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Spotkanie Noworoczne Strażaków
Strażacy z 9 działających w naszej gminie jednostek OSP zebrali się 13 stycznia br. na Noworocznym Spotkaniu Gminnych
Jednostek OSP. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Branicach.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał Sebastian Baca
- prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP. Wśród zaproszonych gości byli: Józef Kozina - Starosta Powiatowy, Wojciech
Semeniuk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach, Katarzyna Herbut - z-ca Wójta Gminy Branice,
Józef Orłowski - Komendant Gminny OSP, Prezesi, Naczelnicy
oraz przedstawiciele jednostek OSP Gminy Branice.

Spotkanie było podsumowaniem działań jednostek OSP w
2016 r., było też okazją do wręczenia listów granulacyjnych
każdej jednostce z podziękowaniem od Wójta Gminy Branice
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dla wszystkich druhów, którzy jak powiedział Wójt, nigdy nie
odmawiają pomocy, zawsze są w gotowości - nie tylko w przypadku pożarów, ale jeszcze częściej w zabezpieczaniu miejsc
wypadków, pomocy w przypadku dotykających nas coraz częściej żywiołów - powodzi, zalewów błota i innych. Wspomniał
również, iż strażacy są nieocenieni przy zabezpieczaniu gminnych imprez, organizują spotkania edukacyjne, prowadzą szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci z placówek edukacyjnych itp.

Ponadto Wszystkim ludziom strażackiej służby życzył satysfakcji i dumy z osiągnięć, jak najmniej wyjazdów na interwencje, jak najwięcej nowoczesnego sprzętu, a w życiu prywatnym
szczęścia i spełnienia marzeń. W ciepłych słowach nie zabrakło
uznania dla społecznej pracy strażaków oraz ich wkładu w działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Wszystkiego co najlepsze życzył wszystkim strażakom, a także ich rodzinom, które ze zrozumieniem i cierpliwością służą im
wsparciem, szczególnie w trudnych chwilach.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił jak zawsze niezawodny zespół wokalny SZAG, pod przewodnictwem p. Jadwigi Misiurka!

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień i smacznym posiłku
przygotowanym przez Panie ze Stowarzyszenia „Braniczanki”,
uczestnicy spotkania wspominali ubiegły rok i dyskutowali
o bieżących sprawach OSP.
Danuta Walecka
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Umowa na budowę kanalizacji w Branicach podpisana!
Rok 2016 Gmina Branice może chyba
zaliczyć do tych udanych, bo jeszcze
w ostatnich dniach roku, a dokładnie
22 grudnia 2016 r. znaleźliśmy się wśród
10 beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którzy podpisali ostatnie już umowy w tym roku.

Wójt Gminy Branice Sebastian Baca
oraz Skarbnik Stanisław Rzeszuciński
podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Branice”.
Cała kwota zadania to ponad 22 mln zł.,
zaś kwota dofinansowania ze środków
RPO WO to 12,8 mln zł.

Jest to najwyższe przyznane dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi
Priorytetowej V RPO WO – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Redakcja

U nas też grała! – 25 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w ZGS-ie Branice
15 stycznia 2017 – podobnie jak w całej Polsce – w naszym
zespole szkół „zagrała” WOŚP. W tym roku jej temat brzmiał:
„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. Po raz kolejny wolontariusze – harcerze Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach przyłączyli się do zbierania funduszy na ten szczytny cel. Już od wczesnych godzin
rannych harcerze, w składzie: Kamila Misiurka, Magdalena
Felsztyńska, Kinga Rzytki, Wiktoria Ziomko, Martyna Herbut,
Dominika Pączko, Oliwia Szatko, Julia Morawiec, Julia Petrovics, Julia Kaczor, Bartosz Herba, Piotr Łychołat, Michał Redel,
Maciej Dereń, Tomasz Modzelewski, Kacper Maciaszek, Aleksander Pączko, kwestowali w miejscowościach: Branice, Boboluszki, Bliszczyce i Wysoka. Ich instruktorki to: Jolanta Dudek,
Jadwiga Misiurka.
Zwieńczeniem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
był koncert, który rozpoczął się o godz. 15.00 w małej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor ZGS-u – Zenobia Majewska, a następnie przybyli goście oglądnęli jasełka,
a w nich niektóre kolędy zaśpiewała absolwentka Małgorzata
Gruszewska. Występy uświetniły zespoły wokalne „Szag”,
„Wesołe Nutki”, „Zygzak” oraz harcerze „Promyki”. W skład

