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Remonty, inwestycje, modernizacje.
2. Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Skłodowskiej.
Zakres prac obejmował:
− demontaż starego chodnika i krawężników
− ułożenie nowych krawężników i obrzeży
− wykonanie i zagęszczenie trzywarstwowej podbudowy,
− ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej

W miesiącach marcu i kwietniu, w Branicach wykonano część
z zaplanowanych prac przewidzianych do realizacji w bieżącym
roku.
1. Zespół Gimnazjalno Szkolny - modernizacja „małej sali
gimnastycznej”

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:
− wymianę całej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej
i na zapleczu wraz z systemem sterowania oświetleniem,
− montaż ośmiu lamp oświetleniowych,
− malowanie całego pomieszczenia sali,
Koszt wykonanych prac - 9268.29zł Netto
Dokończony został również montaż płotu wzdłuż budynku
ZGS od strony ul. Słonecznej.

Koszt wykonanych prac - 47952.18 Netto
W następnym etapie modernizacji ul Skłodowskiej, wzdłuż
nowo wykonanego chodnika zostanie zamontowanych osiem
ozdobnych lamp oświetleniowych.
Redakcja
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Młodzieżowa Rada Gminy Branice
W ślad za uchwałą nr XXIII/216/16 Rady Gminy Branice
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach,
podjętą 21 listopada 2016 r., w marcu br. odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Gminy Branice. W głosowaniu, które miało
miejsce 14 marca 2017 r., Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy
w Branicach na kadencję 2016-2018 zostali wybrani:
Okręg wyborczy nr 1 – Gimnazjum w Branicach:
Żywina Aleksandra, Herbut Dawid, Michalska Nicola, Zakowicz Joanna, Zabłocki Kacper, Górski Szymon.
Okręg wyborczy nr 2 – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach:
Foryś Vanessa, Mikos Julia, Lipa Amelia, Herbut Tomasz.
Okręg wyborczy nr 3 – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włodzieninie:
Bojnicki Kamil, Wołoszczuk Emilia, Sozańska Faustyna.
Okręg wyborczy nr 4 – Gimnazjum w Uciechowicach:
Soroczyńska Karolina.
Okręg wyborczy nr 5 – Szkoła Podstawowa w Uciechowicach:
Leński Kamil.

ki, ustalą wstępnie kierunki działania oraz zaproponują termin
kolejnej sesji, tym razem już tylko młodych Radnych, z dorosłymi tylko w formie doradczej, pomocy administracyjnej lub na
zaproszenie.
Redakcja

Zaś 3 kwietnia 2017 r. odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej
Rady Gminy Branice, które zgodnie ze Statutem MRG, do czasu
wyboru Przewodniczącego prowadził Przewodniczący Rady
Gminy Branice – Marian Fuczek. W sesji udział wziął również
Wójt Sebastian Baca. W wyniku głosowania Przewodniczącą
MRG została Aleksandra Żywina, Zastępcą Przewodniczącego
została Joanna Zakowicz. Gratulujemy!
Przed naszymi młodymi Radnym teraz warsztaty ze Stowarzyszeniem "Europa Iuvenis", na które naszych „Młodych Radnych” na zakończenie I sesji zaprosiła Prezes Stowarzyszenia Magdalena Pobóg-Lenartowicz. W czasie warsztatów Młodzi
Radni zapoznają się wzajemnie, poznają swoje prawa i obowiąz-
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Sreberka z ZGS Branice

XIII Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Halowej Piłki
Nożnej Dziewcząt już za nami! Dostarczył on nam wiele emocji. Wielkie brawa należą się naszym zawodniczkom, które prowadzone przez Edwarda Czyszczonia w silnie obsadzonym turnieju wywalczyły drugie miejsce! Wygrały góralki z Istebnej,
a na trzecim uplasowały się zawodniczki z Ostravy.
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Skład naszej „srebrnej” drużyny z Branic: Aleksandra Żywina
(kapitan), Paula Kuć, Karolina Stocka, Katarzyna Żakowska,
Aleksandra Kałwa, Zuzanna Wieczosek, Ewa Wichrzyńska,
Wiktoria Gornig, Aleksandra Walerianczyk, Judyta Bąkowska,
Amelia Lipa.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I. Gimnazjum w Istebnej I (Polska),
II. Gimnazjum w Branicach (Polska),
III. ZŠ Klegova - Ostrawa (Czechy),
IV. ZŠ s MŠ Mutne (Słowacja),
V. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich (Polska),
VI. Gimnazjum w Istebnej II (Polska),
VII. ZŠ Stĕbořice (Czechy),
VIII. Gimnazjum w Istebnej III (Polska).
Nagrody indywidualne otrzymały:
Król strzelców – Daria Janota (Gimnazjum w Istebnej).
Najlepszy zawodnik turnieju – Irma Ceremugová (ZŠ Klegova –
Ostrawa).
Najlepszy bramkarz – Ola Żywina (Gimnazjum w Branicach).
Najsympatyczniejsza zawodniczka - Kasia Żakowska
(Gimnazjum w Branicach).

