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Śniadanie Wielkanocne w Branicach
Zgodnie z już wieloletnią tradycją,
w dniu 28 marca Stowarzyszenie Braniczanki wspólnie z Wójtem Gminy przygotowali Branickie Spotkanie Świąteczne
przy stole wielkanocnym.

tów z Branic i Klubu Seniora z Uvalna.
W samo południe, wszystkich zgromadzonych powitała i złożyła im świąteczne
życzenia Pani Wójt Gminy. Życzenia
złożył się również dyrektor szpitala, Pan

Uroczystości towarzyszyła wystawa
prac wykonanych przez uczestników
warsztatów Pracowni Terapii Zajęciowej
branickiego szpitala. Wszyscy z niekłamanym zainteresowaniem podziwiali
małe dzieła sztuki związane z tematyką
świąt wielkanocnych. A było co podziwiać. Od oryginalnych, o różnych kształtach poduszek, poprzez misternie wykonane w kształcie jajek kurczaki, drewniane, przepięknie ozdobione zajączki, kury
i gąski, aż do całej gamy finezyjnych
wycinanek, wiklinowych koszyków
o fantazyjnych kształtach i pięknie przyozdobionych świec. Wiele z tych ozdób
znalazło nowych właścicieli, i stało się
zapewnie atrakcyjnym elementem wystroju świątecznych stołów w branickich
domach. Środki uzyskane z ich sprzedaży
zostaną przeznaczone na zakup materia-

Na stołach wspaniale udekorowanych
przez Panią Annę Dudziak wraz ze
współpracownikami z Pracowni Terapii
Zajęciowej tutejszego szpitala pojawiły
się tradycyjne świąteczne potrawy. Daniem głównym był doskonały żurek
z jajkiem i białą kiełbasą. Swym smakowitym wyglądem i smakiem kusiły również, jajka faszerowane, ćwikła z chrzanem oraz zestaw różnego rodzaju wędlin.
Na świątecznym stole nie mogło oczywiście zabraknąć również wypieków.
W tym roku, podobnie jak i w latach poprzednich ich przygotowaniem zajął się
Pan Antoni Pospiszyl, sernik i makowiec
prezentowały się znakomicie.
Przy tak świątecznie zastawionym stole
spotkali się wspólnie: władze gminy
z wójt Marią Krompiec, radni, kierownicy miejscowych zakładów pracy, sołtysi,
dyrektorzy placówek oświatowowychowawczych, prezesi OSP, przedsiębiorcy, a także zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem przedstawiciele Koła Emery-

Krzysztof Nazimek oraz ksiądz Alojzy
Nowak, który następnie poświęcił przygotowane potrawy.

łów, z których powstaną nowe piękne
wyroby.

