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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

Mieszkańcom i Przyjaciołom Ziemi Branickiej  
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju,  

radości, miłych spotkań w gronie rodziny  
i przyjaciół oraz nadziei w życiu i wiary w dobro. 

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne  
staną się dla nas wszystkich  

okazją do pojednania i okazywania sobie  
miłości i szacunku. 

 
 Rada Gminy Branice                    Pracownicy Urzędu Gminy Branice  
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71. rocznica mordu w Hucie Pieniackiej 
 „Nie bój się swoich wrogów – oni cię tyl-

ko mogą zabić. Nie bój się przyjaciół – oni 
cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych – 
oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich 
milczącym przyzwoleniem światem rządzi 
mord i zdrada.” 

Słowami Bruno Jasieńskiego rozpoczęły 
się w Babicach uroczystości oddające hołd 
pomordowanym mieszkańcom miejsco-
wości Huta Pieniacka.  

 Po raz trzynasty uczczono w Babicach 
pamięć wymordowanych w 1944 roku 
mieszkańców Huty Pieniackiej, położonej 
na dawnych Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej. 28 lutego 1944 roku żołnie-
rze 14-tej Dywizji Grenadierów Waffen 
SS-Galizien wraz z ukraińskimi nacjonali-
stami spalili 172 gospodarstwa. W okrut-
ny sposób zginęło wówczas około 1000 
osób. W ciągu kilku godzin zakończyło 
się ich zwykłe, choć już pełne niepokoju, 
codzienne życie. Obecnie w Babicach 
mieszkają rodziny tych, którzy ocaleli.  

 Od 2002 roku Gmina Baborów wraz 
ze Stowarzyszeniami Kresowymi, oddając 
hołd, organizuje uroczystości. W tym roku 
odbyły się one 8 marca. Przed rozpoczę-
ciem mszy świętej, odprawionej przez ks. 
proboszcza Rafała Bałamuckiego, ks. Ta-
deusza Isakowicza - Zaleskiego i ks. Mi-
chała Pieńkowskiego, p. Burmistrz Gminy 
Baborów Elżbieta Kielska powitała przy-
byłych gości, wśród których byli: ks. Ta-
deusz Isakowicz - Zaleski, Wójt Gminy-
Branice p. Sebastian Baca, Starosta Głub-

czycki p. Józef Kozina, 
Radni Gminy Baborów, 
Powiatu Głubczyckiego 
i Opolskiego Sejmiku 
Wojewódzkiego, Prze-

wodniczący Ra-
dy Miejskiej  
w Baborowie  
p. Krzysztof 
Tokarz, p. Ja-
nusz Wójcik – 
P e łnomocn i k 

Zarządu Województwa Opolskiego ds. 
Kombatantów, Prezydent Światowego 
Kongresu Kresowian p. Jan Skalski, Pre-
zes Stowarzyszenia Kresowian Kędzie-
rzyn - Koźle p. Witold Listowski, Prezes 
Oddziału Opolskiego Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo - 
Wschodnich p. Irena Kalita, Prezes Od-
działu Głubczyckiego Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich p. Edward Wołoszyn, Stowa-
rzyszenie „Rodzina Katyńska” Prezes p. 
Urszula Gawor, Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg Opole wraz 
z Prezesem Zarządu Okręgowego por. 
Wandą Nowak, p. Józef Kobylański zam. 
Baborów – świadek mordu, p. Kazimierz 
Orłowski zam. Głubczyce – świadek mor-
du, członek Stowarzyszenia Huta Pieniac-
ka, Prezes Koła Związku Sybiraków  
w Głubczycach p. Bolesław Magusiak, 
Ryszard Kańtoch – Komendant Hufca 
ZHP w Głubczycach z harcerzami, phm. 
Marcin Żukowski HR drużynowy 5. Głub-
czyckiej Drużyny Harcerzy "Wilczy Bór", 
z-ca komendanta Chorągwi Harcerzy Zie-
mi Opolskiej ZHR z harcerzami, p. Adolf 
Górnik – Związek Represjonowanych Po-
litycznie Żołnierzy Górników Głubczyce, 

Wiceprezes Świa-
towego Związku 
Żołnierzy AK Od-
dział w Głubczy-
cach p. Mieczy-
sław Łoziński, de-
legacja Związku 
Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Bra-
nicach z pocztem 
s z ta nd a ro wym  
w składzie Prezes 
ZŻWP. mł. chor. 
Krystian Isański, 
Przemysław Sęga 
i Mateusz Bobow-
ski,  skarbnik 

ZŻWP Stanisław Głowacki oraz członek 
Zarządu Władysław Malewicz. 

Po zakończeniu Eucharystii, w asyście 
harcerzy z Głubczyc (pod komendą harc-
mistrza Ryszarda Kańtocha) oraz harcerzy 
z drużyny Zawisza Czarny (pod opieką 
druhny Ewy Świercz) przed tablicą pa-
miątkową złożone zostały kwiaty oraz za-
palone znicze. Następnie, w świetlicy, 
wszyscy mieli okazję do wspólnych spo-
tkań, rozmów, wspomnień… Chwile te 
uprzyjemnił występ chóru „Margaretki” 
pod dyrygenturą p. Ireny Franków. Panie 
pięknie śpiewały również pieśni w czasie 
mszy świętej, a uczennice gimnazjum – 
Wiktoria Dziki, Paulina Rzeźnik 
(przygotowane przez p. Barbarę Piotrow-
ską) w recytacji i śpiewie oddały cześć po-
mordowanym mieszkańcom Huty Pieniac-
kiej. Pani Burmistrz Elżbieta Kielska skła-
da serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczystości oraz 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do jej zorganizowania, 
a w szczególności p. sołtys Babic Wiolet-
cie Linczewskiej.  

