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Prezentacja dorobku artystycznego powiatu głubczyckiego „Świat dziecka”
W dniu 16 maja 2012r w Przedszkolu
Katolickim w Branicach odbyła się prezentacja dorobku artystycznego dzieci
w wieku przedszkolnym. Celem powyższego przeglądu jest popularyzacja małych form scenicznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz
integracja powiatowego środowiska
przedszkolnego.
W przeglądzie udział wzięły następujące grupy przedszkolne: Klasy „0” a i b
PSP Kietrz ul. Głowackiego, Przedszkole
Lewice, oddział przedszkolny PSP
w Kietrzu im. Jana Pawła II, Przedszkole

Dzbańce, Przedszkole Włodzienin,
Przedszkole Pilszcz, Przedszkole Katolickie w Branicach, Publiczne Przedszkole
w Branicach, Przedszkole Bliszczyce,
Przedszkole Wysoka, Przedszkole Nr 3
Głubczyce, oddział przedszkolny w PSP
w Nasiedlu, Przedszkole Nr 1 w Głubczycach, oddział przedszkolny przy SP
w Uciechowicach.
Uroczystego otwarcia przeglądu w ramach XII Festiwalu Kultury Powiatowej
dokonała Wójt Gminy Branice Maria
Krompiec, wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Głubczyckiego Maria Farasiewicz oraz Przewodniczący Komisji

Oświaty Powiatu Głubczyckiego Tadeusz
Krupa. Wszystkie występujące grupy
otrzymały złote medale talentów powiatu
głubczyckiego i słodki poczęstunek. Gorące podziękowania kierujemy na ręce
Dyrektora Katolickiego Przedszkola
w Branicach s. Bożeny Drab za udostępnienie sali widowiskowej na powyższy
przegląd. Koordynatorem przeglądu
z ramienia gminy była Pani Teresa Jajdelska, program poprowadziła Pani Marzena Barszczewska.
Teresa Jajdelska

W uciechowickiej szkole zawsze się coś dzieje
12 maja – Dzień Matki i Ojca

5 czerwca - Dzień Szkoły bez Przemocy

Jak co roku z okazji Dnia Ojca i Matki gościliśmy naszych
kochanych rodziców w Szkole Podstawowej w Uciechowicach
z Oddziałem Przedszkolnym. Uczniowie i nauczyciele przygotowali uroczystość, w której uczestniczył poeta Jerzy Hac. Jego

Dzień Szkoły bez Przemocy to ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się
w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów nauczycieli i rodziców. W naszej szkole Dzień bez Przemocy obchodziliśmy po raz szósty 5 czerwca br., był on połączony
z obchodami Dnia Dziecka i podsumowaniem akcji TRZYMAJ
FORMĘ. W ramach uczczenia tego święta uczniowie wzięli
udział w grach, zabawach sportowych i mogli pokazać gościom
jak wyobrażają sobie prawdziwe, wesołe i zdrowe kibicowanie
Fair Play.
Wspólnie z nami bawili się goście zaproszeni: pani Joanna
Zagwocka – kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty
Zdrowotnej z Głubczyc, pan Roman Falhar z Czech oraz rodzice.
Spotkanie miało charakter integracyjny.