Całe spotkanie przebiegało w bardzo
ciepłej i serdecznej atmosferze, za co
należą się wyrazy wielkiego uznania dla
osób zaangażowanych w jego zorganizowanie i przygotowanie.
Zofia Ryczkowska
Janusz Kaczmarek
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 20 LUTEGO DO DNIA 19 MARCA 2012 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Spotkałam się z Marszałkami Województwa Opolskiego, Panem Konopka w sprawie uszczelnienia Zbiornika Włodzienin,
oraz Panem Kostuś w sprawie odstąpienia od naliczenia kary za brak rekultywacji wysypiska. Przeprowadziliśmy również
rozmowy na temat ewentualnych prac remontowych na drodze wojewódzkiej i remontu chodników przy tej drodze w 2012
roku. Wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i Oddziału w Głubczycach dokonaliśmy oględzin
stanu nawierzchni drogi nr 419 i chodników w miejscowości Branice.
2. Prowadziłam negocjacje w sprawie stawki na eksploatację oświetlenia ulicznego. Dostawca proponuje cenę o ponad 90%
większą niż w roku 2011 r. - z 4,10 na 7,62 netto. W związku z brakiem porozumienia co do nowych warunków, umowa
jeszcze nie została podpisana.
3. Podpisałam akt notarialny na sprzedaż gruntów we wsi Wysoka, w Bliszczycach, oraz akt notarialny przekazujący drogę na
terenie szpitala psychiatrycznego, przy pawilonie K dla pod zarząd Województwa Opolskiego.
4. Wspólnie z pracownikami GBP Branice wizytowałam punkty biblioteczne w Wiechowicach i Włodzieninie.
5. Monitorowaliśmy stan rzeki Opawy związku z ogłoszeniem alarmu powodziowego, który utrzymywał się na rzece przez
kilka dni.
6. Zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli gmin powiatu głubczyckiego i przedstawicieli zakładów komunalnych zajmujących się gospodarką odpadami, odnośnie realizacji nowych przepisów w tym zakresie. Podjęliśmy na tym spotkaniu decyzje
o utworzeniu Międzygminnego Zawiązku Komunalnego, który w imieniu przystępujących gmin zajmie się całością spraw
dotyczących odpadów komunalnych (aktualnie Gminy; Kietrz i Baborów zrezygnowały z udziału w tworzeniu takiego
związku).
7. Zorganizowałam spotkanie dotyczące przejęcia lub nieodpłatnego przekazania, wykupu, zamiany, gruntów położonych
wzdłuż wału p/powodziowego w Bliszczycach. Grunty te przeznaczone są pod planowaną w przyszłości budowę drogi dla
potrzeb monitoringu rzeki i ewentualnych prac remontowych wału p/powodziowego.
8. Uzgadnialiśmy możliwości wytyczenia i kosztów budowy nowej drogi w Niekazanicach, umożliwiającej dojazd do dwóch
nieruchomości.
9. Rozpoczęliśmy prace dotyczące badania dokumentacji i sprawdzenia poziomu hałasu w WDK Branice.
10. Dokonaliśmy ekspertyzy sprzętu komputerowego zalanego w trakcie awarii sieci wodociągowej w WDK w Branicach (po
rozmrożeniu i wysuszeniu). Oczekujemy na decyzję firmy ubezpieczeniowej w sprawie odszkodowania za poniesione straty.
Otrzymaliśmy od ubezpieczyciela rekompensatę na malowanie pomieszczeń WDK – 3.118,00 zł.
11. Przygotowujemy powiadomienia dla wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej z oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, a także organizacji związkowej o przyczynach przekazania oraz skutkach tej decyzji dla pracowników. Poinformowano również o nowych warunkach pracy i płacy. Powiadomienia powyższe konstruowane są wspólnie z przedstawicielem
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Przeprowadziłam dwukrotnie spotkanie z projektantem budowy drogi Lewice – Zubrzyce (odcinek na terenie Gminy Głubczyce) oraz z burmistrzem i kierownikiem ds. inwestycji Gminy Głubczyce w sprawie ustalenia zmian w dokumentacji
i kosztów tych zmian. Projektant zaakceptował proponowane zmiany w dokumentacji (za zmiany w dokumentacji zapłaciliśmy 7 380 złotych brutto).
2. Spotkałam się z Firmą Aero Group w sprawie inwestycji wiatrakowej w Branicach, oraz zorganizowaliśmy spotkanie tej
Firmy z rolnikami-właścicielami gruntów, na których zaplanowano budowę stopy wiatraka (przekazaliśmy projekt umowy
do badania przez naszych radców prawnych).
3. Spotkałam się ze Starostą miasta Krnov oraz z planistami w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy boisk sportowych
(Krnov, Branice i Włodzienin).
4. Uzgadniałam z projektantem adaptacji budynku byłego żłobka na Centrum Aktywizacji Społeczno Gospodarczej, sprawy
dotyczące sposobu odprowadzania wód deszczowych z budynku i terenu przyległego.
5. Wizytowaliśmy świetlicę w Gródczanach odnośnie zniszczeń powstałych wskutek mrozów (spękania podbudowy ganku
i kafelek na podłodze, podciekania wody przez fundamenty do piwnicy oraz spękania opaski betonowej wokół budynku).
Obecnie wykonywany jest kosztorys koniecznych prac przy tym obiekcie.
6. Spotkałam się z Firmą WWNET odnośnie planowanej przez nich budowy sieci internetowej w technologii WiMAX (ulotki
informacyjne zamieszczone były w Informatorze Branickim).
7. Wizytowałam plac budowy oczyszczalni ścieków w Branicach. Przygotowano już teren na posadowienie 9 zbiorników, kończy się budowę budynku socjalnego i sterowni, na ukończeniu jest wiata na osady. Obecnie musimy wyznaczyć nową drogę
dojazdową do pól dla rolników, oraz drogę do wiaty z osadami przy oczyszczalni (najprawdopodobniej będziemy musieli
wykupić część sąsiadujących z oczyszczalnią gruntów).
8. Prowadziłam uzgodnienia dotyczące skosztorysowania i opracowania koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitar3
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nej Wysoka – do oczyszczalni Branice z budową dwóch przepompowni w Wysokiej i Boboluszkach.
9. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe dla zamówienia poniżej 14.000 EURO (wg naszego Regulaminu) na remont
dachu na budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie. Przystępujemy do przeprowadzenia procedury zamówień na remont
schodów i chodnika z osiedla mieszkaniowego do Ośrodka Zdrowia w Branicach. W trakcie remontu chodnika przygotowane zostanie odwodnienie dla przyszłego parkingu.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Branicach.
2. Uczestniczyłam wraz z dyrektorem cukrowni w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Rolną Rady Gminy Branice
w sprawie podsumowania kampanii buraczanej 2011r. Omówione zostały również plany na kampanię w 2012 r., a także wypracowano zamierzenie dotyczące utwardzania dróg śródpolnych służących do transportu zebranych plonów przez co ograniczy się przejazd ciężkich pojazdów przez drogi wewnątrz wsi.
3. Brałam udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Juniorów, oraz w Międzynarodowym Wielkanocnym Turnieju Halowej
Piłki Nożnej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych.
4. Uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym w OSP Branice.
5. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głubczycach poświęconemu ocenie
zagrożeń i przeciwdziałania im na terenie gminy.
6. Uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym podsumowania działalności ROD w Głubczycach.
7. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Członków LGD Kietrz, które zorganizowaliśmy w Branicach (LGD planuje zatrudnić
na ½ etatu osobę dla pomocy stowarzyszeniom w poszukiwaniu projektów i wypełnianiu wniosków na miejscu we wsiach).
8. Uczestniczyłam w podsumowaniu działalności ROD Głubczyce za 2011 r.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY BRANICE
Dnia 16 kwietnia 2012 r. o godz. 1000
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.
PORZĄDEK OBRAD
2. Stwierdzenie quorum.

8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

9. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski i zapytania.

1. Otwarcie sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności
w okresie między sesjami.

11. Udzielenie informacji na temat działania domów pomocy społecznej na terenie Gminy Branice.

6. Sprawozdanie
przewodniczącego
z działalności w okresie między sesjami.

12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Branicach za
rok 2011.

7. Informacja przewodniczących komisji
z działalności w okresie między sesjami.

13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

nia zasad wnoszenia wkładów oraz
obejmowania, nabywania i zbywania
udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego 2012 r. na
działalność Wójta Gminy Branice.
17. Zakończenie sesji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określe-
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały wywieszone dnia
21.03.2012r. obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni
napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34”
− wydaniu obwieszczenia Nr OŚ.6220.1-2.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
− 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 nr pism OŚ.6220.1-3.2012) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Branice informuje, że
w 2012 roku zostaną rozpoczęte prace
zmierzające do zmian zasad sprzedaży
i udzielania bonifikat przy sprzedaży
gminnych lokali mieszkalnych na
rzecz głównych najemców (zmiana
dot. obniżenia bonifikat).
Nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z obrębu Gminy Branice wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013
roku.
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Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY!
SZKODY
powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012
SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS
Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub
adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy
(założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział
Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

Infolinia ARR 22 661 72 72.