W turnieju jako gość specjalny wystąpił Paweł Skóra – Mistrz
Świata, Mistrz Europy i Mistrz Polski we freestyle football.
Przeprowadził również godzinne warsztaty praktyczne z młodzieżą Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach.
Podczas turnieju można było obejrzeć prace plastyczne młodzieży szkolnej pod hasłem: „Każdy piłkarz Ci to powie, STOP
nałogom, dbaj o zdrowie!”, prezentacje miejscowości drużyn
biorących udział w turnieju oraz, prezentacje osiągnięć sportowych uczniów Gimnazjum w Branicach. A cały turniej upiękniły występy szkolnych grup tanecznych Impuls i Kaprys.
Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacyjnego sukcesu turnieju. Uznanie i zadowolenie wszystkich przybyłych gości, zawodniczek oraz kibiców
jest żywym przykładem na to, że w naszej małej miejscowości
można zorganizować międzynarodową imprezę na najwyższym
poziomie.

Pomysłodawca
i główny organizator turnieju,
Edward Czyszczoń
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Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 znów w ZGS Branice
„Każdy piłkarz Ci to powie, STOP nałogom, dbaj o zdrowie!”
- tak brzmiało nasze szkolne hasło profilaktyczne w ramach
ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wzorem
poprzednich lat odbył się konkurs na plakat, który cieszył się
dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 100
uczniów. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością w wykonaniu prac. Rozdanie nagród odbyło się podczas
uroczystego otwarcia XIII Międzynarodowego Wielkanocnego
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Branicach. Konkurs przeprowadzili: Bogumiła Cykowska, Elżbieta Mańkiewicz, Teresa
i Edward Czyszczoń.
A oto laureaci w kategorii: SZKOŁA PODSTAWOWA
(kolejność zajmowanych miejsc)
1. Aleksander Pączko, 2. Szymon Heba, 3. Mateusz Herbut,
4. Amelia Lipa, 5. Tomasz Astukiewicz, 6. Katarzyna Gaczyńska, 7. Alicja Chojnacka.
Aleksander Pączko

Jakub Żukowiecki
Laureaci: KATEGORIA: GIMNAZJUM
1. Jakub Żukowiecki, 2. Sandra Surmińska, 3. Dawid Herbut, 4. Wiktoria Suzańska, 5. Aleksandra Żywina, 6. Karolina
Stocka.

Dawid Herbut
Redakcja
6

Informator Branicki

Prezenty dla najmłodszych obywateli Gminy
Narodziny nowego członka rodziny to zawsze ogromna radość
i szczęście dla rodziców i najbliższych. Do tego radosnego wydarzenia pragnie się włączyć Wójt Gminy Sebastian Baca który
wraz ze swoim zastępcą Katarzyną Herbut oraz kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Jolantą Misiurka odwiedzili rodziców
dzieci urodzonych w miesiącu styczniu i lutym, wręczając im
drobne upominki oraz listy gratulacyjne.

Szczęśliwym rodzicom Poli, Antoniny, Kewina, Fabiana oraz
Mikołaja życzymy aby miłość zawsze wskazywała Wam drogę
podczas wychowywania mądrego i prawego człowieka, który
będzie Waszą nadzieją, radością i miłością.
Jolanta Misiurka

Z życzeniami z Ziarenka
Jezus Zmartwychwstał. Alleluja !
Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa
niosą ze sobą największe ziarna nadziei.
Pragniemy zatem życzyć wszystkim Ziarenkowiczom i Ich kochającym Rodzicom
Opiekunom, Wolontariuszom a także czytelnikom Informatora Branickiego nadziei, która wzrasta, odradza się i zmartwychwstaje!
Niech zachęta Ojca świętego Franciszka
„przyjmijmy Jezusa Zmartwychwstałego jak
przyjaciela’’ otworzy serca i pozwoli chodzić nam wszystkim na co dzień w świetle
Zmartwychwstania!

