Galara s.j. i F.H.U Jarosław Sęga. 

Do zobaczenia za rok na kolejnym 
Święcie Plonów. 

Małgorzata Marchel, Janusz Kaczmarek 

Gminne Święto Plonów - Dzbańce-Osiedle 2013  
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Gminne Święto Plonów - Dzbańce-Osiedle 2013 w obiektywie 
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Gminne Święto Plonów - Dzbańce-Osiedle 2013 w obiektywie 

Foto: Janusz KaczmarekFoto: Janusz KaczmarekFoto: Janusz KaczmarekFoto: Janusz Kaczmarek    
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29 czerwca i 24 sierpnia br. we wsi 
Wysoka, Gmina Branice odbyły się 
imprezy integracyjne, dla mieszkań-
ców. W czerwcu zorganizowano 
„Piknik Rodzinny” skierowany 

przede wszystkim do dzieci i mło-
dzieży w związku z rozpoczynający-
mi się wakacjami. Piknik rozpoczął 
występ dzieci z miejscowego Przed-
szkola, następnie przeprowadzono 
liczne gry i zabawy sportowe dla 
dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. 
Na koniec imprezy było wspólne pie-
czenie kiełbasek na ognisku i oczywi-
ście zabawa do godzin nocnych.  

W sierpniu zorganizowano Dożynki 
Wiejskie połączone z pożegnaniem 

wakacji. Dożynki 
uświetnił występ 
zespołu IMPULS 
z ZGS Branice 
oraz soliści Mar-

tyna Nowak, Szy-
mon Misiurka  
i Radosław Zieliń-
sk i .  Występy  
i piękne śpiewanie 
zachwyciły zgro-
madzonych. Dla 

wszystkich zorganizowano gry i za-
bawy sportowe, a dla najmłodszych 
atrakcją były darmowe dmuchane 
zamki. Podsumowaniem dożynek by-
ła oczywiście zabawa taneczna. Pod-
czas trwania obu imprez czas miesz-
k a ń c o m 
umilał ze-
spół mu-
zyczny Pa-

na Stanisława Platy z Wysokiej. Obie 
imprezy zorganizowała Pani Sołtys 

wspólnie z Pania-
mi ze Stowarzy-
szenia ALE BAB-
KI przy bardzo 
dużej pomocy Pa-
n a  E d w a r d a 
Czyszczoń, straża-
ków z miejscowej 
OSP, Pana Zdzi-
sława Telegi oraz 
miejscowego Klu-
bu Sportowego,  
a zwłaszcza Pana 

Aleksandra Panek. Wszystkie dzieci 
na obu imprezach zostały nagrodzone 
i obdarowane słodyczami. 

Imprezy były bardzo udane i mamy 
nadzieję że spodobały się mieszkań-
com wsi, oraz że wpiszą się w kalen-
darz stałych imprez organizowanych 
w naszej miejscowości. Pogoda była 
cudowna. Było bardzo słonecznie  
i bardzo ciepło. 

Wszystkim osobom, które pomaga-
ły nam zorganizować te imprezy bar-
dzo serdecznie dziękujemy. 

Sołtys wsi Wysoka  
oraz Stowarzyszenie ALE BABKI  

z Wysokiej 

Co nowego  w Wysokiej? 
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Dożynki Parafialne w Posucicach 
Wieś Posucice położona jest w malow-

niczej części gminy Branice. Jej położe-
nie stwarza wiele możliwości pięknego 
przystrojenia posesji, co też wykorzystali 

mieszkańcy podczas tegorocznych Doży-
nek Parafialnych, które odbyły się 8 
września. Organizacyjnie wieś podzielo-

na jest na cztery grupy 
przygotowujące dożyn-
ki. W tym roku grupa 
trzecia miała możliwość 
pokazania swoich pomy-
słów i możliwości. Sta-
nęli na wysokości zada-
nia i w dniu święta rolni-
ków dekoracje prezento-
wały się bardzo okazale. 
Piękne ozdoby ze słomy 
oraz zebranych płodów 
rolnych wzbudziły za-
chwyt mieszkańców 
oraz przybyłych gości. 
Każdy obecny na Mszy 
Świętej otrzymał rów-
nież kawałek, upieczo-
nego specjalnie na tą 
okazję, chleba dożynko-
wego. 