Niedziela Palmowa w Jakubowicach
Tradycyjnie jak każdego roku, w Niedzielę Palmową wszystkie dzieci z Jakubowic uczestniczyły w obchodach święta
Kogucika. Idąc w barwnym pochodzie
śpiewały związane z nim piękne ludowe
piosenki. Pomimo złej pogody z radością
i śpiewem niosły wszystkim życzenia
Wielkanocne. W podziękowaniu otrzymywały słodycze i owoce, natomiast gospodarze domów obdarowywani byli
przez dzieci ozdobami świątecznymi
ręcznie wykonanymi przez mieszkanki
Jakubowic. Serdeczne podziękowania za
bardzo miłe przyjęcie.
Dzieci i młodzież z Jakubowic
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Pożegnanie zimy w Branicach
Zgodnie z dorocznym zwyczajem, który w naszej miejscowości powoli staje się
tradycją, w pierwszym dniu wiosny najmłodsi mieszkańcy Branic i gminy uroczyście pożegnali zimę i powitali wiosnę.

pióropuszem na górze.
Na uroczystość przybyły również dzieci
z Czech, zaopatrzone w swoje atrybuty
zimy przygotowane do utopienia.

stępnej zimy) rzucono je do rzeki z nadzieją, że jak najszybciej dopłyną do morza.
Dla zachowania bezpieczeństwa dzieci,
kukły podpalał przewodniczący rady
gminy Pan Marek Szyhyński w towarzystwie tajemniczej osoby o długich rudych
włosach, która dla zachowania incognito
skrywała twarz za gigantycznymi okularami, podobnymi do tych jakie używają
służby specjalne. Mimo różnych domysłów co do tożsamości tej osoby, jej personaliów do końca nie udało się ustalić.
Następnie wszyscy uczestnicy imprezy
udali się na czeską stronę, gdzie przy
wcześniej przygotowanych i rozpalonych
ogniskach, zostali poczęstowani smacznymi rogalikami i napojami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Branicach.
Był to ostatni punkt tej miłej i sympatycznej uroczystości, która ma za zadanie
kultywowanie prastarych zwyczajów,

W słoneczny i ciepły dzień 21 marca, na
moście granicznym pojawiły się grupy
fantazyjnie przebranych postaci z nader
dziwnym makijażem na twarzach i wiosennymi akcentami wpiętymi we włosach
i czapkach. Każda z tych grup miała ze
sobą zawczasu przygotowaną Marzannę,
z którą ustawiały się na moście, aby dokonać tradycyjnego obrzędu posłania
zimy z nurtem rzeki do morza.
Wśród zgromadzonych nad rzeką,
większość stanowili uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Branicach
ze swoimi opiekunami. Obecne były też
dzieci z publicznego i katolickiego przedszkola. Te ostatnie wyróżniały się spośród innych zgromadzonych zabawnymi
zielonymi czapeczkami z małym

Po zgromadzeniu się wszystkich na
moście, ponad przepływającą pod
spodem rzeką, przystąpiono do głównego

punktu programu, czyli obrzędu pożegnania zimy. Najpierw podpalone zostały
nieszczęsne Marzanny, a następnie aby
mieć całkowitą pewność, że nas opuszczają na zawsze, (a przynajmniej do na6

a w przypadku naszej społeczności również pogłębianie integracji z sąsiadami
z drugiej strony granicy.

Do zobaczenie za rok, w tym samym
miejscu i o tym samym czasie.
Janusz Kaczmarek.
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Projekt „Bezpieczna Szkoła”
Ostatnio dość często widzimy wokół
siebie tyle przemocy, agresji, wulgaryzmów. Próbujemy temu zapobiec rozmawiając z uczniami, rodzicami, pedagogiem. Postanowiliśmy wprowadzić
w życie projekt pt. „Bezpieczna szkoła”.
Projekt trwał od 26-30.03. 2012 r.
w Szkole Podstawowej w Branicach.
W tym czasie w naszej szkole działo się
bardzo dużo ponieważ w projekt zaangażowana była cała szkoła. Każdy dzień
miał przynieść nową lekcję z zachowania
się w klasie, w szkole, podczas przerw na
korytarzu i tarasie szkolnym. Zadaniem
naszym było pokazanie uczniom, że
w szkole każde z nich może się czuć się
w piątek odbyło się podsumowanie projektu „Bezpieczna szkoła”. Uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej, klas 1-3 przygotowali występy i skecze oraz piosenki
o tolerancji, stop agresji i przemocy
w szkole itp. Spisali się na medal. Między wierszami wykonywane były również piosenki przez klasy 4-te i 5-te.
W podsumowaniu Pani wicedyrektor
podziękowała bardzo za udział w projekcie „Bezpieczna szkoła”. Za ciężką pracę
uczniowie klas 6-tych otrzymali odznakę
honorowego dyżurnego w postaci słoneczka. Czterech uczniów z klasy 4-tych
otrzymało nagrody w postaci dyplomu
i książki za najciekawsze prace pisemne
na temat „Jak zapobiegać przemocy
w szkole”. Za wszelkie zaangażowanie
i udział w projekcie, nagrody w postaci
cukierków otrzymali wszyscy uczniowie
naszej szkoły.
dobrze, bezpiecznie i radośnie jak w domu.
Zaczęliśmy od prac plastycznych pt.
„Stop agresji i przemocy w szkole”, które
wykonali uczniowie klas 1-5. Prace były
wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
Na lampach zawieszone zostały znaki
stopu i hasła „nie popychaj”, nie biegaj”
itp. Od poniedziałku na korytarzach pojawili się uczniowie klas 6-tych jako najstarsza grupa w szkole. W żółtych koszulkach pełnili dyżury i byli pełnomocnikami nauczycieli. Ich zadaniem było
wspieranie nauczycieli i pracowników
szkolnych w pilnowaniu porządku podczas przerw. We wtorek przeprowadzone
były zabawy kołowe na długiej przerwie.
W środę zespół koła teatralnego przedstawił skecze ukazujące ludzi nieczułych na
krzywdę innych. Te krótkie scenki miały
nauczyć nas jak mamy postąpić w różnych sytuacjach życiowych. Były bardzo
ciekawe i pouczające. W czwartek gościliśmy w naszej szkole pensjonariuszy
Domu Pomocy z Branic, którzy przyszli

