Rok 12

Informator Branicki
Numer 5 (106)

i
k
c
i
n
a
r
B
r
o
t
a
m
r
o
f
n
I
ISSN 1733-6821

listopad 2013 wersja internetowa na stronie: WWW.branice.pl

Informator Branicki

Lekcja Patriotyzmu w Dzbańcach
W miejscowości Dzbańce – Osiedle,
10 listopada z inicjatywy ks. Michała
Pieńkowskiego z miejscowości Wódka
oraz mł. chor rez. Krystiana Isańskiego
z Dzbaniec, odbyła się uroczysta Msza
Święta połączona z Apelem Poległych
za Ojczyznę. We mszy św. koncelebrowanej przez ks. dziekana Karola Hoinkę z Niekazaniec i ks. Michała Pieńkowskiego, wraz z licznym gronem
mieszkańców Dzbaniec i sąsiednich
miejscowości, wzięli udział zaproszeni
goście w osobach: ppłk rez. Romualda
Idzikowskiego, p. Andrzeja Jeziorowskiego - przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, przewodniczącego RG Branice Marka Syhyńskiego, Grzegorza
Tobiasińskiego - dowódcy Jednostki
Strzelców 3009 z Głubczyc oraz sołty-

sa wsi Jana Burakiewicza.
Podczas koncelebrowanej mszy świętej z udziałem pocztu sztandarowego
(stanowili go strzelcy: Mateusz Korus,
Dawid Morawiec, Rafał Syguda) który
wystawił ZW ZŻWP wraz z członkami
jednostki strzeleckiej 3009 z Głubczyc
oraz miejscowej ludności, kościół pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej „pękał w szwach”. Msza połączona była z występami artystycznymi o treści patriotycznej. Duże wrażenie na zgromadzonych, wywołało
przejmujące wykonanie przez Dominikę Sozańską piosenki „Ja to mam
szczęście”, oraz pieśni „Niepodległość”
w interpretacji zespołu dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.
W wygłoszonej homilii, ks. Michał
szczególnie zaakcentował kwestie patriotyzmu i odpowiedzialności za państwo w kontekście obchodzonego
Święta Niepodległości. Przypomniał

