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Centrum Kultury „Wersalka” otwarte
W całym budynku dostępny jest darmowy szerokopasmowy
bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Po remoncie poszczególne kondygnacje budynku uzyskały
następujące funkcje:
PIWNICA
Na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze.
PARTER
Na poziomie parteru usytuowano korytarze, sal konferencyjno
-taneczną oraz młodzieżową, a także mniejszy korytarz, który
prowadzi do pomieszczenia gospodarczego, WC dla mężczyzn,
WC dla kobiet i osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje
się także klatka schodowa prowadzącą na I piętro
oraz do piwnicy.

21 stycznia oficjalnie otwarto do użytku Centrum Kultury
„Wersalka” w Branicach. Centrum mieści się w byłym budynku
USC, który przez wiele lat stał nieużywany i w coraz większym
stopniu ulegał degradacji.

Kilkukrotne próby sprzedaży obiektu zakończyły się niepowodzeniem, i aby zapobiec całkowitemu popadnięciu w ruinę budynkowi który na stałe wrósł w krajobraz Branic, należało znaleźć dla niego nową funkcję, a przede wszystkim zdobyć źródło
finansowania.
Decyzją Wójta Gminy i Rady Gminy Branice budynek został
przeznaczony na Centrum Kultury.
Na zaplanowaną inwestycję Gmina Branice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020.
Umowę z wykonawcą podpisano 26 października 2017r. Roboty budowlano-remontowe trwały od grudnia 2017 do czerwca
2018r. Od czerwca 2018 r. trwał proces wyposażania budynku
w sprzęt, umeblowanie i urządzenia zapewniające prawidłowe
i zgodne z założeniami funkcjonowanie obiektu.
Całkowity koszt remontu i modernizacji wraz z dokumentacją
wyniósł – 1 191 039,88 zł.
Wkład własny Gminy – 179 655,98 zł, dofinansowanie
– 1 012 383,90 zł.
Dodatkowo na wyposażenie budynku, Gmina przeznaczyła
20 000 zł.
Budynek posiada udogodnienia pozwalające na korzystanie
z jego oferty osobom niepełnosprawnym.
Przy wejściowych schodach zewnętrznych zamontowana jest
winda dla osób na wózkach, a pomieszczenia sanitarne na parterze wyposażone są w urządzenia przystosowane dla tej grupy
naszych mieszkańców.

2

Informator Branicki

PIĘTRO I
Na pierwszym piętrze zaprojektowano siłownie, szatnię męską
i damską wraz z łazienkami oraz pomieszczenie porządkowe/
kotłownię oraz korytarz, z którego jest dostępna klatka schodowa prowadząca na poddasze.
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PODDASZE
Na poddaszu znajduje się korytarz oraz dwa pomieszczenia
socjalne z łazienkami.

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastąpiły żadne
zmiany (budynek istniejący). Forma architektoniczna została
zachowana, umożliwia on zapewnienie komfortu użytkowania.
W remontowanym obiekcie zastosowano naturalne ekologiczne
materiały.
Budynek Domu Kultury zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania podstawowe: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii
i odpowiedniej izolacyjności przegród.
Redakcja
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„Wersalka, wersalka... To ten nowy budynek ze śmieszną
nazwą? A co to właściwie jest?”
edukacyjne z języka angielskiego poprowadzone przez panią
Katarzynę Komarnicką. W piątkowe popołudnie dzieci przebrane w kolorowe stroje świetnie bawiły się na zabawie karnawałowej.