zespołu „Szag” wchodzili: Dominik Wąsik, Zuzia Wieczosek,
Wiktoria Gornig, Julia Morawiec, Amelia Lipa i Wiktoria Margiel. Z młodszych zespołów klasy 4-6 (występowali uczniowie
w niepełnym składzie) „Szkolne Nutki”- Zuzia Proskurnicka,
Agnieszka Skrzypek, Daniel Herbut, Natalia Zyznawska, Katarzyna Gaczyńska. Z najmłodszego zespołu „Zygzak” występowały: Julia Lisiak, Julia Marchel, Marika Pawluś, Zuzia Suzańska, Paulina Jamrozik, Malina Baca, Gloria Staszczyszyn, Zosia
Pachuł.
Następnie prowadzący koncert, Pan Piotr Wiecha, zaprosił
przybyłych do hali sportowej, gdzie swoje umiejętności taneczne pokazały zespoły „Kaprys” i „Impuls”. Swoje talenty wokalne zaprezentował Dominik Wąsik, absolwent naszej szkoły, który zaśpiewał „Zbudujemy dom”, następnie pięknym śpiewem
zachwyciły nas: Julia Morawiec – „Człowieczy los”, Amelia Lipa – „Ktoś za rogiem”. Magda Mrozowicz i Emilia Czechowicz
jako duet zaśpiewały „Jest taki dzień”, a najmłodsza Marika
Pawluś wystąpiła z świąteczną piosenką „Śpij mój mały”.
Należy również wspomnieć o recitalu Dominiki Sozańskiej utalentowanej, młodej artystki z naszego gimnazjum.
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Licznie przybyli goście mogli skorzystać też z kawiarenki, która oferowała szeroki
wybór „domowych” ciast
oraz kawę i herbatę. Bardzo
dziękujemy rodzicom za wypieki, zawsze możemy liczyć
na ich pomoc i życzliwość.
Zebrane fundusze zostały
przewiezione do Centralnego
Sztabu WOŚP w Głubczycach,
gdzie zostały przeliczone. Nasza
szkoła zebrała 4951,67zł. Każdy
uczestnik razem, w zespole czy
osobno podarował cząstkę siebie
na rzecz WOŚP. Bawiliśmy się
i śpiewaliśmy wspólnie z zebraną publicznością. Wolontariusze
spotkali się z ogromną serdecznością mieszkańców Gminy
Branice. Pomagać innym to bez-

cenny dar, czyni nas lepszymi dla siebie i innych.
Za wszystkie datki i pomoc na rzecz WOŚP serdecznie
dziękują organizatorzy: Dyrektor Zenobia Majewska, Wicedyrektor Aneta Pelc oraz nauczyciele Zespołu Gimnazjalno
– Szkolnego w Branicach.
Agnieszka Lisiak

„KAPRYS” znów nie zawiódł
3 lutego 2017 r. w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu odbyła się finałowa gala mistrzów sportu Opolszczyzny
2016, wyłonionych w 49 edycji plebiscytu NTO - „Sportowiec Roku 2016”. Dzięki wysłanym sms- om Branickie Mażoretki „Kaprys” zostały uznane Najpopularniejszą Drużyną Roku Powiatu Głubczyckiego, pokonując 11 innych drużyn.
Następnie przystąpiły do rywalizacji
z 11 zwycięskimi drużynami każdego powiatu Opolszczyzny i zajęły zaszczytne
trzecie miejsce.
Gala była niepowtarzalnym wydarzeniem i zgromadziła najlepszych ludzi
sportu na Opolszczyźnie. Podczas niej,

w imieniu wszystkich grup Branickich
Mażoterek „Kaprys”, choreograf i trener
– Aleksandra Szpak-Listopadzka odebrała pamiątkowe dyplomy i nagrody dla zespołu.
Kolejny raz nasze mażoretki stanęły na
wysokości zadania, tak wspaniale promując naszą Gminę i Powiat. Jesteśmy dumne z tego, że branicki zespół znalazł się
w czołówce najlepszych drużyn sportowych Opolszczyzny.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim Sympatykom Branickich
Mażoretek „Kaprys” za oddane na nas
głosy.
Lidia Szpak
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Zakończenie VIII Międzynarodowej
Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych
W sobotę, 14 stycznia br. o godz.15.00 w naszej szkole Podstawowej w Uciechowicach odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników VIII Międzynarodowej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Wójta Gminy Branice - Sebastiana Bacy, Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaii, Biskupa
Ostrawsko - Opawskiego Františka Lobkowicza, Starosty Powiatu Głubczyckiego Józefa Koziny, Zofii Krzykowskiej - dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach, Ireny Twardoch
– z Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Jana Waca - Głos Głubczyc, Mariana
Pospiszela TV Pogranicze. Jej otwarcie miało miejsce 17grudnia
minionego roku.

