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Z polskiej ziemi wiedziem ród
Symbolicznie, gdyż przecież z dnia na
dzień nasz kraj nie powrócił na mapę Europy. Odzyskanie niepodległości było
procesem, który rozpoczął się praktycznie
z momentem wybuchu I Wojny Światowej.
To dzięki Józefowi Piłsudskiemu u progu niepodległości mieliśmy przeszkolone
w Legionach przyszłe kadry odrodzonego
Wojska Polskiego, a dzięki działaniom
i zabiegom dyplomatycznym Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
wsparcie Francji i Stanów Zjednoczonych
- wówczas głównych rozgrywających na
arenie międzynarodowej.

Działania dyplomatyczne ostatecznie
przypieczętowane zostały podpisaniem
Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, gdzie
formalnie Polska powróciła na mapę Europy i została uznana przez wszystkie liczące się kraje, a przygotowanie wojskowe pomogło zachować młodą niepodległość w wygranej wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku.

11 listopada 1918 roku zakończyła się I
wojna światowa. Józef Piłsudski powrócił
z Magdeburga do Warszawy, gdzie przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozbrajanie wojsk niemieckich i ich
stopniowe wycofywanie się na zachód.
Zaczęła powstawać wolna, suwerenna administracja państwowa.
Dziś, po 94 latach chylimy czoła przed
wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku
pokoleń naszych rodaków. Marszałek Pił-

sudski mówił tak:
„Naród, który nie
szanuje swej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości."
Tegoroczne gminne
obchody Święta Niepodległości odbyły się
w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. Na obchody zostali zaproszeni kombatanci z terenu Gminy Branice,
radni Gminy
Branice, radni powiatu głubczyckiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Czując odpowiedzialność także
za przyszłe, młode pokolenia,
Wójt Gminy Branice Maria
Krompiec w swoim wystąpieniu
otwierającym uroczystość powiedziała, abyśmy czynili starania by pamięć i wdzięczność za
krew oddaną za naszą wolność
i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy
w naszej świadomości nie umarła. Kombatantom złożyła z tytułu tego święta
szczególne wyrazy uznania oraz podziękowania za walkę o wolność i niepodległość Polski. Montaż słowno-muzyczny
zaprezentowany przez dzieci i młodzież
gimnazjalną pod kierunkiem nauczycieli:

Zenobii Majewskiej, Jadwigi Misiurki, Bogumiły Cykowskiej,
Małgorzaty
P o d k ó wk i ,
Jolanty Dudek, Kingi
Chuchli,
Sylwii Brzo2

zowskiej, Małgorzaty Skórki, Piotra
Wiechy przybliżył rys historyczny jaki
Polska przechodziła do odzyskania niepodległości.
W dniach rocznicowych odradza się
w nas, indywidualnie i zbiorowo polski
romantyzm. W codziennym życiu starajmy się jednak być pozytywistami. Roman
Dmowski napisał kiedyś:
„Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to
Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować."
Nasza codzienna, sumienna i dobrze
wykonywana praca oraz przyzwoite życie
to patriotyzm XXI wieku. Dziś Ojcowie
niepodległości Polski patrzą na nas z góry
i pewnie oceniają co robimy z krajem,
któremu przywrócili wolność. Nie chcielibyśmy żeby się na nas zawiedli. W 1918
roku Polacy pragnęli wolności. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem.
Gdy myślimy o poświęceniu poprzednich
pokoleń, nabieramy jeszcze większego zapału i energii. Szansy którą dostaliśmy nie
możemy zmarnować. Cześć i chwała tym,
co wywalczyli Polsce Wolność!
Niech żyje Polska!
Teresa Jajdelska
dyr.. ZGS w Branicach
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„Rzecz o biesiadzie patriotycznej”
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Dnia 10 listopada br. o godz. 19
w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie
miało miejsce niecodzienne wydarzenie –
podwójna uroczystość, a mianowicie biesiada patriotyczna z okazji obchodów 94
rocznicy odzyskania niepodległości jak
i jubileusz 30-lecia włodzienińskiej orkiestry dętej. Przedsięwzięcie to, w imieniu mieszkańców wsi zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich, pod przewodnictwem Pani Wiesławy Hnatiuk przy
wsparciu Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Starosta Głubczycki – Józef Kozina, Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec, radni gminy i po-