Niech Zmartwychwstały Chrystus wszystkich nas obdarza pokojem, daje siły i niegasnący entuzjazm. Niech radość świętowania
Paschy trwa a Alleluja wybrzmiewa wciąż na
nowo .
Życzmy sobie wzajemnie: niech Zmartwychwstały Chrystus nas otwiera na swoją nowość,
która przemienia, niech nas otwiera na niespodzianki Boga.
Agnieszka Surma
s. Małgorzata Cur
7

Informator Branicki

„KAPRYS” zatańczy w Paryżu
Wspaniała wiadomość dotarła do nas
prosto z Francji! Branickie Mażoretki
„Kaprys”, jako Mistrzynie Europy i Świata
2016, zostały zaproszone do Paryża, gdzie
już w maju mają wziąć udział w „Vitry sur
Seine Festival 2017”, stając na czele międzynarodowej parady.
To właśnie F.V.Productions – Agence
Artistique, Danses et Musiques du Monde
wybrała Branickie Mażoretki “Kaprys”
spośród wielu najbardziej utytułowanych
i najlepszych grup tanecznych na świecie.
Mażoretki „Kaprys” miały okazję występować w wielu stolicach europejskich, tańczyły już m.in. w Rzymie, Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie czy w Londynie, ale jeszcze nigdy nie występowały
w Paryżu. Mażoretki wywodzą się z Francji. Nazwa „majorettes” zapożyczona jest
z języka francuskiego. Oznacza młode
dziewczyny ubrane w piękne stroje, które
zawierają akcenty wojskowych mundurów
galowych. Ponoć Bonaparte, przed wyprawą na podbój Rosji posłużył się podstępem, kusząc nowych rekrutów do swojej
armii smukłymi, pięknymi dziewczętami
w militarnych uniformach. Stawiał je na
czele parad i orkiestr wojskowych. Tyle
mówi historia, a my tymczasem pękamy
z dumy i jesteśmy niezwykle zaszczycone
z tego, że będziemy promować naszą
Szkołę, Gminę, Powiat, jak i Polskę… tym razem w Paryżu.
Bardzo się cieszę z tego, że kolejny raz rodzice tancerek nie
będą ponosić kosztów wyprawy swoich dzieci. Wielkim sukcesem dla mnie jest fakt, iż przez osiemnaście lat istnienia
„Kaprysu” pod moim kierownictwem, zespół zwiedził wiele ciekawych miejsc w Polsce i w Europie. Ponadto, w odróżnieniu

od innych zespołów działających w gminie i w kraju, rodzice
nigdy nie musieli płacić nie tylko za naukę tańca, ale za stroje,
koszty transportu i akredytacji za udział w mistrzostwach i festiwalach.
Lidia Szpak

Projekt Branickiego Szpitala
W ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa
Opolskiego
Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa
J. Nathana w Branicach

zgłosił wniosek
o dofinansowanie zadania pn.
„Zorganizowanie Izby Pamięci poświęconej
Księdzu Biskupowi Józefowi Marcinowi Nathanowi założycielowi Szpitala w Branicach
zlokalizowanej w budynku
Administracji Szpitala”.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa
kulturowego i historycznego, zachowanie tradycji
i tożsamości społeczności lokalnej oraz podniesienie wiedzy
mieszkańców o życiu i działalności Biskupa J. Nathana.
W ramach zadania planowana jest między innymi renowacja
eksponatów, zakupienie gablot, regałów, wykonanie nowego
oświetlenia, wykonanie osi czasu.

Głosować na wniosek można w okresie od 24 kwietnia 2017
roku do 19 maja 2017 roku.
Informacja o sposobie głosowania pod adresem:
https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac
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„Edukacja i Przygoda” - Zielona Szkoła uczniów
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
Czwarty wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej we Włodzieninie na tygodniowe zajęcia poza murami szkoły był niezwykle
atrakcyjny. Tym razem pojechaliśmy do Srebrnej Góry i skorzystaliśmy z bogatej oferty zajęć w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej.

Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi ciekawymi zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt nie
mógł narzekać na nudę. Połączenie edukacji z przygodą było
niezwykle trafne i ekscytujące.
W programie – Przygoda - znalazły się zjazdy na linie z 30 m
mostu, wspinaczka na
sztuczną ściankę, strzelanie z łuków i wiatrówek,
jazda konna, wyprawa
szlakiem sztolni dawnych
kopalni srebra oraz turniej
mini golfa.
W programie –Edukacja
– poznaliśmy, w trakcie
zwiedzania, historie okrytych tajemnicą fortyfikacji
z czasów Fryderyka Wielkiego, poszukiwaliśmy
srebra przy sztolni Fryderyka II, poznaliśmy przyrodę Gór Sowich i Bardzkich odbywając zajęcia na
ścieżce przyrodniczej
„Zębata”.
Najbardziej emocjonującą zabawą były niewątpliwie zjazdy na linie, ale
wielu radosnych przeżyć
dostarczyły również spotkania „oko w oko” z salamandrami, padalcem czy kontakty z końmi. A jeśli chodzi o zdobywanie wiadomości to było to tzw. „nauczanie utajone”, ale po późniejszych rozmowach z dzieci okazuje się, że dość skuteczne. Pobyt
na zielonej szkole dostarczył wszystkim uczestnikom nowych
wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. (Szczegółowe relacje z każdego dnia naszej Zielonej Szkoły znajdują się na naszym Fb profilu.)
Bożena Lewandowska

Zielona Szkoła to wypoczynek połączony z nauką. Pobyt na
niej spełnia cele dydaktyczno – wychowawcze i integracyjne.
Nasza grupa składała się z 31 uczniów – klas czwartej, piątej
i szóstej oraz czterech wychowawców. Zamieszkaliśmy w budynku z historią, po dawnych koszarach wojskowych z XVIII
wieku. W ośrodku czekały na nas nie tylko ładne, stylowe pokoje, ale również bardzo urozmaicone i pięknie podawane posiłki,
a przede wszystkim zawsze życzliwy personel oraz instruktorzy.

IV Szkolny Dzień Talentów w SP we Włodzieninie
21 marca powitaliśmy wiosnę organizując w szkole już „IV
Szkolny Dzień Talentów”(ale Marzanę spaliliśmy również).
Przegląd podczas, którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności trwał od godz. 8.30 -10.30. Uczniowie mieli
możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień i umiejętności,

które niejednokrotnie doskonalone są w domowym zaciszu.
Dzięki takiej imprezie wszyscy zgromadzeni przekonali się, jaki
wielki potencjał drzemie w uczniach naszej szkoły. W występach wzięło udział 36 uczestników, którzy zaprezentowali bogaty i różnorodny repertuar. Mieliśmy okazję obejrzeć występy
9
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wokalistów, odbyła się prezentacja umiejętności recytatorskich,
zręcznościowych, gry na instrumentach, a nawet przeprowadzenie eksperymentu.
B. Lewandowska

Z życia Publicznego Przedszkola w Branicach
..Bajkowe Pisanki Bajkowe rozdajemy z dobrym słowem,
świątecznym Życzeniem Wiosennym marzeniem.......
Przedszkolaki Publicznego Przedszkola w Branicach tradycyjnie odwiedziły Instytucje użyteczności Publicznej oraz Mieszkańców naszej miejscowości składając życzenia Wielkanocne,
obdarowując wszystkich barwnymi pisankami wykonanymi
przez przedszkolaków i personel przedszkola.

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach

Publiczne Przedszkole w Branicach
ogłasza dodatkowy nabór na nowy rok szkolny
2017/2018 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Ze względu na dużą ilość zainteresowanych
Rodziców utworzony zostanie nowy oddział.
Zapraszamy.
10
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Żegnaj Zimo - Witaj Wiosno!
21 Marca przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola we Włodzieninie przywitały
Wiosnę. Z tej okazji zorganizowaliśmy
„Zielony Dzień”, który dostarczył dzieciom wielu wrażeń. Dzieci ubrane w zielone stroje samodzielnie przygotowywały
sobie kanapki, wykorzystując przy tym
nowalijki wiosenne. W tym dniu kolor
zielony królował wszędzie, szczególnie
w galerii prac plastycznych.