O. Mieczysław Lenard OFM, Barbara Piechaczek, Jan Wac, Ks.
Piotr Sługocki, Iwona Markowska, Anna Jankowiak doceniło
oryginalność i technikę wykonania aż 161 szopek. Były więc
dyplomy i symboliczne nagrody. Gratulujemy wszystkim wykonawcom pomysłów, precyzyjności, cierpliwość i życzymy sukcesu w IX Wystawie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu wystawy. Organizowanie Międzynarodowej Wystawy Szopek to swoista
promocja szkoły. Lecz nie tylko! To aktywny udział w popularyzowaniu i kultywowaniu pięknej polskiej tradycji bożonarodzeniowej z jej bogatą obyczajowością i zwyczajem. Serdecznie
zapraszamy do udziału w kolejnej, IX edycji, która rozpocznie
się wernisażem w połowie grudnia 2017r.
Teresa Grabowska

W tej edycji do uciechowickiej szkoły zjechały 494 szopki
z różnych zakątków Polski i Europy. Były także z Afryki! Profesjonalne jury w składzie: Jiri Cvesper - przewodniczący,
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Sukces zespołu „Zazik”
Zespół wokalno-instrumentalny „Zazik” z Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach wyróżniony na IX Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Hej! Kolęda, Kolęda".
Popularyzacja pieśni i piosenek związanych z tematyką Bożego Narodzenia - były głównym celem Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda”. Festiwal odbył się
w sobotę 21 stycznia 2017r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Uczestników można było posłuchać od
godz. 15:00.

Do udziału w festiwalu mogli się zgłaszać soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne. Zakwalifikowani do finału
uczestnicy mieli za zadanie wykonać po dwa utwory: kolędy,
pastorałki bądź piosenki o zimie.

Jury w składzie: Ks. Piotr Kierpal, Katarzyna Urbaniak i Robert Klimek oceniało wykonawców w czterech kategoriach: soliści szkoła podstawowa i młodsi, soliści gimnazjum i szkoła
średnia, soliści studenci i dorośli oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.
Wykonawcy ocenieni zostali pod kątem doboru repertuaru do
wieku i możliwości, a także pod względem walorów wokalnych,
interpretacji utworu oraz ogólnego wrażenia artystycznego.
Świetnie zaprezentował się zespół „Zazik” z Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach w składzie: Wiesław Janicki gitara akustyczna, Ryszard Świtała - akordeon i Andrzej Czuba - gitara elektryczna, który poruszył publiczność własnymi
utworami „Pastorałka odrzuconych” i „Z darami” za które
otrzymał wyróżnienie w kategorii zespoły wokalnoinstrumentalne.
Organizatorem wydarzenia był Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. Radio Opole patronowało medialnie konkursowi.
Andrzej Czuba
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II Biesiada 50+
21 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Gródczanach odbyła się II Biesiada 50+ dla osób powyżej 50 roku życia, na której bawiło się ok. 120 osób. O tym, że uczestnicy bawili się
świetnie świadczyć chyba może fakt, że tańce i śpiewy wypełniały salę do późnych godzin nocnych! Wierzcie nam Państwo
na słowo, że kondycji to „Seniorom 50+” niejeden
z tych „50 -” może tylko pozazdrościć.

Po ubiegłorocznych doświadczeniach z naborem uczestników,
który zakończył się po kilku godzinach po odczytaniu zaproszenia Wójta Gminy Branice przez księży na niedzielnej mszy,
w bieżącym roku nabór prowadzono jedynie przez organizacje
zrzeszające aktywnych seniorów z Gminy Branice (co nie zmienia faktu, że ponad 30 osób było jeszcze na „liście rezerwowej”). W związku z tak dużym zainteresowaniem udziałem w tej
imprezie już po raz kolejny, Wójt Gminy Branice zadeklarował,
że wraz z organizacjami skupiającymi seniorów, przemyślą
w kolejnym roku inną koncepcję zabawy lub rozszerzoną o inne
działania dla seniorów w trakcie roku.

