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„Przyszłość w Nauce” w SP Uciechowice. 

Mistrz Tabliczki Mno żenia 

Informacja Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer  

 Były wybuchy, burza w probówce, 
ogród chemiczny, lokomotywa, balony 
napełniane wodorem, węże Faraona i wie-
le innych ciekawych doświadczeń,  
a wszystko to dzięki wolontariuszom  
z Fundacji „Przyszłość dla nauki”, którzy 
na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej w Uciechowicach przeprowadzili ty-
godniowe warsztaty chemiczne. To wiel-
kie „wydarzenie naukowe”, które po raz 

pierwszy odbywało sie na terenie naszej 
szkoły i gminy, było też świetną przygodą 
rozpoczynającą wakacje. Uczniowie bar-
dzo chętnie uczestniczyli w kilkugodzin-
nych zajęciach. Przed każdym doświad-
czeniem studenci przekazywali podopiecz-
nym niezbędne instrukcje dotyczące bez-
piecznej pracy z odczynnikami chemicz-
nymi. Uczniowie poznali właściwości 
pierwiastków chemicznych, podstawowe 

prawa fizyko-chemiczne oraz praktyczne 
zastosowanie chemii. Na zakończenie pro-
jektu odbył się pokaz doświadczeń prze-
prowadzony przez uczestników warszta-
tów. Do szkoły przybyli rodzice uczniów. 
Doświadczenia wykonywali uczniowie 
pod czujnym okiem studentów. Pokaz 
okazał się bardzo efektowny: były pioru-
ny, wybuchy, błyskawice, kolorowe pło-
mienie a nawet buchający wulkan. Młod-

sze dzieci (z zachowaniem 
pełnego bezpieczeństwa) mo-
gły wziąć udział w części pre-
zentowanych doświadczeń 
chemicznych. Entuzjazm prze-
platany niedowierzaniem, zdzi-
wione miny maluchów które 
dumnie odchodziły na swoje 
miejsca po wykonaniu do-
świadczeń, jeszcze raz po-
twierdziły jak bardzo takie 
spotkania są  potrzebne  
w szkole. Konkurs chemiczny 
z nagrodami zakończył warsz-
taty. Warsztaty chemiczne były 
inspirujące i może zaowocują 
większym zainteresowaniem 
uczniów nauką chemii. Wolon-
tariusze mieli okazję poznać 
n a s zą  G m i nę ,  j a k  
i również zwiedzić Opavę  
w Czechach. 

T. Grabowska 

21.06.2012 r. po raz pierwszy w Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie odbyły się 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Ta-
bliczce Mnożenia o puchar dyrektora.  
W rozgrywkach brali udział uczniowie ze 
szkół: Lisięcice, Uciechowice i Włodzie-
nin. Uczestnicy zmagali się z tabliczką 
mnożenia w grach „Krzyżak”, 
„Błyskawica”, „Szybki Bill” i „Wojna”.  
4 - osobowe zespoły zdobywały punkty  
w poszczególnych grach indywidualnie 
jak i dla całego zespołu.  
W klasyfikacji indywidualnej najlepsi oka-
zali się uczniowie: 
I miejsce - Arkadiusz Sawicki – SP Lisię-
ciece , 

 II miejsce - Emilia 
Zyznawska – SP Ucie-
chowice ,Natan Danie-
lewicz SP Lisięcice 
III miejsce - Patrycja 
Podraza – SP Uciecho-
wice 
Natomias t  puchar 
„Mistrz Tabliczki Mno-
żenia” otrzymał zespół 
z SP Włodzienin  
w składzie: K. Kop-
czyńska, J. Żywina,  
Z. Wieczosek, J. Bą-
kowska. 

B. Lewandowska 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie  
z Regulaminem Stypendium, który w art.  
5 p.1 pp. c przewiduje, że: „Beneficjant 
stypendium musi przedstawić Radzie Sty-
pendialnej raz w roku, najpóźniej do dnia 
31 maja pracę na dowolny temat dotyczą-
cy regionu swego, beneficjenci dostarczyli 
wykonane prace do oceny Radzie Stypen-
dialnej.  