Już wyjaśniamy
Wersalka to nowy obiekt w naszej gminie. Chcemy aby stała
się ona miejscem o charakterze edukacyjno-kulturalnosportowym. Powstała z myślą o współtworzeniu społecznych
więzi, samorealizacji i aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Ma
być miejscem w którym możemy się spotkać w luźnej atmosferze i z kubkiem herbaty w ręce porozmawiać i wspólnie podziałać w różnych dziedzinach.
Ruszyliśmy 21 stycznia i już od samego początku obserwujemy wzrost liczby odwiedzających, co bardzo nas cieszy. Powoli
zaczynają zawiązywać się stałe grupy na naszych zajęciach.
Mamy ich w ofercie naprawdę sporo! Zapraszamy m.in. na zajęcia plastyczne, twórcze, gry bez prądu, zajęcia muzyczne i karaoke. W budynku znajduje się również siłownia, sala konferencyjna i ogólnodostępna sala z Xboxem oraz aneksem kuchennym.
Większość zajęć podzielona jest na grupy wiekowe. Pamiętajcie jednak, że nasze zajęcia nie są przeznaczone jedynie dla
dzieci i młodzieży. Dorośli są u nas także bardzo mile widziani.
Również oni mogą rozwijać swoje talenty pod okiem instruktorów lub spędzić po prostu miło czas przy najpopularniejszych na
rynku grach planszowych. Tytuły z naszej planszoteki rozwijają
nie tylko wyobraźnię i spostrzegawczość ale także planowanie,
liczenie a nawet zdolności interpersonalne! Ból brzucha (od
śmiechu) dostajecie od nas w pakiecie.
Warto obserować stronę WERSALKI na facebooku. Wrzucamy tam posty z aktualnymi wydarzeniami oraz obowiązującym
grafikiem.
Za nami pierwsze poważniejsze przedsięwzięcie czyli ferie
zimowe. W pierwszym tygodniu oprócz zajęć plastycznych odbyło się spotkanie z youtuberem Dawidem Błachem oraz zajęcia

Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy interaktywnym spektaklem
teatralnym pt.: „Przygody Misia Podróżnika”, który pokazał
dzieciom jak pomoc i dobroć okazywana innym do nas wracają.

W środę 6 lutego wybraliśmy się na jednodniową, pełną atrakcji wycieczkę: na lodowisko do Pszowa a później do Raciborza.
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W muzeum w Raciborzu dzieci oraz młodzież miały okazję poznać ludowe obrzędy związane z porami roku, obejrzeć mumię
Dżed-Amonet-ius-anch oraz dawne narzędzia dentystyczne. Po
muzeum przyszła kolej na aquapark, gdzie szaleństw nie było
końca... aż do końca
Podczas czwartkowych zajęć gościliśmy pana Stanisława Walczaka, który objaśniał dzieciom zasadę rozwiązywania sudoku.
Na zakończenie ferii zimowych dzięki uprzejmości pana Igora
Machnika z Pałacu w Wysokiej zorganizowaliśmy tam ognisko,
tropiliśmy ślady zwierząt oraz wykonaliśmy w spichlerzu piękne
zimowe lampiony. Nasze spostrzegawcze dzieciaki uratowały
nawet życie nowonarodzonej owieczce, która wpadła między
kraty, zza których nie mogła się wydostać.
Po udanych feriach zimowych wracamy do Was z naszą ofertą. Zapraszamy do korzystania z zajęć i siłowni. Zachęcamy
także do współpracy przy tworzeniu nowej wartości w naszej
gminie. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły i chcecie je z nami
zrealizować zapraszamy do WERSALKI .

Dorota Kaczmar, Łukasz Pantak
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Biesiada Złotego Pokolenia 60+
W bieżącym roku odbyły się aż dwie Biesiady Złotego Pokolenia, na co wpłynęła duża liczba osób chętnych do udziału
w imprezie, które z powodu braku wolnych miejsc znalazły się
na liście rezerwowej. W poprzednim roku na biesiadzie bawiło
się ok. 130 osób, w roku 2019 było to już ok. 180 osób, mimo
podniesienia wieku uczestników z 50+ na 60+. Osoby skupione
w kole emerytów, czy innych stowarzyszeniach dla aktywnych
seniorów, mogą brać udział niezależnie od wieku emeryta czy
rencisty. Cieszy nas bardzo tendencja wzrostowa liczby uczestników, mimo że to już czwarta edycja. Zwłaszcza że pamiętamy, że nawet grupa inicjatywna z Koła Emerytów i Braniczanek, przed pierwszym balem miała wątpliwości, czy seniorzy
będą chcieli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Cztery lata
temu baliśmy się, że nie będzie chętnych, teraz musieliśmy zrobić aż dwie biesiady, żeby nie odmówić aż 50 osobom z powodu
braku miejsc.
26 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Gródczanach odbyła się IV Biesiada, tym razem już60+, na której bawiło się ok.
110 osób (zapisanych było ponad 120 osób, ale część uczestników powaliła grypa). Biesiadników zabawiał tym razem Wodzirej Bartek, który nie dawał im chwili wytchnienia.
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2 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie odbyła
się druga z tegorocznych IV Biesiad 60+, na której bawiło się
ok. 70 osób. Oprawę muzyczną zapewniał Mateusz Kudzia
z Zespołem FORTE, który także oszczędnie gospodarował przerwami, więc uczestnicy prawie nie schodzili z parkietu.