W imieniu Wójta Gminy Branice oraz pracowników urzędu
zajmujących się organizacją biesiady, wyrażamy nadzieję, że
impreza była udana i bawili się Państwo co najmniej tak dobrze
jak rok temu i biesiada wpisze się w kalendarz imprez w naszej
gminie na stałe... .

Pracownicy UG są otwarci na wszelkie propozycje i chętnie
skorzystają z doświadczenia i wiedzy mieszkańców gminy 50+
przy konstruowaniu szerszej oferty dla Naszych Aktywnych Seniorów. Propozycje wszelkich działań kulturalnych czy sportowych (nie tylko dla seniorów), których potrzebę organizacji Państwo widzicie, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy w Branicach lub w pok. nr 28 albo e-mailowo na adres:
informator.branicki@onet.pl
Redakcja
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Bal Karnawałowy w ZGS w Branicach
KARNAWAŁ - okres zimowych bali, maskarad i zabaw. 8 II
2017r. odbył się długo oczekiwany przez uczniów SP bal karnawałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamieniła się w fantastyczną, bajkową i zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, duchów, strongmanów, policjantów, minionków, żołnierzy i Star Warsów.

Przy dźwiękach muzyki uczestnicy maskarady bawili się w towarzystwie wychowawczyń i mam, które również dołączyły do
gromady przebierańców.
Pyszne przekąski przygotowane przez wspaniałe i niezawodne
mamusie regenerowały siły naszych milusińskich. Oko kamery
zarejestrowało te wspaniałe i ulotne chwile, które pozostaną na
długo w pamięci. JUŻ ZA ROK NASTĘPNY BAL.
Grażyna Olczak

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Branicach
Dnia 24.01.2017r w Szkole Podstawowej w Branicach odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Klasy trzecie
przygotowały dla nich pod okiem nauczycieli montaż słownomuzyczny pod hasłem ,,Kocham Babcię, Kocham Dziadka”, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, przedstawiały inscenizację.

rzeli także pokazy taneczne zespołów - Kaprysu i Impulsu
w wykonaniu swoich wnucząt. W trakcie uroczystości babcie
i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Na koniec goście otrzymali laurki przygotowane przez dzieci i nauczycieli świetlicy, a dzieci głośno i radośnie zaśpiewały ,,Sto latˮ.
Cz. Kasznia, M. Podkówka, J. Misiurka.

Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obej9
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„Niesiemy radość innym„
W ramach akcji „Niesiemy radość innym” uczniowie klasy
II Szkoły Podstawowej we Włodzieninie przygotowali program
artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, który zaprezentowali
26 stycznia 2017r. swoim babciom i dziadkom.

Z tym samym programem 8 lutego udaliśmy się do zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach. Już przy wejściu zauważyliśmy wielką radość w oczach mieszkańców. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i inscenizację o babci
i dziadku. Pojawiły się również postaci z bajek: Czerwony Kapturek, Kot w butach i Lis Witalis. Nasi mali aktorzy byli wspaniale przyjęci i głośno oklaskiwani. Na twarzach mieszkańców
pojawiało się również wzruszenie, zwłaszcza, gdy dzieciaki
wręczyły przygotowane laurki. Po występie pięknie podziękowała nam pani kierownik Aleksandra Tomczak oraz panie terapeutki. Zaproszono nas na poczęstunek a każde dziecko otrzymało soczek i batonika. Mamy stałe zaproszenie do Domu Pomocy za co bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy. Mamy na-

dzieję, że mieszkańcy DPS-u z Dzbaniec tradycyjnie odwiedzą
naszą szkołę w Wielkim Poście z przygotowaną przez nich Męką Pańską. Zapraszamy i czekamy.
Małgorzata Sawicka

