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„Niepodległość trudne słowo...” 
Święto Niepodległości to ważna rocznica 

w corocznym kalendarzu uroczystości  
w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym  
w Branicach. To nie tylko okazja do przy-
pomnienia wydarzeń, które wyniosły Pol-
skę na niepodległość i suwerenność, ale 
również wspólnego śpiewania pieśni legio-
nowych i patriotycznych, zaprezentowania 
prac plastycznych uczniów o tematyce nie-
podległościowej oraz nauka wykonywania 
różnych wzorów biało - czerwonych koty-
lionów. Ducha niepodległościowego czuć 
w szkole zaraz po Wszystkich Świętych. 
Wtedy to dzieci w świetlicy szkolnej mają 
zajęcia związane z tematyką 11 listopada, 
a dzieci starsze pod kierunkiem nauczycie-
li zabierają się za przygotowanie akademii. 
Poprzeczka podniesiona jest wysoko, po-
nieważ od kilku lat na akademię z okazji 
Święta Niepodległości  zapraszani są go-
ście. W tym roku gościli śmy kombatanta 
pana Jana Rzeszucińskiego, przedstawicie-
li lokalnych władz samorządowych gmin-
nych i powiatowych, dyrektorów placówek 
oświatowych, proboszcza parafii NMP  
w Branicach, zaprzyjaźnione Braniczanki 
oraz byłych pracowników szkoły.  

Narracyjna część akademii przypomniała 
różne Polski, porównując je ze sobą. Ten 
wątek warto rozszerzyć. Jaką Rzeczpospo-
litą Polacy utracili w 1795r.? W przeded-
niu I rozbioru w 1772 państwo polskie no-
siło nazwę Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów i zamieszkiwane było przez ok.  
14 mln ludzi, przy średniej gęstości zalud-
nienia 19 osób/km2. Powierzchnia Polski  
w XVIII w. wynosiła 780 tys. km 2. W wy-
niku rozbiorów Rosja zajęła najwięcej - ok. 
400 tys. km2, Prusy - 140 tys. km2 i Austria 
130 tys. km2. I Rzeczpospolita była pań-
stwem stanowym i szlacheckim. O pozycji 
jednostki w państwie decydowało pocho-
dzenie. W państwie ok. 70% ludności sta-
nowili chłopi, ok. 20% mieszczanie i 10% 
szlachta. W 850 miastach mieszkało zaled-
wie 18% ludności. Podstawą dochodów  
i bogactwa szlachty była ziemia rolna.  

Rzeczpospolita szlachecka była pań-
stwem wielonarodowościowym i wielowy-
znaniowym. W XVIII w. mniejszości naro-
dowe stanowiły 40% ludności. Najliczniej-
si wśród nich byli: Litwini, Białorusini, 
Ukraińcy i Żydzi. Ludność wyznania kato-
lickiego stanowiła ok. 53% ogółu, unickie-
go ok. 30%, mojżeszowego 10%, prawo-
sławnych 3,5%. I Rzeczpospolita była je-
dynym państwem w Europie o ustroju 
zwanym oficjalnie demokracją szlachecką, 
choć w XVIII w. lepszym określeniem by-
łaby oligarchia magnacka. Państwem ofi-
cjalnie rządził król, ale jego władza była 
słaba i nie mógł przeprowadzić żadnych 
zmian bez zgody szlachty. O taką zgodę 
było niezmiernie trudno, ponieważ w Sej-
mie, gdzie powstawały plany reform, obo-
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wiązywała jednomyślność pod postacią li-
berum veto. W ten sposób w Polsce przez 
około 100 lat przed rozbiorami nie prze-
prowadzono żadnych ważnych reform. Ka-
sa państwa zawsze świeciła pustkami, 
szkolnictwo było przestarzałe, a szlachta 
nie lubiła się uczyć. Mieszczanie i chłopi 
nie mieli żadnych praw do rządzenia pań-
stwem. Większość chłopów miała swego 
szlacheckiego pana, bez wiedzy i woli któ-
rego nie mogła nawet zawrzeć związku 
małżeńskiego. Ich los był niewiele lepszy 
od losu niewolników. 