W części I – patriotycznej w montażu
poetycko – muzycznym wybrzmiały treści narodowe w programie „Ta, co nie
zginęła”, a historyczna „Rota” w wykonaniu orkiestry dętej niejednego wzruszyła. 30-letnią historię orkiestry oraz jej założyciela księdza Wenencjusza Kądziołki, przywołał tego wieczoru ksiądz proboszcz Lesław Kasprzyszak oraz Krzysztof Głowiszyn. Orkiestra liczy obecnie
ośmiu członków w składzie: K. Kopczyński, E. Kozakiewicz, J. Stefaniszyn,
Z. Sajecki, B. Kądzioła, J. Herbut, K.
Głowiszyn, S. Sarota oraz organistka M.
Góratowska. Nie zabrakło również gratulacji i podziękowań skierowanych do orkiestry od Starosty, pani Wójt, radnych
i innych gości.
wiatu, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz
społeczność Włodzienina. Oprawę artystyczną i muzyczną uroczystości stanowił
bogaty program zespołu wokalno – instrumentalnego MARIEL (Kazimierz
Łankowski-organy, Wiesław Wierzbagitara, śpiew, Maria Farasiewicz-śpiew
i gościnnie Beata Krzaczkowska-śpiew)
oraz występ Moniki Sabatowicz i Mietka
Zająca - aktorów teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach pod kier. Marii Farasiewicz.

