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A   k   t   u   a   l   i   a 

Biedronka w Branicach 
 Na kilka dni przed świętami ponownie oŜył pawilon.   Po zmianie kilku han-

dlowców i jednego właściciela 
portugalska spółka kupiła pawi-
lon na licytacji  przeprowadzonej 
przez komornika.  
Wydaje się ,   Ŝe siecią  
„Biedronek” kieruje zespół  zna-
komitych handlowców, którzy 
hołdują zasadzie : „mały zysk 
jednostkowy, a duŜy obrót” i za-
rabia się więcej. Z zadowoleniem 

odnotowujemy powstanie kilku nowych miejsc pracy i wyjaśniamy, Ŝe ani Rada 
Gminy ani Wójt nie mają wpływu na zachowania właścicieli nieruchomości. Podsta-
wową  zasadą  ustroju demokratycznego jest swoboda dysponowania własnością.  

Branice 

Spotkanie z posłem 

 

       W przeddzień Wigilii BoŜego Naro-
dzenia Pan poseł Adam Krupa był opro-

wadzany przez 
Dyrektora Szpita-
la Pana Krzyszto-
fa Nazimka po 
zarządzanej przez 
niego jednostce. 
Po wizycie korzy-
stając z zaprosze-
nia spotkał się z 
członkami stowa-
rzyszenia absty-
nenckiego w ich 
siedzibie - bardzo 

gustownie wyremontowanym klubie 
„Amicus”.  
Krótkie spotkanie było okazją dla Pana 
posła by na publicznym forum pochwalić   
Dyrektora Nazimka za skuteczne wypro-
wadzanie Szpitala z zapaści. Dyrektora 
chwalili teŜ i inni uczestnicy spotkania.  
Pan Dyrektor pochwały skwitował Ŝar-
tem mówiąc, Ŝe „nie grzeszy ten kto ka-
dzi, ale ten co wącha”. 
Mimo dnia przed wigilijnego posłowi z 
sali zadano kilka pytań. Dotyczyły one 
zachowań posła PO Palikota, ustawy 
zdrowotnej etc.  Na pogłębione odpowie-
dzi  nie było czasu. Poseł to teŜ człowiek 
i Ŝony wzywającej do powrotu do domu 
musi słuchać.  
Prezes Stowarzyszenia Pan W.Chuchla 
zapowiedział, Ŝe kolejne spotkanie z 
posłem zorganizuje wiosną.   
________________________________ 
Uciechowice 
 

Wyjazd z pola 
 W nowej technologii wykonane 
zostało 150 mb drogi wyjazdowej z pól. 
Mieszkańcy Uciechowic mogą być pew-
ni, Ŝe w tym miejscu droga powiatowa 
nie zostanie zabrudzona błotem. Jeśli 
technologia nie zawiedzie to moŜna mieć 
nadzieję na budowę kolejnych wyjazdów 
z dróg polnych. 
________________________________ 
Branice 

Spółka Wodna 
 

 Walne Zebranie Spółki Wodnej 
dokonało wyboru nowego Prezesa.  
Po rezygnacji Pana Zyznawskiego funk-
cję z wyboru przejął Pan Tadeusz Zapo-
toczny.  
 

 

Sprostowanie 
 

 W poprzednim numerze  1(54) 
popełniliśmy błąd. Na stronie 3 w środko-
wej kolumnie  informując zajętych miej-
scach przez solistów  przekręceniu ule-
gło nazwisko koleŜanek Anny i Joanny 
Lupzik,  a zatem poprawny tekst powi-
nien brzmieć: 
 
„Klasy IV-VI: 
II miejsce Klaudia Bogusz, Karolina 
Pawęska ze SP w  Branicach, 
III miejsce Joanna Lupzik SP Branice.  
   
Gimnazja: 
II miejsce Anna Lupzik G.Branice”. 
 
W kategorii Przedszkola i klasy O pomi-
nęliśmy zdobywczynię trzeciego miejsca 
Wiktori ę Kyrcz z Przedszkola Katolic-
kiego. 
 
Przepraszamy.   