Tańcom, śpiewom i zabawie na obu odsłonach IV Biesiady
60+ nie było końca. Osoby, które były pierwszy raz i wahały
się, czy powinny się zgłaszać, bo zdrowie nie pozwala im za
bardzo tańcować, także były zadowolone – miały okazję porozmawiać ze znajomymi, których czasem już długo nie widzieli,
wspólnie pośpiewać…

Stanowczo należy stwierdzić, że osoby biorące udział w imprezie potrafią się bawić, a kondycji i znajomości piosenek to
„Seniorom 60+” większość z nas może pozazdrościć. Konkursy
na dośpiewywanie piosenek do zadanych tematów zostały nie
rozstrzygnięte, bo trwałoby to pewnie do rana, tak wiele piosenek znają biesiadnicy. W poprzednim roku zamykał imprezę
Pan Janek, który był po raz pierwszy na zabawie, w tym roku
jako ostatni z parkietu z Gródczan wyszedł Pan Franek, który
też był pierwszy raz na biesiadzie. Za rok zobaczymy, czy pojawiła się jakaś regularność, że Ci którzy są na imprezie po raz
pierwszy, muszą wyjść jako ostatni.
W imieniu Wójta Gminy Branice oraz pracowników urzędu
zajmujących się organizacją biesiady, wyrażamy nadzieję, że
obie imprezy były udane i nasi seniorzy bawili się co najmniej
tak dobrze jak w poprzednich latach, bo biesiada niewątpliwie
wpisała się już w kalendarz imprez w naszej gminie i będzie
kontynuowana w kolejnych latach.
Pracownicy UG są otwarci na wszelkie propozycje i chętnie
skorzystają z doświadczenia i wiedzy mieszkańców gminy 60+
przy konstruowaniu szerszej oferty dla Naszych Aktywnych
Seniorów. Propozycje wszelkich działań kulturalnych czy sportowych (nie tylko dla seniorów), których potrzebę organizacji
widzicie Państwo w Gminie Branice, można składać osobiście w
sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach lub w pok. nr 16 albo
e-mailowo na adres: beata.nowak@branice.pl.
Redakcja
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Uroczyste powitanie nowych mieszkańców naszej Gminy
niespodziankę „Paczkę Maluszka”, natomiast dumni rodzice
otrzymali listy gratulacyjne.

15 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy w Branicach zostali zaproszeni z rodzicami najmłodsi mieszkańcy naszej gminy urodzeni
pomiędzy wrześniem 2018, a styczniem 2019r. Z zaproszenia
skorzystało piętnaściorgo rodziców. Swą obecnością spotkanie
zaszczyciło osiem młodych dam i siedmiu gentelmanów.

Zebranych gości w Sali konferencyjnej Urzędu powitali Wójt
Gminy Branice Sebastian Baca i Sekretarz Gminy Katarzyna
Herbut. Złożyli oni przede wszystkim gratulacje rodzicom naszych najmłodszych obywateli z okazji ich przyjścia na świat,
a dzieciom życzyli dużo zdrowia oraz beztroskiego dzieciństwa
w wypełnionych miłością rodzinach.

Kolejnym punktem spotkania, była wzbudzająca wiele uśmiechów żartobliwa prezentacja pt. „Kim jest dziecko – Dziecko
wie lepiej” składająca się z wypowiedzi najmłodszych na bardzo
ważne i zasadnicze tematy.

Po części „oficjalnej”, wszyscy zaproszeni spędzili miło czas
przy kawie i ciasteczkach na luźnych rozmowach dotyczących
głównie swoich milusińskich.