Część II uroczystości miała charakter
biesiadno – zabawowy i kabaretowo – satyryczny, a przy dźwiękach żywej muzyki wszyscy zgromadzeni bawili się do
późnych godzin nocnych.
Wszystkim uczestnikom biesiady oraz
sponsorom, w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy.
Tadeusz Krupa
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 16 PAŹDZIERNIKA DO DNIA 19 LISTOPADA 2012 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Ustalaliśmy wspólnie z Firmą REMONDIS ilość odpadów komunalnych i koszty ich odbioru w gminie Branice, omawialiśmy warianty przyszłych rozwiązań segregacji odpadów oraz tworzenia mobilnego punku zbiórki selektywnej, a także zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich gmin w tym zakresie.
2. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż mieszkania komunalnego w Branicach na rzecz najemców.
3. Uzgadniałam warunki prawne i finansowe umowy na organizowanie transportu publicznego w gminie Branice.
4. Wizytowaliśmy wieś Dzbańce-Osiedle pod kątem zgłaszanych przez samorząd miejscowości potrzeb remontowych,
w związku z organizacją przez nich w 2013 Dożynek Gminnych.
5. Spotkałam się z Komendantem Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odnośnie pozyskania samochodu wycofanego z SG
na rzecz naszej Jednostki OSP, oraz w sprawie przejazdu samochodów o dużym tonażu przez przejścia graniczne w Wiechowicach, Dzierżkowicach i Branicach.
6. Podpisałam umowy na dofinansowanie z UE projektów pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bliszczyce”
oraz „Dobudowy sanitariatów i remontu świetlicy w Boboluszkach”.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Dokonano końcowego odbioru budowlanego oczyszczalni ścieków. Uroczyste oddanie oczyszczalni do użytku odbędzie się
dnia 20 listopada 2012r.
2. Zakończyliśmy zadanie dotyczące termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Branicach. Koszt tego
przedsięwzięcia to 343.099,49 złotych. Za te pieniądze dokonano: wymiany stolarki okiennej, wymieniono 2 szt. drzwi, ocieplono strop i ściany, położono tynk i pomalowano budynek. Dach został pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,
wykonano nową instalację odgromową.
3. Realizujemy przebudowę ciągów komunikacyjnych do budynku Urzędu Gminy i do Gabinetu Rehabilitacyjnego wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ulicy Słowackiego.
4. Zorganizowaliśmy trzy Rady Budowy dotyczące remontu budynku byłego żłobka w Branicach. Ustaliliśmy nowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac adekwatny do postępu robót. Do końca listopada br. ma być całkowicie zakończony dach
(dachówki) oraz zamontowany wymiennik co.
5. Zakończyliśmy remont dachu na tzw. „stodole” w Branicach i remont ściany na tym obiekcie. Koszt tego remontu to kwota
37.250 złotych. Zleciliśmy dodatkowo zamontowanie na dachu „śniegołapów” i malowanie ścian budynku.
6. Wykonaliśmy kosztem 15.000 złotych częściową odbudowę rowu przy drodze gminnej z Uciechowic do Jabłonki.
7. Prowadziłam rozmowy na temat budowy Fermy Wiatrowej na gruntach wsi Włodzienin.
8. Dokonaliśmy analizy kosztów termomodernizacji budynku SP Włodzienin odnośnie ustalenia kosztów, które winne być ujęte w projekcie budżetu na 2013 r.
9. Wraz z Sołtysem wsi Niekazanice uczestniczyliśmy w spotkaniu z Marszałkiem T. Kostuś w sprawie koniecznych inwestycji
i remontów przy drodze wojewódzkiej, w obrębie wsi Niekazanice i Branice.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Zorganizowaliśmy uroczystość Złotych Godów dla 6 par małżeńskich z naszej gminy.
2. Uczestniczyłam z liderami Odnowy Wsi Gródczany, Branice i Bliszczyce na uroczystej gali z okazji XV-lecia funkcjonowania Programu Odnowa Wsi w woj. opolskim.
3. Brałam udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczącej depopulacji w woj.
opolskim i przygotowania Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w woj. opolskim.
4. Uczestniczyłam w Starostwie Powiatowym w spotkaniu dotyczącym m.in.
− przystąpienia wszystkich gmin powiatu głubczyckiego do partnerstwa z jednostkami samorządów terytorialnych z terenu
powiatu prudnickiego i nyskiego oraz brzeskiego pod przyszłe finansowanie z UE,
− wspólnego wydawania gazety powiatowej,
− ogłoszenia wspólnego przez wszystkie gminy i starostwo przetargu na zakup energii.
5. Zorganizowałam spotkanie z Komendantem Policji w sprawie realizacji programu „Razem Bezpieczniej”.
6. Uczestniczyłam w uroczystości rocznicy Święta Niepodległości w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach, uroczystości Niepodległościowej pod pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach i w Biesiadzie Niepodległościowej we Włodzieninie, podczas której wręczyłam podziękowania członkom miejscowej orkiestry dętej z okazji 30-lecia jej funkcjonowania.
7. Zorganizowaliśmy spotkanie grupy z Niemieckiego powiatu Holtzman ze Stowarzyszeniem BRANICZNKI, którego celem
może być nawiązanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami kobiet z obu krajów.
8. Uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Hali Sportowej przy LO w Głubczycach.
9. Brałam udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
10. Uczestniczyłam w obchodach Dni Kultury Głubczyckiej.
11. Uczestniczyłam w Uroczystej Gali obchodów XV-lecia Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim, którą zorganizowano w Prószkowie.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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„Złote Gody” w Gminie Branice
„Prawdziwą miłość
poznaje się nie po jej sile
Lecz po czasie jej trwania”