najważniejsze wydarzenia z historii
Polski, mające decydujący wpływ na
kształtowanie się naszej państwowości.
Nawiązał do ofiarności i bohaterstwa
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pokoleń Polaków walczących o swoją
ojczyznę pod narodowymi sztandarami.
Na koniec zadał zmuszające do refleksji pytanie. Czy Ci, którzy przez wieki
pracowali, cierpieli i ginęli za Polskę,
widzieli w swoich marzeniach swój
kraj takim, w jakim my dzisiaj żyjemy?
Mszę zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże Coś Polskę …”.
Po mszy uczestnicy spotkali się pod
krzyżem przed kościołem, gdzie w
obecności sztandaru i członków jednostki strzelców oraz uczestników spotkania odbył się uroczysty „Apel Poległych” zakończony odśpiewaniem
hymnu państwowego. Godne podkreślenia jest to, że śpiewali go wszyscy,
a najgłośniej dzieci i młodzież stanowiąca przeszło połowę uczestników
spotkania.
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Po apelu pod kościół, na białym koniu przybył Św. Marcin (jego rolę odegrał Krystian Isański) patron święta
Niepodległości.
Zaprosił on wszystkich uczestników
na trzeci człon imprezy, którym było
spotkanie rekreacyjne połączone min.
z pieczeniem kiełbasek przy ognisku,
jazdą na koniu i grami zręcznościowymi.
Wszyscy uczestnicy mieli też możliwość skorzystania z gościnności Rady
Sołeckiej, która wraz z rodzicami
uczestniczących w uroczystości dzieci,
przygotowała w sali miejscowego Domu Kultury poczęstunek składający się
z gorących napojów i doskonałego domowego ciasta.
Impreza ta, po raz pierwszy zorganizowana w tej formie w Dzbańcach była
piękną lekcją patriotyzmu, która na
pewno zapadnie na długo w pamięci jej
uczestników, a zwłaszcza dla tak licznie uczestniczącej w niej młodzieży.
Należy mieć nadzieję, że ta inicjatywa społeczna wsparta przez miejscowy
kościół, władze lokalne, organizacje
wojskowe i strzeleckie, związana z obchodami Święta Niepodległości, stanie
się tradycją w życiu lokalnej społeczności i na trwale wejdzie do kalendarza
imprez promujących patriotyzm i poczucie narodowej godności.
Uczestnicy i organizatorzy, po zakończeniu imprezy żegnając się, zapraszali
się na ponowne spotkanie za rok.
Do zobaczenia.
Romuald Idzikowski
Janusz Kaczmarek
Foto:
Andrzej Jeziorowski
Janusz Kaczmarek
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 24 WRZEŚNIA DO DNIA 28 PAXDZIERNIKA 2013 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Zorganizowaliśmy wspólnie z PSP Głubczyce polsko-czeskie ćwiczenia w ramach realizacji transgranicznego projektu dotyczącego zwiększenia kompetencji jednostek OSP przy powodzi.
2. Uczestniczyłam w 3 zebraniach wiejskich dotyczących podziału funduszu sołeckiego na 2014 r.
3. Złożyłam gratulacje Państwu Koziura z Branic z okazji obchodów 60-tej rocznicy małżeństwa, czyli
diamentowych godów.
4. Prowadziłam rozmowy z projektantem sieci kanalizacji sanitarnej w sprawie dokonania oceny stanu
technicznego oraz ewentualnych kosztów przygotowania do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków
w Dzbańcach-Osiedle, a następnie zleciliśmy dokonanie oceny stanu technicznego oraz orientacyjnych
kosztów remontu oczyszczalni ścieków w tej miejscowości.
5. Podpisałam Akt Notarialny dot. przyjęcia na mienie gminne od ANR w Opolu lokalu mieszkalnego
w Wysokiej.
6. Wspólnie z panią Anną Kruczek, kierownikiem SZBGK w Branicach uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Marszałka Woj. Opolskiego w sprawie AGLOMERACJI Branice.
7. Uzgadnialiśmy projekt budowy punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
8. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych (dwóch w Branicach, dwóch w Dzbańcach i jednego w Wysokiej).
9. Podpisałam umowę w PROW na sfinansowanie opracowania naszej strategii gminy.

INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zakończyliśmy remonty:
−

WDK w Branicach. Prace realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Koszt remontu podstawowy to 225.034,15 złotych brutto. W trakcie remontu wykonano
szereg dodatkowych prac (malowanie wszystkich pomieszczeń, wymianę drzwi wejściowych, drenaż
piwnicy, iniekcje ścian w piwnicy i na parterze, przebudowy w remizie OSP (wydzielenie dla OSP szatni, WC) dodatkowe prace w kuchni (nowa wentylacja), odnowienie parapetów, zabudowa pęknięć.
Koszt robót dodatkowych poniesionych tylko i wyłącznie z budżetu gminy to kwota 86.078,01 złotych,

−

budynku byłego żłobka w Branicach na centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej kosztem
2.808.355,56 złotych brutto za roboty podstawowe. Na wykonanie tych robot podstawowych, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego RPO WO w wysokości 84,47% kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 2.278.819,09 złotych. Nasz wkład własny to
15,53% kosztów kwalifikowanych, wyraził się kwotą 418.966,03 złotych. Ponadto na roboty dodatkowe
z budżetu gminy wydatkowaliśmy 170.759,17 złotych. Z budżetu gminy sfinansowano dodatkowe roboty dachowe, kanalizacyjne i tynkarskie (piwnica) oraz roboty zamienne wynikające z pozwoleń konserwatorskich, m.in. zmiana materiału utwardzenia parkingu i chodników z kostki brukowej na kostkę granitową, stopnie, które również miały być wykonane z kostki brukowej zamieniono na granit, zmiany
nawierzchni kortu z mączki na sztuczną trawę. Sfinansowano również przycinkę drzew wokół kortu,
zakup geowłókniny i siatki do rynien w celu zabezpieczenia ich przed zatkaniem, kosztem 14.548,14
złotych. Aby ułatwić utrzymanie kortu i utwardzonych placów w czystości w okresie jesiennym, planuje
się jeszcze zakupić dmuchawę spalinową za ok. 2 tys. złotych,

