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Informator Branicki
"EKO-ANIOŁ"- wędruje do
W niedzielę 30 września 2012 r, w Ratuszu w Głubczycach odbył się III Jarmark Anielski, którego organizatorem
było Stowarzyszenie - Lokalna Grupa
Działania „PŁASKOWYŻ DOBREJ
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ”.

W ramach Jarmarku zorganizowano
konkursy prac i wystawy produktów lokalnych wytwórców. W dwóch z nich
wzięły udział dzieci i młodzież z Michałkowic na czele z Liderem Odnowy Wsi
Panią Żanetą Malota.
Prace młodszych i starszych dzieci
w kategorii „Eko-Anioł” były przepiękne, wykonane z samych naturalnych produktów. Widać było ile serca, pracy
i entuzjazmu włożono w ich wykonanie.
Główną zwyciężczynią była uczennica
szkoły podstawowej Oliwia Bryłka, która
swego Anioła wykonała z makaronu
i nazwała go „Aniołem złotych myśli”.

MICHAŁKOWIC.

Reszta prac pozostałych konkursowiczów, również nie miała
sobie równych. Wielkie podziękowania należą się tym wspaniałym, młodym mieszkańcom
Wsi Michałkowice, za to iż promują naszą Gminę
a także swoją miejscowość. W drugiej
kategorii konkursu
„Spotkałem Anioła
Miłości” brała udział
Liderka Odnowy
Wsi Żaneta Malota.
Anioł nie zdobył
wszakże nagrody, ale
swym
urokiem
i wielkim czerwonym sercem rozsiewał promienie miłości dla wszystkich
„szczęśliwych zakochanych i kochających”.
W konkursie tym uczestniczyliśmy po raz pierwszy i był to dla nas bodziec który motywuje do
tego, aby nadal być pełnym wiary,
nadziei i miłości oraz za wszelką
cenę nie poddawać się,
a wręcz przeciwnie, być silnym
i zwyciężać właśnie w takich konkursach jak ten. Za nasz trud i wkład
w piękne prace Aniołów, Pani Barbara Piechaczek, dyrektor Muzeum
„Pod Aniołem” zaproponowała właśnie nam, w tym roku ubranie pięknej Choinki Bożonarodzeniowej
w Ratuszu w Głubczycach. Jesteśmy
ogromnie szczęśliwi za tę propozycję
i już zabieramy się do robienia prac,
które zaprezentujemy właśnie na tej
choince. Jeszcze raz składam serdeczne
podziękowania
dzieciom
z a udział w konkursie w osobach: Patrycja Herbut - Gimnazjum, Natalia Malota
– Gimnazjum, Kamila Jagielnicka – Gimnazjum, Jola Herbut - Szkoła Podstawowa, Oliwia Bryłka - Szkoła Podstawowa,
Ola Herbut - Szkoła Podstawowa, Marcela Jagielnicka - Szkoła Podstawowa,
Emilia Ciastoń -Szkoła Podstawowa,
Julia Mikos - Szkoła Podstawowa, Robert
Mikos - Szkoła Podstawowa. Kacper
Ciastoń - Szkoła Podstawowa, Wiktoria
Jagodzińska - Szkoła Podstawowa, Laura
Kwapis - Przedszkole.
Do następnego IV Jarmarku Anielskiego.
Lider Odnowy Wsi :
Żaneta Malota.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 18 WRZEŚNIA DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
(w dniach od 19 września do 2 października urlop wypoczynkowy)
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Ustalono wysokość kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych i wychowanków w oddziałach zamiejscowych
w Gminie Branice, stanowiącą podstawę naliczania dotacji dla szkoły stowarzyszeniowej.
2. Rozwiązywałam problemy dotyczący przewozu młodzieży szkolnej, dotacji dla dzieci przedszkolnych i uczęszczających do
żłobka.
3. Spotkałam się z Dyrektorem Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Uciechowicach odnośnie sprawy zatrudniania pracowników oraz pomocy w prowadzeniu księgowości tej placówki.
4. Podpisałam aneksy na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dotyczące organizacji dożynek i przeglądu poezji śpiewanej.
5. Prowadziliśmy negocjacje z WFOŚ w sprawie pożyczki umarzalnej w 20% na sfinansowanie termomodernizacji.
6. Podpisałam Akt Notarialny na wykup części działki pod drogę dla rolników przy oczyszczalni ścieków w Branicach.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Branicach i ustaliliśmy termin odbioru technicznego. Obecnie kończy się
okres rozruchu technologicznego oczyszczalni. Wstępnie ustalono termin odbioru oczyszczalni na dzień 24 października br.
2. Dokonaliśmy odbioru końcowego remontu świetlicy w Wysokiej za kwotę 135.750,70 złotych. W kwocie tej oprócz zadań
wymienionych w kosztorysie ofertowym (tj. między innymi: całkowitej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia
ścian i dachu łącznie z wymianą rynien, pomalowania elewacji, wykonania nowych WC, zainstalowania kominka, ułożenia
kafelek na ciągach komunikacyjnych i schodach wewnątrz budynku) zamiennie wykonano wewnątrz pomieszczeń lamperie
z tynku mineralnego oraz opaski wokół budynku z kostki brukowej. Dodatkowo zamontowano nowe drzwi do pomieszczeń
socjalnych oraz wykonana zostanie nowa podłoga betonowa w Remizie OSP.
3. Kończymy prace związane z dociepleniem i malowaniem budynku administracyjnego urzędu gminy.
4. Rozpoczęliśmy przebudowę ciągów komunikacyjnych do budynku urzędu gminy i do gabinetu rehabilitacyjnego wraz
z budową podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ulicy Słowackiego.
5. Wizytowaliśmy prace na obiekcie byłego żłobka. Obecnie trwają prace związane z budową od nowa dachu na obiekcie.
6. Rozpoczęliśmy remont dachu i ściany tzw. „stodoły” w Branicach.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w III Jarmarku Anielskim w Głubczycach organizowanym przez LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi w Kietrzu
i Muzeum w Głubczycach.
2. Uczestniczyłam w Targach Pracy i Edukacji zorganizowanym przez PUP (warunki podejmowania pracy za granicą, prezentacja ofert pracy i ofert edukacyjnych).
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Powszechna, obowiązkowa
akcja deratyzacyjna!!!
Realizując postanowienia Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