Jaką Polską odzyskaliśmy w 1918r.? Na-
zywała się II Rzeczpospolita i liczyła 388 
tys. km2 . Była więc mniejsza od Polski 

przedrozbiorowej o 400 tys.km2. Ziemie 
zabrane głównie przez Rosję w II i III roz-
biorze. Terytorium Polski po odzyskaniu 
niepodległości zamieszkiwało ok. 27 mln 
mieszkańców. Gęstość zaludnienia wyno-
siła 70 osób/ km2. Ok. 25% ludności 
mieszkało w miastach. Nadal Polska była 
państwem wielonarodowościowym  
- mniejszości narodowe stanowiły ok. 30% 
ludności. Zmieniła się struktura społeczeń-
stwa, o pozycji w państwie decydował ma-
jątek. Miejsce dawnej szlachty i mieszczan 
zajęli ziemianie, burżuazja, pojawili się ro-
botnicy, wolne zawody. Wszyscy niezależ-
nie od majątku czy pochodzenia mieli pra-
wa wyborcze. Nadal najniższą grupą spo-
łeczną o najgorszych warunkach do życia 
pozostawali chłopi. Dlatego domagali się 

nadania ziemi. Zaplanowana w tym kierun-
ku reforma rolna nie została ukończona do 
II wojny światowej. II RP była mozaiką 
narodowości, religii, kultur i partii poli-
tycznych. Wśród tych ostatnich silny był 
ruch socjalistyczny i nacjonalistyczny. 
Około 25% ludności było analfabetami. 
Najgorzej pod tym względem było na Kre-
sach Wschodnich. W wolnej Polsce pręż-
nie rozwijała się kultura, wychodziła prasa 
codzienna, pojawiło się radio i popularność 
zyskiwało kino. Władze podjęły walkę  
z analfabetyzmem wprowadzając obowiąz-
kową i bezpłatną edukację 7- klasową.  

Dzisiejsi uczniowie, urodzeni i wycho-
wani w suwerenności i wolności mają czę-

sto kłopoty ze zrozumieniem zagadnień 
związanych z procesem utraty i odzyski-
wania niepodległości oraz dzisiejszego sło-
wa patriotyzm. Udział w obchodach Świę-
ta Niepodległości, śpiewanie pieśni legio-
nowych i znajomość daty 11 listopada 
1918r. to są elementy współczesnego pa-
triotyzmu. Za krzewienie tych idei serdecz-
nie dziękuję wszystkim pracownikom  
i uczniom szkoły zaangażowanym w orga-
nizację uroczystości oraz gościom, którzy 
zachcieli przybyć na naszą akademię  
i swoją postawą dać przykład dzieciom 
 i młodzieży. 

Zenobia Majewska 
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Święto Odzyskania Niepodległości w uciechowickiej szkole 

100 lat ze świętą Jadwigą Śląską w Boboluszkach 

Święto Odzyskania Niepodległości to 
najważniejsze z polskich świąt państwo-
wych. 11 listopada 1918 roku odzyskali-
śmy upragnioną niepodległość po 123 la-
tach niewoli. W przeddzień 98 rocznicy 
Odzyskania Wolności 10 listopada 2016 
roku zaproszeni goście: Pani Beata No-
wak, członkowie Koła Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Branicach z preze-
sem koła Panem Krystianem Isańskim, 
prezes Koła Krótkofalowców Arkadiusz 
Korus, uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy mieli okazję uczestniczyć w pięknej 
lekcji historii. Uczniowie naszej szkoły 

przygotowali pod kierunkiem pani Aliny 
Woniakowskiej montaż  słowno-
muzyczny pod tytułem „Nauczmy się na 
pamięć tego kraju”. Przypomniano w nim 
długą drogę Polaków do niepodległości, 
często usłaną ofiarami, a także mroczny 
czas okupacji hitlerowskiej i terroru stali-
nowskiego. Mimo tak trudnej historii Po-
lakom udało się odzyskać wolność, która 
po dziś dzień jest wartością nadrzędną dla 
narodu. Narodu, który wreszcie może 
czuć się prawdziwie wolny.  