twórczość, jak i on sam potrafi rozweselić każde smutne serce.
W spotkaniu brał udział również Tadeusz Ciuraba - autor obrazów „malowanych słomą”. Jego obrazy można podziwiać do
końca czerwca w naszej szkole.
Po części artystycznej dla ducha, rodzice wspólnie z uczniami
rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych: wyścigach
w workach, sztafecie, strzelaniu z wiatrówki, zabawach z hula
- hopem i wielu innych. To sobotnie przedpołudnie na długo
pozostanie w naszej pamięci.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 16 KWIETNIA DO DNIA 21 MAJA 2012 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Prowadziłam rozmowy z przedstawicielami Wojewódzkiej Komendy Policji w Opolu w sprawie przejęcia na mienie Gminy
budynku w Branicach, w którym obecnie mieści się Posterunek Policji.
2. Uzgadniałam projekty organizacyjne placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2012/2013. Dyskutowałam
z Dyrektor Przedszkola w Branicach w sprawie utworzenia żłobka w budynku przedszkola.
3. Spotkaliśmy się z Burmistrzem Głubczyc i Zarządem Spółki Wodno-Kanalizacyjnej w Głubczycach w sprawie porozumienia dotyczącego cen sprzedaży wody i cen odbioru ścieków z osiedla mieszkaniowego Włodzienin-Kolonia.
4. Zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy postępowanie konkursowe na dyrektorów: SP we Włodzieninie i ZGS w Branicach.
5. Przygotowujemy basen kąpielowy do sezonu letniego.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Zakończyliśmy uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków w sprawie projektu remontu budynku byłego żłobka w Branicach
(sprawa ocieplenia budynku, okien połaciowych w dachu, kolorystyki ścian zewnętrznych).
2. Uzgadnialiśmy końcową wersję audytu energetycznego dla zadania związanego z termomodernizacją budynku administracyjnego UG, kończymy opracowanie kosztorysów dla termomodernizacji (zadanie to znalazło się na liście zadań priorytetowych WIOŚ).
3. Opracowaliśmy już Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w Wysokiej (osiedle popegeerowskie), do oczyszczalni ścieków w Branicach. Przygotowujemy procedury
ogłoszenia przetargu na to zadanie w trybie: „zaprojektuj i wybuduj”.
4. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej i wyłoniliśmy wykonawcę. Remont
zostanie wykonany przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane z Polskiej Cerekwi, za kwotę 127 923,76 złotych brutto.
5. Przygotowujemy wniosek do złożenia aplikacji o środki z PROW na zadanie dotyczące dobudowy części sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Boboluszkach. Zaktualizowaliśmy kosztorys i posiadamy pozwolenie na budowę.
6. Zakończyliśmy remont dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie (zmiana pokrycia dachowego, nowe
rynny na całym obiekcie, tzw. „śniegołapy”).
7. Opracowujemy dokumentacje na oświetlenie uliczne w Lewicach, Dzierzkowicach i Branicach. Posiadamy już dokumentację Zakładu Energetycznego określającą warunki wykonania ww. inwestycji.
8. Rozpoczęliśmy budowę schodów, chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach.
9. W przyszłym tygodniu ogłosimy przetarg dot. opracowania dokumentacji na wykonanie kanalizacji Branic oraz na wykonanie robót na drogach gminnych: nawierzchnie asfaltowe w Wysokiej i w Lewicach, uzupełnianie ubytków w nawierzchni
w Wysokiej, Bliszczycach (łącznie z odwodnieniem drogi), Włodzieninie, Jędrychowicach, Branicach (ul. Lwowska, Grunwaldzka, Mickiewicza i Szkolna) oraz Lewicach (zatoka PKS).
10. Zakończyliśmy opracowanie projektów technicznych dla 10 Parkowych Miejsc Spotkań i przygotowujemy projekty aplikujące po środki unijne.
11. Rozpoczęliśmy przekształcanie dróg gminnych gruntowych na drogi tłuczniowe wewnątrz miejscowości Bliszczyce i Jędrychowice. Prace prowadzone będą przy współudziale środków finansowych tych sołectw.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym poświęconym dalszemu funkcjonowaniu Głubczyckiej Filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (16 filii w województwie, w których pracownicy są zatrudnieni w ramach KN).
Koszt działalności Filii w Głubczycach bez remontów to ok.176 tyś. rocznie, zatrudnienie: kierownik plus 2 prac. pedagog
i 1 ½ etatu obsługi. Stali czytelnicy to ok. 400 osób, ilość wypożyczeń rocznie - 3600).
2. Uczestniczyłam w Wojewódzkim Zjeździe OSP w Górażdżach.
3. Zorganizowałam zebrania wiejskie w 13 miejscowościach.
4. Wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Kombatantów zorganizowaliśmy spotkanie z kombatantami z terenu naszej gminy.
5. Uczestniczyłam w uroczystym przekazaniu stanowiska Powiatowego Komendanta Policji w Głubczycach.
6. Brałam udział w obchodach Święta Strażaka w Wiechowicach oraz w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach.
7. Uczestniczyłam w spotkaniu informacyjnym dotyczącym sytuacji na przygranicznych rynkach pracy Polski i Republiki Czeskiej.
8. Uczestniczyłam w Przeglądzie Przedszkoli w ramach Festiwalu Powiatowej Kultury, który został przeprowadzony w Przedszkolu prowadzonym przez siostry NMP w Branicach.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY BRANICE
Dnia 25 czerwca 2012 r. godz. 1000
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego
z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji
z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
12. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2011 r., ocena wykonania
budżetu za 2011 r. i podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium:
− Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice

−
−

−
−

−

−

za 2011 r. (omówi Wójt Gminy Branice Pani Maria Krompiec oraz
Skarbnik Gminy Branice),
Przedstawienie sprawozdania finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice),
Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice
z wykonania budżetu Gminy za 2011
r. (Skarbnik Gminy Branice),
Przedstawienie informacji o stanie
mienia Gminy Branice (przedstawi
Wójt Gminy Branice),
Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji
w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu
i sprawozdania finansowego za rok
2011,
Uchwała Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Branice
o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy z wykonania budżetu
za 2011 r. (Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej),

− Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem
Komisji Rewizyjnej,
− Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Branice za rok 2011,
− Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola.
15. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego na działalność Wójta Gminy Branice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
w budżecie gminy.
17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy
Branice z dnia 30.03.2005 w sprawie
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Branice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu
części działki na drogę dojazdową do
pól przy oczyszczalni ścieków.
19. Przyznanie medalu ,,Zasłużony dla
Gminy Branice’’.
20. Zakończenie sesji.

Biegniemy razem !
Pod takim hasłem grupa samorządowców z gminy Branice w składzie: Nowak
Beata, Jajdelska Teresa, Margiel Grażyna, Skwarko Maria, Wiewiórka Adriana,
Pączko Małgorzata,Wilczek Agnieszka,
Misiurka Jolanta, Anna Kawulok, Marzena Barszczewska, Teresa Grabowska,
Marek Kiszczyk zmobilizowała swoje
siły i wzięła udział w I Biegu Samorządowców Województwa Opolskiego, któ-

r y odb ył się w d niu
26.05.2012r. Uczestnicy mieli
do pokonania trasę długości
6,5 km. Celem imprezy była
popularyzacja biegania jako
najprostszej formy ruchu
i integracja samorządowców
oraz parlamentarzystów RP.
Bieg połączony był charytatywną na rzecz chorego dziecka. Biegaczy dopingowała
liczna
g r u p a
kibiców z Branic
którym przewodziła
Kasia Herbut.
Gmina Branice była
najliczniejszą grupą
samorządowcó w
biorących udział w
biegu.
Każdy
z uczestników otrzy4

mał piękny medal, upominek, a na koniec
smaczną grochówkę.
Miejmy nadzieję, że ta udana impreza
stanie się początkiem kolejnych tego rodzaju spotkań organizowanych cyklicznie
w poszczególnych gminach naszego powiatu.
Teresa Jajdelska
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V Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej we Włodzieninie
Piękna pogoda i moc atrakcji zachęciły
uczniów i ich rodziców do przyjścia na V
Festyn Rodzinny zorganizowany 27
maja br. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie. W tym roku było to wspólne
święto społeczności szkolnej i przedszkolnej. W przygotowaniach uczestniczyły dzieci, rodzice, pracownicy szkoły
i przedszkoli we Włodzieninie, Lewicach
i Dzbańcach. Wśród sponsorów tegorocznego festynu znaleźli się – Bank Spółdzielczy Namysłów z oddziałem w Branicach, Urząd Gminy Branice oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko
S.A. Spotkanie rozpoczęły występy artystyczne przedszkolaków oraz uczniów
naszej szkoły. Następnie dzieci wzięły
udział w 8 konkurencjach sportowych
o różnym stopniu trudności, ale wszystkie ze słodkimi nagrodami. Nie zabrakło