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola
dzieci ruszyły na pierwszy, prawdziwie
wiosenny spacer. Z okrzykami „żegnaj
zimo, witaj wiosno!” - przedszkolacy powitali kolejną porę roku…

Nauczyciele Publicznego Przedszkola
we Włodzieninie
11
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Kolorowe przedszkole, kolorowe dzieci!
wości. A ciepłe wiosenne słońce dodawało im energii do śpiewania piosenek o wiośnie. Po powrocie do przedszkola nie zabrakło wiosennych zabaw i zagadek, a także wykonania na zajęciach plastycznych portretu Pani Wiosny. Było nie tylko wesoło
ale zielono i kolorowo.

W naszym przedszkolu, dzieci nigdy się nie nudzą, czas mija
nam bardzo szybko, na nauce, wesołej zabawie, eksperymentach
i rozwijaniu swoich talentów. Chociaż dopiero rozpoczynaliśmy
nowy rok szkolny, już zdążyliśmy pożegnać Stary Rok 2016
i powitać Wiosnę, która długo wyczekiwana, przyszła jak zwykle szybko i niespodziewanie.
Przyjście nowej pory roku - wiosny jest doskonałą okazją do
tego by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo, niesie budząca się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się parapety, albowiem dzieci zajęły się hodowlą roślin
i kwiatów a także wysiały owies na wielkanocny stół. W wazonach zawitały bazie, zakwitły nam gałązki jabłoni i forsycji. Pojawiły się też prace plastyczne, dotyczące pierwszych zwiastunów wiosny, roślin, kwiatów i ptaków.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W naszym
przedszkolu już po raz drugi , zorganizowaliśmy „Dzień Niebieski”. Jako że w naszym przedszkolu już od kilku lat propagujemy picie wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. Podjęliśmy też tego dnia szereg działań, dotyczących
podniesienia wiedzy dzieci na temat roli wody w życiu człowieka, w przyrodzie oraz jej możliwości i zastosowań. Zarówno te
najmłodsze przedszkolaki jaki te starsze brały udział w wielu
ciekawych zajęciach i eksperymentach. Poznały też „Drogę kropelki wody” i już wiedzą skąd bierze się woda w kranie. Jak
zwykle wszystkim tym działaniom towarzyszyło picie wody,
która jest dostępna, w każdej chwili dla każdego przedszkolaka
w naszym przedszkolu i żłobku, albowiem:
„Picie wody jest zdrowe każdy przedszkolak Ci to powie „
Iwona Pączko
Katolickie Przedszkole w Branicach

Witając nowa porę roku, zorganizowaliśmy w przedszkolu
„Dzień Zielony”. Był on okazją do tego aby uzmysłowić naszym dzieciom, jak wiele korzyści czerpiemy z obcowania z naturą. W tym dniu dzieci ubrane były na zielono, już od samego
rana dostarczał on naszym milusińskim wielu wrażeń. Wykorzystując wiosenne nowalijki przedszkolaki samodzielnie przygotowywały „zielone śniadanie”.
Zgodnie z tradycją pożegnaliśmy zimę, i wyruszyliśmy barwnym korowodem ulicami Branic, niosąc zieloną Panią Wiosnę.
Dzieci z wesołym śpiewem, kolorowymi kwiatami a także opaskami na głowach, przedstawiającymi zwierzęta wzbudzały
ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców naszej miejsco-

Zainteresowanych pomocą żywnościową prosimy o zgłaszanie
się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach z dokumentem potwierdzającym uzyskiwane dochody niezbędnym do
zakwalifikowania się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, realizując
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2016 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w miesiącu lutym
2017 r. wydał mieszkańcom gminy Branice ponad 7 ton żywności. Jest to trzecia tura przekazania żywności.
Łącznie w Podprogramie 2016 wydano już około
17 ton żywności.
Z pomocy korzystają 172 rodziny tj. 455 osoby.
Żywność przekazywana jest z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach, który w Podprogramie 2016 pełni funkcję
organizacji partnera regionalnego.
Dotychczas przekazano następujące artykuły spożywcze: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet
z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.
Przypominamy, że od stycznia 2017 r. obowiązuje wyższy próg
dochodowy kwalifikujący osoby/rodziny do uzyskania bezpłatnej
żywności. W przypadku osoby samotnej wynosi 1268 zł, w przypadku osoby w rodzinie 1028 zł.