bert Sławik - obie pary z Wysokiej, ponad- Artystyczny akcent uroczystości nadały
to Anna i Władysław Węglarz z Bliszczyc, występy młodzieży z Zespołu GimnazjalStefania i Władysław Wiewiórka z Lewic no-Szkolnego w Branicach przygotowane
Robert Paulet a także Irena i Józef Ulanowscy oraz Ma- przez Panią Jadwigę Misiurkę.
18 października 2012 w Domu Kultury ria i Jacek Wyszyńscy z Branic.
Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wyw Branicach odbyła się uroczystość Podczas uroczystości Wójt Maria Krom- trwałości na dalsze wspólne lata, oraz do„Złotych Godów”. Naszymi gośćmi były piec wręczyła jubilatom przyznane przez czekania w zdrowiu i szczęściu rodzinnym
pary małżeńskie, które w tym roku święto- Prezydenta RP odznaczenia za długoletnie kolejnych rocznic.
wały 50 rocznicę ślubu: Państwo Antonina pożycie małżeńskie. Poza tym goście
i Bronisław Milimąka oraz Regina i Her- otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.
Jolanta Misiurka
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Projekt „Zrozumieć Świat” w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.
W 2010r. uczniowie kl. IV Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach
przystąpili do projektu „Zrozumieć Świat
– człowiek najlepsza inwestycja”. Celem
przeprowadzanych zajęć jest podniesienie
kompetencji matematyczno – przyrodniczo – informatycznych. Do realizacji
cyklu tematów projektu nasza szkoła
otrzymała pomoce dydaktyczne, m.in.
laptopa, nawigację, dyski przenośne,
czytnik kart pamięci, interfejs COBRA 4,
drukarkę, mapy, kompasy, lornetki, lupy,

przybory matematyczne i materiały papiernicze. W projekcie biorą udział
uczniowie z całej Polski. Co roku wszyscy przystępują do testów: „Na start”,
„Na mecie”, następnie odbywają się festiwale i olimpiady: szkolne, wojewódzkie
i ogólnopolskie. Ich celem jest podsumowanie całorocznej pracy
W dniu 27 marca 2012r. po raz kolejny
odbył się w naszej szkole „ Szkolny festiwal projektu Zrozumieć Świat”. Uczniowie klas IV (obecnie kl. V) odkrywali
krainy geograficzne Polski, natomiast

uczniowie kl.V (obecnie kl. VI) zaprezentowali niezwykłe właściwości wody omówili sposób realizacji projektu, zaprezentowali sprawozdanie z cyklu zajęć
oraz odbytej wycieczki do stacji uzdatniania wody, elektrowni wodnej w Bliszczycach, a także oczyszczalni
ścieków w Głubczycach.
Festiwal cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, a najbardziej
podobały się ćwiczenia związane
z wodą przy pomocy interfejsu
COBRA 4. Chętni uczniowie
mogli również sami spróbować
wykonać takie doświadczenia.
Dnia 16 czerwca 2012r.
w Kompleksie Turystycznym
„Sudety” – ośrodku „Banderoza”
w Głuchołazach odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności dla uczniów klas
IV i V. Do udziału w tegorocznej olimpiadzie wytypowano następujących
uczniów
naszej
szkoły:

- klasa IV: Sipel Kaja, Misiurka Jakub,
- klasa V: Majewska Alicja, Gramatyka
Bartosz, Wilczek Julia.
Równolegle przeprowadzono II Opolski
Festiwal Projektów dla klas IV i V. Nasi
uczniowie Krzysztof Kaczmarzyk i Wik-

toria Ziomko zaprezentowali projekt
„Woda i jej niezwykłe właściwości”.
Natomiast Weronika Poremba, Bartosz
Kozakiewicz i Emilia Ciastoń z klasy IV
przedstawili projekt pt. „Odkrywamy
krainy geograficzne Polski”.
Projektem „Woda i jej niezwykłe właściwości” uczniowie zakwalifikowali się
do II Ponadregionalnej Olimpiady połączonej z Festiwalem Projektów, która
odbyła się 29 – 30 września 2012r.
w Spale w Ośrodku FWP „Zespół Domów Wczasowych Spała”.
Prowadzącymi projekt są:
Aneta Pelc, Czesława Kasznia, Jolanta
Dudek, Bartłomiej Pleśniak.
Od nowego roku szkolnego 2012/2013
koordynatorem jest Alicja Alferowicz.
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XV-lecie Programu Odnowy Wsi w Gminie Branice.
Program Odnowy Wsi w województwie
opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym
w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych.
W jego ramach, po raz pierwszy w kraju,
wdrożono metodykę budowania przez sołectwa strategii rozwoju. Nasza Gmina
również w tym roku przystąpiła do tego
programu. Pięć wsi: Bliszczyce, Branice,
Gródczany, Uciechowice i Włodzienin