Barbara Piotrowska,  
nauczyciel gimnazjum w Baborowie 

(skróty redakcji) 
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„Dozwolone od lat 18-tu” 
Taki tytuł nosiła wystawa prac pacjen-

tów Samodzielnego Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Branicach zorganizowana, którą 
można było oglądać w Wiejskim Domu 
Kultury w Branicach w dniach 18-22 lu-
tego br. Wernisaż wystawy odbył się 17 
lutego o godzinie 16.00. Przybyli goście 
już na wstępie musieli doznać miłego za-
skoczenia, gdyż na co dzień przeważnie 
puste wnętrze świetlicy zostało bardzo 
pięknie i pomysłowo zaaranżowane przez 
instruktorów terapii zajęciowej branickie-
go szpitala. Wernisaż zaszczyciło swoją 
obecnością blisko 120 gości m.in. Wójt 
Gminy Branice Sebastian Baca z małżon-
ką, dr Benedykt Pospiszyl i Marian Pod-
kówka członkowie Rady Powiatu, dr Bar-
bara Piechaczek dyrektor Powiatowego 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej, dr Kata-
rzyna Maler, ks. Alojzy Nowak, MUDr 
Peter Taraba z Opavy, mieszkańcy Bra-
nic, pracownicy i pacjenci branickiego 
szpitala.  

Przybyłych powitał dr Waldemar Mro-
wiec z-ca dyrektora branickiego szpitala, 
a o idei wystawy i autorach prezentowa-
nych prac w kilku zdaniach opowiedziała 
Anna Dudziak komisarz wystawy i kie-
rownik Pracowni Terapii Zajęciowej 
szpitala. Na wystawę złożyły się głównie 

prace trójki twórców: Mariana Henela, 
Jacka Pietrzyka z Głubczyc i Mirosława 
Wieczorka pensjonariusza Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Branicach. Kli-
mat prezentowanych prac był adekwatny 
do tytułu wystawy, gdyż większość  
z nich była w klimacie makabry i erotyki. 
Prace Mariana Henela (na wystawie pre-
zentowane były reprodukcje) są poniekąd 

wizytówką twór-
czości pacjentów 
branickiego szpi-

tala. Prezentowane były już w galeriach 
w kraju (Poznań, Kraków) i za granicą 
(Bruksela, Paryż). Obrazy Jacka Pietrzy-
ka znajdują się w posiadaniu kolekcjone-
rów z Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii 
i Hong-Kongu. Mirosław Wieczorek 
zwany „Branickim Nikiforem” maluje 

spontanicznie, a jego obrazy są odbiciem 
chwili, nastroju, tęsknoty. Wszyscy auto-
rzy nie poddają się nurtom panującym  
w sztuce, dlatego ich prace są jedyne, 
niepowtarzalne, mają swój styl. Opowia-
dają o świecie choroby widzianym od 
wewnątrz w sposób autentyczny, szczery. 

Większość odwiedzających miało oka-
zję po raz pierwszy zobaczyć prace cho-
rych i było szczerze zaskoczone ich wy-
sokim poziomem artystycznym oraz ich 
ciekawą i bulwersującą tematyką. Pozy-

tywnej ocenie poziomu prac sprzyjał wy-
soki poziom aranżacji wystawy, który  
w znakomity sposób podkreślał prezento-
wane treści. Chociażby wycięte w styro-
pianie otwory w kształcie dziurek od klu-
cza, przez które można było zobaczyć 
grafiki, to świetny pomysł, który zacieka-
wiał i budził uśmiech. Dopełnieniem była 
piękna oprawa muzyczna w wykonaniu 
Józef Kaniowskiego kierownika Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. 

Wystawa stała się prawdziwym wyda-
rzeniem kulturalnym i pięknym prezen-
tem przygotowanym przez terapeutów  
i chorych z branickiego szpitala dla spo-
łeczności Branic. Wielkie podziękowania 
należą się władzom Gminy Branice, dy-
rekcji szpitala w Branicach i tym wszyst-
kim osobom, które pomogły w jej reali-
zacji. Wystawa zostanie również zapre-
zentowana w Głubczycach i Opolu. 

Hieronim Śliwiński 
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Pytanie do Wójta 
Odpowiedzi na pytania które wpłynęły od wydania poprzedniego numeru Informatora Branickiego.  

Czy nasz Branicki basen będzie w tym roku otwarty ? 
Zdecydowanie tak. Basen będzie otwarty i czeka go stopniowy remont. Chcemy go przeprowadzić w ciągu kilku najbliższych 

lat. Pierwszy etap obejmujący kapitalny remont toalet i zjeżdżalni w brodziku dla najmłodszych, zostanie przeprowadzony jesz-
cze przed inauguracją tegorocznego sezonu. Zresztą zmieni się również otoczka pierwszego dnia otwarcia. Chcemy zaintereso-
wać mieszkańców w większym stopniu basenem. Będzie więc na  nim na pewno ciekawiej. 

Obiecuję sporo atrakcji, ciekawostek i zdecydowaną poprawę estetyki i zapewnienie bezpieczeństwa osób na nim wypoczywa-
jących.  

Dlaczego chodniki Branicach są takie brudne ? 
Wynika to z faktu, że właściciele posesji przy których znajdują się chodniki zapominają o obowiązku utrzymania ich w czysto-
ści. A przecież jako właściciele nieruchomości są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uzna-
je się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Podją-
łem już w tym temacie odpowiednie środki prewencyjne, i mam nadzieje że wkrótce wszyscy zaczniemy dbać o estetykę jak 
również odczujemy pozytywne zmiany. 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że już w czerwcu będziemy gościć w naszej gminie wydarzenie sporego formatu. 
Właśnie u nas w dniach 8-9 sierpnia 2015r odbędą się „Mi ędzynarodowe Konne Mistrzostwa Polski Południowej w skokach 
przez przeszkody amatorów”. Wkrótce więcej informacji i szczegółów. 

Bardzo miłe wydarzenia będziemy również mogli zorganizować dzięki temu, że udało się nam pozyskać środki w ramach pro-
jektu pn. „Dzieciaki na start! Polsko - Czeska integracja bez granic!”  

Dzięki temu uda nam się zorganizować w partnerstwie z sąsiadami z Uvalna 31.03.2015 Mi ędzynarodowy Młodzieżowy Par-
lament Polsko - Czeski. Młodzież z naszej gminy, a także z Uvalna będzie mogła zająć stanowisko odnośnie swoich oczekiwań 
wobec nas dorosłych, własnych planów, a także wspólnego spędzania czasu. 