Aneta Kuziora
Kierownik OPS w Branicach
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Marzec miesiącem sukcesów
Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS!
11 marca br. grupy MINI IMPULS 1 oraz IMPULS wzięły
udział w pierwszych zmaganiach tanecznych w tym roku. Tak
niefortunnie się złożyło, że dwa konkursy, na które Zespół
chciał pojechać w pełnym składzie wypadły w tym samym czasie, więc grupy musiały się podzielić. Grupa młodsza pojechała
na IX Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Freestyle
Dance 2017 do Nysy, a grupa starsza na Mistrzostwa Ekstraklasy do Tomaszowa Mazowieckiego. Konkurencja podczas
obu rywalizacji tanecznych była bardzo liczna i skupiała tancerzy z całej Polski.
Na Turnieju w Nysie grupa MINI IMPULS 1 startowała
w Master Class, czyli na najwyższym poziomie tanecznym i na
takim poziomie miała też swoją konkurencję. W obu kategoriach tanecznych, w których startowała zajęła miejsce na podium!
W kategorii Mini Formacje disco – dance do 11 lat z choreografią "Too Original" grupa zajęła III miejsce rywalizując
z sześcioma Zespołami, a w kategorii Formacje Show Dance
do 11 lat z choreografią "Apki na telefon" zdobyła II miejsce
pokonując pięć Zespołów.

Spektakularny sukces
odniosła KAROLINA
GUNIA startując w kategorii Solo disco - dance adult, zajmując
I miejsce i zostając Mistrzynią Polski!!!
Serdecznie DZIĘKUJEMY naszym sponsorom: Gminie Branice,
Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Usługowo –
Handlowemu LEMET
z Branic, Biuru Podróży i Turystyki HOLIDAY z Tych oraz Agencji Reklamowej OUTDOOR z Głubczyc.
To dzięki nim mamy
nowe i piękne stroje, dekorujemy nasze tańce rekwizytami oraz
możemy brać udział w wielu różnych konkursach tanecznych.
Kierownik Zespołu
Karolina Gunia

Grupa starsza IMPULS również zadbała o dobre imię Zespołu
zajmując każde miejsce na podium!
Zacznijmy od III miejsca, które zdobyła Mini Formacja disco - dance adult o tytule „Louder” w składzie: Martyna Andrusiak, Karolina Gunia, Nicola Michalska, Julia Morawiec, Kaja Sipel oraz Ola Wituszyńska.
W kategorii Mini Formacje disco – dance junior z choreografią „Too late” grupa została VICE Mistrzami Polski! Skład
grupy: Dominika Juroszek, Wiktoria Kawulok, Julia Mikos,
Paulina Natołoczna, Dominika Pączko, Marcin Sanocki i Wiktoria Suzańska.
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Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego Drużynowo
Dnia 16 marca 2017 r. w Szkole
Podstawowej we Włodzieninie rozegrano Powiatowe Zawody Tenisa
Stołowego Drużynowo w ramach
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W zawodach w kategorii
dziewcząt zwyciężyły uczennice
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głubczycach, w kategorii chłopców zwycięstwo odnieśli uczniowie tej samej
szkoły. W kategorii dziewcząt pozostałe miejsca zajęły drużyny: II miejsce PSP Baborów, III miejsce PSP
Nowa Cerekwia. W kategorii chłopców: II miejsce - ZSP Kietrz, III miejsce
SP Włodzienin, IV miejsce- PSP Baborów. Gratulujemy.
Małgorzata Florczak

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych
do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
lp

Oznaczenie i
KW

Pow.
(ha/
m2)

1

357/1

6 m2

802/1

42
KW nr
OP1G/00028302/6

4

280/3

587/4
OP1G/00023
893/0

Cena w złotych

uwagi

150,00 zł +
VAT według
obowiązującej
stawki

Przedłużenie umowy najmu
na okres 3 lat.
Cena nie obejmuje kosztów
mediów.