również poczęstunku (domowe
ciasta i kawa, przygotowanego dla
wszystkich przez niezawodnych
rodziców uczniów). Wielką atrakcją było strzelanie z łuku oraz
zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni.
Boisko szkole stało się miejscem
wspólnej zabawy i serdecznych,
rodzinnych spotkań uczniów,
członków ich rodzin, absolwentów szkoły oraz nauczycieli. Przygotowanie Festynu wymaga sporo
wysiłku. Imprezę tę poprzedza
intensywna praca wielu ludzi, przygotowania wymagają dużej sprawności organizacyjnej. Wysiłek ten przynosi jednak
fantastyczne rezultaty. Praca wychowawcza szkoły nabiera głębszego sensu, staje
się bardziej wymierna, owocuje w postaci
stałych, serdecznych związków uczniów,

rodziców i nauczycieli. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli w organizacji
imprezy oraz tym, którzy tego dnia byli
w naszej szkole (szacunkowo uczestniczyło około 300 osób).
Bożena Lewandowska
SP Włodzienin

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografek”
W dniu 21 maja 2012 w Szkole Podstawowej we Włodzieninie o godzinie 10.00
odbył się II Powiatowy Konkurs Orto-

graficzny „Ortografek”. Wzięło w nim
udział 43 uczniów z klas I-III z powiatu
głubczyckiego. Najlepiej zaprezentowali

się uczniowie z naszej gminy. Poziom
konkursu był bardzo wyrównany i o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty.
Pierwsze miejsce zdobył uczeń Szkoły
Podstawowej w Uciechowicach - Kacper
Ździebło (który uzyskał 101 punktów),
tuż za nim uczennica ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie - Marcelina
Litwinowicz z wynikiem 100 pkt., na
trzecim miejscu Zuzanna Gatner ze
Szkoły Podstawowej w Branicach z wynikiem 97 punktów .
Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim
dzieciom i nauczycielom dziękujemy za
udział.

Ważna informacja dla rodziców!!!
26 czerwca wpisy dzieci do paszportów rodziców tracą ważność
Od 26 czerwca 2012 dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Ta sytuacja dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia
2006 r., bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka
do paszportu rodzica.
Według informacji Wydziału Spraw Obywatelskich OUW na Opolszczyźnie jest 411 dzieci, które są wpisane do paszportu któregoś z rodziców i teraz podlegają obowiązkowi wyrobienia własnego dokumentu podróży. Urząd wyśle do ich rodziców informację
o konieczności wyrobienia dziecku paszportu. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z delegowanym do tego celu
pracownikiem Wydziału. Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela – inspektor wojewódzki Józefa Piechowiak,
tel. 4411548, e-mail: jpiechowiak@opole.uw.gov.pl
Ze względu na zbliżające się wakacje wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci ważność 26 czerwca
br. będą realizowane priorytetowo. Również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało, że dołoży wszelkich starań, aby
produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.
Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca br. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
MSW przypomina także, że dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od
celu podróży – dowód osobisty. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego
dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.
Jacek Szopiński
Rzecznik Prasowy Wojewody Opolskiego
tel. 77 4524 330
kom. 795 424 672
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Festiwal piosenki obcojęzycznej 2012
11.05.2012r. w Szkole Podstawowej
w Branicach odbył się „Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej” w ramach Europejskiego
Dnia Języków Obcych. Organizatorkami
festiwalu były panie Elwira Kopczyńska
i Jadwiga Misiurka.
Piosenki dla uczniów w j. angielskim
przygotowały: Jadwiga Misiurka, Sylwia
Brzozowska, Jolanta Dudek i Kinga Chuchla.
Oprawę taneczną przygotowały: Lidia
Szpak i Sylwia Brzozowska.
Ponadto uczniowie klasy VI B pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego, pani Elwiry Kopczyńskiej przygotowali scenkę w języku angielskim obrazującą znaczenie języków obcych we
współczesnym świecie.
Podczas festiwalu widzowie mogli także oglądać prezentacje na temat krajów
anglojęzycznych. Zobaczyć też można
było wspomnienia ze współpracy polsko
- czeskiej: „UČIME SE SPOLEČNE UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE - LET’S
LEARN TOGETHER” z lat 2010/2011
oraz „GOTUJEMY RAZEM – VAŘIME
SPOLEČNE” -2011/2012.
Na festiwal przybyli także goście
z Czech, z Zakladni Školy Žižkova
w Krnovie: - panie Magda Koašarkova,
Marketa Ecklova, Lenka Marouškova
oraz pan dyrektor, Zdenek Obruča wraz
z uczniami.