Ogłoszenie  

 

Informujemy mieszkańców, którzy 
opłacają naleŜności za mieszkanie 
komunalne lub za komunalny lokal 
uŜytkowy - garaŜ, Ŝe z dniem 01-01-
2009 powinni dokonywać wpłat na kon-
to Urzędu Gminy Branice  
Nr 53886700052001000040110001 w 
BS Branice. Ksi ąŜeczki Opłat  będą 
dostarczone przez ZGM lub pocztą po 
15 grudnia 2008r   

 

Przypomnienie 
 Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przypomina 
zapominalskim rodzicom  o ko-
nieczności złoŜenia wniosku na 
doŜywianie swojej pociechy cho-
dzącej do szkoły. Wnioski składają 
rodzice, których dzieci z tego 
świadczenia korzystały w ubiegłym 
roku, a takŜe Ci którzy spełniają 
warunki określone w programie  
 „Pomoc państwa w zakresie doŜy-
wiania”. 
Zainteresowani szczegółami mogą 
się doinformować dzwoniąc do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej pod nr 077 4868 250, we-
wnętrzny 22 lub 23.  

 Podzi ękowanie 
     Gminna Biblioteka Publiczna w 
Branicach składa serdeczne po-
dziękowanie Panu Władysławowi 
Pączko za otrzymaną monografię 
„Historia Branic do 2003 roku”.  
Ta ksiąŜka to nie tylko ogromny 
trud badawczy, to takŜe pasja histo-
ryka miłośnika Branic. 

Studia  
pielęgniarskie   
w Branicach 

 

Medyczne Studium Za-
wodowe organizuje li-
cencjackie studia pie-
lęgniarskie.  
Zainteresowanych pro-
simy o pilny kontakt 
telefoniczny.  
 

Dzwoń pod nr   
           077 4868 665  
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Gmina Branice przy-
stapiła jako współpra-
cujący do projektu pn.: „Wioska internetowa – 
kształcenie na odległo ść na terenach wiej-
skich”  realizowanego przez Fundację Regional-
nej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie 
z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Opto-
land S.A. w ramach Działania 2.1a) Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz-
kich 2004-2006 ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

A   k   t   u   a   l   i   a 

 
Plany Wójta na 2009 rok   

      Jakie inwestycje s ą planowane w Nowym 
Roku? - z takim pytaniem zwróciliśmy się do Wójta 
Gminy Pana Józefa Małka. 
Planujemy cały szereg zadań, których wykonanie 
zaleŜy w głównej mierze od zakwalifikowania się do 
poszczególnych programów. Planujemy: 

 

1. Budowa kanalizacji w Lewicach i Michałkowicach 
w latach 2009-10 po zakwalifikowaniu do Regional-
nego Programu Operacyjnego (RPO). Koszt 7,5 
mln.zł 
2. Modernizacja oczyszczalni w Branicach. Wniosek 
skierowany do Funduszu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich do ujęcia w planie na lata 2010-11. Koszt 6,2 
mln zł 
3. Budowa wieŜy widokowej – wspólnie z Czechami 
– we Włodzieninie w latach 2010-11       Koszt 800 
tys.zł 
4. Zakup sprzętu dla Ochotniczych StraŜy PoŜar-
nych - w realizacji.                          Koszt 2,0 mln zł 
5. Ocieplenie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.                                                                 
Koszt 1,3 mln zł 
6. Wykonanie remontu kapitalnego budynku po 
„Ŝłobku” za pieniądze pozyskane na restaurację te-
renów zdegradowanych. Znajdą w nim siedzibę or-
ganizacje pozarządowe i hotel.        Koszt 2,1 mln zł 
7. Wybudowana zostanie droga Lewice – Zubrzyce.  
I etap wykona Gmina Branice, II etap  wykona: sa-
morząd powiatowy z wojewódzkim. Inwestycja zre-
alizowana będzie w latach 2009 – 10. 
8.Trwają  negocjacje z czeskimi samorządowcami 
dotyczące moŜliwości korzystania z obiektów spor-
towych przez naszą młodzieŜ, w tym z lodowiska. 
9.Powstanie sześć parkowych miejsc spotkań. 
10. Trzeba będzie rozwiązać problem organizacyjny 
przy wprowadzeniu sześciolatków do szkół. 