Branice

(S) teren rolniczej Grunt orny (RIIIa-0,1815 ha; RIVa
46 159,50 zł
przestrzeni pro– 0,6204; RV- 0,0364) położony
podlega zwoldukcyjnej.
przy granicy z Republika Czeską,
nieniu z podatku
kształt korzystny, regularny wieloVAT
kąt, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

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

0,1054 Wiechowice
ha
+ budynek 34
m2

(S) teren zabudodowany/ zainwestowany.

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

0,1300
ha

Bliszczyce

(S) teren rolniczej Grunt oznaczony w ewidencji
52,00 zł
przestrzeni progruntów (S-RIIIa) obecnie nieużyt- podlega zwoldukcyjnej.
kowany, zarośnięty samosiejkami
nieniu z podatku
VAT
z przeznaczeniem na działalność
rolniczą.

0.2552
ha

Lewice

(S) teren rolniczej Grunt orny (RIIIb i RIVb) kształt
przestrzeni prodziałki korzystny, dojazd droga
dukcyjnej.
gruntową.

0.8383
ha

25168

5

opis

(S) tereny zabudo- Fragment gruntu położony bezpowane/
średnio przy budynku UG Branice
zainwestowane.
z przeznaczeniem na usytuowanie
paczkomatu.

KW nr
OP1G/00023
893/0
3

Przeznaczenie w
planie (P) /
studium (S)

Branice
ul. Słowackiego 3

KW nr
OP1G/000213
72/8
2

położenie

Działka nieużytkowana, zarośnięta,
zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 34 m2.zużytym
w 85% Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, kształt mało korzystny.

9 332,60 zł +
VAT według
obowiązującej
stawki

Dzierżawa na okres 3 lat
Czynsz roczny płatny do 30
października każdego roku.
+ podatek zgodnie z obowiązującą ustawą.

14 445,63 zł
Sprzedaż w formie przetargu
podlega zwol- ustnego nieograniczonego.
nieniu z podatku
VAT

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 12.05.2017 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.04.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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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 położenie
(nr
działki)
i KW

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

opis

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Cena
wywoławcza
do przetargu

uwagi

595/4

0.5912 ha

KW nr
OP1G/00021
372/8

Branice
ul. Młyńska

346/2

0,4321 ha

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

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

32 000,00 zł 3 000.00 zł
podlega
godz.12:00 zwolnieniu z wpłata do
04.05.2017r
podatku
VAT

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

0,1406 ha

Działka z przeznaczeniem pod 16.05.2017 22 334,84 zł 2 500.00 zł
zabudowę mieszkaniową jedno+ VAT werodzinną. Kształt działki kogodz.10:00 dług obowią- wpłata do
zującej stawki 11.05.2017r
rzystny, 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.

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości
63 miesięcy.

KW nr
OP1G/00023
807/1

190/8

(P) wyznacza
się tereny zorganizowanej
działalności
inwestycyjnej.

Termin
przetargu

Grunt rolny położony przy gra- 09.05.2017 72 409,52 zł
nicy z Republika Czeską, kształt
+ VAT wekorzystny, regularny wielokąt,
godz.10:00 dług obowiązującej stawki
rzeźba terenu pozioma, dostęp z
drogi publicznej w pobliżu
działki uzbrojenie w energię
elektryczną i wodociąg. Przez
teren działki przebiega sieć wodociągowa przesyłowa ⌀ 100 i
⌀ 200 oraz 2 studnie wiercone
w akcie notarialnym ustanowiona zostanie służebność na rzecz
właściciela. Zabudowa możliwa
jedynie w górnej części nieruchomości.

(P) przeznaczenie podstawowe
KW nr
Branice – zabudowa
OP1G/- ul. Szkolna mieszkaniowa
jednorodzinna.
00023893/0

10 000.00
zł

Sprzedaż w formie
przetargu ustnego
nieograniczonego
wpłata do
Termin zagospodaro04.05.2017r wania 24 miesiące od
daty sprzedaży.