Stypendystami Stowarzyszenia są: 

1. Kamila Pączko jest 17-letnią uczenni-
cą, która ukończyła I klasę Publiczne-
go Liceum Ogólnokształcącego nr II  
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opo-
lu – przedstawiła pracę pt. Mój sposób 
na poznanie regionu, czyli polsko-
czeskie wojaże rowerowe 2012… . 

2. Daniel Szponder jest 14-letnim ucze-
niem, który ukończył I klasę Gimna-
zjum Trzeciego Tysiąclecia w Zespole 
Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach – 
przedstawił pracę pt. „Wspomnienia  
o przodkach”. 

 Z pracami stypendystów można zapo-
znać się w sekretariacie Urzędu Gminy  
w Branicach. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  
OD DNIA 26 CZERWCA DO DNIA 10 SIERPNIA 2012 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż mieszkania w Branicach położony na nieruchomości zabudowanej w Dzbańcach. 

2. Uczestniczyłam w kolejnym spotkaniu dot. gospodarki odpadami w Kietrzu. 

3. Prowadziłam rozmowy z dystrybutorami energii elektrycznej odnośnie obniżki cen za zużytą energię (3 Firmy). 

4. Podpisywałam umowę z PROW na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia- poezja śpiewana w ruinach kościoła we 

Włodzieninie”. 

5. Przygotowujemy się do organizacji dożynek powiatowo-gminnych oraz prowadziłam rozmowy ze Starostwem Powiatowym 

w sprawie ich organizacji i współfinansowania . 

INWESTYCJE I REMONTY:  

1. Podpisałam umowy przyłączeniowe oraz prowadziłam uzgodnienia z Firmą TAURON w sprawie wykonania przez nich za-

dań inwestycyjnych dot. oświetlenia ulicznego w Branicach, Lewicach i Dzierżkowicach. 

2. Zakończyliśmy zadania remontowe dachu na obiektach basenu kąpielowego w Branicach za kwotę 53.825,32 złotych, re-

montu drogi z gruntowej na tłuczniową w Bliszczycach za kwotę 21.551,18 złotych (z czego 8.000 złotych z Funduszu So-

łeckiego wsi Bliszczyce), kończymy remont drogi w Posucicach i częściowo w Jędrychowicach. Bardzo pomocnym przy 

wykonaniu naprawy tego odcinka drogi okazali się Panowie Mariusz i Bolesław Kot. 

3. Kończymy remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej.  

4. Kończymy remonty na drogach gminnych. W ramach tych środków wykonano: nawierzchnie asfaltowe na drogach w Wyso-

kiej, Lewicach, Jędrychowicach i Włodzieninie oraz w Bliszczycach, naprawa nawierzchni drogowej w Lewicach, Włodzie-

ninie, Bliszczycach, Wysokiej, Branicach (ul. Mickiewicza, Grunwaldzka, Lwowska, Ogrodowa, Szkolna ). 

5. Wizytowaliśmy oczyszczalnię ścieków i rozwiązywaliśmy z projektantem i wykonawcą problemy dotyczące ogrodzenia 

oczyszczalni oraz wytyczenia drogi gminnej do pól obok oczyszczalni. 

6. Kończymy adaptację poddasza budynku przy ulicy Słonecznej 5 w Branicach na 2 samodzielne mieszkania. Zakończono 

sprawę odrębnego zasilania energetycznego tych mieszkań. W dniu 31 lipca br. Zakład Energetyczny podłączył liczniki. Do 

realizacji pozostało jeszcze ewentualnie podłączenie do kuchni mieszkań sieci gazowej. 

7. Wizytowaliśmy prace na obiekcie byłego żłobka oraz uzgadnialiśmy konieczność wprowadzenia zmian związanych ze 

zwiększeniem zakresu robót (po rozbiórce pokrycia dachowego okazało się że należy wymienić cały dach w 100%, nato-

miast w projekcie zaplanowano wymianę dachu w 70%) , 

8. Przeprowadziliśmy postępowania przetargowe na: wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Branice oraz na 

zaprojektowanie i budowę 2 przepompowni i sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej z Wysokiej do oczyszczalni ścieków  

w Branicach. Obecnie dokonujemy analizy złożonych ofert.  