Kolejną nowością będzie integracja wszystkich przedszkoli i szkół z terenu naszej gminy jak i z Uvalna wokół organizacji 
wspólnego Mi ędzynarodowego Dnia Dziecka 1 czerwca 2015r. Zapewniamy, że tylu atrakcji dla naszych milusińskich w jed-
nym miejscu do tej pory nie uświadczyliśmy! 

Projekty, które umożliwiły nam pozyskanie środków przygotowały Panie Iwona Kopaniecka razem z Beatą Nowak. 

Szanowni Państwo, zgodnie z waszymi sugestiami czeka nas zmiana godzin funkcjonowania naszej Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Branicach. Już od 21.04.2015 r. biblioteka czynna będzie od wtorku do soboty włącznie w godzinach od 8.30 do 16.30.  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

Wydarzenia 2015, które czekają nas w najbliższym czasie 

WFOŚiGW - program finansowania przedsię-
wzięć wspierających zakup i montaż instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwe-
storów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych 
technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarza-
niu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji 
proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uru-
chomił program dający możliwości finansowania przedsię-
wzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystują-
cych rozproszone, odnawialne źródła energii.  

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących 
właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie wojewódz-
twa opolskiego.  

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na 
zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej 
lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowolta-
iczne, małe elektrownie wiatrowe 

więcej-> http://www.wfosigw.opole.pl/node/377 

Sprostowanie informacji  
dotyczącej pożaru dachu  
budynku mieszkalnego  

położonego w miejscowości  
Bliszczyce 81.  

Podczas akcji gaśniczej obiektu gminne-

go brały udział następujące jednostki: 

− Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 

w Głubczycach, 

− OSP Bliszczyce, 

− OSP Branice, 

− OSP Lewice. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim jed-

nostkom biorącym udział w akcji.  

Za pominięcie w artykule zamieszczo-

nym w poprzednim numerze Informato-

ra Branickiego niektórych jednostek 

biorących udział w akcji gaśniczej, ser-

decznie przepraszamy. 
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Babski COMBER w Jakubowicach 

SPOSÓB NA NUDĘ – KGW WŁODZIENIN  

Aby choć na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, 
problemach i troskach, w przedostatnią niedzielę karnawału,  
z inicjatywy i pomysły P. Sołtys Urszuli Lenartowicz, nasze dro-

gie Panie spotkały się w świetlicy wiejskiej w Jakubowicach na 
Babskim Combrze. Biletem wstępu miał być przez siebie wymy-
ślony kostium karnawałowy. Różnorodność i pomysły na kostiu-
my przeszły najśmielsze oczekiwania, zachwyciły, jak również 
rozbawiły nawet same Panie. Wspaniała zabawa, tańce i śląskie 
przyśpiewki, jak również dobry humor i jadło towarzyszyło Pa-
niom do końca imprezy.  

Dziękujemy Paniom i każdej z osobna za przybycie i wspaniałą 
zabawę. Zaczynamy odliczać czas i spotykamy się za rok na 
BABSKIM COMBRZE. 

Ewa Proskurnicka  

Dnia 8 marca z okazji Dnia Kobiet, pa-
nie ze Stowarzyszenia KGW Włodzienin 
spotkały się we wiejskiej świetlicy przy 
suto zastawionym stole z okazji swojego 
święta. Nie zabrakło również panów, któ-
rzy składali życzenia, wręczali kwiaty  
i inne upominki. 

Popołudnie sprzyjało wspomnieniom… 
Zima była okresem pracowitym dla na-
szych pań, gdyż spotykały się wieczora-
mi i przygotowywały z różnych materia-
łów wielkanocne ozdoby, wiosenne 
kwiaty z bibuły, czy śliczne koszyczki  
z gazet. Chociaż niektórym z nas się wy-
dawało, że nie potrafimy robić takich cu-
deniek po krótkim instruktarzu pani Wie-
sławy Hnatiuk wszystko się udawało. 
Podczas tych spotkań było bardzo weso-

ło, nie brakowało dowcipów  
i ciekawych opowieści. Nasze 
prace dekorowały stół 5 mar-
ca 2015r. na konkursie kuli-
narnym „Tort na każdą oka-
zję” zorganizowanym przez 
Terenowy Zespół Doradztwa 
w Głubczycach podczas pod-
sumowania Działalności 
Wdrożeniowo - Upowszech-
nieniowej za rok 2014. Tort 
wykonany przez panią Marię 
Połomską otrzymał drugie 
miejsce. 

Jak widać zawsze można znaleźć spo-
sób na zimową nudę – robótki ręczne, 
pieczenie pysznych ciast czy aerobik, na 
którym spotykamy się w każdą środę  

o godzinie 1700. Wszystkich chętnych za-
praszamy, gdyż jak mówi przysłowie - 
”W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

Bożena Kowalczyk. 
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Wielki Bal Karnawałowy 2015 w Ziarenku 

Żołnierze w uciechowickiej szkole 

Karnawał to wspaniały okres zimowych 
balów, zabaw, a także nieodłączny ele-
ment dzieciństwa. Jest on atrakcyjną 
i bardzo lubianą przez dzieci formą roz-
rywki, dostarcza im wielu przeżyć, rado-
ści i zadowolenia.  

Dnia 12 lutego w naszej świetlicy odbył 
się bal karnawałowy dla naszych Ziare-
nek. Wychowawcy oraz Wolontariusze 
postarali się, aby tego dnia nasza świetli-
ca wyglądała nadzwyczajnie. Wszystkie 
korytarze oraz sala balowa przystrojone 
były balonami, serpentyną oraz koloro-
wymi ozdobami. Wyjątkowy wystrój od 

razu wprowadził 
nas w atmosferę 
zachęcającą do 
zabawy, do której 
zaprosiła nas na-
sza s. Agnieszka. 
Bal rozpoczął się 
od przygotowania 
fryzur w „Salonie 
Fryzjerskim” oraz 
tańcem belgij-
skim. Muzyka 
płynąca z głośni-
ków inspirowała 

nas do 
sza lonej 
zab awy. 
Pełni radości pląsaliśmy w pa-
rach, kole oraz korowodach.  
Z uśmiechem na ustach śpiewali-
śmy teksty słyszanych hitów, 
skacząc i klaszcząc z radości. By-
ły one przeplatane zabawami 
oraz konkursami. W trakcie zaba-
wy mieliśmy również okazję do 
skosztowania słodkich poczę-
stunków, którymi były pączki.  