„Prowadź nas Aniołku, prowadź…”
29 stycznia Przedszkolacy z Włodzienina dali pokaz swoich
umiejętności aktorskich przedstawiając „Jasełka” w Kościele
Parafialnym. Szczególne zaproszenie otrzymały wszystkie Babcie i Dziadkowie z okazji ich święta. Cudowny śpiew pastorałek
oraz recytowane z przejęciem teksty raz jeszcze zbliżyły wszystkich do żłóbka i pozwoliły przytulić Nowonarodzone Dziecię.
Podczas końcowej piosenki widać było poruszenie, ludzie nie
kryli łez, trzymając się za ręce, śpiewali słowa refrenu
„…przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak…”.
Młodym aktorom wsparcia muzycznego udzieliła parafialna
schola „Soli Deo”. Przedstawienie zakończyły życzenia dla Babć i Dziadków z humorystycznym akcentem, gdyż:

Dzieci już po raz kolejny
występowały przed tak
liczną publicznością. Występ przedszkolaków został
serdecznie przyjęty przez
wszystkie Babcie i Dziadków, oraz mieszkańców
Włodzienina, którzy nagrodzili małych aktorów brawami. Dużą radość sprawiły naszym milusińskim również słodycze, które to otrzymali w podziękowaniu z rąk Księdza Proboszcza.

„Niektóre babcie przyznacie sami zatańczą disco razem
z dziadkami.
I my chcemy bardzo mocno wierzyć w to, że tak tańczyć będą lat
przynajmniej sto!”

Gratulujemy młodym aktorom i życzymy dalszych sukcesów
w aktorstwie!
Nauczyciele z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
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Wieści z Publicznego Przedszkola w Branicach i jego
oddziałów w Bliszczycach i Wysokiej
wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci skromne upominki dla każdego
przybyłego gościa.

Nowy Rok w miesiącu styczniu przyniósł wiele chłodnych
i mroźnych dni, jednak są w nim dwa takie wyjątkowe dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu- to „DZIEŃ BABCI
I DZIADKA”.

Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami domowego wypieku, gorącą kawą i herbatką, za co w tym miejscu
chciałam podziękować Panu sołtysowi Zygmuntowi Hass, Pani
Radnej Teresie Mróz, Kołu Gospodyń Wiejskich wsi Bliszczyce
oraz rodzicom, którzy przygotowali te przepyszne smakołyki, co
przyczyniło się również do tego, że spotkanie przebiegło w serdecznej i miłej atmosferze. Ponadto przedszkolaki z Bliszczyc
i w Wysokiej przedstawili w swoich Kościołach – Jasełka. Dziękujemy wszystkim, którzy licznie przybyli i wysłuchali małych
artystów.

W naszych przedszkolach odbyły się uroczystości, na które
zostali zaproszeni dziadkowie. Przedszkolaki z Wysokiej wystąpiły dla Dziadków i Babć w sali swojego przedszkola, natomiast
w dniu 27stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach, przy
współpracy naszego przedszkola z Sołtysem Wsi, Panią Radną,
Księdzem proboszczem oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe dla seniorów. Przedszkolaki przygotowały specjalny na tą cześć występ artystyczny,
w których wyrazili swoją wielką miłość do swoich Babć i dziadków. Mali artyści z przejęciem śpiewali piosenki, recytowali
wiersze.

Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek
i wnuczków. W oczach niektórych, można było dostrzec łzę
11
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Karnawał to fantastyczny czas dla Dzieci oraz Dorosłych. Dla
dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W przedszkolu w Branicach taki bal odbył się 9 lutego 2017r. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki. Wspólna zabawa
przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu. Niezliczone księżniczki, królewny,
motylki, policjanci, oraz inne postacie z kreskówek opanowały
na kilka godzin Publiczne Przedszkole w Branicach. Oczywiście
znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila
relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Do
domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się
z rodzicami swoimi przeżyciami. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały balową salę. Kilka dni wcześniej 4 lutego odbyła się po raz kolejny Walentynowa zabawa karnawałowa dla dorosłych. Co roku organizujemy wraz z Rodzicami Przedszkola
dochodową zabawę przedszkolną, z których pieniążki przeznaczamy na zakup zabawek, instrumentów, środków multimedial-