09.05.2017

Sprzedaże nieruchomości będących własnością Gminy Branice
w latach 2015 - 2016
Sprzedaż 2015
Sprzedaż 2016
Przedmiot
sprzedaży

Powierzchnia w m2 lub Cena netto
ha ogółem

Cena brutto

Przedmiot
sprzedaży

Powierzchnia
w m2 lub ha
ogółem

Cena netto

Cena brutto

Grunty zabudowane

47,25 m2

9000,00 zł

11070,00 zł

Grunty rolne

1,1184 ha

94678,00 zł

95131,64 zł

Działki budowlane

0,4327 ha

37553,00 zł

46145,19 zł

Grunt rolny

0,1207 ha

7812,00 zł

7812,00 zł

Grunty zabudowane 0,3031 ha

26160,30 zł

26160,30 zł

26500,00 zł

26500,00 zł

2

Działka budowlana

0,0332 ha

4765,00 zł

5860,95 zł

Mieszkania

Mieszkania

91,07 m2

65686,50 zł

65686,50 zł

Mieszkania na rzecz 142,44 m2

9781,20 zł

9781,20 zł

87263,50 zł

90429,45 zł

Razem

194672,50 zł

203718,33 zł

Razem
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Terminarz wywozu odpadów wielkogabarytowych
i elektrośmieci
W wyznaczonych dniach wg poniższego harmonogramu odbędzie się
wywóz odpadów wielkogabarytowych, małych opon i elektrośmieci.
Odpady należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki do godz. 700
Branice, Kałduny.
Bliszczyce, Michałkowice.
Gródczany, Wódka.
Jakubowice, Wysoka.

26-30 maja 2017r.
15 maja 2017r.
17 maja 2017r.
23 maja 2017r.

Włodzienin, Włodzienin Kolonia, Jędrychowice.
Uciechowice, Posucie.
Wiechowice, Dzierżkowice.
Turków, Jabłonka, Niekazanice.

16 maja 2017r.
18 maja 2017r.
19 maja 2017r.
22 maja 2017r.

Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle.
Lewice.

24 maja 2017r.
25 maja 2017r.

UWAGA - Informacja dla mieszkańców domów jednorodzinnych.
Przypominamy mieszkańcom, że od miesiąca października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach, natomiast odpady zmieszane umieszczamy
w czarnych workach, natomiast od maja do września popiół dajemy do odpadów zmieszanych do kontenera.
Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar, może skutkować
jego nieodebraniem z terenu nieruchomości.

Informacja dotyczącą wydatkowania środków uzyskanych
z opłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych
w 2016 r.
Informujemy, że łączne wpływy z opłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w 2016 r. wyniosły 641774,38 zł., natomiast łączne
wydatki gminy związane z gospodarką odpadami oraz zobowiązania na
dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 592066,91 zł.
Ostateczna różnica między wpływami, a wydatkami wyniosła
49707,47 zł. i zostanie przeznaczona na realizację adaptacji zakupionej
nieruchomości na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
oraz zakup koszy na śmieci do zamontowania na terenie gminy Branice.
Jednocześnie należy nadmienić, że w roku 2017, po przeprowadzonym
przetargu na zadnie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Branice”
koszty związane z gospodarką odpadami wzrosną o 3150,00 zł. miesięcznie czyli 37800,00 zł. rocznie. Powstała różnica z 2016 roku umożliwi uniknięcia podwyżki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2017.

W marcu 2017r.

Urodzili się
1. Gumienny Dominik - Bliszczyce.
2. Szeptuch Iga - Branice.
3. Łanucha Maja - Dzbańce-Osiedle.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Anna Biernat (Michałkowice)
- Jakub Zacki.
2. Dariusz Probosz (Posucice)
- Marta Kźmierczak.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Madera Stanisław - lat 65, Jędrychowice.
2. Żłobicki Stanisław - lat 89, Włodzienin.
3. Wolak Eugenia - lat 85, Jabłonka.
4. Kawałkowska Maria - lat 71, Michałkowice.
5. Żłobicka Stefania - lat 89, Włodzienin.
6. Wołk Stanisław - lat 50, Branice.
7. Łozicki Jan - lat 66, Lewice.
8. Dachton Józef - lat 65, Wiechowice.
9. Kuzara Teresa - lat 80, Branice.
10. Pekar Irena - lat 62, Branice.
11. Staszewski Stefan - lat 85, DPS Boboluszki.
12. Jasińska-Czerniak Elżbieta - lat 65,
DPS Bliszczyce.
13. Buchwald Maria - lat77, DPS
Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6541 mieszkańców,
w tym 3345 kobiet.
W marcu 2016 r.
było nas 6667 osób.
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