informujemy mieszkańców Gminy,
że w miesiącu październiku, każdy właściciel nieruchomości zabudowanej, powinien przeprowadzić
obowiązkową akcję deratyzacyjną.
Właściciele mogą zlecić przeprowadzenie deratyzacji specjalistycznym jednostkom lub dokonać
zakupu we własnym zakresie trutki na gryzonie.
Deratyzacja podlega kontroli Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Branice informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na
stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone dnia
10.10.2012r. obwieszczenie
w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000
kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-5.2012 z dnia 10.10.2012r.
o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia.
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-7.2012 z dnia 10.10.2012r.
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu
załatwienia sprawy
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Jak można się bawić i uczyć!!!
Zabawa jest naturalną potrzebą dziecka.
To właśnie zabawie przypisuje się
ogromną rolę w jego rozwoju. Dobrze
wiemy, ile sprawia przedszkolakom radości. I o to chodzi nam dorosłym. Dbamy
więc o to, aby było jej dużo, by była ciekawa i aktywizująca. Wiadomo, że szczególne wymagania w tym kierunku stawia
się placówkom przedszkolnym. My personel Katolickiego Przedszkola Publicznego w Branicach staramy się te
zadania wypełniać nie tylko poprzez codzienną pracę wychowawczo - dydaktyczną, ale również poprzez dodatkowe
formy działalności. A mianowicie - organizujemy dzieciom różnorodne wyjazdy
okolicznym lesie to świetna zabawa,
a jednocześnie nauka.
"Pasowanie na starszaka" to kolejne
ważne wydarzenie w naszym przedszkolu. Były piosenki, tańce, improwizacje, wiersze i prezenty. Miło było
gościć rodziców, zainteresowani i zaangażowani nie mniej niż dzieci przeżywali każdą chwilę.
Tyle za nami, ale jeszcze więcej
przed nami. Z chęcią podejmujemy
kolejne wyzwania.
Zadowolenie dzieci to dobra motywacja.
Danuta Sowa
Aneta Gołuchowska
umożliwiające poznawanie nowych ciekawych miejsc.
W ostatnim czasie udało nam się zorganizować wyjazdy do stacji meteorologicznej, gdzie dzieci miały okazję poznać
urządzenia, sposób ich działania i doceniać ich rolę w życiu codziennym. Zainteresowanie było duże.
Świetną zabawą i doskonałym przeżyciem była wizyta w radiu Vanessa, dzieci
poznały pomieszczenia i ich wyposażenia. Obserwowały pracę dziennikarzy,
uczestniczyły w nagrywaniu i miały z
tego wiele radości. Zwiedzanie ogrodu
zoologicznego połączone z wyprawą po
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Wizyta czeskich gości w Wódce
W tym roku mija 200 lat od urodzin
Cypriana Lelka, wielkiego Czecha, krzewiciela morawskich idei narodowych.
Postać ta szczególnie związana jest
z naszą gminą. W małej miejscowości
Wódka mieszkał i pracował jako proboszcz przez 29 lat swojego życia. Tutaj
na cmentarzu wiejskim został pochowany
w jednym grobie ze swoim bratem Janem, który również był duchownym katolickim. W sobotę, 13 października 2012
roku do Wódki przybyła 50 osobowa
grupa Czechów z rodzinnej miejscowości
ks. Lelka, z Benesova, aby oddać hołd
największemu ich rodakowi. W kościele
parafialnym przywitania dokonał proboszcz ks. Michał Pieńkowski, który
opowiedział o parafii i historii kościoła.