przystąpiły jako
pierwsze,
zaś
trzy lata później
przystąpiło do
programu kolejnych pięć miejscowości
tj.
D z b a ń c e O s i e d l e ,
Dzierżkowice,
L e w i c e ,
Wiechowice
i Wysoka. Dopiero po 9 latach do powyższego programu przystąpiło 4 kolejnych
wsi tj. Jakubowice, Michałkowice, Posucice i Wódka. Ostatnimi, którzy przystąpili do tego programu są Niekazanice, które biorą w nim udział od 2010r.
Obecnie w programie w naszej gminie
działa aż 15 sołectw.
Wojewoda Opolski wyróżnił i podziękował Panom: Marianowi Podkówce
z Bliszczyc, Władysławowi Lenartowicz z Branic, Janowi Zakowicz
z Gródczan i Janowi Żłobickiemu
z Włodzienina - liderom Odnowy Wsi,

„Vaříme společně”
czyli „Gotujemy razem”
Uczniowie
klasy II b Zespołu Gimnaz j a l n o Szkolnego
im. Trzeciego
Tysiąclecia
w
Branicach
w
ubiegłym
roku uczestniczyli w międzynarodowym
projekcie finansowanym przez Unię Europejską pod
nazwą ,,Vaříme společně”. Założeniem projektu była
współpraca z Základní školou Krnov, polegająca na
cyklicznych spotkaniach polskich i czeskich, w trakcie
których mieliśmy okazję wspólnie z czeskimi
rówieśnikami doskonalić swoje zdolności kulinarne.
Spotykaliśmy się raz w miesiącu w Krnovie, gdzie na
przemian przygotowywaliśmy specjały kulinarne: raz
polskie, a na drugi raz czeskie. Należy tutaj podkreślić,
iż program nauczania w Czechach przewiduje zajęcia
praktyczne z gotowania, w takcie których uczniowie
zdobywają podstawowa wiedzę w tej dziedzinie przydatną w życiu dorosłym. Jednak te spotkania nie polegały tylko na gotowaniu. Przy okazji poznaliśmy kulturę,
zwyczaje oraz ulubione potrawy naszych południowych
sąsiadów, ponadto nawiązaliśmy mnóstwo nowych znajomości. Podsumowaniem programu było wydanie
książki zawierającej przepisy kulinarne polskie i czeskie.
Uczennica klasy II b ZGS w Branicach
Angelika Szklarska
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za ich długą pracę na rzecz swoich lokalnych środowisk .Wręczenie podziękowań
odbyło się na posiedzeniu Rady Gminy
Branice w dniu 15 października br.
Wcześniej podobne podziękowania
otrzymali od Wójta Gminy. Miało to
miejsce na dożynkach powiatowogminnych w Wysokiej. Liderzy Ci
uczestniczyli również w Uroczystej Gali
XV-lecia funkcjonowania Programu, która odbyła się w Prószkowie.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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„Fajnie być przedszkolakiem”
Wiek przedszkolny obejmuje okres
życia dziecka w przedziale od 3 do 7 lat.
Jest to okres, w którym dziecko opanowało już podstawowe funkcje życiowe
i jest na tyle samodzielne, by rozpocząć
naukę w przedszkolu. Podstawową formą
aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, ale wraz z wiekiem
rozmaite zajęcia nabierają w życiu dziecka coraz większego znaczenia.
Dzieci w tym wieku są ciekawe świata,
który poznają właśnie poprzez zabawę
zdobywając w ten sposób cenne wiadomości, umiejętności i sprawności.
W tym roku szkolnym w oddziale zamiejscowym w Wysokiej, Publicznego
Przedszkola dzieci miały okazję podzielić
się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas spotkania z rodzicami na temat zdrowego odżywania się. W tym właśnie dniu
od samego rana dzieci przygotowywały
owoce i warzywa, z których panie przygotowały naturalne soki do picia oraz
brały udział w pieczeniu drożdżówek
była to niespodzianka dla rodziców. Już
od samego rana wszyscy wzięli się ostro
do pracy. Zadania zostały rozdzielone dla
wszystkich, dzieci - 6 letnie przygotowywały składniki i wyrabiały ciasto, 5 i 4
latki kroiły jabłka i marchewki pod czujnym okiem nauczyciela, a 3 latki formowały ciasto na blaszce „klepały”. Gdy
zapach pieczonego ciasta rozniósł się nie
tylko po sali przedszkolnej oraz soki były
już w dzbankach nastąpił czas spotkania.
Gdy rodzice zajęli już miejsca dzieci
zaprezentowały krótki program artystyczny pt. „Rzepka” Juliana Tuwima, po którym nastąpiła degustacja.
Wszystkim bardzo smakowały naturalne świeżo wyciskane soki a przepis na
drożdżówki został owiany słodką tajemnicą.