−

remontu Szkoły Podstawowej we Włodzieninie. Koszt podstawowy przedsięwzięcia to 1.048.873,18
złotych brutto. Ponadto w ramach własnych środków budżetu gminy wykonano szereg dodatkowych
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robót, (nowa nawierzchnia betonowa pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną, naprawa ogrodzenia betonowego, zmiana pokrycia dachowego na łączniku, wzmocnienie łącznika, nowe podłączenie
pieców do komina, dokonano montażu w piwnicy i na poddaszu drzwi ognioodpornych, remont instalacji odgromowej, wykonanie drenażu wokół budynku szkoły, wykonanie nowego chodnika i nowych
schodów wejściowych do budynku) kosztem 90.000 złotych.
2. Wykonaliśmy w ramach własnych środków budżetowych:
−

budowę nowych dwóch dróg na osiedlu mieszkaniowym w Dzbańce-Osiedle, remont drogi gminnej
w Bliszczycach (od centrum w kierunku P. Rybka), naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej
w Gródczanach, kosztem 118.661,26 złotych,

−

remont drogi do oczyszczalni ścieków w Branicach łącznie z jej odwodnieniem (wzmocnienie drogi,
nowa podbudowa i nowy dywanik asfaltowy oraz drenaż wzdłuż drogi oraz budowa studzienki z przekierowaniem wody do pobliskiego rowu) za kwotę 18.483,20 złotych,

−

odcinek drogi gminnej w kierunku zabudowań P. Szpak w Branicach kosztem 974,16 złotych,

−

budowę drogi z kostki brukowej wraz z jej odwodnieniem w Jakubowicach kosztem 57.889,45 złotych,

−

zakupiliśmy i zamontowaliśmy dwie wiaty przystankowe na skrzyżowaniach dróg Jakubowice i Posucice za kwotę 7.884,30 złotych oraz wykonaliśmy podłoże z kostki brukowej wraz z opaską wokół wiaty
na przystanku Posucice kosztem 2.515,79 złotych.

3. Rozpoczęliśmy realizację dodatkowych zadań na drogach gminnych dotyczących:
−

naprawa nawierzchni drogi w Wódce na drodze do Rogożan (1 ubytek) i na drodze do Turkowa oraz
niewykonanych w ramach podstawowych robót w Gródczanach,

−

wykonania odcinka ponad 50mb nawierzchni asfaltowej w Turkowie przy współudziale Funduszy Sołeckiego,

−

remont nawierzchni na drodze gminnej w Bliszczycach (droga w kierunku biur RSP),

−

położyliśmy nową nawierzchnię na drodze do cmentarza komunalnego w Branicach,

−

przygotowujemy się do budowy ogrzewania świetlicy wiejskiej we Włodzieninie.

4. Dokonaliśmy przeglądu gwarancyjnego świetlicy we Włodzieninie ustalając zakres koniecznych napraw (likwidacja zacieków w WC i naprawa dachu przy ogniomurze, naprawa lub wymiana ościeżnicy
w drzwiach wejściowych, wzmocnienie płyty betonowej nad schodami do piwnicy oraz inne drobne
usterki dotyczące ubytków w tynku, naprawa i uzupełnienie w tynku mineralnym).

