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we wszystkich innych - tam gdzie to 
niezbędne. Termin upływa 15 września 
br. 
____________________________ 
Jabłonka 
 

„Schetynówka” 
 Wójt Gminy złoŜył wniosek do 
Narodowego Programu Odbudowy (w 
Ŝargonie samorządowców nazywanym 
„schetynówka” od nazwiska pomysło-
dawcy Ministra Schetyny) o środki 
finansowe na remont kapitalny drogi z 
Uciechowic do Jabłonki. Realizacja 
projektu nie tylko poprawi przejazd 
między wioskami ale takŜe przysporzy 
doznań estetycznych wraz z poprawą 
bezpieczeństwa w okolicy szkoły pod-
stawowej w Uciechowicach. 
____________________________ 
Włodzienin 

WieŜa 
 Trwa kompletowanie dokumen-
tacji w celu uzyskania pozwolenia bu-
dowlanego na przekształcenie ruin wie-
Ŝy kościoła św. Mikołaja na wieŜę wi-
dokową.  
Koszt to 960 tys. + 15% udział gminy.  
____________________________ 
Cztery parki 

Rekreacja 
  1,2 mln złotych powinno wpły-
nąć na konto gminy po rozstrzygnięciu 
konkursu na Parkowe Miejsca Spotkań. 
Na tym etapie wybrańcami są  wsie 
Branice, Bliszczyce, Grodczany i Wło-
dzienin. Finansowane będą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
___________________________ 
Branice 

Zakupy 
 Przygotowywana jest specyfika-
cja przetargowa pod zakup samocho-
dów straŜackich i łodzi motorowych Te 
ostatnie posłuŜą do ćwiczeń i w przy-
padku powodzi. 
_______________________________ 
Wódka 

Podziękowanie 
 Wszystkim mieszkańcom Wód-
ki za wspaniałe przygotowanie  i prze-
prowadzenie DoŜynek Gminnych ser-
deczne podziękowanie składa: 
 

         Józef Małek Wójt Gminy Branice 
_______________________________ 
 
    W poprzednim numerze „IB” w arty-
kule Pani Sylwii Brzozowskiej znalazło 
się zdjęcie dołączone przez pomyłkę  
i nie dostrzeŜone przez korektora.  
Obie Panie przepraszamy. 
                                    Redakcja 

Branice-Lewice 
 

Kanalizacja 
 Ku końcowi zmierza budowa kanali-
zacji przesyłowej z Lewic przez Michałkowi-
ce do Branic, ale to dopiero początek. W 
okresie jesienno– zimowym będzie do wyko-
nania kanalizacja wewnątrz wsi. Będzie to 
etap najtrudniejszy, poniewaŜ trzeba będzie 
przebijać się przez podwórka, ogródki, ulice i 
przez wszystko to co się znajdzie po drodze.  
Inwestycja zostanie ukończona w lipcu 2010 
roku, a w sierpniu i we wrześniu zostaną do 
niej podłączone domostwa  mieszkańców 
wymienionych wiosek.  
Udział mieszkańców skalkulowany w postaci 
przyłącza wynosi po 753 zł. 
_____________________________ 
Lewice-Zubrzyce 
 

Droga 
 Po rozwiązaniu problemów, o których 
pisaliśmy wcześniej ruszyła budowa drogi z 
Lewic do Zubrzyc (I etap). Teraz, gdy odda-
jemy ten numer „IB” do rąk czytelników 
kończy się układanie krawęŜników i trwają 
końcowe prace przy podbudowie nawierzch-
ni. Do końca października wykonany zostanie 
pierwszy odcinek jezdni z poboczami leŜący 
na terenie Gminy Branice. Drugi odcinek 
znajdujący się juŜ na terenie Gminy Głubczy-
ce - po spełnieniu całego szeregu obietnic - 
powinien być oddany do uŜytku w końcu 
przyszłego roku. Przypomnę, Ŝe Wójt Gminy 
Branice zlecił wykonanie i zapłacił za doku-
mentację drogi naleŜącej do Głubczyc, a teraz 
dokumentacja uzupełniana jest o dodatkowe 
niezbędne załączniki, po to by Gmina Głub-
czyce mogła wystąpić o pozwolenie budowla-
ne. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
Burmistrz Głubczyc wystąpi do Regionalnego 
Programu Operacyjnego z wnioskiem o sfi-
nansowanie inwestycji. Wniosek będzie opie-
wał na 4 mln złotych i ma szanse być złoŜo-
nym na przełomie 2009/10 i jeśli tak się sta-
nie to przetarg na wykonanie robót odbędzie 
się wiosną.  
Tyle w wielkim skrócie. Biurokracja ma swo-
je wymagania i na przykład  „studium   od-
działywania na środowisko” nie da się nie 
wykonać jak i innych uzgodnień to wszystko 
trwa, potrzebuje czasu na załatwienie. A jak 
wszyscy wiemy droga jest potrzebna tylko 
mieszkańcom gminy Branice.  
_____________________________ 
  Branice-Boboluszki-Wysoka 