Następnie odprawiono mszę św. w języku czeskim w intencji ks. Lelka, którą
prowadził ks. proboszcz z Benesova. Po
mszy wszyscy zgromadzili się przy grobie ks. Lelka. Odśpiewano pieśni i odmówiono modlitwę. Życie i działalność ks.

Lelka przedstawił przybyłym autor tego artykułu.
Następnie wszyscy udali
się na poczęstunek do
świetlicy, który przygotowały parafianki. Takiego
przyjęcia nie spodziewali
się przybyli goście. Atmosfera spotkania przyczyniła się do nawiązania
kontaktów, które być może zaowocują współpracą
Wódki z Benesovem. Każdy z gości otrzymał broszurę w języku czeskim „Turystyczna
wizytówka”, która przybliży i zachęci ich
do poznania miejscowości naszej gminy.

Kto to był ks. Cyprian Lelek i dlaczego
takim uznaniem cieszy się wśród Czechów?.
Cyprian Lelek urodził się w Benesovie
20.04.1812 r. Był najstarszym synem
z siedmiorga dzieci Jiriho i Barbary Lelek. Nauki pobierał w szkole powszechnej i gimnazjum w Opawie. Opawa
w tym czasie była już miastem zdominowanym przez żywioł niemiecki. Z tego
też powodu młody Morawianin przeniósł
się do katolickiego gimnazjum do Głubczyc, gdzie w 1832 roku zdał maturę.
5