9. Opracowaliśmy dokumentacje projektowe dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Brani-

cach i przy Szkole Podstawowej we Włodzieninie. Wstępnie już przygotowano wspólny, czesko-polski wniosek aplikacyjny 

o środki UE. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. 

2. Uczestniczyłam w Starostwie Powiatowym w spotkaniu dot. współuczestnictwa i współfinansowania programu region po-

wiatu (wszystkie gminy) w ramach cyklu „Opolszczyzna z bliska”. 

3. Uczestniczyłam w poświeceniu kościoła pw. Św. Anny w Jakubowicach odnowionego po pożarze ze stycznia 2012r. 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Branice, dnia 19. 07. 2012 r. 
Nr OŚ.6220.2-8.2012 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE 
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia spra-
wy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali-
zację przedsięwzięcia polegającego na  „Hodowli trzody chlewnej prowadzo-

nej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33  
w miejscowości Wysoka, gmina Branice” 

 Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. 
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postę-
powaniem dowodowym  przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki 
jest złożony charakter sprawy. 

 W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się  
w terminie dwóch miesięcy od otrzymana raportu o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostały wywieszone dnia 09.08.2012r. obwieszczenia w spra-
wie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu nowoczesnej linii technologicznej 
do emaliowania zbiorników do magazynowania i ogrzewania wody w miejsco-

wości Branice na działce nr 574/3”  

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.4.2.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie 
zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

w Branicach i w miejscowości Wysoka oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 23.07.2012r. postanowienie w spra-
wie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli trzody chlewnej prowa-

dzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej  na działce 35/33  
w miejscowości Wysoka, gmina Branice” 

− postanowienie Nr OŚ.6220.2-9.2012 z dnia 23.07.2012r. o zawieszeniu postę-
powania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli trzody chlewnej pro-
wadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 
35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice” do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie – biuro na parterze 
(Urząd Gminy Branice czynny w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwart-
ku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300).   

Stypendia szkolne 2012/2013 
15 września 2012 kończy się termin składa-
nia wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium, 
wykaz wydatków kwalifikowanych do sty-
pendium oraz szczegółowe informacje do-
stępne są w Urzędzie Gminy Branice pokój 
nr 27 i 28   Tel. 774868250 wew.14 i 15 
Aby ubiegać się o stypendium, należy speł-
niać kryterium dochodowe, gdzie miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym 
wynosi nie więcej niż 351 zł netto . 
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie 
zameldowani na terenie gminy BRANICE. 

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKO-
WANYCH KTÓRE MO ŻNA ROZLI-

CZYĆ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  
1. PODRĘCZNIKI. 
2. ZESZYTY. 
3. SŁOWNIKI. 
4. ENCYKLOPEDIE. 
5. ATLASY (geograficzny, historyczny, 

biologiczny). 
6. TABLICE MATEMATYCZNE. 
7. LEKTURY SZKOLNE. 
8. BILETY MIESIĘCZNE. 
9. CZESNE. 
10. TORNISTER ,PLECAK SZKOLNY, 

TORBA SZKOLNA. 
11. STRÓJ NA W-F (jeden na semestr) 

a w szczególności: 
a) koszulka sportowa, 
b) spodenki sportowe, 
c) buty sportowe, 
d) dres sportowy. 
e) obuwie miękkie na zmianę (kapcie). 
12. OBOWIĄZKOWY STRÓJ DO NAUKI 

ZAWODU. 
13. PIÓRNIK. 
14. ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, 

FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, 
FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, 
OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUM-
KI, TEMPERÓWKI, KALKULATOR, 
BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KAN-
CELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA 
KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, 
KOREKTORY, PRZYBORY GEOME-
TRYCZNE, PLASTELINA, MODELI-
NA). 

15. TUSZE DO DRUKAREK, MULTIME-
DIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE. 

16. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, 
CZĘŚCI DO KOMPUTERA 

17. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMEN-
TU INTERNETOWEGO. 

18. BIURKO. 
19. KRZESŁO DO BIURKA. 
20. BASEN (STRÓJ KĄPIELOWY, KLAP-

KI BASENOWE)  

Realizowane będą faktury gotówkowe, które 
muszą być imienne na rodzica lub pełnolet-
niego ucznia. Istotne jest także by np. buty 
itp. miały adnotację „sportowe”.  