Następnie, dyrektor Publicznego Żłobka i Przedszkola przedstawiła zgromadzonym ofertę swojej placówki dla najmłodszych, a przedstawicielka Branickiego Ośrodka Zdrowia poinformowała rodziców o świadczeniach jakie mogą uzyskać ich
dzieci w tej placówce.
A potem nastąpiła najważniejsza część spotkania. Wójt wraz
Sekretarzem Gminy wręczyli każdemu z naszych nowych
mieszkańców efektownie udekorowaną, zawierającą prezent

Cieszymy się ze spotkania i gratulujemy jeszcze raz rodzicom,
a dzieciom życzymy pięknego i zdrowego dzieciństwa.
Redakcja
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Czas karnawału
Co roku organizujemy wraz z Rodzicami Przedszkola w Branicach zabawę karnawałową, z której dochód przeznaczamy na
zakup zabawek, instrumentów, środków multimedialnych i tego,
co jest niezbędne dla podniesienia jakości pracy z dziećmi. Korzystając z okazji warto pochwalić współpracę z Rada Rodziców
oraz tym że mamy Rodziców którzy zawsze stają na wysokości
zadania i pomagają jak tylko mogą i potrafią. Pieką placki, organizują fanty, obierają warzywa, kelnerują, dowożą towar, ofiarowują produkty rolne, no i stawiają się licznie na parkiecie, by
dobrze się bawić. W tym roku taka zabawa znów się odbyła,
wszyscy bawili się wyśmienicie przy muzyce zespołu Orion.

Ogromne podziękowania kierujemy również do PRZEDSTAWICIELI LOKALNEJ WŁADZY, FIRM I OSÓB PRYWATNYCH, naszych PRZYJACIÓŁ którzy na co dzień i przy
okazji różnorodnych imprez organizowanych w naszym przedszkolu okazują nam zrozumienie i wspomagają codziennych
działaniach dla dobra wszystkich dzieci. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Staramy się jak najlepiej wykorzystać do nawiązania współpracy, opartej na wzajemnym zrozumieniu
i życzliwości oraz zasadach partnerstwa Mamy nadzieję, że
osiągamy ten cel otwierając szeroko drzwi naszej placówki.

WSPANIALI RODZICE! z całego serca dziękujemy Wam za
zainteresowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz naszego
przedszkola.

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach

Koncert kolęd w bliszczyckim DPS-ie
Do Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach na krótką chwilę ponownie zawitał Bożonarodzeniowy nastrój. 24 stycznia
z kolędowym repertuarem odwiedził nas zespół wokalny SZAG
ze Szkoły Podstawowej w Branicach.

Podczas godzinnego koncertu odśpiewane zostały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Cały występ został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i nagrodzony
gromkimi brawami. Po koncercie członkowie zespołu zostali
ugoszczeni poczęstunkiem.
W imieniu mieszkańców i kierownika Domu Pomocy w Społecznej w Klisinie filii w Bliszczycach Pani Agaty Mróz serdecznie dziękujemy za wspaniały występ, emocje i miło spędzony czas całemu zespołowi i jego opiekunowi Pani Jadwidze Misiurce. Zapraszamy jednocześnie na kolejne wspólne kolędowanie.
Witold Stec
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Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice
9 lutego we Włodzieninie rozegraliśmy już 35. Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice.
Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach: zawodowa,
amatorska oraz młodzieżowa. Nasze spotkania od lat integrują
ze sobą w.w. grupy zawodników co bardzo nas cieszy.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
W kategorii młodzieżowej:
1 miejsce zajął Kacper Kaźmierczak, 2. Dominika Kojpasz,
3. Michał Wawrów.
W kategorii amatorów:
1 miejsce zajął Marek Wawrów, 2. Kazimierz Ziomko,
3. Józef Antoszczyszyn, 4. Krzysztof Kinal
W kategorii zawodowców:
1 miejsce zajął Jaroslav Hradil, 2. Grzegorz Sawicki, 3. Mariusz
Kontny, 4. Čandas Vangelis.

Dziękujemy wszystkich zaangażowanym za pomoc w organizacji, udział w turnieju, przygotowany poczęstunek oraz (co
najważniejsze) wspólnie spędzony czas!
Tradycyjnie zapraszamy wszystkich za rok.
Organizatorzy

Nagrody w imieniu Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy
wręczyła w zastępstwie pani Bogusława Dyląg. Organizatorami
turnieju byli: Urząd Gminy w Branicach, dyrektor SP Włodzienin Krzysztof Kinal, oraz radny powiatu Tadeusz Krupa.