Na naszym balu była także niepowta-
rzalna okazja do zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia.  

Niestety radosna zabawa musiała się 
skończyć. Nasze dzieci do domów wraca-
ły we wspaniałych humorach, dzieląc się 
z rodzicami swoimi przeżyciami. 

Szkoda, że następny bal dopiero za rok. 
Wychowawca Placówki 

Agnieszka Surma 

W Szkole Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem Przed-
szkolnym 5 marca 2015r. odbyło się spotkanie uczniów  
z 10 Opolską Brygadą Logistyczną, którą reprezentowali: star-
szy chorąży sztabowy Stanisław Gaweł i szeregowy Łukasz 
Ulanicki oraz przedstawicielami Związku Strzeleckiego z Bra-

nic na czele z Krystianem Isańskim i Władysławem Malewi-
czem. Dzieci miały możliwość porównania jak zmieniało się 
umundurowanie od rycerza do żołnierza. 

W trakcie spotkania starszy chorąży sztabowy barwnie 
i w przystępny sposób, wykorzystując prezentację multimedial-
ną oraz eksponaty przywiezione z misji, opowiadał o udziale 
polskich żołnierzy w misjach zagranicznych oraz o swoich prze-
życiach i doświadczeniach.  

Zapoznał również uczniów z obyczajami panującymi w kra-
jach muzułmańskich. Dużą frajdę sprawiło dzieciom przymie-
rzanie mundurów, kamizelek kuloodpornych oraz strojów mu-
zułmańskich.  

Serdecznie dziękujemy żołnierzom za przyjazd i przekazanie 
informacji o ciężkiej i niebezpiecznej pracy służb mundurowych 

oraz panu Krystianowi Isańskiemu za pomoc w przygotowaniu 
spotkania.  

Teresa Grabowska 
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Wspomnijmy ... 
W dniu 9 marca 2015r. zmarł  

Józef Szeweła – kombatant, wieloletni 
Prezes Gminnego Koła ZKiBoWiD, 
uczestnik walk o wolną i niepodległą Oj-
czyznę. Był żywą historią, chętnie opo-
wiadał o swoim szlaku bojowym podczas 
uroczystości z okazji 8 maja Dnia Zwy-
cięstwa i 11 listopada Święta Odzyskania 
Niepodległości. Pozostawił nam w Szko-
le Podstawowej w Uciechowicach z Od-
działem Przedszkolnym własnoręcznie 
spisaną swoją drogę wojenną, którą 
chcielibyśmy przedstawić. 

W czasie wybuchu wojny miałem 13 lat. 

W marcu 1944 ja i moi bracia: Stefan, 
Andrzej, i Franek poszliśmy do Wojska 
Polskiego organizowanego na terenie 
Związku Radzieckiego. Wierzyliśmy, że 
w armii szybciej i łatwiej podołamy 
w walkach z UPA i ich bandami oraz 
przyczynimy się do wyzwolenia Polski. 

Walka o wolność i niepodległość Ojczy-
zny to patriotyczne wezwanie- tak to ro-
zumiałem. 

Mój szlak wojenny rozpoczął wyjazd 
z Husiatyna koleją w wagonach towaro-
wych po 50 osób w każdym. Wagony nie-
dostosowane, brudne, zawszone, zaplu-
skwione, brakowało żywność i wody. Jaz-
da wlokła się z powodu braku paliwa w 
parowozie, ale też z powodu nalotów 
i uszkodzonych torów. Podróż trwała 10 
dni. Dojechaliśmy pod Kijów, i zwrot do 

Żytomierza. W Żytomierzu zakwaterowa-
no nas w budynku po byłym więzieniu. 
Spaliśmy na gołym betonie, bez żadnej 
pościeli, w swoich cywilnych ciuchach. 
Po kilku dniach pobytu przynieśliśmy 
z pobliskiego lasu trochę drobnych gałęzi 
na swoje posłanie. Nadal odczuwaliśmy 
chłód i głód.  

W Żytomierzu mieliśmy wiec - spotka-
nie z gen. Berlingiem. Po dwóch tygo-
dniach zostałem przydzielony do szkoły 
łączności. Następnie wymarsz do Krosty-
nia do leśnych ziemianek. Po drodze my-
cie w zimnej rzecznej wodzie. Otrzymali-
śmy mundury po żołnierzach armii ra-
dzieckiej, zniszczone, poplamione krwią 
(prane w zimnej wodzie), używane ru-
baszki i spodnie. Po sześciotygodniowym 
przeszkoleniu w szkole łączności, gotowi 
na front, przemaszerowaliśmy do Berdy-
czowa do Pierwszego Korpusu Pancerne-
go. Byliśmy zadowoleni, gdyż dotychczas 
w lesie w okresie szkolenia odczuwaliśmy 
głód i chłód, piliśmy brudną i cuchnącą 
wodę, a teraz w Berdyczowie zakwatero-
wano nas w garażu, spanie też na ziemi 
i bez pościeli, podobnie jak w ziemian-
kach, ale wyżywienie było nieco lepsze 
i woda lepsza. 

Za staraniem brata Stefana przeniesio-
ny zostałem z korpusu pancernego do 
kompanii chemicznej, gdzie służył brat 
Stefan. Tam odbyłem dodatkowe prze-
szkolenie w zakresie chemii na wypadek 
użycia gazów bojowych. Po dwóch tygo-
dniach wyjazd do Polski. W drodze miłe 
spotkania z polską ludnością, na byłych 
polskich ziemiach; Równe, Kiwerce, Ko-
wel. Witali nas gorąco i ze łzami 
w oczach. Cieszyli się Polacy na widok 
wojska polskiego. Mieli nadzieję, że 
skończy się dramat i morderstwa dokony-
wane przez bandy skrajnych nacjonali-
stów ukraińskich. 