Przepraszamy 
 Wójt Gminy Branice Pan Józef 
Małek przeprasza mieszkańców Branic, 
Boboluszek i Wysokiej za opóźnienia w 
odbudowie i naprawach nawierzchni 
ulic.  
Zlecone roboty drogowe zostały wyko-
nane  w Jędrychowicach, Posucicach, 
Uciechowicach, Wódce i we Włodzieni-
nie. Natomiast oczekujemy na wykona-
nie zleceń w trzech wyŜej wymienionych 
miejscowościach i połatanie nawierzchni 

 DoŜynki Gminne – 
Wódka 2009 

  
 Poranne słoneczko od czasu do 
czasu zasłaniały chmurki, któraś na-
wet straszyła, Ŝe się zamieni w deszcz, 
ale w rezultacie skończyło się na kilku 
kroplach.  
Z kilkunasto minutowym opóźnie-
niem korowód doŜynkowy ruszył w 
rytmie marsza granym przez czeską 
orkiestrę dętą z Kobierzyc. Artystycz-
ny i estetyczny wyraz  nadawały jak 
zwykle znakomicie prezentujące się 
na czele korowodu nasze  maŜoretki. 
Wspaniale wyglądały wieńce Ŝniwne. 
Nie mówiąc juŜ o uczestniczących w 
imprezie zaprzyjaźnionych góralach z 
Istebnej. Była teŜ Pani Wójt Gminy 
Istebna Danuta Rabin. 
Na Mszę Św. do kościółka Świętej 
Tekli rolników i gości doŜynkowych 
wprowadzili księŜa przybyli z całego 
dekanatu, a takŜe z Opavy. Nie zabra-
kło teŜ Starostów z przylegających do 
granic naszej gminy czeskich wiosek.    
       Wójt Gminy Józef Małek przemó-
wienie swoje skierował do rolników i 
zaproszonych gości, starając się—tych 
drugich - zapoznać  z rolniczymi wa-
lorami naszej ziemi, a podziękowania 
i uznanie złoŜył rolnikom. DoŜynki 
swoją obecnością zaszczycili prawie 
wszyscy najwięksi nasi gospodarze. 
Była to teŜ okazja, którą wykorzystał 
Wójt do uhonorowania i wyróŜnienia 
najaktywniejszych.  
        Gospodynie z Wódki w między-
czasie przygotowały bardzo smaczny 
obiad (kilka róŜnych mięs, kilka suró-
wek, domowy rosół, ciasta) dla stu 
osiemdziesięciu zaproszonych gości. 
Do stołu podawały kelnerki o nieprze-
ciętnej urodzie - teŜ będące mieszkan-
kami Wódki. 
         Popołudnie wypełniły występy 
róŜnych zespołów: dziecięcych, folk-
lorystycznych i tanecznych. Branickie 
i gościnnie występujące. Festyn koń-
czyła zabawa taneczna zwieńczona  
girlandami sztucznych ogni. 
         Plac wypełniały stoiska gastro-
nomiczne. Wystawa Koła Łowieckie-
go „Muflon” oraz  stoisko 
„Braniczanek”,  które serwowały sa-
me smaczne  i wymyślne specjały.  
         I na koniec jeszcze jedno. Bez 
tego nie mógł bym skończyć tej notat-
ki – otóŜ tak pięknie odnowionej, zad-
banej wioski nikt nie pamiętał.  
Brawo mieszkańcy Wódki ! 
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KONKURS NA NAJLEPSZEGO DZIELNICOWEGO POWIATU GŁUBCZ YCKIEGO 
Dzielnicowy to osoba, która wysłucha, zajmie się sprawą i postara się pomóc. KaŜdy mieszkaniec naszego powiatu  bę-
dzie mógł oddać swój głos na najlepszego jego zdaniem dzielnicowego  w konkursie pn. „Dzielnicowy Roku”. Konkurs 
ten rozpoczyna się 10 września i potrwa do końca  2009 roku. MoŜecie Państwo  oddać swój głos, wycinając kupon i 
wypełniając go poprzez postawienie krzyŜyka w kwadracie przy nazwisku najlepszego Waszym zdaniem dzielnicowego 
naszego powiatu. Kupon moŜna przesłać pocztą na adres : Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach , ulica Chrobre-
go  6, lub osobiście wrzucić do jednej ze skrzynek  znajdujących się w  budynkach : starostwa i urzędów gmin. Istnieje 
równieŜ moŜliwość oddania swojego głosu  przez wysłanie e-maila na adres: rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl  z na-
zwiskiem wybranego dzielnicowego. Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 