Doroczne nagrody przyznawane przez Radę Powiatu Głub-
czyckiego „ za promocję powiatu i dla osób przyczyniających 
się do rozwoju ziemi głubczyckiej”  otrzymali: 
> Niepubliczna Przychodnia Familia w Głubczycach,                               
> pułkownik Jan Zadworny z Opolskiej Brygady Logistycz-
nej, 
> Wójt Gminy Branice Józef Małek . 

 Pan Wójt Gminy Józef Małek serdecznie dziękuje ra-
dzie pedagogicznej Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w 
Branicach za złoŜenie wniosku i jego skuteczne umotywo-
wanie.                                                                              
Przypomnijmy, Ŝe w ubiegłym roku  Głubczyckiego Lwa 
otrzymał Pan Edward Czyszczoń - trener licznej i odnoszą-
cej sukcesy grupy swoich wychowanków. Obu „Lwom” ser-
decznie gratulujemy.  

Interpelacje radnych 
zgłoszone w trakcie grudniowej  sesji Rady Gminy. 
 

Radny Jan Zakowicz przypomniał o konieczności  pilnego roz-
grupowania obiektu po byłej świetlicy wiejskiej w Turkowie. 
Radny Zdzisław Telega prosi Wójta Gminy o pośrednictwo w 
interwencji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na drodze powiato-
wej Branice – Wysoka. Zniszczona i nie naprawiana nawierzch-
nia oraz rozrastające się krzaki  na poboczach, które zmniejszają 
uŜytkową szerokość jezdni   stwarzają powaŜne zagroŜenie dla 
uczestników ruchu. Pan radny przypomina, Ŝe jest to jego kolejna 
interpelacja w tej samej sprawie. Na poprzednią Starostwo nie 
zareagowało. Druga interpelacja złoŜona przez Pana Zdzisława 
dotyczy tego samego problemu, który występuje na drodze po-
wiatowej Głubczyce-Wiechowice. 
Trzecia interpelacja Pana radnego dotyczy środków finansowych 
na zabezpieczenie obiektów przejętych od samorządu wojewódz-
kiego. 
Pan radny Janusz Mokrzycki poprosił o uzupełnienie tablic z 
nazwami ulic w Branicach. 
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 M inęły dwa lata jak 

Pan Krzysztof Nazimek stał 
się dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala 
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w 
Branicach. Przed Radą Gminy i zapro-
szonymi  gośćmi*  przedstawił swoje 
osiągnięcia.                                              
Jest się czym pochwalić.  W 2006 roku 
gdy rozpoczynał rządy, Szpital liczył 393 

łóŜka przez, 
które prze-
winęło się 
2655 cho-

rych, a wskaźnik obłoŜenia wynosił 
91,5%. Dzisiaj, na koniec 2008 roku 
liczba łóŜek wzrosła do 444, przewinę-
ło się 
przez nie 
2813 pa-
cjentów 
co dało 
bardzo wysoki, bo aŜ 96,3% wskaźnik 
wykorzystania łóŜka. Wzrosły przy-
chody z działalności z 18 310 121zł do 
20 589 501zł. Radykalnej poprawie 
uległ wynik finansowy z minus 

992 138zł  wzrósł 
do 1 101 000pln. 

Nie było by to moŜ-
liwe gdyby Pan Dy-
rektor nie pochodził 
za środkami. Głów-
nym źródłem przy-
chodów jest kon-
trakt, wynegocjowa-
ny i podpisany z 
Narodowym Fundu-
szem Ochrony 
Zdrowia na usługi 
lecznicze. Drugim 
źródłem finansowa-
nia stała się dotacja 
Urzędu Marszał-
kowskiego w wyso-
kości 2,5 mln zł, a 
trzecim  - 
2 070 000zł  otrzy-
mane z Minister-
stwa Zdrowia. 