Katarzyna Leszczyńska 

16 października w Boboluszkach odby-
ła się uroczysta msza odpustowa połączo-
na ze 100 leciem kościoła pod wezwa-
niem Św. Jadwigi Śląskiej. Uroczystą 
mszę świętą prowadził Ksiądz Biskup 
Rudolf Pierskała oraz ks. proboszcz Ber-
nard Kontny. W wygłoszonej Homilii Ks. 
Biskup podkreślił jak ważny jest kościół 
w życiu człowieka, zwłaszcza „żywy ko-
ściół”. Pod koniec liturgii Wójt Gminy 
Branice Sebastian Baca oraz starosta Po-

wiatu Głubczyckiego Józef Kozina, po 
krótkiej przemowie wręczyli na ręce księ-
dza proboszcza, upamiętniające tę uro-
czystość ikonę „Jezu ufam Tobie” oraz 
patenę. Mszę św. uświetnił swoim śpie-
wem młodzieżowy zespół wokalny 
SZAG z Zespołu Gimnazjalno - Szkolne-

go w Branicach. Po uroczystości zostało 
zrobione pamiątkowe zdjęcie zespołu 
SZAG z ks. Biskupem. W godzinach po-
południowych soliści z zespołu SZAG, 
brali jeszcze udział w występach arty-
stycznych dla mieszkańców Boboluszek. 

Jadwiga Misiurka  



Informator Branicki  

5 

Od dwóch lat Prezes klubu sportowego - Orzeł Branice Pan Mariusz Pawęski wraz z trenerami (Panem Edwardem Czyszczoniem 
oraz Łukaszem Kędzierskim), podjęli się zadania odbudowy piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży. 

Na ten moment w klubie trenuje jest ponad 70 zawodników w drużynach: młodzików, orlików, juniorów młodszych oraz senio-
rów. 

W planach jest uruchomienie szkolenia przedszkolaków, trampkarzy oraz juniorów starszych. Chcemy by za kilka lat w klubach 
piłkarskich z terenu naszej gminy występowali w zdecydowanej większości zawodnicy wyszkoleni w strukturach klubów z naszego 
regionu. 
Niezbędne wsparcie, które udzielimy klubom to nie tylko remont i odbudowa boisk sportowych i niezbędnej infrastruktury.  
Deklarujemy również wsparcie rzeczowe w postaci zapewnienia niezbędnej odzieży piłkarskiej dla najmłodszych adeptów futbolu. 

Sebastian Baca 

Branickie Orły 

Juniorzy w nowych strojach promujących Gminę Branice: BRANICE - TU ZACZYNA SI Ę POLSKA 
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Super Przedszkolak - pasowanie 
Okres adaptacyjny w naszym przedszkolu już za nami, jak 

zwykle był krótki i bezbolesny, wszystkie dzieci znają rytm dnia 
w przedszkolu  jak na Prawdziwych  Przedszkolaków przystało 
szybko go zaakceptowały i chętnie spędzają z nami czas zawsze 
ciekawie i wesoło. Jest to możliwe dzięki wspólnie wypracowa-
nym normom i zasadom panującym w naszych grupach przed-
szkolnych, które na początku roku wspólnie z dziećmi ustalamy  
i razem akceptujemy, przestrzegamy.  

Dlatego w piątek 28.10. 2016r. odbyło się Pasowanie Przed-
szkolaka, jest to zaszczytny tytuł dla  dziecka na który każdy  
z nich musi zapracować. W tym dniu czekało na dzieci wiele 
niespodzianek ale i też trudnych zadań do wykonania, każda gru-
pa musiała zaprezentować swoje umiejętności wokalne i tanecz-
ne, spróbować i rozpoznać za pomocą zmysłów potraw z zawią-
zanymi oczami określić ich smak, zapach, wiele radości sprawiły 
przygotowane atrakcje a wśród nich jedzenie chrupek kukury-
dzianych zawieszonych na sznurku bez użycia rąk. Kiedy 
wszystkie zadania zostały zaliczone jak na prawdziwych przed-
szkolaków przystało pani dyrektor w towarzystwie nauczycieli 

grupy dokonała pasowania za pomocą czarodziejskiego ołówka. 
Dzieci otrzymały pirackie kapelusze super przedszkolaka oraz 
medale. W tym dniu nawet menu było niespodzianką dla dzieci 
oczywiście zawierało również słodkie co nieco. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Jesień pełna wrażeń w Przedszkolu we Włodzieninie 
Jesień jest barwną porą roku, która przynosi wiele zmian. 