TWÓJ  DZIELNICOWY 
REJON  I- Głubczyce 
st. sierż. Piotr Wilsz 
Bolesława Chrobrego, Bończyka , Bro-
niewskiego, Chopina, Gdańska, Gene-
rała Andersa, Kasprowicza, Kochanow-
skiego, Konopnickiej, Koszarowa, Ko-
ściuszki od ul. Gdańskiej do skrzyżowa-

nia z ulicą Kochanowskiego, Krakowska, Kwiatowa, 
Lwowska, Matejki, Mickiewicza, Miłosza,, Niepodle-
głości od ulicy  Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą 
Kochanowskiego, Osiedle Konstytucji 3-go Maja, Osie-
dle Tuwima, Plac I-go Maja, Powstańców, Reymonta, 
Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Wyspiańskiego, 
Żeromskiego. 
 

REJON II-Głubczyce 
st. sierż. Agata Aleksiejewicz 
Aleja Śląska, Dworcowa, Emilii Plater, 
Fabryczna, Garbarska, Kościuszki od 
skrzyżowania z ul. Kochanowskiego, 
Moniuszki, Niepodległości od   ulicy 
Kochanowskiego, Nowy Świat, Oświę-

cimska, Parkowa, I Armii Wojska Polskiego, Plac Armii 
Krajowej, Plac Szkolny, Plac Wiosenny, Plebiscytowa, 
Pocztowa, Rynek, Wałowa, Wodna. 
 

 REJON III- Głubczyce 
 sierż.  Grzegorz Borek  
Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa, 
Bukowa, Bytomska, Dębowa, Dzierżo-
nia, Gliwicka, Grunwaldzka, Jana Pawła 
II, Kasztanowa, Klonowa, Królowej Ja-
dwigi, Kręta, Marka, Plac Jana Pawła II, 

Plac Józefa, Plac Kościelny, Plac Stawowy, Plac Sporto-
wy, Piastowska, Polna, Ratuszowa, Sobieskiego, Sien-
kiewicza, Staszica, Stelmacha, Warszawska, Wiązowa, 
Wiejska, Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zielona, Żyt-
nia. 

 

Rejon IV- Głubczyce 
asp. Bogdan Grek 
Bałuckiego, Głowackiego, Karpacka, 
Karola Miarki, Klasztorna, Kolejowa, 
Kołłątaja, Kopernika, Kozielska, Krasiń-
skiego, Krnowska, Plac Zgody, Łąkowa, 

Morawska, Ogrodowa, Przyrowie, Pszczelna, Raciborska, 
Rożnowska, Stroma, Sosnowiecka, Sudecka, Zakonna, Opaw-
ska. 
 

REJON  V- Głubczyce 
st. sierż. Krzysztof Kaczanek 
Biernatów-  Biernatówek, Debrzyca, Głubczy-
ce Las, Głubczyce Sady, Grobniki, Klisino- Kli-
sinko, Kietlice, Królowe, Kwiatoniów, Lisięci-
ce, Lwowiany, Nowe Sady, Pomorzowice, Po-
morzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe, 

Stara Wieś, Studziennica, Tarnkowa, Zawiszyce, Żabczyce, 
Widok. 
 