Owocna współpraca z rodzicami przyczyniła się również do tego, że dzień urodzin dziecka jest szczególnie uroczyście
obchodzony w naszym przedszkolu
wspólnie sprawiamy, aby ten dzień uczynić niezwykłym, ważnym i radosnym, by
dostarczał dzieciom wielu wrażeń i emocji.

cach i Wysokiej tylko pozornie jest typowe a w rzeczywistości jest wyjątkowe.
Uczęszczają tutaj dzieci nawet spoza
naszej gminy .Jest tu zawsze wesoło i
przyjemnie, każdy czuje się tu jak w domu. Dowodem na to jest fakt, że dawni
dorośli już wychowankowie, przyprowadzają do nas swoje pociechy. Przyjemnie

Do naszego przedszkola zapraszamy
również teatrzyki. Tym razem dzieci
obejrzały bajkę pt. „Jaś i Małgosia”.
Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom i było bardzo pouczające. Jak zwykle
aktorzy zapraszali małych
widzów do wspólnej zabawy.
Atmosfera była bardzo przyjemna.
Przedszkole Publiczne
w Branicach z oddziałami
zamiejscowymi w Bliszczy-

jest, gdy uczniowie w drodze ze szkoły
przychodzą, opowiadają o swoich przeżyciach i bawią się z młodszymi kolegami.

Nauczyciele naszej placówki są świadomi, że nie zastąpią rodziców, ale dołożymy wszelkich starań, aby Wasze dzieci
czuły się u nas radośnie i bezpiecznie.
Dążymy do tego, aby poznawanie, tworzenie i uczenie sprawiało Waszym pociechom dużo radości i motywowało do
odkrywania tajemnic otaczającego ich
świata.
Danuta Pikuła,
Marzena Barszczewska
Publiczne Przedszkole w Branicach
z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej
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Informator Branicki
INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice, Boboluszki i Wysoka oraz na stronie
internetowej www.branice.pl zostały
wywieszone dnia 07.11.2012r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”
− zawiadomienie Nr OŚ.6220.6-1.2012
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

− obwieszczenie

Nr OŚ.6220.6-2.2012
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

− obwieszczenie

Nr OŚ.6220.6-3.2012
o wystąpieniu do organów współdziałających (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 - 512 Opole oraz Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Wysoka oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostały wywieszone
dnia 19.10.2012r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”
− zawiadomienie Nr OŚ.6220.5-1.2012
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