Zmienia się cały krajobraz, a przyroda obsypuje nas przeróżnymi 
dobrodziejstwami. W Naszym Przedszkolu we Włodzieninie tra-
dycją stało się, że tą piękną porę roku witamy 
„Pomarańczowym dniem”.  

W tym dniu w przedszkolu wszyscy ubrani bylibyśmy na po-
marańczowo, a w Sali królowała Marchewka. Celem tego święta 
było kształtowanie postawy prozdrowotnej, utrwalenie zasad 
właściwego odżywiania się, a także rozwijania u dzieci umiejęt-
ności współpracy w zespole. Były zabawy ruchowe w rytm pio-
senki „Na marchewki urodziny…” ,tańce, zagadki, lepienie  
z masy solnej i wspólne pieczenie ciasta marchewkowego. Każ-
dy przedszkolak tego dnia wyszedł z przedszkola z pomarańczo-
wym uśmiechem na twarzy. 

Dbając o kulturalny rozwój dzieci oraz pragnąc rozbudzić  
w nich zainteresowanie sztuką poprzez bezpośredni kontakt z ak-
torami 3 listopada 2016r, wybraliśmy się na piękny musical do 
MDK w Głubczycach zatytułowany „ O małej syrence w nie-
jednej piosence…”, w wykonaniu Teatru Marzeń z Chorzowa. 
Nasze przedszkolaki z uwagą i skupieniem wpatrywały się w ak-
torów, w dekoracje, wsłuchiwały się w piosenki i w treść przed-
stawienia, dostrzegały najdrobniejsze szczegóły i akcenty płyną-
ce ze sceny i tak szczerze jak tylko potrafią to dzieci nagradzały 
je gorącymi oklaskami. 

Tego dnia odwiedziliśmy również gabinet weterynaryjny. 
Przedszkolaki dokładnie obejrzały gabinet weterynaryjny, do-
wiedziały się na czym polega praca weterynarza. Lekarz wete-
rynarii, Pani Natalia Leszczyńska, opowiedziała o sposobie 
pielęgnacji zwierząt domowych, a także jak należy się zachować 
podczas kontaktu z niebezpiecznym zwierzęciem. Dzieci pozna-
ły narzędzia medyczne potrzebne do badania zwierząt. Z wiel-
kim zaciekawieniem oglądały wszystkie pomieszczenia kliniki. 
Przedszkolaki brały aktywny udział w spotkaniu i chętnie opo-
wiadały o swoich małych przyjaciołach i ich problemach ze 
zdrowiem. Na zakończenie wizyty dzieci miały okazję zobaczyć 
„salon fryzjerski”, w którym klientami są zwierzęta. 

„Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć co robić i jak po-
stępować, nauczyłem się w przedszkolu…” 

Robert Fulghum  

Jolanta Domańska 
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A w Ziarenku ... 
W czwartek (06.10.2016) świętowaliśmy 6 urodziny naszej 

Placówki. Był to wyjątkowy czas dla nas wszystkich, ponieważ 
to już sześć lat dzielimy się dobrem z naszymi Ziarenkami. Na-
sze świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnej dziękczynnej Eu-
charystii w kaplicy zakonnej pod przewodnictwem ks. Jarosława 
Dąbrowskiego.  

Dziękowaliśmy za wszelkie dobro jakiego doświadczamy na 
co dzień i modliliśmy się za wszystkich którym winniśmy 
wdzięczność. Po mszy świętej udaliśmy się do Ziarenka na dal-
szy ciąg świętowania. Dziękujemy naszemu wolontariuszowi Pa-
nu Mateuszowi Koziura za upieczenie przepysznego tortu.  