REJON VI- Głubczyce 
st. sierż. Roman Borszowski 
Bernacie, Bernacice Górne, Bogdanowice , 
Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermięcice, 
Dobieszów, Krasne Pole, Krzyżowice, Lenarci-
ce, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mokre Wieś, 
Nowe Gołuszowice, Nowy Rożnów, Nowa 

Wieś Głubczycka, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Rady-
nia , Równe, Zopowy Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Gołuszowi-
ce. 

 

REJON VII-Baborów 
st. sierż. Jarosław Bartczak 
miasto Baborów 
 
 
 
 

REJON VIII- Baborów 
sierż. Marcin Kaczmar 
Babice, Boguchwałów z przysiółkiem Wierz-
bno, Czerwonaków, Dzielów, Dziećmarów, 
Księżo Pole, Raków, Rogów, Sucha Psina, 
Sułków,, Szczyty, Tłustomosty, Wierzbno. 
 
 

REJON IX- Kietrz 
sierż. Dariusz Strojny 
Głubczycka, Konopnickiej, Prusa, Reja, Zielo-
na, Lubotyńska, Mickiewicza, Kilińskiego, 
Sportowa, Kołłątaja, Mały Rynek, Wieżowa, 
Matejki, 3-go Maja, Kościuszki, Cegielniana, 
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Kwiatowa, Krasińskiego, Traugutta (do nr.11 B numery 
nieparzyste), Górska, Kościelna, Plac Biskupa Konrada, 
Kochanowskiego, Szpitalna, Polna, Niepodległości, 
Ogrodowa, Okopowa, Długa. 
 

REJON X- Kietrz 
sierż. sztab. Janusz Tratkowski 
Raciborska, Żymierskiego, Traugutta (od 
nr.13-66 parzyste), Wojska Polskiego, 
Fabryczną, Pocztową, Okrzei, Zatorze, 
Langenowska, Różana, Nadbrzeżna, Ży-
mierskiego, Zwycięstwa, Krotoszyn, 

Kombatantów, Nowa, Głowackiego. 
 

REJON XI- Kietrz 
sierż. Mariusz Czółno 
Ściborzyce Wielkie, Pilszcz, Pilszcz Osie-
dle, Dzierżysław, Gniewkowice, Kozłów-
ki, Rozumice, Ludmierzyce, Lubotyń, 
Wojnowice, Wojnowice PGR, Chróście-

lów, Nowy Dwór, Rogożany, Nasiedle, Nowa Cerekwia. 
 

REJON XII- Branice 
mł. asp. Zbigniew Wsiaki 
Branice, Bliszczyce i Michałkowice. 
 
 
 
 
 

REJON XIII- Branice 
mł. asp. Piotr Poleszczuk 
Wiechowice, Lewice, Włodzienin, Posuci-
ce, Kolonia Włodzienin, Wódka, Niekaza-
nice, Jabłonka, Dzierżkowice, Jakubowice, 
Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, 
Jędrychowice, Uciechowice, Turkowo, 
Wysoka, Kołduny, Grodczany. 
 

 