Program profilaktyki chorób układu krążenia
NZOZ ,,Zdrowie Rodziny" Przychodnia w Branicach i we Włodzieninie zapraszają pacjentów na bezpłatne
badania w ramach profilaktyki chorób
układu krążenia. Program skierowany
do osób znajdujących się na liście
lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia.
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Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby
będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku
życia.
Więcej informacji w placówkach
oraz pod numerami:
77/486-83-62, 77/485-72-90.
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Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice
II miejsce – FC Łapanka w składzie: Szymon Malinowski,
Bartosz Gramatyka, Maciej Churas, Tomasz Mrozowicz, Denis
Wolny i Grzegorz Czechowicz. Opiekunowie drużyny: Rafał
Rusin, Krystian Mruszczok.

Turniej w Piłce Halowej Juniorów o Puchar Wójta Gminy
Branice (rocznik 2000 i młodsi) odbył się 16 lutego 2019 r.
w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Branicach. Kolejny rok
z rzędu, kiedy jest ogromna rozbieżność wiekowa zawodników najstarsi zawodnicy byli z rocznika 2000, a najmłodsi z 2005
roku. Większość zawodników za rok znów ma szansę się wykazać i pokazać, jakie postępy zrobili przez ten rok, a niektórzy
zawodnicy mogą jeszcze nawet przez 5 lat mogą brać udział
w kolejnych turniejach! Przykładem takich postępów jest drużyna Chłopaki do wzięcia, którzy w prawie identycznym składzie
w dwóch poprzednich latach uplasowali się na III miejscu
(w 2017 pod nazwą: FC Rock Stars), a wszyscy zawodnicy z tej
drużyny mogą startować jeszcze w przyszłym roku, a część także za dwa lata. Młodsi zawodnicy z drużyn: FC Warzywko
i Odra Młyn odważnie wzięli udział w Turnieju, żeby zobaczyć
co "starszyzna" sobą reprezentuje i dzielnie walczyli. Najmłodsza drużyna FC Warzywko, gdyby od początku jej zawodnicy
wierzyli w szanse na wygraną z dużo bardziej doświadczonymi
kolegami, mogli wypaść jeszcze lepiej, bo tylko jedna bramka
strzelona w ostatnich sekundach meczu sprawiła, że nie stanęli
na podium.

III miejsce – Rolnik Lewice w składzie: Mateusz Czerwik,
Grzegorz Wiczkowski, Rafał Kasznia, Robert Mikos, Krzysztof
Żywina, Jakub Korszyłowski i Sebastian Pawlisz. Opiekun drużyny: Jan Żywina.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice w roku 2019:
I. Chłopaki do wzięcia,
II. FC Łapanka,
III. Rolnik Lewice,
IV. FC Warzywko,
V. Odra Młyn.
Królem strzelców został Filip Wołoszczuk (Chłopaki do wzięcia), Najlepszy bramkarz to Olaf Zogata (FC Warzywko), Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Jakub Korszyłowski
(Rolnik Lewice).
I miejsce - Chłopaki do wzięcia w składzie: Łukasz Kaźmierczyk, Bartłomiej Badower, Jakub Misurka, Kamil Żywina, Filip
Wołoszczuk, Wiktor Pawluś, Adam Smoliniec. Opiekun drużyny: Artur Żywina.

IV miejsce – FC Warzywko w składzie: Tomasz Astukiewicz,
Kamil Bojnicki, Olaf Zogata, Igor Bedryj, Maciej Probosz, Szymon Heba, Tomasz Herbut i Oskar Jagielnicki. Opiekun drużyny: Sebastian Moryl.
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V miejsce – Odra Młyn w składzie: Kamil Atłachowicz, Kacper Probosz, Bartosz Kupnicki, Miłosz Walecki, Kacper Grządziel, Patryk Marcinek, Michał Redel, Robin Pieszak i Krystian
Poleszczuk. Opiekun drużyny: Maciej Nowak.