Po kilkudniowej podróży, z kilkoma po-
stojami, dojechaliśmy do Chełma. Chcę 
wspomnieć, że przed wyjazdem do Polski, 
w Berdyczowie, otrzymałem nowy dreli-
chowy mundur polski i płaszcz. W Cheł-
mie warunki bytowe były znacznie lepsze. 
Łóżko, pościel, a też i wyżywienie. Mycie 
było na placu pod pompą, ale znośnie. 

W mojej pamięci utkwiła Wigilia Boże-
go Narodzenia 1944r. W Chełmie w 10-
tej Kompanii Sztabowej przy wspólnym 
stole do wieczerzy wigilijnej zasiadło nas 
czterech braci. 

W styczniu wyjazd na front. Marszruta 
wiodła obok Warszawy, później Łódź, 
Leszno, Poznań, Krzyż, Myślibórz 

(Soldin). W planie miał być Berlin. Ale 
po kilkudniowym postoju w Soldinie, 
zwrot pod Wrocław i okrążenie Wrocła-
wia. Po kilkudniowym (ok. 10 dni) posto-
ju wyjazd – dalsza marszruta – Bolesła-
wiec (Bunelau) i dalej forsowanie Nysy 
Łużyckiej, Pińsk, Niske-Rotenburg 
(Bawcen) przedmieście Drezna, które by-
ło już zdobyte przez aliantów. Zwrot pod 
Budziszyn. Tam ciężkie walki z niemiecką 
armią pancerną. Tam również na polu 
walki został śmiertelnie ranny brat Ste-
fan. Zmarł w wojskowym szpitalu w Po-
znaniu. 

Moja dalsza trasa: Gunewalda, Zitau, 
Czeska Lipka. Tu 9 maja ogłoszono nam, 
że Niemcy skapitulowały. Cieszyli się Ci, 
którzy tego dnia doczekali. My podążyli-
śmy do Pragi Czeskiej, gdzie armia Wła-
sowa i 14 Dywizja SS-Galizien (jednostka 
wojskowa utworzona wiosną 1943 przez 
III Rzeszę z ukraińskich ochotników 
z Galicji - przyp. redakcji), nie uznały ka-
pitulacji i nadal walczyły. Do przedmie-
ścia Pragi-Krzeszowice dotarliśmy 
z 1 szą Brygadą Zmotoryzowaną 11 V 45. 
12 walki ucichły. Praga była wolna. 

Moja jednostka pierwszego korpusu po-
wróciła do Mielnika. Po kilkudniowym 
postoju następuje wyjazd do Polski do 
Kalisza. W lipcu 1945 przerzut do Raci-
borza przez Tarnowskie Góry, Gliwice, 
Rybnik. Święta Bożego Narodzenia ob-
chodziłem w Łodzi, A 1 kwietnia 1946 de-
mobilizacja i do cywila. 

Pozostały w pamięci niezatarte wspo-
mnienia. Trudy, znoje jakie przeszli wal-
czący o niepodległość polscy żołnierze. 

Myślę, że rocznice wzbudzają wspo-
mnienia. Myśli wędrują ku przeszłości 
narodu. Dlatego też czas teraźniejszy, 
kiedy mija 60 lat życia w wolności i spo-
koju jest niezwykle cenny. Młode pokole-
nia winny pamiętać i czerpać naukę z hi-
storii by uniknąć zła, jakie niosą wojny. 
Aby znały i były dumne z dokonań swoich 
dziadków i ojców. Aby wiedziały, że każ-
da kropla przelanej krwi, każda ofiara 
życia w walce o wyzwolenie własnego 
kraju są bezcenne. Aby byli gotowi, gdy-
by w przyszłości Ojczyzna wymagała od 
nich takiej daniny. 

Apeluję do władz i do wszystkich ludzi 
dobrej woli o pamięć o bohaterach wo-
jennych u schyłku ich życia, a także o tro-
skę dla miejsc pamięci. Bo jeśli nie bę-
dziemy pamiętali o Nich, to kto będzie 

chciał pamiętać o nas ? 

Teresa Grabowska 
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Działania wojenne w rejonie Branic w marcu i kwietniu 1945 r. 
Część 2. Bitwa pod Włodzieninem - 22 marca, czwartek. 

Zadanie wyeliminowania zgrupowania 
niemieckiego, broniącego Bramy Moraw-
skiej przypadło siłom 4 Frontu Ukraińskie-
go, uderzającego od strony Rattibor 
(Racibórz), ale także części 1 Frontu Ukra-
ińskiego, którego 60 Armia i 4 Armia Pan-
cerna (od 24 marca 4 Armia Pancerna 
Gwardii) nacierały od strony Cosel 
(Kędzierzyn-Koźle) i Leobschütz 
(Głubczyce). Ciężar przełamywania obro-
ny niemieckiej od strony Głubczyc spoczął 
na 4 Armii Pancernej. 

22 marca miasto Leobschütz wprawdzie 
pozostawało jeszcze w rękach niemiec-
kich, to jednak znaczący obszar na 
wschód, północ i południe od miasta został 
już zajęty przez Armię Czerwoną. Poczy-
nione do 22 marca przez wojska radzieckie 
postępy na południe od dzisiejszych Głub-
czyc, umożliwiały kontynuowanie ofensy-
wy w kierunku Troppau (Opawa) i jedno-
cześnie stwarzały okazję do domknięcia od 
południa podkowy okrążenia sił niemiec-
kich w Głubczycach. Przełamanie obrony 
przeciwnika, zdecydowano się przeprowa-
dzić siłami 5 Korpusu Skworcowa ze skła-
du 4 Armii. Korpus ten liczył wówczas 
zdatnych do użytku ponad 150 czołgów 
i dział pancernych (116 T-34/85, 17 IS-2, 
18 SU- 85, 2 SU-76), nie licząc artylerii 
i piechoty. By zrealizować zamierzone 
plany, należało możliwie szybko zająć 
miejscowość Bladen (Włodzienin) i wyko-
rzystać fakt, że obrona niemiecka na połu-
dnie od Leobschütz była zdezintegrowana 
w wyniku walk toczonych dzień wcze-
śniej. 