Piosenkami w języku czeskim uświetnili nasz festiwal.
W festiwalu wzięli także udział uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Baborowie pod opieką pani Lidii Grządziel. Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie.
W sumie w festiwalu wzięło udział 65
uczestników. Wszyscy zostali nagrodzeni
książką w języku angielskim, maskotką
i drobnymi prezentami dzięki hojności
sponsorów. Dla zaproszonych gości
i uczniów z Czech i Baborowa przygotowany został poczęstunek.
Serdecznie pragniemy podziękować

"Gotujemy razem"

Pod takim hasłem młodzież klasy 1B
Gimnazjum w Branicach brała udział
w projekcie polsko-czeskim. Projekt
miał na celu poznanie tradycji kulinarnych zarówno polskich jak i czeskich.
Spotykaliśmy się systematycznie u na-

licznym sponsorom. Dzięki darom ich
serca wszystkie dzieci otrzymały cenne
nagrody. DZIĘKUJEMY:
-pani Karinie Bańkowskiej, państwu Gołuchowskim, państwu Wdowikowskim,
państwu Koziura, państwu Pospiszyl,
państwu Cieśla, Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie, filia Branice, Okręgo wej Spółdzielni Mleczarskiej
w Głubczycach.
Dziękujemy także wszystkim przybyłym na uroczystość oraz tym, którzy nam
pomogli.
Elwira Kopczyńska

DYMY NAD WSIĄ

szych przyjaciół Czechów
w Kronovie, gotując i piekąc
na przemian tradycyjne potrawy naszych krajów. My
przygotowaliśmy nasze pierogi, bigos, rolady, kluski
śląskie, gołąbki, piekliśmy
też świąteczne ciasteczka,
sernik i wiele innych słodkości, Strona czeska serwowała
nam ich tradycyjne knedliki,
gulasz, zasmażaną kapustę,
drożdżowe kołacze. Świetnie
się bawiąc nabywaliśmy kulinarnych umiejętności, poznawaliśmy tajemnice kuchni
czeskiej i szlifowaliśmy język czeski, a Czesi - polski.
Rezultatem naszych spotkań
będzie specjalne wydanie
książki kucharskiej z przepisami i zdjęciami potraw które wspólnie przygotowywaliśmy.
W projekt zaangażowały się panie,
Bogusława Cykowska i Elwira Kopczyńska.
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Sami się trujemy, spalając śmieci w domowych kotłowniach.
Spalanie plastiku, folii w domowych piecach, czy też gum i opon na terenie domowych posesji uwalnia do atmosfery wiele
szkodliwych substancji. Najgroźniejsze
z nich to: FURANY i DIOKSYNY najbardziej rakotwórcze na świecie. Z domowych gospodarstw emituje się 5 razy więcej DIOKSYN niż ze spalarni śmieci.
DIOKSYNY są 10000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Ich działanie nie jest
natychmiastowe, ale powolne i niestety
skuteczne. Uszkadzają narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, korę mózgową,
narządy rozrodcze, powodują wzrost liczby chorych na nowotwory. Szczególnie
narażone na FURANY i DIOKSYNY są
małe dzieci, …być może Twoje dzieci lub
wnuki …?!
Nie pozwól, żeby ktokolwiek robił ,,porządki’’ kosztem Twojego zdrowia!!!
Palenie śmieci w piecach domowych jest
szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
Grozi za to grzywna w wysokości 5 000 zł.