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w wyjeździe do Europarlamentu Europejskiego zorganizowanego przez Panią Danutę
Jałowiecką Eurooposłankę z Ziemi Opolskiej. W czasie tego wyjazdu pracowałyśmy w ramach grupy
„Opolskie Dziouchy” nad problemami dotyczącymi depopulacji, a zwłaszcza zmniejszenia oraz wypracowania metod lub działań powstrzymujących wyjazd młodych ludzi z naszego, opolskiego regionu.
2. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na temat bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach prowadzonych przez gminę.
3. Wspólnie z Burmistrzem Głubczyc i Dyrektorem Muzeum Powiatowego w Głubczycach odbyłam wizytę do Esershausen w Niemczech (od 2006 roku nasza gmina partnerska).

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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Obchody Święta Niepodległości w uciechowickiej szkole
Jak co roku, w Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, odbyły się uroczyste obchody Święta
Niepodległości. W apelu uczestniczyli honorowi goście:

uczniów tej szkoły na najważniejszy aspekt
powiązany z tym świętem – mówię tu o patriotyzmie. Każda rocznica odzyskania niepodległości stanowi niewątpliwą okazję do
tego, by zastanowić się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Pamiętajmy, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się
nim także na co dzień, wtedy gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba
się o język polski, kiedy pamięta się
o ważnych wydarzeniach, rocznicach
- jak chociażby o tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Czy potrafimy o tym pamiętać? Zastanówmy się, czy wyraz ojczyzna jest
dla nas tylko pustym, choć pięknie
brzmiącym słowem - czy też oznacza
wartości, które są istotne dla naszego
- wspólnego - społecznego życia.

kombatanci Pan Józef Szeweła i Pan Jan
Rzeszuciński, Pani Wójt Maria Krompiec,
przewodniczący Rady Gminy Pan Marek
Szyhyński oraz radni, Józef Kawulok i Tadeusz Russ, a także dyrektorzy szkół i sołtysi Gminy Branice. Uczniowie klasy VI
w montażu słowno – muzycznym uczcili
pamięć i wyrazili wdzięczność za krew oddaną za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, która nigdy w naszej świadomości
nie umarła. Kombatantom, dyrektorka naszej szkoły Pani Roża Kaczmar złożyła
z okazji tego święta wyrazy szczególnego
uznania, oraz podziękowania za walkę
o wolność i niepodległość Polski. Uroczystość zakończyła Pani Wójt Maria Krompiec tymi słowami:
„Ja chciałabym zwrócić uwagę Państwa i
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I nie wystarczy dużo i pięknie mówić
o dobru Polski - trzeba jeszcze dać świadectwo przywiązania do wartości jakie dla
wszystkich Polaków są cenne. Zaufanie do
państwa systematycznie i powoli spada, coraz więcej ludzi uważa że Polska tożsamość pęka, a my potrzebujemy nowego
„Cudu nad Wisłą”. Czy faktycznie wybawią nas takie wielkie rzeczy? Czy nie lepiej
usiąść, rozejrzeć się dookoła i pomyśleć, co
dobrego możemy zrobić dla siebie i innych? Tak krok po kroku. Nie budujmy od
razu wielkich pomników nie wiadomo komu sprzątnijmy swój kawałek podwórka
i wywieśmy flagę z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości”
Judyta Szwiec
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Święto Niepodległości we Włodzieninie
Dnia 8 listopada 2013r. w Szkole
Podstawowej we Włodzieninie, odbyła się akademia z okazji 95 rocznicy
najważniejszego polskiego święta narodowego – Święta Odzyskania Niepodległości przez państwo polskie po
123 latach niewoli. Podczas uroczystości przygotowanej przez nauczycieli: B. Kowalczyk, R. Kowalczyk

i M. Florczak, w słowach wierszy
i pieśni patriotycznych, występujący
uczniowie z klasy IV i VI ukazali
dzieje państwa polskiego od 1772 roku, aż do czasów odzyskania niepodległości. Akademię uświetniły występy solistów: Dominiki Sozańskiej,
którą przygotowała pani K. Walaszczyk oraz Dominiki Sinickiej, Julii