do nas z wielkanocnym słowem. Ukazali
nam mękę Jezusa Chrystusa podczas drogi krzyżowej. Był to niezwykle piękny
i przejmujący występ. Niektórzy mieli
łzy w oczach. Ostatniego dnia tygodnia,
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Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców
za dofinansowanie naszej inicjatywy.
Jadwiga Misiurka

Informator Branicki
JESTEM MŁODY – JESTEM TRZEŹWY

Co roku w okresie Wielkanocy w hali
sportowej Gimnazjum w Branicach odbywa się piłkarskie święto dziewczęcego
futbolu - Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.
Zmagania młodych piłkarek odbyły się
w tym roku już po raz ósmy. Pomysłodawcą turnieju i głównym organizatorem
jest nauczyciel w-f Gimnazjum w Branicach, członek Akademii Mistrzów Sportu
– Mistrzów Życia - Edward Czyszczoń.
W zawodach udział wzięły drużyny ze
Słowacji - ZS Doncova 4 Rużomberok,
ZS Kubranska 80 z Trenczyna i drużyny z Polski - Gimnazjum nr 5 Radom,
reprezentacje gimnazjalistek z Istebnej,
Kietrza i Branic. Patronat honorowy nad
turniejem objęła AKADEMIA MISTRZÓW - SPORTU MISTRZÓW
ŻYCIA z Prezes Elżbietą Wysocką na
czele, a medialny Radio Opole.
Dyrektor Zespołu Gimnazjalno–
Szkolnego w Branicach Pani Alina Nowak przywitała zaproszonych gości. Na
uroczyste otwarcie przybyli: dwukrotny
mistrz świata na żużlu - Jerzy Szczakiel, Wójt Gminy Branice – Pani Maria
Krompiec, Dyrektor wydziału wspomagania i strategii edukacyjnej - Aurelia
Stępień, Z-ca Dyrektora Departamentu
Kultury, Sportu i Turystyki - Lucjusz
Bilik, Radni Starostwa Powiatu Głubczyckiego – Jolanta Brzeszczak, Tadeusz Krupa i Benedykt Pospiszyl, Przewodniczący Rady Gminy Branice – Marek Szyhyński, Koordynator Sportu
Szkolnego Gminy Branice - Teresa Jajdelska, Koordynator Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego:
Krzysztof Tokarz, Dyrektor ZS Rużomberok Daniela Jarošová, Dyrektor Gimnazjum w Kietrzu Edward Szwast, Dyrektor SP Włodzienin – Krzysztof Kinal,
Przewodnicząca Rady Rodziców ZGS
w Branicach Pani Małgorzata Jaskółka.
Nim rozpoczęły się zmagania sportowe,
nastąpiło rozstrzygnięcie akcji profilaktyczno-terapeutycznej na plakat „Jestem
młody - jestem trzeźwy”. Konkurs plastyczny zorganizowały i przeprowadziły
panie Elżbieta Mańkiewicz, Bogumiła
Cykowska i Teresa Czyszczoń. Do konkursu przystąpiło około 150 uczniów.
Jury nagrodziło 22 prace w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Uczniowie wyróżnieni. Kategoria szko-

ła podstawowa: 1.m. Rzytki Kinga, 2.m.
Czyszczoń Aleksandra, 3.m. Danielewicz Karolina, Leśniak Magdalena.
Kolejne miejsca zajęli Cykowski Maciej, Balicz Agnieszka, Bedryj Oliwia,
Kuśmierski Filip, Kuca Aleksandra,
Gramatyka Bartosz. Kategoria gimnazjum: 1.m. Dawid Cykowski, Kamil
Kawecki, 3m. Paulina Jaskuła, Mateusz Bobowski. Pozostali wyróżnieni
uczniowie: Angelika Jędrysek, Radosław Burakiewicz, Jakub Ozimek, Daria Andruchowicz, Natalia Szumlańska, Agnieszka Kozakiewicz, Marta
Lenartowicz, Julita Węglarz. Wójt
Gminy Branice Maria Krompiec wręczyła laureatom upominki, które ufundował Urząd Gminy Branice i Radio Opole.
Również gorące podziękowania dla Pań
Elżbiety Mańkiewicz, Bogumiły Cykowskiej i Teresy Czyszczoń przekazała
Dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty
w Opolu Pani Aurelia Stępień.
Po tym nastąpiło uroczyste otwarcie
turnieju. Odpalenia znicza olimpijskiego
dokonał nasz gość honorowy Mistrz
Świata na żużlu- Jerzy Szczakiel.