nych i tego, co jest niezbędne dla podniesienia jakości pracy
z dziećmi. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom, bez których ta zabawa nie odbyłaby się.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom, za wszelką pomoc w przygotowaniu loterii fantowej, ubierania sali, pieczenia pysznych
ciast. Podziękowania, kieruje się również w stronę Pracowników
przedszkola, Nauczycieli, Pań z obsługi, za coroczne zaangażowanie i poświęcenie wolnego od pracy czasu.
Dzięki Rodzicom, Wójtowi Gminy, Przyjaciołom, Partnerom,
Sponsorom Przedszkola przybyłym Gościom na naszą zabawę
Wasze, a zarazem Nasze dzieci mają radość z zabawy, bawią się
i rozwijają równocześnie, biegając po kolorowych salach.
Wszystkim którzy przyczynili się do tego wydarzenia, aby
co roku spotkać się razem i zrobić „coś dobrego” dziękujemy i mam nadzieję, że dobre uczynki wynikające z Państwa
dobrej woli, będą wynagrodzone i wrócą do Was z podwójną
siłą.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach i jego
oddziałów w Bliszczycach i Wysokiej

Dzień Babci i Dziadka w uciechowickiej szkole
Ty jesteś babciu jak wróżka z bajek
Tobie się Babciu wszystko udaje.
Ty wszystko umiesz
ty wszystko możesz,
w smutku pocieszysz w pracy pomożesz.
Ty Dziadziusiu dobrze wiesz,
czego wnuk Ci życzy,
zdrowia, skarbów jakich chcesz,
szczęścia i słodyczy.
27 stycznia do Szkoły Podstawowej zawitali DZIADKOWIE.
Dzień Babci i Dziadka na stałe zapisał się w naszej szkole.

chać przygotowanych wierszy, piosenek, popatrzeć jak tańczą
i wspólnie pobawić się i pośpiewać z wnukami. Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem obejrzeli przygotowany program przez
wnuków, ale najwięcej radości dostarczyły babciom i dziadkom
Krasnoludki.

W tym szczególnym dniu „śpieszyli” się babcie i dziadkowie do
swoich wnuków, ale tym razem, aby wygodnie usiąść i wysłu-

Nie zabrakło dla babć i dziadków prezentów wykonanych
przez samych wnuczków oraz czegoś słodkiego. Życzymy naszym Babciom i Dziadkom duuużo zdrówka i uśmiechu.
Teresa Grabowska
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Kolejny sezon taneczny Zespołu Tańca Nowoczesnego
„IMPULS” zakończony sukcesami!
sco dance JUNI IMPULS 12 - 15 lat zdobyła 1 miejsce. Mini
formacja disco dance IMPULS 16+ zdobyła 3 miejsce. W kategorii Formacje Inne formy do 11 lat grupa MINI IMPULS
w układzie „Na pirackim pokładzie” zdobyła 2 miejsce. Julia
Morawiec i Nicola Michalska w kategorii Solo disco dance
12 - 15 lat zaawansowani zdobyły kolejno 1 i 2 miejsce. Karolina Gunia w kat. solo disco dance 16+ zaawansowani zdobyła
1 miejsce. Wiktoria Kawulok i Nicola Brewus w kat. solo disco
dance do 11 lat zaawansowani zdobyły kolejno 1 i 2 miejsce.
Oskar Sipel, Paulina Jamrozik, Patrycja Hawron w kat. solo disco dance do 11 lat średnio zaawansowani zdobyli kolejno 4, 5
i 6 miejsce. Mimo zmęczenia i późnej pory ogromna radość towarzyszyła wszystkim w czasie powrotu do domu.
Ostatnim konkursem na jaki Zespół miał okazję pojechać były
Zderzenia Taneczne w Krapkowicach. Konkurencja była jedną
z najliczniejszych z jaką tancerze musieli się zmierzyć.

W drugiej połowie sezonu konkursowego Zespół Tańca Nowoczesnego „IMPULS” startował w trzech konkursach o randze
mistrzowskiej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
W weekend listopadowy Zespół brał udział w dwóch konkursach tanecznych - XXIII Mistrzostwach Polski w Twardogórze
oraz III Opolskim Festiwalu Tańca w Opolu.
18 listopada na Mistrzostwach Polski „IMPULS” zmierzył się
z Zespołami z całej Polski, na którym goszczono również tancerzy z zagranicy: Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy i Rosji. Konkurencja stanowiła nie lada wyzwanie, ale Zespół wywalczył
miejsca na podium, a konfrontacja z Zespołami z zagranicy była
bardzo ciekawym doświadczeniem.