− obwieszczenie

Nr
OŚ.6220.5-2.2012
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

− obwieszczenie

Nr
OŚ.6220.5-3.2012
o wystąpieniu do organów współdziałających (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o V przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha
opisana w KW OP1G/00023927/8,
położona we wsi Dzbańce.
2. Opis nieruchomości:
− Nieruchomość zgodnie ze Studium
stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i sąsiaduje z luźną zabudową
zagrodową i gruntami ornymi. Działka jest niezabudowana, od lat nie jest
użytkowana, na części rosną stare
drzewa owocowe, a na innej części
dzika roślinność oraz pojedyncze
drzewa, głównie olsza bez wartości
użytkowej. Działka ma kształt wielokąta o prostych granicach. Uzbrojenie
techniczne- elektryczne, wodne występuje w drodze przylegającej do
działki. Dojazd jest możliwy z drogi
gminnej, utwardzonej.
3. Wartość nieruchomości - 26.730,00
zł.
4. Wadium: - 2.673,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012 roku o godzinie 1400 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 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki .
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 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o V przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 47 o pow. 0.1405 ha opisana w KW OP1G/00023927/8 położona w miejscowości Dzbańce.
2. Opis nieruchomości:
− Nieruchomość zgodnie ze Studium
stanowi teren rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami
ornymi, napowietrzną linia średniego
napięcia. Działka jest niezabudowana
w 86% zadrzewiona. Działka ma
kształt regularnego czworokąta
i występuje mozaikowatość bonitacji
- 2 klasy. Uzbrojenie techniczne- nie
występuje. Dojazd jest możliwy częściowo z drogi gruntowej, w części
asfaltowej.
3. Wartość nieruchomości - 2.643,90 zł.
4. Wadium: - 264,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia
2012 roku o godzinie 1300 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 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30
dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

SPRZEDAM MIESZKANIE
DWUPOKOJOWE NA I PIĘTRZE
O POWIERZCHNI 53 M2 .
POŁOŻONE W WYSOKIEJ

SPRZEDAM DOM
JEDNORODZNNY W LEWICACH
WRAZ Z DUŻĄ,
ZADBANĄ DZIAŁKĄ.
CENA DO UZGODNIENIA
TEL. KONTAKTOWY 781 448 640

KONTAKT TEL. 604812592
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Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 26 października 2012 roku
zostało wywieszone obwieszczenie o
przeznaczeniu nieruchomości do
dzierżawy oznaczonej według:

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o III przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o III przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

1. Część działka nr 764/2 o pow.
1.1900 ha opisana w KW 23260,
położona w Branicach.

1. Działka nr 216 o pow. 0.1467 ha opisana w KW OP1G/00036896/5 położona w miejscowości Wysoka.

1. Działka nr 178/1 o pow. 0.1483 ha
opisana w KW OP1G/00028530/3
położona w miejscowości Wysoka.

− Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

2. działka stanowi częściowo obszar
rolniczej przestrzeni produkcyjnej
i usytuowana jest w sąsiedztwie obszaru strefy ochronnej (ujecie wody),
gdzie przy uprawie będą miały zastosowanie ograniczenia obszaru strefy
ochronnej.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest w środku
wsi w sąsiedztwie luźnej zabudowy
siedliskowej i gruntów rolniczych.
Nieruchomość jest w części zadrzewiona i zakrzewiona roślinnością nie
przedstawiającą żadnej wartości użytkowej w części teren jest nieużytkowany. Działka ma kształt wydłużonego
czworokąta o prostych granicach. Dojazd jest możliwy z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie sieci elektrycznej
i wodnej występuje w drodze przylegającej do działki.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest w sąsiedztwie luźnej zabudowy siedliskowej i gruntów rolniczych. Nieruchomość jest niezabudowana na części
są zadrzewienia i zakrzewienia, które
nie przedstawiają żadnej wartości
użytkowej. Działka ma kształt czworokąta o prostych granicach. Dojazd
możliwy z drogi utwardzonej.
Uzbrojenie sieci elektrycznej i wodnej występuje w drodze przylegającej
do działki.

INFORMACJA

3. Stawka czynszu
292,82 zł rocznie.

dzierżawnego:

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 lokalnej
Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia
21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

UWAGA!!!
W związku wprowadzeniem nowego
systemu gospodarowania odpadami,
informujemy, że maksymalnie do
końca marca 2013r.,
należy wypowiedzieć umowę
z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych.
Od dnia 01.07.2012r. obowiązek odbioru śmieci od mieszkańców przejmie
gmina, która także będzie pobierać opłaty ustalone w Uchwale Rady Gminy
Branice. W razie niedopełnienia obowiązku wypowiedzenia umowy, będą
naliczone podwójne opłaty za wywóz
odpadów. Wypowiedzenie należy złożyć
na piśmie skierowanym do siedziby firmy wywozowej.
Wzór wypowiedzenia umowy z firmą
Remondis dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice, a także
w siedzibie urzędu.