Tymczasem Niemcy zdawali sobie spra-
wę, jakie skutki miałaby utrata dzisiejsze-
go Włodzienina. Oddanie wsi oznaczałaby 
utratę kontaktu z jednostkami walczącymi 
na zachód od Głubczyc, a dla wojsk nie-
mieckich w samych Głubczycach koniecz-
ność wycofania się z miasta. Bladen był 
także ważnym lokalnym węzłem komuni-
kacyjnym pomiędzy Troppau, Jägerndorf 
(Karniów) i Loebschütz. Niemcy ponadto 
realizowali plan obrony, który zakładał 
metodyczne wycofywanie się przed napo-
rem Armii Czerwonej. Należało jak naj-
dłużej utrzymywać każde sioło. Wsie mia-
ły na płaskowyżu głubczyckim kluczowe 
znaczenie, ponieważ na równinnym, po-
krytym głównie polami uprawnymi tere-
nie, zabudowania wiejskie zapewniały 
względną ochronę. Był jeszcze inny po-
wód. Choć w tym czasie większość miej-
scowości, do których zbliżał się front, zo-
stała już ewakuowana, to wieś Hennerwitz 
(Jędrzychowice) nie została jeszcze opusz-
czona przez wszystkich mieszkańców. Co 
gorsza dla ewakuowanej ludności cywil-
nej, jedyna szosa z Hennerwitz prowadziła 
do Bladen, czyli w stronę bezpośredniego 

przebiegu linii frontu. Ewakuacja przepeł-
nionymi wozami konnymi i pieszo po nie-
utwardzonej, namokniętej polnej drodze 
w kierunku południowym nie wchodziła 
w rachubę. Koniecznym więc było zatrzy-
manie Rosjan na północnej rubieży Wło-
dzienina - przynajmniej do czasu, gdy lud-
ność cywilna opuści rejon działań wojen-
nych. 

Zadanie załatania pękniętej linii frontu 
na północ od Bladen i obrony wsi spoczęło 
na przybyłych dwa dni wcześniej z okolic 
Görlitz (Zgorzelec) i wyładowanych 
w Gerndorf pozostałości szwabsko-
bawarskiej 17 DPanc. W praktyce z części 
tej dywizji utworzono grupę bojową 
(Kampfgruppe), składającą się z 40 Pułku 
Grenadierów Pancernych, 39 Pułku Pan-
cernego w sile batalionu oraz batalionu ar-
tylerii (27 Pułk). Josef Ossadnik w „Land 
zwischen den Mächten: Das ehemalige Ös-
terreich-Schlesien ("Westschlesien") 1740-
1945 und die Schlacht von Mährisch-
Ostrau vom 16. 3. bis 7. 5. 1945” podaje, 
że ostatni adiutant 40 Pułku oszacował siły 
Kampfgruppe 17 DPanc na niespełna 1600 
ludzi i ok. 30 czołgów, co stanowiło nieca-
łe 40% stanu dywizji. 

Był ponury, deszczowy poranek, we 
czwartek 22 marca 1945 r. Walki o Leobs-
chütz wciąż jeszcze trwały. Po wschodniej 
i zachodniej stronie miasta płonęły wsie. 
Tego dnia Rosjanie rozpoczęli natarcie na 
długości frontu od Pilgersdorf 
(Pielgrzymów) po Bauerwitz (Baborów). 
O 5:00 rozpoczęło się przygotowanie arty-
leryjskie. Sowieckie pociski spadły na sta-
nowiska niemieckie, które rozciągały się 
na linii Dreimühlen (Sucha Psina) - Huber-
tusruh (Wojnowice) - Neudorf (Nowa 
Wieś Głubczycka). Pod silnym ostrzałem 
znalazł się także Bladen. Po nastaniu świtu 
deszcz powoli ustępował, a na spowitym 
dymem niebie pojawiły się radzieckie sa-
moloty bombowo-szturmowe. O godzinie 
9:00 ze wzniesień położonych na północ 
od Włodzienina ruszyły na wieś silne so-
wieckie związki pancerne. Za czołgami 
nadciągała piechota, która podążała wąwo-
zem w pobliżu Neudorf. Na południe od 
betonowej szosy Neudorf-Sauerwitz 
(Zubrzyce) siły Rosjan rozwinęły się we 
front szeroki na ok. 2 km i skierowany na 
Bladen. Mniej więcej w tym samym cza-
sie, ok. godz. 9:00 przed południem, rosyj-
ski pocisk artyleryjski trafił w niemiecki 
punkt obserwacyjny, znajdujący się w wie-
rzy kościoła p.w. św. Mikołaja we Wło-
dzieninie, niszcząc jej górną część. Na 
wieś spadały bomby. 

Kampfgruppe 17 Dpanc otrzymała roz-
kaz przeprowadzenia kontrataku przez 
Bladen w kierunku Leobschütz. Jak wyni-
ka z relacji świadków, które zebrał Georg 

Beier w „Die Dörfer des Kreises Leobsch-
ütz 1914-1946“ ok. południa wzdłuż drogi 
z Löwitz (Lewice) do Hennerwitz pojawiła 
się grupa ok. 50 pojazdów pancernych. 
Całe zgrupowanie rozciągało się na dłu-
gość ok. 700 m. Radzieckie lotnictwo ata-
kowało w poprzek kolumny zrzucając 
bomby, które jednak nie trafiały. Jednostki 
17 Dpanc przejechały przez Bladen i fron-
tem szerokim na ok. 1 km stanęły przeciw-
ko Rosjanom w kierunku Josefstahl (inna 
nazwa Bladener Kolonie, dziś Włodzienin 
Kolonia). Między Badenau i Neudorf 
a Bladen doszło do trwających do wieczo-
ra walk. Dowództwo radzieckie rzuciło na 
ten odcinek frontu znaczne siły pancerne. 
Pododdziały 17 DPanc przystąpiły do 
kontrataku samotnie, bez wsparcia sąsia-
dujących dywizji, które z uwagi na to, że 
Rosjanie przełamali front także w innych 
miejscach zostały skierowane w charakte-
rze „straży pożarnej” do ryglowania wyło-
mów. Mimo tego, w krótkim czasie natar-
cie 5 Korpusu zostało rozbite przez 
Kampfgruppe 17 DPanc.  