KUPON  DO GŁOSOWANIA  
 

  
REJON  NR. I- Głubczyce 
st. sierż. Piotr  Wilsz          
 
REJON NR. II- Głubczyce 
st. sierż. Agata  Aleksiejewicz  
 
REJON NR. III- Głubczyce 
sierż.  Grzegorz Borek  
 
REJON  NR. IV- Głubczyce 
asp. Bogdan Grek 
 
REJON  NR. V- Głubczyce 
 st. sierż. Krzysztof Kaczanek 
  
REJON  NR. VI- Głubczyce 
st. sierż. Roman Borszowski 
 
REJON  NR. VII- Baborów 
st. sierż. Jarosław  Bartczak 
 
REJON NR. VIII- Baborów 
sierż.  Marcin Kaczmar 
 
REJON NR.IX- Kietrz 
sierż. Dariusz Strojny 
 
REJON NR. X- Kietrz 
sierż. sztab. Janusz Tratkowski 
 
REJON  NR.XI- Kietrz 
sierż. Mariusz Czółno 
 
REJON NR. XII- Branice 
mł. asp. Zbigniew Wsiaki 
 
REJON NR. XIII- Branice 
mł. asp. Piotr Poleszczuk 
 
Jeśli chcesz oddać swój głos, wytnij kupon i wypełnij go stawiając  krzyżyk w kwadracie przy nazwisku najlepszego  twoim zdaniem dzielnicowego naszego po-
wiatu..  Możesz przesłać go pocztą na adres : Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach , ulica Chrobrego  6, lub osobiście wrzucić do jednej ze skrzynek  znaj-
dujących się w  budynkach : starostwa i urzędów gmin . Istnieje również możliwość oddania swojego głosu  wysyłając maila na adres: rzecz-
nik@glubczyce.policja.gov.pl  z nazwiskiem wybranego dzielnicowego. 
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Witam   
Oto moja "nasza" Branicka amatorska 
stacja meteoroligiczna  
http://www.branicemeteo.yoyo.pl/ 
dodam ze jest ona odnotowana w naszym 
kraju jak i na Swiecie  !      
mozna to zobaczycz tu  
http://sandaysoft.com/maps/cumulus-
map.php 
jesli mozna prosze o umieszczenie adre-
su inter. do stacji w informatorze Branic-
kim ,  
aby nasi mieszkancy jak i rodacy z za 
garnicy mogli ja odwiedzac  
   pozdrawiam  i dziekuje   
          mieszkaniec :)  
 
 
Od redakcji: list zamieściliśmy bez skró-
tów. Ze względu na dobrą pogodę odstą-
piliśmy od zasady, Ŝe anonimy lądują w 
koszu.  

 

Festyn 
 

W ostatni weekend lipca odbył 
się „Wielki dwudniowy festyn rodzinny”  
we wsi Jakubowice. Przygotowania były 
gruntowne, a zapał Jakubowiczan  
ogromny…  i nawet ulewa w pierwszym 
dniu festynu nie zniweczyła naszego 
zapału. Tak więc ze względu na 
„oberwanie chmury” , frekwencja nie 
była duŜa, ale impreza i tak się odbyła. 
Przygotowania zaczęliśmy od wymuro-
wania w czynie społecznym podestu do 
tańczenia i wykonanie zadaszenia nad 
miejscem dla zespołu muzycznego. 

Wszystkie stoiska były od samego rana 
przygotowane: loteria fantowa z róŜno-
ściami, ale teŜ i z Ŝywymi fantami (gęś, 
królik, gołębie), był gril z kiełbasą, ka-
szanką i roladą, nie zabrakło lodów, na-
poi, ciastek, kawy i herbaty. 
Ze Śląska przyjechał cały zestaw rozryw-
kowy dla dzieci i młodzieŜy: dmuchany 
pałac ze zjeŜdŜalnią i bandŜo, ścianą 
wspinaczkową oraz dwa stragany z za-
bawkami. Był teŜ kolorowy parowóz z 
cukrową watą i popcornem. 
     Punktualnie o godzinie 15³º syrena 

straŜacka ogłosiła rozpoczęcie pokazu 
gaśniczo-poŜarniczego, który wzbudził 
ogromne zaintereso-
wanie zwłaszcza zgro-
madzonych dzieci. 
Od siedemnastej za-
czął pięknie grać ze-
spół muzyczny 
„System” z Branic, 
któremu naleŜą się 
wielkie słowa uzna-
nia. DuŜym powodze-
niem cieszyła się lote-
ria fantowa – więk-
szość losów była 
sprzedana juŜ pierw-
szym dniu festynu, a 

resz-
ta w 
dru-
gim. 
Drugi dzień festynu 
juŜ był bez deszczu. 
Szkoda tylko, Ŝe ze-
spół rozrywkowy ze 
Śląska został pokona-
ny przez ulewę i juŜ  