Oprócz tortu, mieliśmy również inny poczęstunek w postaci 
przepysznych pączków, paluszków czy też chipsów. Panująca at-
mosfera w tym dniu była bardzo pozytywna i pogodna. Cieszy-
my się że w naszej Placówce możemy pomagać dzieciom. Chce-
my dalej wspólnie rozwijać to piękne dzieło, którym jest nasze 
Ziarenko. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim tym osobom, 

które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że nasze 
Ziarenko ,,ROŚNIE”. 

Wychowawca 
Agnieszka Surma 

Bardzo serdecznie dziękujemy za przekaza-
nie na rzecz Stowarzyszenia Immaculata  

1% podatku dochodowego. 

 

495 osób podzieliło się z nami swoim  
1% podatku 

Jesteśmy wdzięczni, że obdarzyliście nas za-
ufaniem i pomagacie nam realizować misję 

Stowarzyszenia:  
„W trosce o młodego człowieka”. 

Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
działalność naszych placówek: Cegiełki w 

Opolu i Ziarenka w Branicach. 
DZIĘKUJEMY!  DZI ĘKUJEMY!  

DZIĘKUJEMY! 
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Słuchamy głosu młodzieży 

Urząd Gminy odwiedza wielu rodzi-
ców, dziadków i opiekunów z małymi 
dziećmi, którzy nie zawsze mogą zosta-
wić swoją pociechę w żłobku czy przed-
szkolu. Dlatego właśnie postanowiliśmy 
wprowadzać takie rozwiązanie, które 
ułatwi opiekunom załatwić sprawę  
w Urzędzie, a najmłodszym pozwoli 
przyjemnie spędzić czas, bawiąc się  
i rysując. 

Kącik malucha zastał urządzony na 
pierwszym piętrze budynku i wyposażo-
ny jest w stoliczek z krzesłami, zabawki 
i mini kino. Obecnie obrazek bawiących 
się dzieci, w tym przyjaznym miejscu, 
nie jest wcale rzadki co sprawia podwój-
ną radość i satysfakcję. To jeden z kolej-
nych kroków, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Naszej 
Gminy. 

Katarzyna Herbut 

KĄCIK MALUCHA w Urz ędzie Gminy w Branicach 

W nocy 19 października 2016 r. dostarczono długo oczeki-
wane szafki do Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Brani-
cach. Łącznie zakupiono 43 szafki, w tym 25 do gimnazjum  
i 18 do szkoły podstawowej, za kwotę ponad 40 tys. zł. Szafki 
były jedynym postulatem zgłoszonym przez samorządy 
uczniowskie ZGS na spotkaniu z Wójtem Sebastianem Baca 
w ubiegłym roku szkolnym, a wzory nadruków zostały wy-
brane przez użytkowników profilu Gminy Branice na fb.  

Mamy nadzieję, że spełnienie pierwszej obietnicy Wójta da-
nej Naszej Młodzieży, zachęci uczniów naszych szkół - za-
równo ZGS w Branicach, jak i SP we Włodzieninie oraz SP  
i Gimnazjum w Uciechowicach, do zgłaszania kolejnych pro-
pozycji dot. poprawy komfortu nauki w szkołach oraz możli-
wości spędzania czasu wolnego przez młodzież. Nie wszyst-
kie sugestie można wprowadzić od razu, ale część z pewno-
ścią można szybko zrealizować i jest to tylko kwestią zgło-
szenia propozycji przez młodzież oraz dobrych chęci obu 
stron, a na część - zwłaszcza jeśli wi ąże się ona z kosztami  
- jest potrzebny jakiś czas, ale też zostanie ostatecznie zreali-
zowana. Niestety, bez znajomości konkretnych potrzeb mło-
dzieży, starsza część naszej społeczności zawsze będzie reali-
zowała tylko to, co wydaje nam się potrzebne, a niestety po-
trzeby młodych ludzi teraz i 20, czy 50 lat temu znacznie się 
różnią. Dlatego potrzebujemy pomocy ze strony młodzieży 
oraz ich zaangażowania w sprawy Gminy Branice i w tym ce-

lu w trakcie listopadowej sesji Rady Gminy Branice została 
przyjęta uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Branice. Głównym celem działania MRG jest konsul-
towanie przez młodzież projektów niektórych decyzji doty-
czących młodzieży podejmowanych przez Radę Gminy, Wój-
ta Gminy oraz jednostki pomocnicze Gminy. Dodatkowymi 
celami działania MRG są w szczególności: upowszechnianie 
zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży; 
podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczeki-
wań młodych mieszkańców gminy Branice oraz organizacja 
aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. 