Grupa dziecięca MINI IMPULS zdobyła 3 miejsce w kategorii
Mini Formacje disco dance do 11 lat. Grupa juniorów JUNI IMPULS zdobyła również 3 miejsce w tej samej dyscyplinie tanecznej 12-15 lat. Zaś grupa najstarsza IMPULS zdobyła
2 miejsce w kategorii Mini Formacje disco dance 16+.

IMPULS startował w dwóch dyscyplinach tanecznych: Mini
formacje disco - dance i Formacje show dance. Grupa MINI IMPULS w kategorii Mini Formacje disco dance do 11 lat zdobyła
1 miejsce ! JUNI IMPULS w tej samej kategorii 12-15 lat zdobył 1 miejsce ! Grupa najstarsza IMPULS w tej samej kategorii
pow. 15 lat również zdobyła 1 miejsce ! I największym, najmilszym i najwspanialszym zaskoczeniem tego konkursu była WYGRANA z ośmioma Zespołami w kategorii Formacje Show
dance do 11 lat przez grupę MINI IMPULS z tańcem „Na pirackim pokładzie”!
Było to najlepsze zakończenie sezonu !
Opiekun Zespołu:
Karolina Gunia

Nasz solista Oskar Sipel zdobył 2 miejsce w kat. solo disco
dance do 11 lat.
20 listopada na Opolskim Festiwalu konkurencja była również
liczna i zdeterminowana – jak my – na zdobycie miejsc na podium.
Wyniki prezentują się następująco: Mini formacja disco dance
MINI IMPULS do lat 11 zdobyła 2 miejsce. Mini formacja di13
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Plan pracy Rady Gminy Branice na 2017 r.
Termin sesji

Styczeń

Tematyka sesji

Sposób przygotowania

1. Uchwalenie budżetu Gminy Branice.

Wójt Gminy Branice.

2. Uchwalenie Planu Pracy Rady Gminy na 2017 r.

Projekt przygotuje Przewodniczący Rady.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 r.

Projekt przygotuje Komisja Rewizyjna.

1. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z reali- Projekt przygotuje Komisja Rozzacji zadań zawartych w Gminnym Programie za 2016 r.
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Luty

2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Przedstawi Przewodniczący
Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach.

3. Informacja w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań- Udzieli Prezes Agencji Własnostwa z Gminą Branice.
ści Rolnej Skarbu Państwa.

Marzec

1. Informacja o bezpieczeństwie p. pożarowym na terenie gminy.

Komendant Straży Pożarnej.

2. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego
w Gminie Branice.

Informacji udzielą przedstawiciele WZIR, ODGW i Povodi
Odry.

3. Informacja o stanie dróg w Gminie Branice.

Wójt Gminy
Starosta Powiatu Głubczyckiego.

1. Udzielenie informacji dot. działania Domów Pomocy Społecznej na tere
nie Gminy Branice.

Starosta Powiatu Głubczyckiego.

2. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy Branice. Problem ubóstwa.

Kierownik OPS.

Kwiecień

1. Przyznanie medalu „Zasłużony dla Gminy Branice”.
Maj

Czerwiec

2. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Branice.

Przedstawi Kierownik PUP.

3 Informacja na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice.

Wójt Gminy Branice
[lek. weterynarii].

1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice.

Komisja Rewizyjna po kontroli
sprawozdania z wykonania budżetu przedstawi opinię oraz
wniosek do RIO.

2. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Udzieli Wójt Gminy.
Branice.
3. Informacja dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.

Starosta Powiatu Głubczyckiego.

4. Informacja dotycząca działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.

Wójt Gminy Branice.

5. Informacja w sprawie działań na rzec ochrony środowiska naturalnego
w Gminie Branice.

Wójt Gminy Branice.
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1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze.

Wójt Gminy.

2. Informacja nt. placówek oświatowo - wychowawczych w Gminie Branie.

Dyrektorzy placówek.

3. Informacja nt. funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej Gminy
i Województwa.
1. Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami.

Przedstawiciel izb rolniczych.

2. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Komendant Powiatowy Policji.

Wrzesień

Październik

Wójt Gminy.

1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Listopad

Grudzień

2. Informacje o wykorzystaniu środków unijnych.

Wójt Gminy.

3. Informacje na temat mienia komunalnego Gminy Branice.

Wójt Gminy Branice.