pierwszego dnia po pierwszej godzinie 
festynu wyjechał.  To samo zrobili 
sprzedawcy zabawek, ale pozostali 
bohatersko trwali na swoich stanowi-
skach do późnych godzin wieczornych. 
O bezpieczeństwo uczestników zadbali 
straŜacy z naszej wioski. 
     Podsumowując tą imprezę, muszę 
stwierdzić, Ŝe w przygotowaniu tego 
festynu było zaangaŜowanych prawie 
50% mieszkańców. 
Wieś nasza z kaŜdym dniem staje się 
bardziej zadbana, czysta i mogę z czy-

stym sumieniem napisać – pięknieje z 
kaŜdym dniem. KaŜdy mieszkaniec stara 

się upiększać swoją posesję, a co najwaŜ-
niejsze zaczynają powoli włączać się i 
angaŜować w organizowanie róŜnych 
imprez i czynów społecznych na rzecz 
wsi. Na przykład urządziliśmy plac za-
baw dla dzieci, wszystkie urządzenia są 
wyremontowane i odmalowane. Mamy 
odremontowaną świetlicę, estetycznie 
urządzoną, z całym zapleczem kuchen-
nym. 
Natomiast w przyszłym roku planujemy 
urządzić – przy współpracy Gminy Bra-
nice – boisko sportowe z całym zaple-
czem oraz park – miejsce spacerów i 
spotkań mieszkańców wsi. Na początek 
tej inicjatywy teren parku juŜ jest wyty-
czony i zaprojektowany. 
 
Z up. Stowarzyszenia dla Odnowy Wsi oraz Rady 
Sołeckiej I.Cudniewicz 

Brawo Baborów ! 
 Co roku zwycięscy gminnych za-
wodów poŜarniczych z naszego powiatu 
spotykają się na zawodach powiatowych, 

których gospoda-
rzem jest  kolejna 
gmina. Tym razem 
osiem najlepszych 
druŜyn spotkało 
się w Baborowie. 
Trzeba powie-
dzieć,  Ŝe są to 
najlepsi z najlep-
szych. Tym razem 
pierwsze miejsce 
zajęli gospodarze. 
Pozostali musieli 
się zadowolić ko-
lejnymi lokatami. 

Nasi reprezentanci nie trafili na podium. 
Zastosowana przez  nich metoda skrócenia 
czasu poprzez eliminację jednej z czynno-

ści - 
zawio-
dła.  
 

Za rok 
będzie 
kolejna 
szansa. 
(jb). 
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      Branice, dnia 07.08.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 11 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E  

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 
261 poz. 2603 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)  

ogłasza 

 II przetarg ustny nieograniczony 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 5440, nr działki 215/2; 

  -  KW 28530, nr 214/1. 

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - działka nr 215/2 o pow.  0.1219 ha połoŜona w Wysokiej; 

   - działka nr 214/1 o pow.0.1294 ha połoŜona w Wysokiej. 

3/ Opis nieruchomości: 

   - w/w działki są niezabudowane, występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia. Uzbrojenie techniczne- w drodze energia 
elektryczna, droga dojazdowa o nawierzchni z trylinki. 

4/ Cena działek: 

    – działka nr 215/2    -    2.740,00 zł; 

    - działka nr 214/1       -  2.910,00 zł. 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  

    - działka nr 215/2     -   1.578,40 zł; 

    - działka nr 214/1       - 1.578,40 zł. 

6/ Cena nieruchomości łącznie: 

    - działka nr 215/2     -  4.318,40 zł; 

    - działka nr 214/1     - 4.488,40 zł . 

7/ Wadium: 

    - działka nr 215/2   -      432,00 zł; 

    - działka nr 214/1     -     449,00 zł. 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzeda Ŝy doliczony zostanie po-

PROGRAM „ UCZE Ń NA WSI " 2009 / 2010  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iŜ Gmina Branice rozpoczyna kolejną edycję programu  
„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" w ramach 
obszaru A, tj. dofinansowania kosztów nauki. 
 

W związku z powyŜszym od dnia 01 września do 30 września 2009  roku istnieje moŜliwość składania wniosków i ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki 
w ramach programu. 
 

O dofinansowanie moŜe ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: 
posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej  

( z wyłączeniem szkoły policealnej), 
mieszka na terenie gminy Branice, 
dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1. 531,20 zł . 