Napór Armii Czerwonej pod Bladen, 
z braku dostatecznej liczby czołgów, 
Niemcom udało się powstrzymać m.in. 
dzięki transporterom opancerzonym pie-
choty SdKfz 251/22 z bardzo skutecznym 
działem przeciwpancernym kal. 7,5 cm.  

Foto: second-world-war-hu.webnode.hu 
Pomimo początkowego sukcesu, nie-

mieckie kontruderzenie utknęło ok. kilo-
metra od Badenau. Teraz Armia Czerwona 
przejęła inicjatywę. Walki trwały do wie-
czora. Sowieci przypuścili cztery szturmy 
w kierunku Bladen. Każdy z nich udało się 
Niemcom odeprzeć. Pole walki pokryte 
było płonącymi wrakami. Według relacji 
zebranych przez Georga Guntera 
w „Letzter Lorbeer” tego dnia Kam-
fgruppe 17 DPanc zniszczyła na północ od 
Włodzienina 59 radzieckich czołgów 
i dział pancernych. Wiele z nich paliło się 
przez całą noc. W wąwozie na wschód od 
szosy pomiędzy Włodzieninem a Bogda-
nowicami stały trzy zniszczone czołgi typu 
T-34 w odstępach zaledwie kilkumetro-
wych. 

Tego dnia Niemcom, za cenę znacznych 
strat w ludziach, udało się powstrzymać 
atak. Nazajutrz Rosjanie zaatakują z jesz-
cze większą siłą. 

Łukasz Iluk  
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Mi ędzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 9 – 11 lat 
W dniu 21 lutego 2015 roku w hali sportowej przy 

Gimnazjum w Branicach został zorganizowany 
„Mi ędzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla 
dzieci w wieku 9-11 lat”. 

Organizatorami turnieju była Gmina Branice i Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Branicach, który reprezento-
wany był przez nauczyciela wychowania fizycznego 
a zarazem trenera drużyny „Orła” Branice Łukasza Kę-
dzierskiego. 

W rozgrywkach udział wzięły drużyny: Sokol Hola-
sovice (Czechy), Polonia Głubczyce, która miała wy-
stawić dwie drużyny, ale niestety ze względów zdro-
wotnych wystawiła jedną i „Orzeł” Branice. 

Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż. Po zaciętych i wyrównanych spotka-
niach rozgrywanych zgodnie z zasadami fair-play kla-
syfikacja końcowa turnieju przedstawia się następują-
co: 

I miejsce – „Orzeł” Branice 
II miejsce –  Polonia Głubczyce 
III miejsce –  Sokol Holasovice 
Zostały również przyznane wyróżnienia 

indywidualne dla zawodników: 
Najlepszym bramkarzem został zawodnik 

drużyny Sokol Holasowice Herbek Filip  
Królem strzelców został Igor Bedryj 

z „Orła” Branice, który zdobył 6 goli. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został 

wybrany Miłosz Ciapa z Poloni Głubczyce 
Opiekunowie drużyn: 

Piłkarskie potyczki juniorów 

28 lutego w hali ZGSz w Branicach odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej w kategorii juniorów. Do rozgrywek zgłosiło się 
6  drużyn. Turniej rozgrywano w systemie każdy z każdym, któ-
ry w tej sytuacji był najbardziej obiektywny w wyłonieniu zwy-
cięzców. Po zaciętych i stojących na wysokim poziomie me-
czach, którym przyglądało się spore grono miłośników futbolu, 
końcowa klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:  

1. miejsce FC Łapanka w składzie: Kacper Adamski, Szy-
mon Malinowski, Marek Malinowski, Filip Bieniarz, Kamil Ka-
wecki, Krystian Maruszczok i Bartosz Mazurkiewicz. 2. miejsce 
FC Posucice vel Pędzące Banany, 3. miejsce Wódka, 4 miej-
sce FC Qatar, 5 miejsce Zryw Wysoka oraz 6 miejsce Czarni  

z Narni. Wybrano również najlepszych zawodników turnieju. 
Najlepszym bramkarzem został Sławek Szelepa (FC Posucice), 
Królem Strzelców został Marek Malinowski (FC Łapanka),  
a najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Jakub i Mateusz 
Poleszczuk (FC Posucice). 

Dyplomy drużynom i statuetki najlepszym zawodnikom wrę-
czał Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. 

Organizatorem turnieju i fundatorem nagród była Gmina Bra-
nice. Mecze sędziowali Kazimierz Suliga i Edward Czyszczoń. 

W trakcie turnieju wszystkim uczestnikom zapewniono napoje 
i gorące przekąski.  

Redakcja 
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O G Ł O S Z E N I E 
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUD ŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH 

Działając w oparciu o przepis art.24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) 

O g ł a s z a 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.  
zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Gminy Branice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze-

nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 
 
 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

 
 
 
 
 
 

Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz.139) oraz 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127, poz.886)  

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wskazań, a w przy-
padku braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. z 
2002r. Nr 8, poz.70). 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.  
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą ilości wo-
dy pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy 
wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług . 

Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu. 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców 

usług.  
Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego 
                                                     Gospodarki Komunalnej w Branicach 
                                                         mgr inż. Anna Kruczek 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena / Stawka 

Jednostka miary 
netto z Vat 

1. 2 3 4 5 6 
1. Gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy, woda na cele przeciw-
pożarowe. 

1. Cena za1m3  dostarczonej wody. 

2. Stawka opłaty abonamentowej 
wodomierz. 

3,00 
  
1,63 

3,24 
  
1,76 

zł/m3 
  
zł/odbiorcę/m-c 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena / Stawka 

Jednostka miary 
netto z Vat 

1 2 3 4 5 6 
  Gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy. 
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków. 6,06 6,54 zł/m3 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Branice 
Właściciele, użytkownicy nieruchomości 

W związku z obowiązkiem wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia nieczystości płynnych - szambo lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków informuję, że zostaną przeprowadzone kontrole wynikające z ustawowego nadzoru Wójta. 
W celu udokumentowania wykonania tego obowiązku należy w przypadku:  

− szamba - posiadać dokumenty potwierdzające jego opróżnianie przez firmy posiadające zezwolenie na ich wykonywanie na  
terenie Gminy (umowa, faktury), 

− przydomowej oczyszczalni ścieków - zgłoszenie jej eksploatacji oraz posiadać dokumenty potwierdzające usuwanie osadów 
ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.  