Starannie wykonana 
korona dożynkowa zo-
stała również zaprezen-
towana podczas Doży-
nek Gminnych w Dzbań-
cach-Osiedle.  

Tegoroczne dożynki w 
Posucicach można uznać 
za udane, zarówno pod 

względem or-
ganizacyjnym 
jak również 

sprzyjającej aury.  
 

        Mieszkańcy Posucic    
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Festyn rodzinny w Bliszczycach 
W piękne słoneczne popołudnie 8 września w Bliszczycach, Rada Sołecka, Koło Go-

spodyń Wiejskich i miejscowa jednostka OSP zorganizowali na miejscowym placu za-
baw jesienny festyn rodzinny. 

Dla mieszkańców i gości miejscowe panie przygotowały bufet w którym każdy mógł 
wybierać z szerokiej gamy różnych specjałów. Rozstawione stragany kusiły wielkim 

asortymentem okolicznościowych gadże-
tów, wzbudzających wielkie zainteresowa-
nie zwłaszcza wśród najmłodszych uczest-
ników festynu. Dla nich przygotowano 
również wiele atrakcji, z których główną 
była karuzela sprowadzona specjalnie na tą 
imprezę. 

Dla uczestników przygotowano był bar-
dzo bogaty i urozmaicony program. Na po-
czątku wystąpili pensjonariusze miejscowe-
go DPS-u z interesującą inscenizacją pla-
styczno-wokalną która spotkała się z du-
żym uznaniem licznie zgromadzonej wi-
downi. Po krótkiej przerwie wystąpiły róż-
ne grupy wiekowe zespołu „IMPULS”. Zaprezentowane 
przez nie układy taneczne, perfekcja w ich wykonaniu 
oraz oszałamiające stroje tancerzy wywarły ogromne 
wrażenie na widzach. Swoje ponadprzeciętne umiejętno-
ści wokalne zaprezentowała również Dominika Sozańska 
z Włodzienina, która wykonała kilka utworów z klasyki 
muzyki rozrywkowej. Część artystyczną zakończył wy-
stęp zespołu breakdance „Squad-Posucice”. 

Dwa wykonane przez zespół układy taneczne wzbudzi-
ły aplauz zwłaszcza młodszej części widowni. 

Po części artystycznej rozpoczęła się biesia-
da, która przy akompaniamencie zespołu 
„Plata” trwała do późnych godzin nocnych. 
Organizatorzy pragną podziękować wszyst-
kim sponsorom, i osobom które swoim za-
angażowaniem i wkładem pracy przyczyni-
ły się do sukcesu i sprawnego przebiegu fe-
stynu. 

Janusz Kaczmarek 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, 

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu  02 września 2013 roku zostało wywieszone  

ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym  
na nieruchomość oznaczoną według  

1. Działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G-
00036047/9 położona w  miejscowości Lewice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku kilkurodzinnym 
Nr 75, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej 52,80 m2 wraz z 
udziałem w działce siedliskowej Nr 411 

3. Cena ułamkowej części działki :        - 287,27 zł. 

4. Wartość lokalu:                             - 56.794,73 zł 

5. Koszty przystosowania:                     - 918,00 zł 

6. Cena nieruchomości łącznie:        - 58.000,00 zł 

7. Wadium:                                          - 5.800,00 zł. 

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie 
przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  
2 października 2013 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferen-
cyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli najpóźniej w dniu 27 września 2013 r. wpłacą w/w wa-
dium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS 
Namysłów 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. Zazna-
cza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane do-
tyczące położenia nieruchomości 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej BIP Gminy Branice, zamieszczenie na łamach gaze-
ty lokalnej: Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  

 Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 
 
                       Wójt Gminy Branice 
                         Maria Krompiec 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 11 września 2013 roku zostało wywieszone 
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do 

sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisana w KW 
OP1G/00021372/8 położona w miejscowości Brani-
ce. 