Wrony i Magdy Mrozowicz – które
to uczennice przygotowała pani B.
Dyląg. Uroczystość była doskonałą
lekcją historii i patriotyzmu dla całej
społeczności szkolnej zgromadzonej
się tego dnia w świetlicy.
Małgorzata Florczak

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 28 października 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 10/2 o pow. 0.0103 ha opisana w KW 33059 położona w miejscowości Jędrychowice.
2. Opis nieruchomości:
− Nieruchomość jest niezabudowana i zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i sąsiaduje z

działkami zabudowanymi domkami jednorodzinnymi. Działka ma kształt wydłużonego wieloboku. Uzbrojenie techniczne - nie występuje. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni utwardzonej.
3. Wartość nieruchomości - 3.212,00 zł.
4. Wadium: - 321,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy
Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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INFORMACJA

W październiku 2013r.

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Branice w dniu 12 listopada 2013 roku zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość
oznaczoną według:

Urodzili się

1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona
w miejscowości Opole, ul. Robotnicza 9-11.
2. Opis nieruchomości:

1. Górski Marcel - Dzbańce-Osiedle.
2. Landzwojczak Julia - Bliszczyce.
3. Piotrowicz Kacper - Jędrychowice.

− Lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 9-11, na trze-

Długich i szczęśliwych lat życia!

cim piętrze o pow. użytkowej 29,21 m2 wraz z odpowiednimi udziałami w
nieruchomości
wspólnej
działce
siedliskowej
Nr
6/7
o pow. 0.0190 ha wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym w/w działki
oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11.
3. Udział w działce:
596/10 000.
4. Cena ułamkowej części działki:
5.846,76 zł.
5. Wartość lokalu:
107.021,06 zł.
6. Koszty przystosowania:
430,50 zł.
7. Cena nieruchomości łącznie:
113.298,32 zł.
8. Wadium:
11.330,00 zł.
9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia
2013 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 6 grudnia 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na
konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub
w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie
wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej,
BIP-e Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i NTO.
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 30 października 2013 roku
zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości
do dzierżawy oznaczonej według:
1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha opisana w KW OP1G/00023927/8, położona
w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:

Wstąpili w związek małżeński
1. Kluk Agnieszka (Włodzienin-Kolonia) - Piotr
Labisz (Jasiona).
2. Cytera Ilona ( Dzbańce) - Gługiewicz Paweł
(Rogożany).
3. Polska Magda (Branice) - Waga Patryk
(Głubczyce).
4. Książek Aleksandra (Branice) - Góratowski
Szymon (Głubczyce).
5. Łapuńko Józef (Wysoka) - Franosz Mariola
(Wysoka).
6. Didek Jan (Lewice) - Wochnik Ewelina (Nowe
Sady).

Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Wojtuś Olga - lat 82, Branice.
2. Szkawritko Zofia - lat 76, Wysoka.
3. Pierzchała Nadzieja - lat 53, WłodzieninKolonia.
4. Szpak Mieczysław - lat 51, Niekazanice.
5. Błoński Andrzej - lat 66, DPS Dzbańce.
6. Kubiński Józef - lat 79, DPS Bliszczyce.
7. Antoszczyszyn Jan - lat 80, Włodzienin.
8. Żakowski Eugeniusz - lat 57, Posucice.
9. Mazurkiewicz Lucyna - lat 52, Branice.
10. Nawrocki Michał - lat 86, Wysoka.

Cześć Ich pamięci !

−

działka stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko, usytuowana przy typowej zabudowie zagrodowej.
3. Stawka czynszu dzierżawnego: 175,97 zł rocznie.
4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice oraz umieszcza się na łamach gazety powiatowej
Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.

W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6830 mieszkańców,
w tym 3505 kobiet.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

W październiku 2012 r. było nas 6953 osób.
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