Redakcja 
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Informacja  

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Branice 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 76G/16 Wójta Gminy Branice z dnia 11 października 2016 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia za-
sad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice w terminie od dnia 27 
października do 3 listopada 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. projektu uchwały. 

Dnia 12 października br na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl w zakładce 
„Obwieszczenia i Ogłoszenia” → ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakład-
ce „Ogłoszenia” → „Wójta Gminy” i na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy w Branicach umiesz-
czono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały. 

Opinie, uwagi oraz propozycje na temat projektu uchwały można było składać pisemnie za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, oraz bezpośrednio w se-
kretariacie Urzędu Gminy w Branicach w terminie określonym do dnia3 listopada 2016r. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji. 

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały  
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice. 

Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca 

 We wrześniu bieżącego roku została wykonana przebudowa części 
drogi w miejscowości Dzbańce Osiedle (dz. nr 9/49). 

 W ramach prac budowlanych zdemontowano stare płyty betonowe, 
które z powodu złego stanu technicznego nie nadawały się do dalszej 
eksploatacji, wykonano warstwy podbudowy oraz nawierzchni bitu-
micznej na powierzchni ok. 300 m2. Dodatkowo w ramach w/w inwesty-
cji utwardzono teren w obrębie kontenerów na odpady komunalne.  
Całość prac wyniosła 32 992,27 zł brutto. 

Remonty, modernizacje. 

Od września 2016r. w Zespole Gimnazjalno- 
Szkolnym w Branicach realizowany jest projekt 
pod tytułem „Efektywna nauka drogą do rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów ZGS w Brani-
cach” finansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Otrzymana kwota wsparcia wynie-
sie 761 994 zł. Fundusze zostaną przeznaczone na 
dodatkowe zajęcia dla uczniów z matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, in-
formatyki, komunikacji społecznej, doradztwa za-
wodowego oraz dla uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Z dodatkowych zajęć docelowo 
skorzysta 120 uczniów gimnazjum i 130 ze szkoły 
podstawowej z klas 4-6. Łącznie około 60 godzin 
tygodniowo. Zakończenie realizacji projektu prze-
widziano na czerwiec 2018r. Oprócz rozwijających 
i wyrównawczych zajęć, szkoła otrzyma także no-
wy sprzęt, m.in. komputery do pracowni informa-
tycznej, tablice multimedialne, rzutniki, programy 
edukacyjne, aparaty fotograficzne i wiele drobniej-
szych pomocy na wyposażenie pracowni przedmio-
towych. Dla sumiennych uczniów, których fre-
kwencja na zajęciach z projektu wyniesie ponad 
80%, przewidziane są wycieczki do Warszawy. 
Aby umożliwi ć udział w zajęciach wszystkim 
uczniom z funduszy projektu opłacane są dodatko-
we kursy autobusu szkolnego.  

Pozostaje tylko życzyć uczniom wytrwałości. 

Zenobia Majewska  

Fundusze europejskie 
w ZGS w Branicach 
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OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 

r.  poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice  
przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34,  
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 08.12.2016 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 17.11..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp 
Ozna-
czenie 

(nr 
działki)  

Nr 
KW  

Pow. 
 (ha/m2) 

położe-
nie 

Przeznaczenie  
w planie (P) /
studium (S) 

opis Cena w złotych uwagi 

1 Część 
działki 
439/2 

33083 18 m2 Lewice (S) zabudowany 
zainwestowany 

Część działki budowlanej z 
przeznaczeniem na posta-
wienie garażu blaszanego. 