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja konstrukcji budowla-
nych zawierających azbest z terenu gminy Branice”. 

Całkowita wartość zadania wynosi 22 800,96 z czego: 
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(50% kosztów) – 11 400,48 zł 
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

(35% kosztów) – 7 980,34 zł 
3. Budżet Gminy Branice (8% kosztów) – 1 824,08 zł 
4. Właściciele nieruchomości (7% kosztów) – 1 596,06 zł 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych  
na rok 2012/2013 

 05 września  2012 kończy się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych. Wnio-
ski o przyznanie dofinansowania oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Branice pokój nr 27 i 28    
Tel. 774868250 wew.  14 i 15 

 Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania podręczników nie może być wyższa  
na osobę 351 zł netto dla klas II – IV Szkoły Podstawowej i 504 zł. netto  dla klas I Szkoły Podstawowej.  

                  Wysokość dofinansowania:  
 

Osoby uprawnione Maksymalna kwota dofinansowania 

Zakup podręczników 

uczeń klasy I szkoły podstawowej 180 zł 

uczeń klasy II szkoły podstawowej 180 zł 

uczeń klasy III szkoły podstawowej 180 zł 

uczeń klasy IV szkoły podstawowej 210zł 

Typ szkoły Klasa Rodzaj niepełnosprawności 
Kwota dofinan-

sowania 

szkoła podstawo-
wa 

I-III uczeń słabo widzący 180 zł 

I-III uczeń niesłyszący 180 zł 

I-III 
uczeń z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
180 zł 

I-III 

uczeń z niepełno sprawnościami sprzężonymi 
(koniecznie z jedną z niepełnosprawności: 

słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim) 

180 zł 

IV-VI uczeń słabo widzący 210 zł 

IV-VI uczeń niesłyszący 210 zł 

IV-VI 
uczeń z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
210 zł 

IV-VI 

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
(koniecznie z jedną z niepełnosprawności: 

słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim) 

210 zł 

gimnazjum 

I-III uczeń słabo widzący 325 zł 

I-III uczeń niesłyszący 325 zł 

I-III 
uczeń z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim 
325 zł 

I-III 

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
(koniecznie z jedną z niepełnosprawności: 

słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim) 

325 zł 

Do wniosku o przyznanie świad-
czeń należy dołączyć: zaświadcze-
nia o wysokości dochodów netto 
członków rodziny zamieszkują-
cych wspólnie z uczniem, z miesią-
ca poprzedzającego złożenie wnio-
sku  
 
1. zaświadczenia o zarobkach  

z uwzględnieniem dochodów  
z tytułu zasiłków rodzinnych 
i pielęgnacyjnych, 

2. zaświadczenia o ilości hekta-
rów przeliczeniowych lub na-
kaz podatkowy  (przelicznik 
207 zł za 1 ha przeliczeniowy), 

3. odcinki renty, emerytury lub 
wypłat alimentów, 

4. decyzja o przyznanych dodat-
kach mieszkaniowych świad-
czeniach rodzinnych, pielęgna-
cyjnych lub innych, 

5. zaświadczenia o wysokości 
dochodu z prowadzonej działal-
ności gospodarczej, 

6. zaświadczenia o korzystaniu ze 
świadczeń pieniężnych z pomo-
cy społecznej, z wyszczegól-
nieniem rodzaju i wysokości 
świadczenia, 

7. zaświadczenia lub oświadcze-
nia o dochodach z pracy do-
rywczej, 

8. zaświadczenia lub decyzje  
z Powiatowego Urzędu Pracy  
o prawie i wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych lub innych 

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIEOGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Branice informuje, że Wójt Gminy Branice informuje, że Wójt Gminy Branice informuje, że Wójt Gminy Branice informuje, że w dniach 31 sierpnia i 1 września 2012 r. w godzinach od 9w dniach 31 sierpnia i 1 września 2012 r. w godzinach od 9w dniach 31 sierpnia i 1 września 2012 r. w godzinach od 9w dniach 31 sierpnia i 1 września 2012 r. w godzinach od 900 00 00 00 do 17do 17do 17do 1700000000        na terenie gminy na terenie gminy na terenie gminy na terenie gminy 
Branice zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon. Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz Branice zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon. Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz Branice zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon. Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz Branice zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon. Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz 

dętki dętki dętki dętki należy dostarczyć w w/w dniach na plac byłej cegielninależy dostarczyć w w/w dniach na plac byłej cegielninależy dostarczyć w w/w dniach na plac byłej cegielninależy dostarczyć w w/w dniach na plac byłej cegielni przy ul. Młyńskiej w Branicachprzy ul. Młyńskiej w Branicachprzy ul. Młyńskiej w Branicachprzy ul. Młyńskiej w Branicach 

Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne ) oraz bez felg.Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne ) oraz bez felg.Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne ) oraz bez felg.Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne ) oraz bez felg.    
Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd.Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd.Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd.Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd. 
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało 

wywieszone ogłoszenie o III przetargu 
ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według: 

1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha 
opisana w KW OP1G/0028302/6 
położona w miejscowości Wiechowi-
ce. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowa-
ny, położona jest na skraju wsi, poza 
linią zabudowy. Sąsiaduje z gruntami 
użytkowanymi rolniczo, nieużytkami 
oraz działkami budowlanymi z ruina-
mi po budynkach mieszkalnych. Nie-
ruchomość jest zadrzewiona i zakrze-
wiona roślinnością nie przedstawia-
jącą żadnej wartości użytkowej. 
Działka ma kształt prostokąta. Do-
jazd jest możliwy z drogi nieutwar-
dzonej. Uzbrojenie nie występuje, ale 
istnieje możliwość doprowadzenia 
przyłącza do sieci elektrycznej  
i wodnej. 

3. Wartość nieruchomości  - 3.070,00 
zł. 

4. Wadium: - 307,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 Przetarg w sprawie w/w nierucho-
mości odbędzie się w dniu 10 września 
2012 roku o godzinie 1200 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackie-
go 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 5 września 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Namy-
słów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  

 Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało 

wywieszone ogłoszenie o III przetargu 
ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według: 

1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha 
opisana w KW OP1G/00023927/8, 
położona we wsi Dzbańce. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
stanowi teren zainwestowany i sąsia-
duje z luźną zabudową zagrodową  
i gruntami ornymi. Działka jest nie-
zabudowana, od lat nie jest użytko-
wana, na części rosną stare drzewa 
owocowe, a na innej części dzika 
roślinność oraz pojedyncze drzewa 
głównie olsza bez wartości użytko-
wej. Działka ma kształt wielokąta  
o prostych granicach. Uzbrojenie 
techniczne- elektryczne, wodne wy-
stępuje w drodze przylegającej do 
działki. Dojazd jest możliwy z drogi 
gminnej, utwardzonej.  

3. W a r t oś ć  n i e r u c h o m oś c i  
- 35.640,00 zł. 

4. Wadium: - 3.564,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 Przetarg w sprawie w/w nierucho-
mości odbędzie się w dniu 10 września 
2012 roku o godzinie 1100 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackie-
go 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 5 września 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Namy-
słów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  

 Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni.  
 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  
Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało wy-
wieszone obwieszczenie o przeznaczeniu 
nieruchomości do sprzedaży oznaczonej 

według: 

1. Działka nr 36 o pow. 0.0505 ha opisa-
na w KW OP1G/00023926/1 położona 
w  miejscowości Uciechowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
s t a n o wi  t e re n  zab u d o wa n y 
(zainwestowany) i sąsiaduje z zabudo-
wą zagrodową. Działka jest niezabudo-
wana, położona w środkowej części 
wsi, ma kształt prostokąta. Uzbrojenie 
techniczne- sieć wodna, elektryczna 
występuje w drodze przylegającej do 
działki. Dojazd możliwy droga o na-
wierzchni asfaltowej.  

1. Wartość nieruchomości  -  4.750,00 zł. 

2. Wadium: - 475,00 zł. 

3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 
w formie przetargu. 

 Pełną treść obwieszczenia podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie interne-
towej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona zostanie umieszczona na 
łamach gazet lokalnych: Informator Bra-
nicki i gazety powiatowej Rzecz Powiato-
wa. 

Termin wywieszenia obwieszczenia  
21 dni.  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

SPRZEDAM DOM 

JEDNORODZNNY  

W LEWICACH  

WRAZ Z DUŻĄ, 

ZADBANĄ DZIAŁK Ą. 