1. Prace Komisji Rady Gminy Branice nad budżetem na 2018 r. Gminy Bra- Komisje omówią projekt
nice.
i przedstawią wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy Branice
Marian Fuczek

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,
pod numerem tel. 774868250 wew. 20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych
przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice
Oznaczenie Pow. i poło(nr
żenie
działki)
i KW
190/8
KW nr
OP1G/00023
893/0

595/4
KW nr
OP1G/0002
1372/8

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

Termin
przetargu

opis

Cena
wywoławcza
do przetargu

KW nr
OP1G/00023
807/1

uwagi

0,1406 ha
Branice
ul. Szkolna

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Działka z przeznaczeniem pod za- 21.03.2017
budowę mieszkaniową jednorodzinną. Kształt działki korzystny, godz.10:00
regularny wielokąt, rzeźba terenu
pozioma, dojazd droga gruntową,
w pobliżu działki pełne uzbrojenie.
W granicy działki przebiega instalacja wodna i kanalizacyjna w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz właściciela.

23 898,28 zł 2 500.00 zł
+ VAT według obowią- wpłata do
zującej stawki 17.03.2017
(podlega
zwrotowi
w terminie
3 dni od
zakończenia przetargu)

Sprzedaż w formie
przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin rozpoczęcia
budowy 24 miesiące
od daty sprzedaży.

0.5912 ha
Branice
ul. Młyńska

(P) wyznacza
się tereny zorganizowanej
działalności
inwestycyjnej

Grunt rolny położony przy granicy 21.03.2017
z Republika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, rzeźba godz.13:00
terenu pozioma, dostęp z drogi publicznej w pobliżu działki, uzbrojenie w energię elektryczną i wodociąg. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa przesyło-

83 270,95 zł + 10 000.00
VAT według zł
obowiązującej
stawki
wpłata do
17.03.2017

Sprzedaż w formie
przetargu ustnego nieograniczonego
Termin zagospodarowania 24 miesiące od
daty sprzedaży.

(podlega
zwrotowi
w terminie
3 dni od
zakończenia przetargu)

wa ⌀ 100 i ⌀ 200 oraz 2 studnie
wiercone w akcie notarialnym
ustanowiona zostanie służebność
na rzecz właściciela. Zabudowa
możliwa jedynie w górnej części
nieruchomości.
346/2

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

0,346/2 ha
Bliszczyce

(P) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej
z dopuszczeniem urządzeń
energetyki
wiatrowej.

Grunt Orny (RII) położony wśród
gruntów rolnych, kształt korzystny, lekko pochyły. Dojazd drogą
o nawierzchni asfaltowej.
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23.03.2017
godz.10:00

33 000,00 zł
podlega zwolnieniu z podatku VAT

3 000.00 zł
wpłata do
20.03.2017
(podlega
zwrotowi
w terminie
3 dni od
zakończenia przetargu)

Sprzedaż w formie
przetargu ustnego
ograniczonego dla rolników indywidualnych których powierzchnia gospodarstwa nie przekracza
300 ha.
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W styczniu 2017r.

Urodzili się
1. Morawiec Antonina - Bliszczyce.
2. Popik Pola - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Mariusz Mach (Branice)
- Kinga Bieganowska.
2. Wojciech Mańkiewicz (Branice)
- Elwira Korecka.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Piwowar Urszula - lat 58, Branice.
2. Zagrobelna Janina - lat 66, Włodzienin-Kolonia.
3. Żłobicki Edward - lat 56, Jędrychowice.
4. Zając Jan - lat 67, Branice.
5. Kiszczyk Józefa - lat 83, Wysoka.
6. Górny Stanisław - lat 69, Wysoka.
7. Rogalski Ludwik - lat 96, Wiechowice.
8. Zalewska Rozalia - lat 81, Dzierżkowice.
9. Cecko Franciszek - lat 78, DzbańceOsiedle.
10. Szatko Roman - lat 84, Branice.
11. Ulanicki Tadeusz - lat 76, Branice.
12. Ciszczonik Józefa - lat 90, Wysoka.
13. Semanyszyn Hildegard - lat 79, Wódka.
14. Cieśla Maria - lat 89, Boboluszki.
15. Robocińska Maria - lat 85, DPS Boboluszki.
16. Sopa Kurt - lat 73, DPS Branice.
17. Kulik Teresa - lat 67, DPS Bliszczyce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6567 mieszkańców,
w tym 3363 kobiety.
W styczniu 2016 r.
było nas 6682 osoby.
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