W przeciągu oma-
wianych dwu lat 
Ŝycia Szpitala zmie-
niło się sporo. Zor-
ganizowana została 
ponownie admini-
stracja. Opracowano 

podstawowe dokumenty zakładu, a nadto 
ponowiono współpracę ze Szpitalem w 
Opavie. Nie obyło się teŜ bez wydawania 
pieniędzy na bieŜącą działalność i re-
monty, a było tego sporo. Wymieniono 
windy, wyremontowano dachy, dokona-
no renowacji stolarki, wykonano remon-
ty łazienek, po liftingu jest Ośrodek Te-

rapii Uza-
leŜnień. 
Zakupiono 
sprzęt do 
sprzątania 

posesji i nową karetkę. Dyrektor wspo-
mniał równieŜ o pomocy jakiej udzieliło 
i udziela Stowarzyszenie Caritas Christii. 
Dzięki działaczom tego stowarzyszenia 
moŜliwy był remont kolonad, a takŜe sal: 
konferencyjnej i kominkowej. 

I tyle albo aŜ tyle -  w skrócie. Jest to 
jednak sporo - zwaŜywszy, Ŝe jeszcze w 
2006 roku wisiało nad Szpitalem widmo 
jego zamknięcia. Dzisiaj gdy jednostka 
juŜ nie sprawia kłopotów ekonomicz-
nych właścicielowi takiej prognozy nikt 
nie stawia. Dla potwierdzenia sukcesu 
radni i  goście zostali zaproszeni na 
otwarcie wyremontowanego oddziału,  
spełniającego normy unijne. Siedemdzie-
sięciu łóŜkowy oddział został wyposaŜo-
ny we wszystko co niezbędne.  
 

Podziękowania 
 

Bez pomocy z róŜnych stron ten suk-
ces nie był by moŜliwy, w związku z 
tym dyrektor Nazimek złoŜył podzię-
kowania: 
Zarządowi Województwa, Samorzą-
dowi Gminy i  Wójtowi, Prezesowi 
Stowarzyszenia Caritas Christi  sio-
strze Joachimie, proboszczowi Aloj-
zemu Nowakowi, swojemu zastępcy 
Gospodarczykowi, księgowej, ordy-
natorom, oddziałowym i wszystkim 
pracownikom. 

Wyleczył SzpitalWyleczył Szpital  
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*Goście 
Józef Małek – Wójt Gmi-
ny Branice, 
Piotr Kukuczka – Zastęp-
ca Wójta Gminy Branice, 
Teresa Karol – Wicemar-
szałek Województwa 
Opolskiego, 
Stanisław Łągiewka Dy-
rektor Departamentu 
Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej 
Mieczysław Wojtaszek - 
Zastępca dyrektora Opol-
skiego Centrum Zdrowia 
Publicznego 
Zbigniew Ziółko – Rad-
ny Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, 
Krzysztof Nazimek – 
Dyrektor Szpitala w Bra-
nicach, 
Waldemar Mrowiec – 
Zastępca Dyr. ds. Me-
dycznych 
Krystyna Sobota – Główna Księgowa Szpitala w Branicach. 
Tadeusz Krupa - Radny Powiatowy, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatowy i Dyr. Zespołu 
Szkół w Branicach, 
Małgorzata Jaskółka - Psycholog i członkini Rady Spo-
łecznej Szpitala w Branicach, 
Hubert Gargula – Przedstawiciel Związków Zawodo-
wych Szpitala w Branicach, 
Kierownictwo Stowarzyszenia Caritas Christi na czele z 
Panią Zofią Humeniuk, 
Jarosław Gospodarczyk – Kierownik Działu Administra-
cyjno – Technicznego Szpitala  
w Branicach, 
Alojzy Nowak – ksiądz proboszcz Parafii św. Rodziny 
przy Szpitalu w Branicach, 
Sołtysi 

 

Plany Dyrektora K.Nazimka 
 

Praca nad zmianą przyzwyczajeń. 
Zwiększenie zatrudnienia lekarzy. 
Remont pawilonu „K”. 
Zakończyć remont oddziału psychiatrii sądowej. 
Wykonać II etap remontu kolejnego oddziału psychiatrii sądo-
wej. 
Ogłoszenie przetargu na wynajem magazynu TR z przeznacze-
niem na pralnię. ObniŜy to koszta prania, bo da czynsz za 
dzierŜawę obiektu, a nadto powstaną nowe miejsca pracy. 

Za co dyrektor Nazimek 
dziękował Radzie Gminy    
i Wójtowi ?  