30,60 
  

Czynsz miesięczny, 
dzierżawa na okres  
3 lat 

2 22 OP-
1G/00
02 
3893/0 

0,4855 ha Gród-
czany 

(S) teren rolniczej 
przestrzeni pro-
dukcyjnej 

Grunt orny (RII i RIIIa) 
kształt działki korzystny, 
dojazd drogą publiczną  
o nawierzchni asfaltowej. 

30 679,50 zł 
podlega zwol-

nieniu z podatku 
VAT 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
ograniczonego dla 
rolników indywidual-
nych których po-
wierzchnia gospodar-
stwa nie przekracza 
300 ha 

Utylizacja azbestu 
Gminy Powiatu Głubczyckiego uzyskały dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania pn: ,,Unieszkodliwienie wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy ". 

Celem dotacji było udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierają-
cych azbest. Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na uniesz-
kodliwianiu odpadów zawierających azbest gmin Powiatu Głubczyckiego. 

 

Źródło finansowania 
Gmina 

Głubczyce Branice Baborów Kietrz  

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Warszawie 

54.435,91 25.063,09 10.928,84 5.853,87 

50% 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Opolu 

38.105,13 17.544,16 7.650,18 4.097,71 

35% 

Budżet Gminy 
16.330,78 4.010,10 3.278,66 1.170,77 

15% 8% 15% 10% 

Właściciele nieruchomości 0 
3.508,83 

0 
585,39 

7% 5% 

Ilość odebranych wyrobów 
zawierających azbest 

225,10 Mg 118,84 Mg 48,51 Mg 21,90 Mg 

SUMA 108.871,82 50.126,18 21.857,68 11.707,74 
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W październiku 2016r. 

Urodzili się 
1. Nabiałek Wiktor - Bliszczyce. 

2. Kujawa Miriam - Dzierżkowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Justyna Marczak (Lewice)  
– Madera Witold (Lewice). 

2. Agnieszka Lenartowicz (Boboluszki) 
– Widawski Krzysztof (Wódka). 

3. Ewa Redel (Bliszczyce)  
– Żywina Grzegorz (Lewice). 

4. Adrian Russ (Gródczany)  
– Baran Barbara. 

   Wielu szczęśliwych  
                     wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Buczyńska Danuta - lat 59, Dzierżko-

wice. 

2. Wojtuś Józef - lat 83, Włodzienin. 

3. Wolny Ewald - lat 84, Wysoka. 

4. Subik Bronisława - lat 85, Bliszczyce. 

5. Kondziołka Cecylia - lat 93, Bliszczy-
ce. 

6. Cembala Ewelina - lat 32, Branice. 

7. Jaźwa Olga - lat 73, DPS Dzbańce. 

8. Zieliński Władysław - lat 84, Branice. 

   Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6611 mieszkańców,  

w tym 3385 kobiet. 

W październiku 2015 r.  
było nas 6711 osób. 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY BRANICE  

 
z dnia 2.11.2016r. 

 
 W związku z nagminnym zaorywaniem rowów i niszczeniem poboczy 

dróg, pragnę zaapelować do wszystkich rolników których grunty własne lub 

dzierżawione przylegają do dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  

o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących 

dróg i nie zaorywać pasów drogowych. 

 Dlatego informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia podobnych 

przypadków będę wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwot-

nego naruszonych elementów infrastruktury lub zostaną one usunięte 

na koszt rolnika. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego 

skutku, zmuszony będę do podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem 

kroków zmierzających do zastosowania sankcji wobec osób dokonują-

cych tego typu działań. 

 Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy  

i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym 

leży na sercu nasze dobro wspólne. 

UWAGA! Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
(tj. Dz.U. z 2015r. Nr 12, poz. nr 1094 ze zm.) 
Art. 99. § 1 pkt. 2 i 3 Kto: 
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, 

przynależności lub urządzenia drogowe, 

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, podlega karze grzywny albo karze 
nagany. 

Art. 100. Kto: 
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny, 

2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa 
pojazdów niszczących nawierzchnię drogi, 

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozko-
puje drogę publiczną, 

4) wypasa zwierzęta gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze 
grzywny do 1000 zł albo karze nagany. 

Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków 
dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary  
o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, 
śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 