Gratulujemy zwycięzcom! W imieniu Wójta Gminy Branice
dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz opiekunom
drużyn. Dziękujemy również osobom, które zajmowały się organizacją turnieju: sędziemu Kazimierzowi Suliga, obsłudze technicznej – Rafałowi Szyszka i Amelii Lipa, za opiekę medyczną
–Wioletcie Suliga oraz Paniom: Eli i Beacie za przygotowanie
poczęstunku dla zawodników!

Największe podziękowania należą się Panu Edwardowi
Czyszczoniowi, który był pomysłodawcą organizacji tego turnieju, sędzią i głównym organizatorem.
Redakcja

Sędziami głównymi byli: Edward Czyszczoń i Kazimierz Suliga. Obsługą techniczną zajmował się Rafał Szyszka, a pomagała
mu Amelia Lipa.
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Stacja kolejowa w Uvalnie
nia buraków. W relacjach starszych mieszkańców pozostały
wspomnienia nielegalnego w tym czasie przewożenia, oczywiście w małych ilościach, towarów kupionych od obsługujących
bocznicę kolejową Czechów.
Do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku na trasie Krnov
Opava kursowały lokomotywy parowe.

Wejście Polski w strefę Schengen pozwoliło nam swobodnie,
bez kontroli celnej i granicznej przekraczać granicę państwową
z Cechami. Z tej możliwości korzysta wielu mieszkańców Gminy Branice. Udajemy się do Czech w celach turystycznych, na
zakupy lub też w celu skorzystania z bogatej oferty sportowej.
Most graniczny w Branicach przekraczamy samochodami, rowerami, a także pieszo. Udając się w stronę Uvalna przejeżdżamy przez tory kolejowe mijając maleńkie zabudowania stacji
kolejowej. Chciałbym czytelnikom przybliżyć w krótkiej syntezie historię tego miejsca, bowiem odegrało ono również znaczną
rolę w historii Branic. Kolej w Uvalnie została zbudowana
w 1872 roku. Budowała ją znana firma braci Klein z Sobotina.
W 1875 roku zbudowano budynek stacji, w którym mieściła się
kasa i poczekalnia dla podróżnych. Stacja kolejowa w Uvalnie
była dla mieszkańców Branic, oprócz Nasiedla, najbliższą stacją, z której można było rozpocząć kolejową podróż. Rozwój
gospodarczy niektórych przedsiębiorstw branickich uwarunkowany był sprawnym transportem. Tak było w przypadku rodziny
Schäfferów, która zdominowała handel zbożem w typowo rolniczej wiosce jaką były Branice. Skupione od rolników zboże eksportowali oni również poza granice Prus. Eksport ten odbywał
się przez stację kolejową w Uvalnie. O skali tego przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że rodzina Schäfferów aby usprawnić
transport zboża na stacje kolejową, w dużej mierze współfinansowała budowę nowego mostu w Branicach Zamku. Zakupili
również na swoje potrzeby dom w Uvalnie, być może przeznaczony na komercyjna działalność związaną z prowadzoną działalnością i ekspediowaniem zboża koleją.
Ze stacji kolejowej w Uvalnie na posiedzenie Reichstagu do
Berlina udawał się J. M. Nathan, będąc w latach 1914-1918 posłem ziemi głubczyckiej z partii Centrum. Połączenie kolejowe
było tak dogodne, że wsiadając wieczorem do pociągu w Uvalnie, rano Nathan był w Berlinie. Z kolei po spełnieniu swoich
obowiązków posła potrafił nocnym pociągiem z Berlina wracać
do Uvalna, tak że rano odprawiał już mszę św. w branickim
kościele. W latach II wojny św. w Branicach Zamku, w zabudowaniach restauracji Opptal (budynek po prawej stronie przed
mostem) istniało komando jeńców wojennych z Łambinowic.
Początkowo byli to Polacy, następnie Francuzi i na końcu Rosjanie. Pracowali oni przy naprawie i modernizacji torów i nasypów kolejowych w Uvalnie. Z tej stacji w 1940 roku odjechał
transport około 400 chorych psychicznie pacjentów deportowanych ze szpitala w Branicach do miejsca ich zagłady w miejscowości Pirna Sonnenstein.
Na ta małą stację w okresie ciężkich walk w Rosji przybywały
transporty rannych żołnierzy niemieckich (między innymi ranni
pod Łukiem Kurskim). Ze szpitala w Branicach do Uvalna uruchomiono regularną linię autobusową. Przewożono nią rannych
żołnierzy do branickiego szpitala (w szpitalu mogło przebywać
1522 hospitalizowanych żołnierzy). W 1945 roku w Uvalnie
zatrzymał się pociąg z ewakuowanymi dziećmi z Domu św.
Notburgii w Raciborzu prowadzonego przez Siostry NMP. Zorganizowano dla nich transport samochodem do zakonu sióstr
w Branicach i Bliszczycach. Część z nich przybyła do Branic
pieszo. W okresie powojennym na stacji w Uvalnie powstała
bocznica kolejowa. Stworzono ją do załadunku na wagony buraków cukrowych przewożonych do cukrowni w Opavie. Na mocy porozumień polsko-czechosłowackich możliwość sprzedaży
i składowania buraków na wspomnianej bocznicy mieli polscy
rolnicy. Otrzymali oni specjalne przepustki uprawniające ich do
przekraczania granicy. Przez most graniczny przejeżdżało setki
ton buraków. Przeważnie transport odbywał się zaprzęgami konnymi. Na bocznicy kolejowej działała towarowa waga do waże-