Krótko – za wsparcie ekonomiczne, 
czyli przejęcie niechcianego majątku, za 
który Szpital powinien płacić gminie 
podatek, a poza tym coś z nim zrobić – 
remontować albo zgruzować.  
Ten cięŜar gmina wzięła na siebie. 
W 2006 roku wymiar podatkowy wyno-
sił 94 379zł, a w 2008  -  55 686zł, czyli 
o 38 693zł mniej wpłynie do kasy gmin-
nej.  
Do tego dodajmy umorzenia zaległości 
315 921,50zł podatku i 26 683,70zł od-
setek . 
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BOśE NARODZENIE  
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w  Przedszkolach 
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Pro memoriam 

Odeszli 
 

W  grudniu  2008r.: 
 

Guziński Piotr  lat 70 w Branicach, 
Kucza Jan Piotr lat 60 w Branicach (DPS), 
Czepczor Franciszek lat 60 w Branicach, 
Szymański Karol lat 71 we Włodzieninie, 
Grzegorczyk Genowefa lat 75 z Lewic, 
Cieśla Stanisław lat 86 z Boboluszek, 
Miler Natalia lat 99 z Branic, 
Biernacki Jan lat 58 z Bliszczyc (DPS), 
Trojan Tadeusz lat 79 z Branic, 
Papuga Honorata lat 95 z Włodzienina. 
___________________ 

 

Urodzili się 
Soczyński Miłosz Tomasz -              
Dzierzkowice, 
Nowak Maja Weronika - Branice, 
Rogalski Karol Jan - Boboluszki, 
Lubaszewski Adam Piotr - Gród-
czany. 
  _______________________________ 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

 Głowacki Sebastian z Chojnowa z 
Proskurnicką Magdaleną z Jakubo-
wic. 
Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7233   
mieszkańców 

W tym 3728 kobiet  
 

Branice, dnia 29.12.2008 r. 
Nr AN.7441b/ 11 / 2008  

OGŁOSZENIE 
     Wójt  Gminy Branice, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r . z późniejszymi  zmianami ) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2007 r w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
w sprawie oddania w dzierŜawę niŜej wymienionego lokalu uŜytkowego: 
-  działka Nr 152/11 opisaną w KW 21372, 
powierzchnia pomieszczenia uŜytkowego wynosi 47,52 m2 
lokal jest usytuowany w miejscowości Branice,  
nieruchomość ta stanowi część składową basenu kąpielowego „Fala” w Brani-

cach. 
stawka miesięczna czynszu dzierŜawnego wynosi 292,00 zł, 
wadium: 58,00 zł 
forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa lokalu na okres 3 lat.  
1.DzierŜawca z tytułu dzierŜawy lokalu uŜytkowego będzie zobowiązany do 
uiszczania opłat z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wysta-
wionej przez organ podatkowy. Natomiast opłaty za wszelkie media dzierŜawca 
zobowiązany do uiszczania na podstawie zawartych przez siebie umów do uŜy-
wania pomieszczenia.  
2. W przypadku gdy oferentem jest osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat dzierŜa-
wiła mienie gminne osoba ta winna wykazać terminowo regulowane naleŜności 
wobec Gminy. 
  Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. 
U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy zostanie doliczony podatek VAT we-
dług stawki 22%.  
    Przetarg w sprawie przedmiotowej dzier Ŝawy odb ędzie si ę w dniu 
29 stycznia 2009 roku  

o godzinie 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 
( I piętro – sala konferencyjna).  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 23 
stycznia 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice 
BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002  lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , 
przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Brani-
ce. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotycz ące poło Ŝe-
nia nieruchomo ści i numer działki . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od mo-
mentu odwołania lub zamknięciu przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej 
nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na 
konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jedno-
cześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w 
terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy 
Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

      Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl 
Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.           

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                                                
Wójt Gminy Branice 

   mgr Józef Małek 
                     

Nabór 
Zespół Szkół w Branicach 

ogłasza nabór 
do Medycznego Studium Zawodo-
wego o kierunku terapia zajęcio-
wa w systemie dziennym dwulet-
nim. 
do Policealnej Szkoły dla Doro-
słych w kierunkach: 
• opiekun medyczny, w sys-

temie jednorocznym, 
• opiekun w domu pomocy 

społecznej, systemie dwu-
letnim. 

Zapisy w sekretariacie Szkoły. 
Telefon nr 077 4868 665 