Informator Branicki
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 4 czerwca 2012 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość
oznaczoną według:
1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/0028302/6 położona w miejscowości Wiechowice.
2. Opis nieruchomości:
− 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.
3. Wartość nieruchomości - 3.454,00 zł.
4. Wadium: - 345,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu
4 lipca 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 26 czerwca 2012 r. wpłacą w/w wadium do
kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64
8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 4 czerwca 2012 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II 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 - 44.095,00 zł.
4. Wadium: - 4.010,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu
4 lipca 2012 roku o godzinie 1100 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 26 czerwca 2012 r. wpłacą w/w wadium do
kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64
8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Usuwanie azbestu!
Gmina Branice planuje złożyć
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania
azbestu z terenu naszej gminy.
Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest.
W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 29.06.2012 roku
nabór wniosków osób zainteresowanych.
Dodatkowe informacje w siedzibie
Urzędu Gminy – pokój nr 17 lub pod
tel. 77-4868250 wew. 20.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu
4 czerwca 2012 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II 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 - 3.966,00 zł.
4. Wadium: - 397,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 lipca 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
26 czerwca 2012 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice,
przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice.
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia
nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl
Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety
powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

7

Informator Branicki

Gminne konkursy przedmiotowe - zwycięzcy i laureaci
Szkoły podstawowe

Gimnazjum

BRD – Turniej drużynowy.
I miejsce SP Włodzienin. - drużyna
w składzie:
Michał Sałacki, Bartosz Poręba, Jakub
Żywina. - opiekun Roman Kowalczyk.
PRZYRODA
I miejsce Jakub Żywina SP Włodzienin,
II miejsce Karolina Kopczyńska
SP Włodzienin,
III miejsce Martyna Rączka SP Włodzienin,
- opiekun Bożena Lewandowska.
TECHNIKA
I miejsce Justyna SP Branice Pączko,
II miejsce Szymon Gaczyński SP Branice,
II miejsce Jakub Polnik SP Branice,
III miejsce Paulina Herbut SP Branice,
- opiekun Maciej Nowak.
JĘZYK ANGIELSKI
I miejsce Justyna Pączko,
II miejsce Aleksandra Czyszczoń,
III miejsce Katarzyna Uchyła,
- opiekun Elwira Kopczyńska.
JĘZYK POLSKI
I miejsce Aleksandra Czyszczoń SP
Branice - opiekun Teresa Czyszczoń,
(finalistka konkursu polonistycznego na
etapie wojewódzkim, IV miejsce w województwie),
II miejsce Alicja Wojczyk SP Uciechowice - opiekun Jolanta Ziomko,
III miejsce Justyna Pączko SP Branice opiekun Teresa Czyszczoń.
MATEMATYKA
I miejsce Karolina Kopczyńska SP Włodzienin - opiekun Wiesława Górecka,
II miejsce Justyna Pączko SP Branice,
III miejsce Aleksandra Czyszczoń,
SP Branice - opiekun Czesława Kasznia.
HISTORIA
I miejsce Patryk Segda SP Branice,
II miejsce Aleksandra Czyszczoń SP
Branice - opiekun Małgorzata Podkówka
III miejsce Julia Sęga SP Uciechowice,
- opiekun Jolanta Ziomko.
JĘZYK NIEMIECKI
I miejsce Paulina Mosiądz SP Uciechowice,
II miejsce Dominika Tytko SP Uciechowice,
III miejsce Błażej Biskup SP Uciechowice - opiekun Judyta Bartoń.