3. Wartość nieruchomości - 10.600,00 zł.

3. Wartość nieruchomości - 10.400,00
zł.

4. Wadium: - 1.060,00 zł.

4. Wadium: - 1.040,00 zł.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
w formie przetargu.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012
roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
(I piętro – sala konferencyjna).

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia
2012 roku o godzinie 1000 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 grudnia 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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.
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące
położenia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 grudnia 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.

Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o I przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o V przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 7 listopada 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

1. Działka nr 418/3 o pow. 0.0799 ha
opisana w KW 33280 położona
w miejscowości Wiechowice.

1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/0028302/6 położona w miejscowości Wiechowice.

1. Działka nr 36 o pow. 0.0505 ha opisana w KW OP1G/0023926/1 położona w miejscowości Uciechowice.

2. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
Działka ma kształt nieforemnego
prostokąta. Działka posiada dostęp
do drogi asfaltowej. Uzbrojenie techniczne nie występuje. Z uwagi na jej
kształt aktualnie nie spełnia parametrów i warunków dla zabudowy.
Brak jest również zgody najbliższego
sąsiada na prowadzenie takich działań.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest na skraju
wsi, poza linią zabudowy. Sąsiaduje
z gruntami użytkowanymi rolniczo,
nieużytkami oraz działkami budowlanymi z ruinami po budynkach mieszkalnych. Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona roślinnością nie
przedstawiającą żadnej wartości użytkowej. Działka ma kształt prostokąta.
Dojazd jest możliwy z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie nie występuje, ale
istnieje możliwość doprowadzenia
przyłącza do sieci elektrycznej i wodnej.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest w środkowej części wsi, poza linią zabudowy. Sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi.
Działka ma kształt prostokąta. Dojazd jest możliwy z drogi asfaltowej.
Uzbrojenie techniczne nie występuje,
ale istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza do sieci elektrycznej
i wodnej znajdujących się w drodze
przylegającej do działki.

3. Wartość nieruchomości - 2.302,80 zł.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

3. Wartość nieruchomości - 7.950,00 zł.
4. Wadium: - 800,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 grudnia
2012 roku o godzinie 900 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 4 grudnia 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.

4. Wadium: - 230,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012
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 6 grudnia 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie
wpłaty wadium należy umieścić dane
dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.

3. Wartość nieruchomości - 4.275,00 zł.
4. Wadium: - 428,00 zł.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia
2012 roku o godzinie 900 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 grudnia 2012 r. wpłacą
w/w wadium 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. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30
dni.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30
dni.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

W październiku 2012r.

Urodzili się
1. Herbut Oliwia - Posucice.
2. Jabłoński Jakub - Wysoka.
3. Salachna Maja - Posucice.
4. Szymków Karolina - Wódka.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Sojka Sylwia (Branice) – Siwak Łukasz (Nowa Cerekwia).
2. Lisiak Agnieszka (Bliszczyce) – Bereska Bartłomiej (Piekary Śląskie).
3. Skrobacz Mateusz (Boboluszki)
– Olesz Barbara (Pszczyna).
4. Bocian Sylwia (Branice) – Graja Jakub
(Ostrów Wielkopolski).
5. Dudek Emilia (Jakubowice) – Maciaszczyk Krzysztof (Pomorzowice).
6. Sagan Krzysztof (Branice) – Filipek
Patrycja (Branice).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Papuga Genowefa - lat 80 Włodzienin.
2. Wojtuś Zbigniew - lat 41 Włodzienin.
3. Madera Władysław - lat 72 Jędrychowice.
4. Blanik Leokadia - lat 52 DPS Dzbańce.
5. Stawiak Stanisław - lat 65 Włodzienin.
6. Zakowicz Maria - lat 83 Gródczany.
7. Sławik Jan - lat 46 Wysoka.
8. Olbrecht Józef - lat 73 Branice.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6955 mieszkańców,
w tym 3575 kobiet.
W październiku 2011 r. było nas
7008 osób.
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