2. Opis nieruchomości: 

− nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym 
nr 61A o pow. użytkowej 21,30 m2  położony  
w miejscowości Branice w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej. Nieruchomość ma kształt wielokąta 
ukształtowanie pionowe korzystne i posiada uzbro-
jenie w sieć wodociągową, elektryczną oraz ogrze-
wanie piecem na drzewo. Działka stanowi teren za-
inwestowany /zabudowany/ i ma dostęp do drogi  
o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest przed-
miotem umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 
2015 roku. 

3. Cena nieruchomości –  21.970,00 zł. 

4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność 
w formie przetargu. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, 
oraz przez zamieszczenie na łamach gazety lokalnej 
Rzecz Powiatowa. 

 Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni  
tj. do dnia 02.10.2013 r.  

 

 

 

 

 

 Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 
 
                   Wójt Gminy Branice 
                      Maria Krompiec 

OGŁOSZENIE  
Wójt Gminy Branice informuje,  

że w dniach od 26 do 28 września 2013 r. w godzinach od 900 do 1700  

na terenie gminy Branice zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon.  

Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz dętki należy dostarczyć w w/w dniach  

na plac byłej cegielni przy ul. Młyńskiej w Branicach, 

Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne) oraz bez felg. 

Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd. 
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W sierpniu 2013r. 

 

Urodzili się 
1. Ziomko Dawid - Wysoka. 
2. Zacharko Aleksander - Boboluszki. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Grądowski Grzegorz (Wysoka) – Plata 
Kinga (Wysoka). 

2. Korszyłowski Marcin (Boboluszki) – 
Sikora Weronika (Krzyżowice). 

3. Kaczor Łukasz (Wysoka) – Skrobacz 
Sandra (Wysoka). 

4. Tańska Magdalena (Branice) – Mazur 
Łukasz (Bogdanowice). 

5. Kowalska Katarzyna (Branice) – 
Krzysztoń Jacek (Bogdanowice). 

6. Antoszczyszyn Czesław (Włodzienin) 
– Laszczak Izabela (Cieszyn). 

Wielu szczęśliwych  
        wspólnych lat życia! 

Odeszli  
 

1. Jeziorski Henryk - lat 51, Wódka. 
2. Soboń Irena - lat 50, Lewice. 

3. Szindler Teresa - lat 72, DPS Dzbańce-
Osiedle. 

4. Muschik Edward - lat 74, Wódka. 

5. Podróżna Jadwiga - lat 81, DPS Blisz-
czyce. 

6. Drozd Stefania - lat 75, DPS Dzbańce-
Osiedle. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6839 mieszkańców,  
w tym 3515 kobiet. 

W sierpniu 2012 r. było nas  
6962 osoby. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje,  

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejsco-
wości Branice oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały 

wywieszone dnia 23.08.2013r. obwieszczenia  
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

„Przebudowie drogi wojewódzkiej  
nr 419 w miejscowości Branice”  

Zakres inwestycji obejmujący realizowane przedsięwzięcie: 1300, 1289, 
791, 1297, 785/2, 1298, 790, 789, 788, 787, 786, 1281, 598, 597, 596/1, 595/-
2, 1305/1, 1304, 1265, 1262, 1242/2, 1252/2, 1216/6, 1329, 1222/1, 1223/2, 
1223, 1223/1, 1222/2, 1228/1, 1227/1, 1216, 1226, 275/6, 1224/1, 1222/3, 
1229/2, 1221, 1217, 1188/1, 1182, 1179/1, 1216/1, 1216/, 1296, 1220, obręb 
Branice 
• zawiadomienie Nr OŚ.6220.1-2.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wyda-

nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia, 

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-3.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia, 

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2013  o wystąpieniu do organów współdziałają-
cych (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  
ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole oraz Państwowy Powiatowy. Inspek-
tor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-
sięwzięcia. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, 

 że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejsco-
wości Branice oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały 

wywieszone dnia 29.08.2013r. obwieszczenia  
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  

realizację przedsięwzięcia polegającego na  

„Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody  
podziemnej we Włodzieninie” 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 144 obręb Włodzienin  

• zawiadomienie Nr OŚ.6220.2-1.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia, 

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-2.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia, 

• obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-3.2013 o wystąpieniu do organów współdziałają-
cych (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalin-
gradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 