Stacja w Uvalnie w 1960 roku. Lokomotywy musiały mieć zamontowaną gwiazdę. Na zderzakach znajdują się flagi i życzenia z okazji Spartakiady
Autor: Archium Ladislava Martikána

Po tym okresie lokomotywy napędzane były silnikami diesla.

Stacja w Uvalnie obecnie
Foto: Ladislav Martikán

Przed trzema laty trasa kolejowa Krnov - Opava została całkowicie zmodernizowana. Praktycznie wykonano ją od nowa, łącznie z wybudowaniem nowego peronu w Uvalnie. Po nowych
torach jeżdżą lokalne pociągi pasażerskie zatrzymujące się na
stacji w Uvalnie, jak również pospieszne składy pasażerskie,
które nie zatrzymują się na tej stacji. Niejednokrotnie słyszałem
dysputy Polaków stwierdzających, że Czechom opłaca się utrzymywać lokalne linie kolejowe w przeciwieństwie do Polski,
gdzie wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Faktycznie w Czechach lokalne linie kolejowe współfinansują samorządy miejscowości przez które linia kolejowa przebiega. Myślę, że
przejeżdżając przez przejazd kolejowy w Uvalnie kilka informacji przytoczonych wyżej wywoła w nas refleksję na temat
związku z pozoru mało istotnych niektórych obiektów użyteczności publicznej z tworząca się przez lata historią.

Benedykt Pospiszyl
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Oznaczenie (nr Pow. i położedziałki ) i KW
nie

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

0.2700 ha
Wódka

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII, kształt działki korzystny,
dojazd drogą polną.

Część działki

0,0740 ha

(S) obszary rolne

23/15

Michałkowice

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

Część działki
28
KW nr OP1G/00031428/9

KW nr OP1G/00033941/5

697/2

0,7400

KW nr OP1G/00037592/1

Włodzienin

Część działki

34,80 m2

152/11

Branice

KW nr OP1G/00028530/3

Ul. Szkolna

Część działki

30 m 2

152/11

Branice

KW nr OP1G/00028530/3

Ul. Szkolna

Część działki

18,00 m2

149/33

Branice

KW nr OP1G/00028107/9

ul. Ogrodowa

Część działki

12,00 m2

9/49

Dzbańce Osiedle

KW nr 25201
Część działki

12,00 m2

9/49

Dzbańce Osiedle

KW nr 25201
205/3

0,1000 ha

KW nr OP1G/00028530/3

Wysoka
budynek
o pow. użytkowej
102,50 m2

(S) obszary cieków
wodnych, stawów,
zbiorników

Tereny przemysłowe, wykorzystywane do składowania wody.

(P) teren obsługi
komunikacji

(P) teren obsługi
komunikacji

Cena
nieruchomości

uwagi

Czynsz roczny 135,00 zł Dzierżawa gruntu na
(podlega zwolnieniu okres 3 lat.
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki
Czynsz roczny
37,00 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat.