W przypadku stwierdzenia nie dopełnienia obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości wynikającego z Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach art. 5 ust.1pkt 3a i 3b (Dz. U.z 2013r. poz.1399), zostanie wszczęte postępowanie admini-
stracyjne nakazujące wykonanie powyższego obowiązku. 

Kontrola wykonania w/w obowiązków zostanie przeprowadzona wiosną tego roku. Proszę zatem podjąć działania w celu możli-
wości udokumentowania wyposażenia nieruchomości w niezbędne urządzenia do gromadzenia ścieków i ich systematycznego 
opróżniania (nie rzadziej niż raz na kwartał). Wobec powyższego licząc na zrozumienie i wagę problemu zwracam się z prośbą do 
mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa uwzględniając przede wszystkim wspólne bezpieczeństwo ekolo-
giczne oraz dbałość o estetykę, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na swojej posesji. 

Wójt Gminy Branice 
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INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Branice w dniu 5 marca 2015 roku zostało wywieszone ogło-
szenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość 

oznaczoną według: 
1. Działka nr 144/1 o pow. 0.1154 ha opisana w KW OP1G-

/00023927/8 położona w miejscowości Dzbańce. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest nieza-
budowana położona we wsi Dzbańce w sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych i gospodarczych oraz przystanku PKS bezpośred-
nio przy drodze powiatowej. Działka ma kształt wydłużonego 
wieloboku, miejscowo jest porośnięta dziko rosnącymi krzewa-
mi i drzewami do usunięcia. Uzbrojenie techniczne – nie wystę-
puje.  

3. Wartość nieruchomości - 11.223,00 zł. 
4. Wadium: - 1.122,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 
kwietnia 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli najpóźniej w dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłacą w/w wadium do 
kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/-
Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzę-
du Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na 
dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położe-
nia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lo-
kalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Branice w dniu 24 lutego 2015 roku zostało wywieszone 
ogłoszenie informujące o I przetargu ustnym nieograniczonym 

na nieruchomość oznaczoną według: 
1. Działka nr 407/2 o pow. 0.1207 ha opisana w KW OP1-

00033257/3 położona w miejscowości Niekazanice. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej – grunt 
rolny klasy II, jest niezabudowana położona we wsi Niekazani-
ce w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej, posiada 
bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej o nawierzchni asfalto-
wej. Działka ma kształt średnio korzystny – wydłużony prosto-
kąt i jest porośnięta dziko rosnącymi krzewami i drzewami. 
Uzbrojenie techniczne – nie występuje.  

3. Wartość nieruchomości – 7.732,00 zł. 
4. Wadium: - 773,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 
24 marca 2015 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy 
Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli najpóźniej w dniu 19 marca 2015 r. wpłacą w/w wadium do 
kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów 
o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie 
Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa 
się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż 
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące po-
łożenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lo-
kalnej: Informator Branicki. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Branice w dniu 16 marca 2015 roku z 
ostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu  

nieruchomości do sprzedaży  
oznaczonej według: 

1. Działka nr 211 opow. 0.0332 ha opisana w KW OP1G/-
00030563/0 położona w  miejscowości Jędrychowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana, poło-
żona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Działka ma 
kształt korzystny – regularny czworokąt. Zgodnie ze Stu-
dium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. Uzbro-
jenie techniczne - nie występuje. Dojazd jest możliwy  
z drogi o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. 

3. Wartość nieruchomości - 4.715,00 zł. 
4. Wadium: - 472,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetar-

gu. 
Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiado-

mości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach gazety lo-
kalnej Informator Branicki. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 

INFORMACJA  
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Branice w dniu 16 marca 2015 roku zostało wywieszone obwieszczenie 
o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 287/1 o pow. 0.0215 ha opisana w KW OP1G/00023178/2 
położona w  miejscowości Branice, ul. Kościelna 7a. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość jest zabudowana budynkiem nr 7a, obecnie nieużytko-
wanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem czę-
ściowo użytkowym o pow. użytkowej 215,50 m2. Nieruchomość jest 
położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, kościoła katolickie-
go, Urzędu Gminy Branice i Marketu „Biedronka”. Działka jest 
kształtu – regularnego wielokąta. Zgodnie ze Studium stanowi teren 
zainwestowany /zabudowany/. Uzbrojenie techniczne - elektryczne, 
wodociągowe, c.o., i kanalizacja sanitarna do szamba. Obiekt wcze-
śniej pełnił funkcję biurową i usługową. Dojazd jest możliwy z drogi 
o nawierzchni asfaltowej.  

3. Wartość nieruchomości - 69.661,00 zł netto. 
4. Wadium: - 6.966,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona zosta-
nie umieszczona na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 
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W lutym 2015r. 

Urodzili się 
1. Czeszyk Antoni - Lewice. 

2. Uchyła Nina - Branice. 

3. Pierlak Ksawery - Wysoka. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek 
małżeński 

1. Pączko Tomasz (Branice) - Wija Kata-
rzyna (Godów). 

2. Golas Barbara (Lewice) - Toczyski 
Paweł (Warszawa). 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

 

Odeszli 
1. Szmak Franciszek - lat, 67 Wódka. 

2. Górna Wanda - lat, 65 Boboluszki. 

3. Lewandowski Stanisław - lat, 63 DPS 
Dzbańce. 

4. Janowski Józef - lat, 82 Gródczany.  

5. Zabłocka Janina - lat, 87 Wódka. 

6. Juroszek Anna - lat, 89 Dzierżkowice. 

7. Niemiec Eugeniusz - lat, 70 Dzbańce-
Osiedle. 

8. Ćwikła Lucjan - lat, 64 DPS Branice. 

9. Rzeszutek Janina - lat 91 Dzbańce-
Osiedle. 

Cześć Ich pamięci ! 

 

W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6759 mieszkańców,  
w tym 3480 kobiet. 

w lutym 2014 r.  
było nas 6803 osoby. 