HISTORIA
I miejsce Daniel Szponder,
II miejsce Tomasz Walaszek,
III miejsce Michał Kulpa,
- opiekun Zenobia Majewska.
BIOLOGIA
I miejsce Alicja Gospodarczyk
(zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego).- opiekun Alicja Alferowicz
MATEMATYKA
I miejsce Tomasz Walaszek,
II miejsce Alicja Gospodarczyk,
- opiekun Alina Szpiech,
III miejsce Przemysław Szeliński opiekun Bernadeta Mosiądz,
(uczniowie ci zakwalifikowali się do
etapu wojewódzkiego).
CHEMIA
I miejsce Tomasz Walaszek
(zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego),
II miejsce Sandra Siwińska,
III miejsce Radosław Gużda,
- opiekun Roman Szpak.
FIZYKA
I miejsce Tomasz Walaszek
(zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego)- opiekun Alina Szpiech.
JĘZYK NIEMIECKI
I miejsce Fabian Russ,
II miejsce Rafał Misiurka,
III miejsce Tomasz Walaszek,
- opiekun Urszula Sipel-Wiecha.
JĘZYK POLSKI
I miejsce Alicja Gospodarczyk,
II miejsce Agnieszka Morawska,
- opiekun Elżbieta Mańkiewicz,
III miejsce Bartosz Dereń,
- opiekun Urszula Sipel-Wiecha.
TECHNIKA
I miejsce Mateusz Wiśniewski,
II miejsce Kamil Antoszczyszyn,
III miejsce Łukasz Zalecki,
- opiekun Maciej Nowak
(uczniowie ci zakwalifikowali się do
etapu wojewódzkiego).
GEOGRAFIA
I miejsce Tomasz Walaszek
(zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego),
II miejsce Magdalena Madera,
III miejsce Dagmara Brzeszczak,
- opiekun Krzysztof Majewski.

W maju 2012r.

Urodzili się
1. Lubik Zuzanna - Wysoka.
2. Nosek Angela - Jędrychowice.
3. Ochowicz Jakub - Jakubowice.
4. Szczurowski Szymon - Wiechowice.
5. Dziamara Amelia - Gródczany.
6. Poleszczuk Michał - Posucice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Madera Andrzej (Jędrychowice)
– Paszczyk Iwona (Duszniki-Zdrój).
2. Jedlićka Paweł (Jabłonka)
– Supińska Paulina (Tymce).
3. Marynowicz Katarzyna (Branice)
– Zatajski Mariusz (Nowa Ruda).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Kozik Józefa - lat 90 z Wódki.
2. Trzęsimiech Krystyna - lat. 65
z Dzbańce-Osiedle.
3. Bakalarz Andrzej - lat 56
z DPS Branice.
4. Długołański Bolesław - lat 77
z DPS Dzbańce.
5. Rak Klara - lat 85 z Włodzienina.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 6991
mieszkańców,
w tym 3597 kobiet.
W maju 2011 r.
było nas 7074 osób.

Nr 6 (95) „IB” zredagował zespół pracowników Urzędu Gminy Branice.
Redaktor wydania: Janusz Kaczmarek, e-mail: janusz.kaczmarek@branice.pl
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J. Słowackiego nr 3, tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230
e-mail: ug@branice.pl Wydanie internetowe: http://www.branice.pl
kolportaż: Urząd Gminy, ISSN 1733-6821
Druk: Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II, ul Szpitalna 18, 48-140 Branice. Nakład: 1000 egz.
Redakcja niezamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i wyboru ilustracji.
8