Czynsz roczny
500,00 zł + VAT

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
(przedłużenie umowy
na rzecz poprzedniego
dzierżawcy).

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
dostęp do drogi.

Czynsz miesięczny
80,04 zł + VAT
Według obowiązującej
stawki

Przedłużenie umowy
na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
dostęp do drogi.

Czynsz miesięczny
69,00 zł + VAT

Przedłużenie umowy
na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

(S) obszary zabudo- Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
wy wsi wielofunkcyj- dostęp do drogi.
ne

Czynsz miesięczny
27,00 zł + VAT
Według obowiązującej
stawki

Przedłużenie umowy
na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

(S) obszary zabudowy wsi

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
dostęp do drogi.

Czynsz miesięczny
14,76 zł + VAT
Według obowiązującej
stawki

Przedłużenie umowy
na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

(S) obszary zabudowy wsi

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
dostęp do drogi.

Czynsz miesięczny
14,76 zł + VAT
Według obowiązującej
stawki

Przedłużenie umowy
na okres 3 lat na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy.

(S) obszary zabudowy wsi

Budynek mieszkalny w zabudowie łącznej
z budynkiem gospodarczym, dwukondygnacyjny, (parter i poddasze nieużytkowe), częściowo
podpiwniczony, wybudowany na początku XX
wieku. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty częściowo blachą fałdową, częściowo eternitem falistym, stolarka drzwiowa
drewniana typowa pełna i oszklona, stolarka
okienna częściowo energooszczędna z pcv,
częściowo drewniana skrzynkowa, instalacje –
elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania zasilanego z pieca węglowego.
Stopień zużycia wynosi 40%.

61 000,00 zł
Podlega zwolnieniu
z podatku VAT

Sprzedaż w trybie
bezprzetargowym na
rzecz głównego najemcy.

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 20.03.2019 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 27.02.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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E-Dowód już wktótce!
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry),
• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający
6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Osoby, które nie chcą korzystać z możliwości e-dowodu,
nie będą do tego zmuszane, zachowają jednak możliwość
uruchomienia tej funkcji w dowolnym czasie.
E-dowód można będzie zawiesić na 14 dni.
Jeśli posiadacz czasowo straci kontrolę nad dokumentem,
np. nie może go znaleźć, będzie istniała możliwość zawieszania, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Zawieszenie certyfikatów będzie powodowało zawieszenie
ważności dowodu osobistego. Jeżeli w ciągu 14 dni posiadacz nie cofnie zawieszenia certyfikatów, dowód osobisty
automatycznie zostanie unieważniony.
Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu
można będzie dokonać w dowolnym urzędzie gminy, wypełniając specjalny formularz.

Już od 4 marca 2019 roku będzie możliwość złożenia
wniosku o nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Nowy dokument będzie posiadał wszystkie dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego.
Dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane
będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej
(np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych
np. na lotniskach.

WAŻNE!!
W piątek, 1 marca 2019 roku od godz. 12.00 nastąpi
przerwa techniczna. Oznacza to, że tego dnia wnioski
o dowód osobisty będą przyjmowane w urzędach tylko do
godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu,
znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl

WAŻNE!!
Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz
go wymieniać.
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu,
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie
gminy, możesz ustalić kody PIN:

INFORMACJA O PRZETARGU
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem
tel. 774868250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionym przetargu jaki planuje
w najbliższym czasie Gmina Branice
Oznaczenie
(nr działki) i
KW

Pow. i poło- Przeznaczenie w
żenie
planie (P)/
studium (S)

Działka 324

0,1000 ha
Niekazanice

KW nr KW
nr OP1G/00024625/8
3

Termin
przetargu

opis

(S) obszary zabu- Działka budowlana oddawana w dzierżawę na użytek
dowy wsi
rolniczy. Kształt działki
średnio korzystny, dojazd
drogą utwardzoną, rzeźba
terenu pozioma.

12.03.2019
godz. 10:00

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

50,00 zł na 10,00 zł
rok podlega wpłata do
zwolnieniu 06.03.2019
z podatku
VAT

uwagi

Dzierżawa gruntu
na okres 3 lat
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