CENA DO UZGODNIENIA 

TEL. KONTAKTOWY 

781 448 640  
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało 
wywieszone ogłoszenie o I przetargu 

ustnym nieograniczonym na nierucho-
mość oznaczoną według: 

1. Działka nr 178/1 o pow. 0.1483 ha 
opisana w KW OP1G/00028530/3 
położona w miejscowości Wysoka. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowa-
ny, położona jest w sąsiedztwie luź-
nej zabudowy siedliskowej i gruntów 
rolniczych. Nieruchomość jest nieza-
budowana na części są zadrzewienia 
i zakrzewienia, które nie przedsta-
wiają żadnej wartości użytkowej. 
Działka ma kształt czworokąta  
o prostych granicach. Dojazd możli-
wy z drogi utwardzonej. Uzbrojenie 
sieci elektrycznej i wodnej występuje 
w drodze przylegającej 

3. Wartość nieruchomości - 13.000,00 
zł. 

4. Wadium: - 1.300,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 Przetarg w sprawie w/w nierucho-
mości odbędzie się w dniu 10 września 
2012 roku o godzinie 800 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackie-
go 3 (I piętro – sala konferencyjna).  

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 5 września 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Namy-
słów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości. 

 Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni.  

 

 

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało 
wywieszone ogłoszenie o I przetargu 

ustnym nieograniczonym na nierucho-
mość oznaczoną według: 

1. Działka nr 216 o pow. 0.1467 ha 
opisana w KW OP1G/00036896/5 
położona w miejscowości Wysoka. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi teren zainwestowany 
/zabudowany/, położona jest w środ-
ku wsi w sąsiedztwie luźnej zabudo-
wy siedliskowej i gruntów rolni-
czych. Nieruchomość jest w części 
zadrzewiona i zakrzewiona roślinno-
ścią nie przedstawiającą żadnej war-
tości użytkowej w części teren jest 
nieużytkowany. Działka ma kształt 
wydłużonego czworokąta o prostych 
granicach. Dojazd jest możliwy  
z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie 
sieci elektrycznej i wodnej występuje 
w drodze przylegającej do działki.  

3. Wartość nieruchomości - 13.250,00 
zł. 

4. Wadium: - 1.325,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-
daż w formie przetargu. 

 Przetarg w sprawie w/w nierucho-
mości odbędzie się w dniu 10 września 
2012 roku o godzinie 900 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackie-
go 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 5 września 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Namy-
słów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Bra-
nice, przy czym za datę wpłaty na konto 
uważa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  

 Obwieszczenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 
dni. 
 

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 9 sierpnia 2012 roku zostało  

wywieszone ogłoszenie o III przetargu 
ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według: 

1. Działka nr 47 o pow. 0.1405 ha opisa-
na w KW OP1G/00023927/8 położona 
w miejscowości Dzbańce. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
stanowi teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami 
ornymi, napowietrzną linia średniego 
napięcia. Działka jest niezabudowana 
w 86% zadrzewiona. Działka ma 
kształt regularnego czworokąta i wy-
stępuje mozaikowatość bonitacji  
- 2 klasy. Uzbrojenie techniczne - nie 
występuje. Dojazd jest możliwy czę-
ściowo z drogi gruntowej, w części 
asfaltowej.  

3. Wartość nieruchomości - 3.525,00 zł. 

4. Wadium: - 353,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 
w formie przetargu. 

 Przetarg w sprawie w/w nieruchomo-
ści odbędzie się w dniu 10 września 201-
2 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzę-
du Gminy Branice, ul. Słowackiego 3  
(I pi ętro – sala konferencyjna). 

 W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 5 września 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na 
konto: Gmina Branice BS Namysłów  
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 położenia nieruchomości. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 

 

 

 

 

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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W lipcu 2012r. 

Urodzili się 

1. Skibicki Stanisław - Branice. 

2. Stryszawiak Mikołaj - Lewice. 

3. Staszczyszyn Filip - Wysoka. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Staszczyszyn Jan (Wysoka)  
– Skawińska Sabina (Kietrz). 