Następnie wstąpił do seminarium we
Wrocławiu. Aktywnie działał w grupie
słowianofilów pod kierunkiem uczonego
Jana Purkyne. W 1835 roku wyświęcony
został na księdza w Poznaniu. Pracował
jako duszpasterz w parafiach: Baborów,
Oldrisov i Hlucin. Działał w kierunku
odbudowy świadomości narodowej Czechów. Wydawał w języku czeskim miesięcznik „Holubice”. Współpracował
z polskim działaczem narodowym Karolem Miarką. Znał dobrze język polski.
Brał aktywny udział w Wiośnie Ludów
w 1848 roku. Kandydował do sejmu pruskiego w Berlinie. Za tę działalność został skierowany na banicję do małej parafii w Wódce. Tutaj przez 29 lat pobytu
stworzył centrum odnowy narodowej
Czechów. Posiadał bogatą bibliotekę,
której zbiory po jego śmierci zostały rozproszone. Opracował pierwszy elementarz w języku czeskim używany w szkołach od 1844 do 1873 r. Wydał opis Śląska do 1742 r. Spuścizna literacka Lelka
to również rękopisy o gospodarstwie,
baśnie, historia Maksymiliana II, historia
Sobieskiego i żywot św. Bernarda. Zbierał także pieśni i przyśpiewki morawskie.
Zebrał ich przeszło 600. Wiele z tych
pozycji tworzył ks. Lelek w Wódce.
Zmarł 28.04.1883 r. i został pochowany
na tutejszym cmentarzu parafialnym.
Wielu Czechów przybywając w nasze
okolice obiera sobie za cel wycieczki
Wódkę aby oddać cześć ich wielkiemu
rodakowi.
dr Benedykt Pospiszyl
Foto: Janusz Kaczmarek
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Wspólne ćwiczenia jednostek strażackich
Przećwiczono następujące elementy
współpracy:
− wnioskowanie o udzielenie pomocy,
− koordynację działań ratunkowych,
− połączenie sił w ramach interwencji,
− współdziałanie w działaniach na powierzchni wody,
− system dowodzenia.
Kierownikiem ćwiczeń był major inż.
Kamil Pastuszek, organizatorem inż. Roman Otipka, a koordynatorem projektu
inż. Martin Dostal z Magistratu Miasta
Opava.
W ćwiczeniach ze strony polskiej brało
udział łącznie 23 strażaków ochotników
z OSP Branice, Bliszczyce i Lewice oraz
dwóch strażaków zawodowych z PSP
Głubczyce.
Ze strony czeskiej uczestniczyło 30
22 września, w typowo jesiennej, wilgotnej i zimnej aurze, nad urokliwym
Srebrnym Jeziorem w Opavie, odbyły się
wspólne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski i Republiki Czeskiej.
Ćwiczenia połączone ze szkoleniem,
zorganizowano w ramach projektu
CZ.3.22/1.3.00/08.00592 „Wzmocnienie
działalności JOSP w przypadku powodzi” i „Umowy pomiędzy Republiką
Czeską i Rzeczypospolitą Polską
o współpracy i wzajemnej pomocy
w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń„ podpisanej w 2010 roku.
Ćwiczenia przeprowadziły wspólnie:
Miasto Opava przy współpracy z dzielnicami Vávrowice, Malé Hoštice, gminami
Brumovice, Holasovice, Branice i Drużyną Ratunkową Straży Pożarnej Okręgu
Morawsko-Śląskiego z Opavy.
Tematami wspólnych ćwiczeń były:
„Działania na powierzchni wody i współ-

działanie w ramach nadzwyczajnych wydarzeń takich jak powódź”.
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strażaków ochotników z JOSP Brumovice, Holasovice, Opava-Palhanec, OpavaVavrovice i Opava – Male-Hostive oraz
12 strażaków zawodowych z Drużyny
Ratunkowej Straży Pożarnej Okręgu Morawsko-Śląskiego, Wydział Przestrzenny
Opava.
Ćwiczenia połączone były z prezentacją
i przeglądem sprzętu zakupionego w ramach projektu.
Po przybyciu jednostek i ustawieniu
sprzętu w miejscu ćwiczeń, uczestników
i zaproszonych gości przywitał Daniel
Zidek, zastępca prezydenta miasta
Opava.
Następnie, po złożeniu meldunku dowódcy ćwiczeń o gotowości jednostek,

Informator Branicki

Wspólne ćwiczenia jednostek strażackich cd.
uczestnicy rozpoczęli zaplanowane działania, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Ze strony czeskiej: p. Daniel Zidek
– z-ca prezydenta miasta Opava, p. Miroslav Koristka – burmistrz dzielnicy

miasta Vavrovice, p. Vaclav Volny –
burmistrz gminy Holasovice, p. Gűnter
Hollesch – wiceburmistrz dzielnicy miasta Male Hostice.
Ćwiczenia zakończył wspólny apel
jednostek ochotniczej straży pożarnej
w trakcie którego oceniono przebieg
wspólnie przeprowadzonych działań.
Uczestników i zaproszonych gości pożegnał pan Daniel Zidek, który podziękował wszystkim za wielki wysiłek włożony w organizację i przebieg ćwiczeń oraz
złożył życzenia powodzenia w wykonywaniu ciężkiej i odpowiedzialnej pracy
strażaka.
W przyszłym roku ćwiczenia odbędą
się w Polsce, a następnie będą przeprowadzane naprzemiennie w Czechach
i w Polsce aż do roku 2016.
Opracowanie na podstawie raportu
końcowego z ćwiczeń - J. Kaczmarek

Kulminacyjnym punktem ćwiczeń był
pokaz akcji ratowania tonących osób
z przewróconej łodzi w wykonaniu jednostki zawodowych strażaków z Opavy.
W ramach wspólnego czesko-polskiego
ćwiczenia uczestniczyli goście:
Ze strony polskiej: p. Maria Krompiec
– wójt Gminy Branice, p. Józef Orłowski
– komendant gminny Gminy Branice,
p. Józef Kawulok – radny Gminy Branice, p. Wojciech Semeniuk – z-ca komendanta KP PSP Głubczyce, p, Krzysztof
Wiciak – z-ca dowódcy JRG w Głubczycach.