W turnieju grano systemem „każdy
z każdym”. W wyniku przeprowadzonych spotkań pierwsze miejsce zajęła
drużyna Gimnazjum z Kietrza,
2m.Gimnazjum Branice, 3m. Gimnazjum nr 5 Radom. Na pozostałych miejscach uplasowały się drużyny z Istebnej,
Trenczyna i Rużomberoka. Najlepszą
zawodniczką turnieju została Żaneta
Jakubiak z Branic, najlepszą bramkarką
Patricia Martovova z Trenczyna, a królem strzelców Karolina Lizoń z Kietrza.
Najlepsze drużyny i zawodniczki zostały
obdarowane medalami, pucharami i statuetkami. Dodatkowo wszystkie uczestniczki turnieju otrzymały słodkie upo8

minki przygotowane przez organizatorów
turnieju.
Skład drużyny z Branic: Magdalena
Madera, Paulina Jaskuła, Marta Lenartowicz, Żaneta Jakubiak, Arleta
Morawiec, Dagmara Brzeszczak, Ilona
Granda, Karolina Mach, Natalia Grima, Jagoda Gospodarczyk. Opiekun –
Edward Czyszczoń.
Tancerki i tancerze grup tanecznych
Impuls i Kaprys prezentowali się również w przerwach między meczami,
a tańce w ich wykonaniu tylko podgrzewały atmosferę zmagań młodych piłkarek
Uczniowie gimnazjum wykonali pod
kierownictwem Pana Piotra Wiechy
prezentację miejscowości, z których
przyjechały drużyny występujące w turnieju. Podczas rozgrywek można było
również obejrzeć wystawę przepięknych
trofeów sportowych zdobytych przez
młodzież miejscowego gimnazjum.
Opiekę medyczną sprawowała Pani
Katarzyna Gospodarczyk. Sędziowali
Bartłomiej Tokarz, Krzysztof Tokarz,
Kamil Lider.
VIII Międzynarodowy Wielkanocny
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt przeszedł do historii. Serdeczne podziękowania należą się osobom, bez których turniej nie miałby takiej wspaniałej oprawy.
Są to: uczniowie Fabian Russ, Marcin
Malinowski Szymon Moskała; pracownicy: Elżbieta Mańkiewicz, Bogumiła
Cykowska, Teresa Czyszczoń, Sylwia
Brzozowska, Lidia Szpak, Janusz Bydłowski, Agata Ociepa, Krystyna Kubiak, Dorota Kanturska, Teresa Moritz - Maksymowicz, Krystyna Kaczmarzyk, Irena Pekar, Małgorzata
Skórka, Lucyna Moryl, Piotr Wiecha,
Łukasz Kędzierski, Janusz Kaczmarek, Edward Czyszczoń.
Serdeczne podziękowania należą się
również instytucjom i osobom, które
wsparły finansowo i rzeczowo nasz turniej. Są nimi: Urząd Gminy Branice,
Urząd Marszałkowski w Opolu, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Bank Spółdzielczy
Namysłów, ZPC Mieszko w Raciborzu,
TOP FARMS Głubczyce, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce,
Sklep Sportowy Orlik w Głubczycach,
TOSKA Głubczyce, ZOTT Polska oddział w Opolu, LIDL Głubczyce, PZPN
Warszawa. Radio OPOLE, Sklep Leszek Cieśla.
Opracował Edward Czyszczoń

Informator Branicki
JESTEM MŁODY – JESTEM TRZEŹWY - laureaci konkursu plastycznego

I miejsce wśród uczniów Szkoły Podstawowej - Kinga Rzytki

I miejsce wśród uczniów Gimnazjum - Dawid Cykowski

Turniej piłkarski w obiektywie
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Unihokej Gimnazjum
W marcu dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum w Branicach walczyli o powtórzenie sukcesów z zeszłego roku w unihokeju.
Po awansie z rozgrywek powiatowych nasi zawodnicy 9 marca pojechali na Półfinał Wojewódzki w Unihokeju Dziewcząt
i Chłopców, do Opola. Po pokonaniu drużyn z Opola, Łambinowic i Komprachcic pewnie, zajmując I miejsce, awansowali do finału wojewódzkiego.
W tym roku finał okazał się szczęśliwy dla chłopców, którzy zajęli II miejsce, uzyskując tytuł wicemistrza województwa. Dziewczęta zajęły IV miejsce wśród najlepszych drużyn z województwa opolskiego.
Drużyna dziewcząt grała w składzie:
Lenartowicz Marta, Gospodarczyk Jagoda, Gospodarczyk Emilia, Jagielnicka Kamila, Zawada Karolina, Marynowicz Natalia,
Kantor Marzena, Jaskuła Paulina, Jaskółka Monika, Brzeszczak
Dagmara, Morawiec Arleta.
Opiekun: Joanna Książek.

Chłopcy grali w składzie:
Forma Roman, Russ Fabian, Walaszek Tomasz, Galik Dawid,
Moskała Szymon, Adamski Kacper, Dawiec Piotr, Moryl Sebastian, Jacków Patryk, Korszyłowski Maciej, Sęga Przemysław.
Opiekun: Łukasz Kędzierski.

Sportowe sukcesy gimnazjalistów
9 marca w Namysłowie odbyło się wojewódzkie podsumowanie we Współzawodnictwie Sportowym Szkół
w roku szkolnym 2010/2011.
Gimnazjum w Branicach zostało sklasyfikowane na
bardzo wysokim drugim miejscu wśród gimnazjów ze
środowisk wiejskich. Na sukces zapracowali uczniowie
awansując do finałów wojewódzkich w unihokeju
dziewcząt i chłopców oraz halowej piłce nożnej dziewcząt.
Nauczycielami prowadzącymi drużyny są Joanna
Książek, Łukasz Kędzierski i Edward Czyszczoń.
Łukasz Kędzierski