W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku Ŝycia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach programu jest rodzic 
lub opiekun prawny. 

Wysokość pomocy finansowej w zakresie dofinansowania kosztów nauki w roku szkolnym 2009/2010 nie moŜe przekroczyć: 
w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł., 
w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego  

- kwoty 3000 zł., 
w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego)  
- kwoty 4000 zł. 

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona, jako 
maksymalna wysokość, co znaczy, Ŝe nie jest to kwota obligatoryjnie w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania moŜe być niŜsza. 
 

 Do wniosku o dofinansowanie naleŜy dołączyć: 
kserokopię waŜnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie brutto za 2008 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny, 
zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, 
kserokopię aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka, 
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON. 
 

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach pilotaŜowego programu „Uczeń na wsi” dostępne są w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach oraz na stronie www.pfron.org.pl ( w zakładce Programy Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI) 
 

Szczegółowe informacje uzyskać moŜna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Słowackiego 3, tel. 077 4868250, 077 4868230 lub na stronie interneto-
wej www.pfron.org.pl. 
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           Branice, dnia 07.08.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 12 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
 

     Za-ca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 
r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 28303 i Nr działki 247;  

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - o pow.  0.5153 ha połoŜona we wsi Lewice; 

3/ Opis nieruchomości: działka jest zabudowana szopogaraŜem o pow. 250,80 m2 wymagającym kapitalnego remontu i budynkiem gospodar-
czym o pow. 42,00 m2 częściowo zdewastowanym. 

4/ Cena działki:  

    -  19.755,00 zł; 

5/ Cena zabudowa ń: 

    - 26.190,00 zł 

6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  

    - 1.982,00 zł;  

6/ Cena nieruchomości łącznie: 

    – 47.927,00 zł; 

7/ Wadium: 4.793,00 zł 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek 
VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

działka Nr 247 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje 
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowią-
zań.  

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 7 wrze śnia 2009 roku  

o godzinie 11 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 1 wrze śnia 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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 Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 

datek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 

Działki nr: 215/2 i 214/1   – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości 
następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem 
zobowiązań. 

 Przetargi  w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 7 wrze śnia 2009 roku  

 - działki nr 215/2 o godzinie 10 00 

- działki nr 214/1 o godzinie 10 30 

 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 1 wrze śnia 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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 Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 
dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści i numery działek .  

       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu 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 po-
nosi strona nabywająca. Jednocześnie 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 lokal-
nej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek                                                                    
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           Branice, dnia 06.08.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 10 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E  

     Za-ca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania 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 wymienionych nieruchomości: 
1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- KW OP1G/00021372/8,  działki nr 246/7 i działka nr 246/4; 
2.   Powierzchnia i połoŜenie działek: 
    - działka nr 246/7 o pow. 1.2100 ha połoŜona w Branicach; 
    - działka nr 246/4 o pow. 2.8700 ha połoŜona w Branicach. 
3.  Opis nieruchomości: działki rolne ( wyrobisko cegielniane ). 
4.  Stawka czynszu dzierŜawnego wynosi : 
      - działki Nr 246/4  -   384,35 zł ( czynsz roczny) 
      - działki Nr 246/7 -      30,38 zł (czynsz roczny ) 
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3 lat. 
6. Wadium: 
                - działka Nr 246/4   - 77,00 zł 
                - działka Nr 247/6   -   6,00 zł 
7.Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3 lat. 
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy lokalu uŜytkowego będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu podatku rolnego i podatku od 
nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatkowy. 
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zo-
stanie podatek VAT według stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku działka Nr 246/7  stanowi tereny przemysłowe natomiast działka 
Nr 246/4 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nierucho-
mości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
       Przetarg w sprawie w/w działek odb ędzie si ę w dniu 7 wrze śnia 2009 roku  
o godzinie 9 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 1 wrze śnia 2009 r . wpłac ą w/w wa-
dium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie 
Urzędu Gmin Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza 
się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umie ścić dane dotycz ące poło Ŝenia 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 momen-
tu odwołania lub zamknięciu przetargu. 
 
 Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy dzierŜawy 
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 ła-
mach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 
 

                                                                                                       Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek                 

dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działki . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwró-
cone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu 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 nota-
rialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie usta-
lonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. 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 lokal-
nej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                          

               Wójt Gminy Branice     mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 

Odeszli 
w  sierpniu  2009r.: 
 

Ryszard Zięba l. 58 Włodzienin-kolonia, 
Paweł Pączko l. 69 Branice, 
Czesław Kawecki l. 77 Branice, 
Władysław Kołodziej l. 78 Niekazanice, 
Edward Ciupek l.63 Boboluszki DPS, 
Ludwik Besz l. 63 Bliszczyce, 
Bronisław Gramatyka l. 78 Wysoka, 
Maria Gaetner l. 51 Dzbańce DPS 
 

Cześć Ich pamięci ! 
________________________________ 
 

Urodzili się 
Nicole Rząsa - Włodzienin, 
Wiktoria Maciaszek - Branice, 
Paulina Piwek - Branice, 
Zuzanna Rosowska - Dzbańce Osiedle 
 

Radosnego dzieciństwa ! 
———————————————— 
Veni kreator ! 

NowoŜeńcy 
 

Marzena Wasylów (Bliszczyce) - Marek 
Majszczyk, 
Katarzyna Kaczmarek (Branice) - Grze-
gorz Maj, 
Sebastian Bach (Branice) - Anna Wa-
niowska, 
Grzegorz Trzebunia (Lewice) - Katarzy-
na Rogula, 
Mariusz Szałas (Branice) - Ewa Sanok, 
Aleksandra Dębowska (Branice) - Ma-
rek Salachna (Posucice), 
Jacek Gawłowski (Włodzienin) - Anna 
Płonka, 
Adam Rozmus (Dzierzkowice) - Małgo-
rzata Mikołajek (Wiechowice), 
Adam Kosik (Grodczany) - Anna Kutka, 
Marek Kowalski (Branice) - Barbara 
Kądziołka, 
Rafał śukliński (Branice) - Katarzyna 
Wlaź, 
Andrzej Kołodziej (Niekazanice) - Huty-
ra Aniela (Michałkowice), 
Alicja Malewicz (Lewice) - Grzegorz 
Ligus, 
Mariusz Matysek (Lewice) - Karolina 
Ratajczak, 
Mariusz Mikler - Iwona Suchodolska 
(Uciechowice). 
———————————————— 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7224   
mieszkańców, 

w tym 3730 kobiet  

                                                            Branice, dnia 06.08.2009r 

Nr AN. 7441 a /13/ 2009 

O B W I E S Z C Z E N I E  
 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Brani-
ce przeznaczonych do sprzedaŜy:             

      1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według :  

- działka nr 185 o pow. 0.1312 ha i działka Nr 187 o pow. 0.0594 ha.  

   W/w działki opisane w KW 27347 połoŜone w Posucicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie zabudowana 
w kształcie regularnego wielokąta, porośnięta „ dziko” rosnącymi drzewkami i krze-
wami z dojazdem z drogi asfaltowej  występują pozostałości po byłych zabudowa-
niach do usunięcia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w drodze 
energia elektryczna i wodociąg. 

      - działka Nr 187 jest działką siedliskową budynku mieszkalnego Nr 50 o pow. 58-
,20 m2, źle zagospodarowana , zaniedbana, dojazd z drogi asfaltowej w obrębie 
zabudowy zagrodowej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg 
wiejski. 

3. Cena działki: 

     - działka nr 185  -   2.952,00 zł; 

     - działka Nr 187 – 12.533,00 zł. 

4. Koszty przystosowania : 

    - działki nr 185    - 1.820,40 zł 

    - działka Nr 187   - 2.186,40 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

     - działka nr 185   -  4.772,40 zł 

     - działka Nr 187 - 14.719,40 zł 

6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 

                     Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 
54,  poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. 
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie 
ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bra-
nice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 
1996 roku- działki Nr 185 i 187 stanowią teren zainwestowany / zabudowany/. 

         Z dniem 17 września 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę 
, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, 
ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o 
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo 
osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym 
prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą 
lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

      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 27.08.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Infor-
mator Branicki i Rzecz Powiatowa.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

 

                                                                   Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek                                                                                                                  