2. Szałas Grzegorz (Branice)  
– Łowiś Anna (Łęczna). 

3. Gospodarczyk Robert (Branice)  
– Bielska Agnieszka (Branice). 

4. Borkowska Aneta (Włodzienin-
Kolonia) – Polaczek Robert (Zbiersk
-Cukrownia). 

5. Szałas Krzysztof (Branice)  
– Olszewska Agnieszka (Racibórz). 

6. Mycak Damian (Włodzienin)  
- Kocoń Justyna (Nowy Rożnów).  

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 

 
Odeszli 

1. Gużda Stefania - lat 84, Włodzienin. 

2. Poźniak Marta - lat. 83, Branice. 

3. Rapacz Józef - lat 70, Niekazanice. 

4. Zygmunt Emma - lat 85, Branice. 

5. Sadowska Maria - lat 97, Bliszczyce. 

6. Dereń Józefa - lat 57, Branice. 

7. Lubaszewska Krystyna - lat 39, 
Gródczany. 

 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 6970 

mieszkańców, 

w tym 3580 kobiet. 

W lipcu 2011 r.  
było nas 7050 osób. 

Szanowni czytelnicy 

Po jedenastu latach i dziewięćdziesięciu siedmiu wydanych numerach, otrzy-
mujecie do ręki ostatni numer Informatora Branickiego wydawanego w obec-
nej formie. 

Na mocy decyzji Wójta i Radnych Gminy Branice, informacje dotychczas za-
mieszczane w Informatorze Branickim będą publikowane w gazecie o nazwie 
RZECZ POWIATOWA, wspólnie wydawanej przez gminy Branice, Głubczy-
ce i Kietrz. 

Dziękujemy dotychczasowym autorom i czytelnikom Informator Branickiego 
za długoletnią współpracę. 
Materiały do zamieszczenia w nowym tytule prosimy przesyłać na adres e-mail:  
janusz.kaczmarek@branice.pl 

Redakcja 

Remont byłego żłobka rozpoczęty 

Po okresie wieloletniego niszczenia  
i powolnego popadania w ruinę, rozpo-
częto remont i adaptację do pełnienia 
nowych funkcji budynek byłego żłobka  
w Branicach. 

Prace wykonuje wyłonione w przetargu 
konsorcjum firm: Głubczyckie Przedsię-
biorstwo Budowlane „Budomex” i Przed-
siębiorstwo Budownictwa ADP z Głub-
czyc. 

Całość prac wykonana zostanie za kwo-
tę 2.598.955 zł (wartość kosztorysowa 
wynosiła 2.790.142zł), z czego wkład 
gminy Branice wynosi ok. 400 tys. zł. 
Wartość dofinansowania z UE wyniesie 
85% zadania po przetargu. 

Po zakończeniu wszystkich prac 
(według planu w czerwcu 2013r), w bu-
dynku mieścić się będzie „Centrum Akty-
wizacji Społeczno-Gospodarczej” w ra-
mach którego swoje siedziby będą miały: 

Na parterze - Gminna Biblioteka Pu-
bliczna wraz z czytelnią ze stanowiskami 
komputerowymi z dostępem do Internetu, 

Stowarzyszenie „AMICUS”, natomiast  
w drugim skrzydle zlokalizowana zosta-
nie sala konferencyjna. 

Na I piętrze planowane są pomieszcze-
nia dla Dziennej Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz dla 
Centrum Aktywizacji Zawodowej dla 
Dorosłych. 

Do tej pory wykonano pierwsze prace 
polegające na rozbiórce częściowo zawa-
lonego starego dachu oraz zbiciu tynków 
w pomieszczeniach wewnątrz budynku. 
Obecnie do najpilniejszych zadań należy 
odbudowa dachu w celu zabezpieczenia 
budynku przed zalaniem, co jednocześnie 
umożliwi prowadzenie prac wewnątrz  
w okresie jesienno zimowym. Budynek 
jest obecnie jednym dużym placem budo-
wy, ale patrząc na dokumentację,  
a zwłaszcza na projekt elewacji należy 
tylko się cieszyć że już niedługo powsta-
nie obiekt, który będzie wizytówką naszej 
gminy i będzie dobrze służyć mieszkań-
com naszej gminy. 

Janusz Kaczmarek 