,,Mamo, tato nie pal’’
W marcu uczniowie
Szkoły Po d stawo wej
w Branicach brali udział
w programie ,,Mamo, tato
nie pal’’.
Odbyły się zajęcia
o szkodliwości czynnego
i biernego palenia papierosów. Uczniowie przygotowali pouczające i ciekawe
plakaty. Zorganizowaliśmy wystawę wykonanych
prac i konkurs na najładniejsze plakaty.
Małgorzata Podkówka
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
GABINETU REHABILITACYJNEGO
W BRANICACH
Gabinet Rehabilitacyjny w Branicach przy ul. Słowackiego 3 powstał w 1995 r. Obecnie w Gabinecie Rehabilitacyjnym pracuje 2
rehabilitantów (1 i ½ etatu) posiadających tytuł magistra z dodatkowy-mi kursami oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Gabinet Rehabilitacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
Poniedziałek - wtorek od 8:45 - 18:05
Środa-piątek od 7:00 -13:15 i od 14:30 -17:35
Gabinet Rehabilitacyjny służy mieszkańcom Gminy Branice. Zabiegi wykonywane w Gabinecie:
− zabiegi z zakresu kinezyterapii - leczenie ruchem, gimnastyka korekcyjna, lecznicza lub ćwiczenia usprawniające,
− zabiegi z zakresu masażu - metoda terapii działająca leczniczo nie tylko na ciało lecz również i duszę, ma działanie przeciwbólowe, odprężające i relaksujące oraz pobudza wszystkie tkanki i narządy w organizmie człowieka,
− zabiegi z zakresu elektrolecznictwa - wykorzystuje się do leczenia prąd stały oraz prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości,
− zabiegi z zakresu pola magnetycznego - stosuje się w rehabilitacji osób po urazach, w leczeniu bólu i innych chorobach,
− zabiegi z zakresu światłolecznictwa - wykorzystanie promieni podczerwieni, w leczeniu bólu, obrzęku, przeciwzapalnie.
Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w 2011 r.:
Liczba pacjentów - 496 osób.
Liczba wizyt w Gabinecie - 4.680.
Liczba wszystkich zabiegów - 14.386 w tym:
− zabiegi z zakresu kinezyterapii - 1.953,
− zabiegi z zakresu masażu - 1.276,
− zabiegi z zakresu elektrolecznictwa - 5.097,
− zabiegi z zakresu pola magnetycznego - 2.457,
− zabiegi z zakresu światłolecznictwa - 3.603.
Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Branicach dysponuje lokalem o powierzchni 64 m2. przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia gabinetu rehabilitacyjnego to pomieszczenie służące do potrzeb fizykoterapii oraz do kinezyterapii
i masażu. Pomieszczenia gabinetu spełniają wymogi Państwowego Inspektora Sanitarnego. Gabinet Rehabilitacyjny w Branicach
wyposażony jest min. w:
−sprzęt do kinezyterapii, tj. sprzęt do ćwiczeń i kabinę UGUL z osprzętem, rowerek rehabilitacyjny, rotory, drabinki, materace
i inny niezbędny sprzęt w rehabilitacji ruchowej pacjenta, rotor kończyn górnych,
−sprzęt do fizykoterapii: SYS STIM, Sonicator, lampa Sollux, Terapus „Power" laser biostymulujący, Mixing 2, Magnetu, BOA
max2, Diatronic, Multitronic, Pulsatronic, Interdynamic, Magnetus.
Sprzęt pozostający na wyposażeniu Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Branicach jest sprzętem najnowszej generacji, posiada
atesty dopuszczające do użytkowania na rynku, poddawany jest okresowym przeglądom, objęty jest serwisem naprawczym.
Inwestycje wykonane w Gabinecie:
− postawienie ścianek działowych,
− malowanie całego gabinetu zgodnie z zaleceniami sanepidu,
− wymiana muszli i spłuczki w WC,
− zamontowanie ogrzewaczy wody przy zlewozmywakach,
− zamontowanie dużego zmywaka dla potrzeb sprzątaczki,
− zamontowanie elektrycznego wentylatora (wymóg sanepidu),
− wykonanie barierki oddzielającej pacjentów od pomieszczeń zabiegowych,
− zamontowanie żaluzji parawanowych w pomieszczeniach do ćwiczeń i zabiegów fizykoterapeutycznych.
Plany na przyszłość:
− malowanie pomieszczeń,
− zamontowanie uchwytów w WC dla pacjentów oraz dostosowanie WC do wózka inwalidzkiego.
Dyrektor Rejonu Racibórz
Caritas Diecezji Opolskiej
Ks. Wilhelm Schiwon
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447 z późn. zm.). Zgodnie z nowymi przepisami gminy miały obowiązek przekazania danych przedsiębiorców ze swoich ewidencji działalności gospodarczych do CEIDG.
Z dniem przekazania danych organem ewidencyjnym stał się minister właściwy do spraw gospodarki. Również od dnia 1 lipca
2011 r. obowiązuje nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. Obecnie przedsiębiorca może
sam założyć (zmienić, wykreślić) firmę przez internet (www.firma.gov.pl) podpisując wypełniony wniosek on-line elektronicznie. Poniżej i obok przedstawione zostają pomocne ilustracje dot. możliwych sposobów złożenia wniosku o wpis do CEIDG
oraz ważne terminy dla prowadzących działalność gospodarczą.
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 4 kwietnia zostało wywieszone
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości
do dzierżawy oznaczonej według:
1. Działka nr 211 o pow. 0.3106 ha opisana
w KW OP1G/00027347/6, położona w Posucicach.
2. Opis nieruchomości:
− działka stanowi częściowo pastwisko i zurbanizowane tereny niezabudowane, usytuowana
przy typowej zabudowie zagrodowej.
3. Stawka czynszu dzierżawnego: 71,95 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 lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 10 kwietnia 2012 roku zostało wywieszone
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
oznaczonej według:
1. Działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha opisana w KW OP1G/00029038/1
położona w miejscowości Branice, przy ul. Ogrodowej 3 C/2.
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku wielorodzinnym Nr 3 C na
parterze o pow. użytkowej: 33,31 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/22 wynoszącym 139/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,42 m2 działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/.
3. Wartość lokalu -

45.303,00 zł.