„Święto pieczonego ziemniaka” w Branicach
W słoneczne i ciepłe niedzielne popołudnie, 30 września w Branicach pożegnaliśmy lato.
Koło „Braniczanek i Rada Sołecka Branic, na miejscowym placu zabaw zorganizowała, będące już tradycją w naszej
miejscowości „Święto Pieczonego Ziemniaka”.

Przy rozstawionych
stołach, przybyli goście mogli skosztować
smakołyków przygotowanych przez panie
„Braniczanki”, a każdy chętny był obdarowywany przygotowa-

nymi wcześniej
pieczonymi ziemniakami, od których wzięła nazwę organizowana impreza. Nie
brakowało również wszelakich
napojów, wśród
których szczególnym powodze7

niem cieszył się doskonały grzaniec sporządzony według trzymanej w ścisłej
tajemnicy receptury. Piękna pogoda sprawiła że na imprezie pojawiło się wielu
gości, a wśród nich zwłaszcza dużo rodzin z małymi dziećmi.
Przy dźwiękach dobrej muzyki tegoroczne święto ziemniaka trwało do późnych godzin popołudniowych.
Janusz Kaczmarek
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Sukces siatkarzy z Branic

We wrześniu 2012r.

18 sierpnia 2012 r. z okazji 755-lecia Neplachovic (przygranicznej miejscowości w Czechach) spotkali się sympatycy piłki siatkowej. Od wczesnego ranka na kompleksie sportowym rozgrywany był turniej, w którym udział
wzięły 4 drużyny z Czech - Neplachovice I, Neplachovice II, Brumovice,
Skrochovice i dwie drużyny z Polski - Kietrz i Branice. Zespoły rozgrywały
mecze w dwóch grupach, systemem każdy z każdym. W finale spotkały się
zwycięzcy grup drużyny z Kietrza i Branic. Ostatecznie najlepsi okazali się
siatkarze z Branic.

Urodzili się
1. Zwarycz Maciej - Włodzienin-Kolonia.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek małżeński
1. Kawecka Anna (Branice) – Pleś Piotr
(Bargłówka).
2. Redel Justyna (Lewice) – Łozicki Paweł
(Lewice).
3. Gebauer Bernadeta (Dzbańce-Osiedle) – Nadzionek Krzysztof (Nowe Gołuszowice).
4. Górna Aleksandra (Boboluszki) – Krówka Waldemar (Krzyżowice).
5. Orłowski Henryk (Turków) – Łuczyszyn Ewa
(Głubczyce).
6. Mikołajek Justyna (Wiechowice) – Fulneczek
Ryszard (Głubczyce).
7. Mikler Katarzyna (Włodzienin-Kolonia) – Szywalski Tomasz (Krapkowice).

Drużyna z Branic grała w składzie: Atłachowicz Maciej, Kędzierski Łukasz,
Książek Janusz, Książek Joanna, Olender Tomasz, Surma Łukasz.

8. Nowiński Wojciech (Bliszczyce) – Brauner
Małgorzata (Racibórz).
9. Suchodolska Dominika (Uciechowice) – Łapuńko Grzegorz (Bogdanowice).
10. Plata Tomasz (Wysoka) – Kudła Magdalena
(Nysa).
11. Pochwała Anna (Branice) – Czarnecki Przemysław (Opole).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łukasz Kędzierski

Woźniczka Irena - lat 63 DPS Bliszczyce.
Jakubowska Anna - lat. 91 Wiechowice.
Tobiasińska Michalina - lat 81 Branice.
Piasecki Jan - lat 64 Lewice.
Kaczmarska Emilia - lat 87 Jabłonka.
Kowalska Maria - lat 75 DPS Dzbańce.
Opyd Katarzyna - lat 74 Dzierżkowice.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

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

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 6966 mieszkańców,
w tym 3579 kobiet.
W sierpniu 2011 r. było nas 7025 osób.
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