4. Cena ułamkowej części działki - 30,96 zł.
5. Koszty przystosowania -

545,00 zł.

6. Cena nieruchomości łącznie -

45.878,96 zł.

7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na gazet lokalnych: Informator
Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Apel o niewypalanie traw !!!
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Opolskim zwraca się z apelem do
wszystkich mieszkańców naszego regionu o zaniechanie wypalania suchych traw.
Niestety, mimo obowiązujących w tym zakresie przepisów, w dalszym ciągu wypalane są suche trawy na łąkach, pastwiskach, rowach przydrożnych, w strefie trzcin, nieużytkach i – co jest szczególnie niebezpieczne i bezmyślne - terenach
przyległych do lasów.
Wypalanie traw i pozostałości roślinnych często kończy się groźnym w skutkach pożarem, takim jaki miał miejsce
27 marca np. w Kędzierzynie – Koźlu czy w okolicach Turawy.
Oprócz zagrożenia pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie, zniszczenie
szlachetnych gatunków roślin oraz zwierząt. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, jeże, pożyteczne owady, niszczone
są miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy będące miernikiem żyzności gleby. Ziemia wyjaławia się, zostaje zahamowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
W efekcie spalania powstają dymy zawierające tlenki węgla, azotu, siarki oraz związki rakotwórcze, które wpływają
w istotny sposób na nasze zdrowie. Pożary mogą powodować utratę dorobku całego życia dla wielu rodzin, a także utrudnienia w ruchu i wypadki drogowe na zadymionych drogach. Do tego dochodzą koszty akcji i leczenia poszkodowanych
osób.
WYPALANIE TRAW JEST NIE TYLKO NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!
Przypominamy więc wszystkim mieszkańcom naszego województwa, że w Polsce wypalanie traw jest nielegalne i karalne. Określają to odpowiednie zapisy prawne:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., „zgodnie z art. 124 ustawy zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. art. 131. Kto: (...) wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo
grzywny.
Kordian Michalak
Biuro prasowe Wojewody Opolskiego
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Browar i słodownia w Branicach - cz. II
W budynku browaru znajdowały się
dwa pomieszczenia nagrzewcze. Podłoga
w tych pomieszczeniach oraz sufit wykonane były z kamienia. Ciepło z tych pomieszczeń doprowadzano do patelni browarnej, z której nadmiar pary odprowadzano drewnianymi rurami nad dach browaru. Rury były owinięte papą izolacyjną. Z pomieszczenia nagrzewczego schody prowadziły na strych, na którym zamontowane były zbiorniki wodne. Strych
służył również jako magazyn chmielu.
W zbiornikach wodnych magazynowano
cały zapas wody potrzebny w procesie
produkcji piwa. Na terenie browaru znajdowały się dwa ujęcia wody ze studzien
głębinowych. Pozyskiwano również wodę z rzeki Opy. Nadmiar oraz zużytą wodę odprowadzano do rzeki poprzez murowany kanał w piwnicach. Branicki browar stosował kompleksową technologię
produkcji piwa. W zakładzie umiejscowiona była słodownia, przygotowująca
jęczmień poprzez odpowiedni cykl technologiczny do użycia jako materiał pośredni w warzeniu piwa. Browar posiadał
magazyny chmielu oraz hale produkcyjne
z nowoczesną infrastrukturą techniczną
do wytwarzania finalnego produktu.
Ciekawy jest opis technologii produkcji
piwa w tamtym czasie. Jednak jest to
źródło wiedzy dla znawców tematu, które
dla czytelnika mogą być mało czytelne.
W budynku browaru znajdowały się
pomieszczenia mieszkalne. Przez mieszkanie mistrza budowlanego można było
się dostać do wszystkich pięter i strychu
poprzez wieżę, w której zamontowane
były kręcone schody. Podobne schody
były w drugiej wieży. Budowniczowie
browaru wykorzystali stare piwnice zamku, które zachowały się w doskonałym
stanie. W czterech piwnicach słodowych
podłogi były wyłożone marmurowymi
płytami. W jednej z piwnic znajdowały
się kadzie, w których chłodzono piwo
lodem. Obok znajdowało się pomieszczenie, gdzie napełniano beczki piwem oraz
skład, gdzie je w odpowiedniej, niskiej
temperaturze przechowywano. Wymienione pomieszczenia wraz z lodownią
znajdowały się od północnej strony budynku w miejscu gdzie znajdowała się
stara fosa. Lód pozyskiwano zimą z rzeki. Były to duże płaty, które przechowywano na drewnianych rusztach. Pomieszczenie lodowni wykonano z kamienia.
Sufity murowano podwójnie, z warstwą
izolacyjną w środku. Na powierzchni
lodownia była przykryta ziemią i darniną,
na której rosły gęste krzewy spełniające

również rolę izolacji cieplnej
(zacienienie). Na północnym szczycie
głównego budynku umieszczony był zegar i dzwon, który swoim dźwiękiem
oznajmiał rozpoczęcie i zakończenie pracy w zakładzie. Kończąc opis browaru
należy podać, że wszystkie maszyny
i urządzenia wykonała słynna fabryka A.
Münich i Spółka z Chemnitz, natomiast
przewody, rury i dużą patelnię browarnianą sprowadzono z Raciborza.
W 1884 roku, a więc po przeszło 20
latach produkcji piwa, baron von Eikstädt
rozbudował słodownię i od tej pory browar spełniał już tylko podrzędną rolę.
Być może jak podaje Andrzej Urbanek
z Norymbergii (badacz historii browarów) browar został wcześniej sprzedany,
ponieważ w 1878 roku jako właściciel
podawany jest J. Korda. W 1897 roku
słodownie w Branicach kupił Karl Magen. W ramach modernizacji zakładu
podłączono prąd elektryczny, pozwalający na instalację oświetlenia i montaż silników elektrycznych napędzających urządzenia słodowni. W tym czasie pracowały trzy suszarnie słodu. Dwie zainstalowane przez firmę Topf, a jedną przez
firmę Miller& Hetzel. W latach 19081912 powołano do życia spółkę Holländer & Magen (właściciele: Kurt i Albert
Holländer oraz Heinrich Magen). Spółka
zatrudniała jako dyrektora J. Weisshappela, a funkcje mistrza pełnił Carl
Schuster. W roku 1921 wyłącznym właścicielem był już Albert Holländer, który
przeprowadził ostatnią przed II wojną
światową modernizację parku maszyno15

wego. Zakupił on w 1921 roku suszarnię
słodu firmy Miller & Hetzel, takie same
dwie suszarnie zakupił w 1925 i 1928
roku. Zainstalował również nowoczesne
maszyny do czyszczenia ziarna firmy
Seck z Drezna oraz firmy Kaspar z Senic
w Czechach. Albert zmarł 24 lutego 1932
roku. Po nim właścicielami byli: Paula –
jego żona zamieszkała w Głubczycach,
Ilse Magen z domu Holländer zamieszkała we Wrocławiu, następnie Aleksander
Holländer i Werner Holländer, który był
inżynierem piwowarnikiem. Obydwaj
mieszkali w Branicach. Na stałe w słodowni zatrudnione było 2 osoby, natomiast w sezonie od 25 do 30 pracowników. Produkcja słodu wynosiła w latach:
1934 – 55 tys. cetnarów, w 1935 – 45 tys.
cetnarów, 1936 – 43 tys. cetnarów,
w 1937 – 46 tys. cetnarów.
W okresie II wojny światowej na terenie słodowni mieścił się przymusowy
obóz pracy, który podlegał obozowi
w Łambinowicach. Jeńcy pracowali między innymi przy torach kolejowych
w pobliskim Uvalnie. Po zakończeniu
wojny słodownia weszła w skład Browaru Głubczyce. Produkowała słód na potrzeby głubczyckiego browaru jak również był on zakupywany przez inne browary.
Dzieje branickiej słodowni po II wojnie
światowej aż do jej zamknięcia w latach
90- tych XX w. są tematem na osobną
publikację.
dr Benedykt Pospiszyl
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Inicjatywa godna naśladowania

W marcu 2012r.

Z inicjatywy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach - Jan Rapacz, Edward
Bąbol, Edward Wierzbicki oraz Grzegorz
Żakowicz na osiedlu przy ul. Szkolnej I,
w dniu 24.03.2012 roku, przeprowadzono
wiosenno-świąteczne porządkowanie terenu wokół bloku mieszkalnego. W trakcie

Urodzili się
1. Pieszak Roksana - Bliszczyce.
2. Łukaszczyk Lena - Włodzienin.
3. Jagielnicka Malwina - Michałkowice
4. Rybeczka Aleksander - Branice.
5. Wiśniewski Jan - Dzbańce.
6. Tokarczyk Antoni - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Odeszli
prac przycięte zostały gałęzie drzew, krzewów i żywopłoty, pomalowano ławki oraz
wykonano szereg drobnych prac porządkowych.
Celem tej inicjatywy była poprawa
estetyki otoczenia budynku oraz socjotechniczna integracja mieszkańców bloku
mieszkalnego.
W pracach porządkowych udział wzięli:
Jan Rapacz, Maria Żukowiecka, Edward
Bąbol, Edward Wierzbicki, Grzegorz Zakowicz, Władysław Pączko, Bogusława

Łój, Andrzej Łój, Ignac Jaworek, Weronika Jaworek, Ryszard Dutka, Irena Banach, Grzegorz Banach, Wiesława Kryształowicz, Irena Łęska, Anna Lenartowicz, Katarzyna Żakowicz, Lesław Żukowiecki,
Roman Żukowiecki, Agnieszka Herbut,
Regina Juraszek, Maria Wierzbicka,
Artur Wasylów.
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej składa podziękowania za aktywną i pełną
zaangażowania pracę wszystkim uczestnikom.

PODWÓJNY LAUREAT W NASZYM GIMNAZJUM
Konkursy przedmiotowe są trudne, ponieważ wymagają dużego poświęcenia ze
strony ucznia. Bycie prymusem wśród naszej młodzieży jest niepopularne. Duży wysiłek umysłowy jest niepopularny.
Na szczęście zdarzają się indywidualiści, którzy nie boją się zostawiać własnych
śladów na tym świecie. Mamy ich w gimnazjum w Branicach. Uczą się chętnie i wytrwale. Od nich kiedyś będzie zależeć rozwój nauki, a tym samym rozwój całej cywilizacji.
A oto następcy Einsteina.
Tomasz Walaszek, uczeń kl. III d - finalista czterech wojewódzkich konkursów:
matematycznego, chemicznego, geograficznego i fizycznego.
Uzyskał on tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Alicja Gospodarczyk, uczennica kl. III d - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Przemysław Szeliński, uczeń kl. II c - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Jakie to szczęście i radość dla nauczyciela mieć takich uczniów.
Autor: mgr Alina Szpiech

1. Lenartowicz Maria - lat 93 z Włodzienina.
2. Budzan Maria - lat. 84 z Branic.
3. Leśniak Piotr - lat 58 z Wiechowic.
4. Żłobicka Janina - lat 81 z Włodzienina.
5. Rekut Jadwiga - lat 80 z Wiechowic.
6. Szpilski Stanisław - lat 87 z Bliszczyc.
7. Gardziejowska Maria - lat 86 z Branic.
8. Skowroński Piotr - lat 76 z DPS
Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 6988
mieszkańców,
w tym 3597 kobiet.
W marcu 2011 r.
było nas 7079 osób.
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