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DOŻYNKI GMINNE - 31 sierpnia 2014
Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne w miejscowości Jakubowice.
Całość została zorganizowana przez Gminę Branice, przy współpracy z mieszkańcami sołectwa. Prawie cała impreza
sfinansowano z budżetu naszej jednostki oraz w ramach projektu Gminy Branice pod nazwą „Święto Plonów w Jakubowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Jedynie występ gwiazdy wieczoru w osobie Wojciecha Gąsowskiego jest sponsorowany z innych funduszy.
Gmina doceniając inicjatywę mieszkańców Jakubowic wyremontowała świetlicę wiejską (mimo remontu
w 2008 r.), a w roku 2013 r. wybudowała mieszkańcom wsi nową, piękną drogę z kostki brukowej. Jest to zachęta dla innych
miejscowości do wychodzenia z inicjatywą organizowania na ich terenie dożynek. Takie miejscowości zawsze otrzymują
swego rodzaju bonus w postaci poprawy estetyki, licznych remontów oraz sprzątania wsi przez robotników publicznych.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informacja Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu
W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW)
w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze
do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014 -2020.
Z danych ARiMR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat skorzystało 750 tys. rolników na kwotę blisko
1,37 mld zł. Mając nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania na
obszarach z ograniczeniami naturalnymi informuję, że na terenie gminy w miesiącach VII 2014 – V 2015 będą prowadzone
prace monitoringowe, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy
ONW.
Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014 – 2020.
Liczymy zatem na życzliwość rolników w stosunku do prac prowadzonych przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej.
Dyrektor
Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu
mgr inż. Jan Grzegorzek

Informacja
Rozpoczęto budowę 16 garaży w Branicach obok Ośrodka Zdrowia. Całość inwestycji zaczęto z inicjatywy radnego
Wojciecha Chuchla oraz przy pomocy Urzędu Gminy Branice. Na przedmiotową inwestycję wydano ok. 140 tyś zł.
Zakończenie budowy planuje się zgodnie z harmonogramem 30 września br. Powyższa informacja jest bardzo ważna, gdyż
są do wykupienia jeszcze dwie działki z wybudowanymi garażami w stanie surowym."

SZANOWNI MIESZKAŃCY
KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach zwraca się do Was z apelem o niewrzucanie do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych takich jak tekstylia (szmaty, mopy, ściereczki), artykułów
higieny intymnej i kosmetycznej (waciki, chusteczki nasączone, patyczki do uszu), piasku, popiołu oraz odpadów
nie mieszających się z wodą-lakierów, farb, substancji żrących i toksycznych, olejów, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt itp.
Wrzucane odpady nie tylko zmniejszają przepustowość przewodów kanalizacyjnych, ale są główną przyczyną
awarii pomp co powoduje wzrost kosztów eksploatacji, a te z kolei mają wpływ na cenę za odbiór i oczyszczanie
ścieków, które Wy Mieszkańcy możecie zmniejszyć poprzez umiejętne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych.

Kierownik SZBGK
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Impreza przewidziana jest jako wydarzenie rodzinne,
gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Przewidziane są również atrakcje dla dzieci np. dmuchańce, pokaz pszczelarski
oraz różne gry i zabawy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Działania wojenne w rejonie Branic w marcu i kwietniu 1945 r.
Niniejszy cykl artykułów jest poświęcony
działaniom wojennym prowadzonych przez
Związek Radziecki i III Rzeszę wiosną 1945
r. na terenach dzisiejszej gminy Branice
i gmin sąsiednich.
Część 1. Tło historyczne działań wojennych w rejonie Branic
Działania wojenne wstąpiły w decydującą
fazę na tereny dzisiejszej gminy Branice ok.
15 marca 1945 r., i trwały niemal do kapitulacji III Rzeszy. Niektóre miejscowości położone w rejonie pozostawały jeszcze w rękach niemieckich, gdy trwały już walki na
ulicach Berlina. Rosjanie potrzebowali ponad miesiąca, by opanować stosunkowo wąski pas ziemi, rozciągający się od Krnowa
po Racibórz i głęboki na 30-35 km - taki bowiem dystans dzieli Głubczyce i czeską
Opawę. Dla porównania, w ramach przeprowadzonej wcześniej operacji wiślańskoodrzańskiej, Armia Czerwona pokonała 500
km w ciągu zaledwie 23 dni, miażdżąc opór
resztek rozbitej wcześniej niemieckiej Grupy
Armii „Środek”. Pas ten miał jednak szczególne znaczenie dla obu wojujących stron.
Stanowił bowiem klucz do „bramy morawskiej”, która przez Opawę prowadziła w głąb
Czechosłowacji.
Dlaczego Stalinowi tak bardzo zależało na
szybkim zdobyciu nizin morawskich, że nakazał on przygotowanie operacji, zwanej
ostrawsko-morawską, w której dzienna danina krwi Armii Czerwonej wynosiła blisko
2 tys. zabitych, a Rosjanie stracili pra
wie 1000 czołgów? Dlaczego Hitler walczące dziesiątki kilometrów na zachód od Głubczyc dywizje posyłał na wąski odcinek frontu pomiędzy Krnowem a Raciborzem, zamiast kierować je do wsparcia obrony Berlina? Dlaczego w opinii historyków bitwa
o wrota morawskie była jedną z największych bitew w ostatnim roku wojny?
Powołując gen. Jeriemienkę na dowódcę
4 Frontu Ukraińskiego, do przeprowadzenia
operacji ostrawsko-morawskiej po zdjętym
z tego stanowiska gen. Pietrowie, Stalin podkreślił potrzebę możliwie szybkiego opanowania w stanie nienaruszonym morawskoostrawsko-witkowickiego okręgu przemysłowego. W tym czasie okręg ten miał kluczowe znaczenie dla niemieckiego wysiłku
wojennego, ponieważ po utracie Górnego
Śląska, a na zachodzie Zagłębia Ruhry, stanowił ostatnie duże źródło materiału niezbędnego do prowadzenia wojny,
w szczególności węgla i rudy żelaza. Ponadto w zagłębiu ostrawskim produkowany był
sprzęt wojskowego i amunicja, a sama
Ostrawa była ważnym węzłem komunikacyjnym. Ponieważ Rosjanie na terenie Słowacji w kierunku zachodnim i na linii Beskidów (Żywiec, Bielsko, Cieszyn) w kierunku
południowym nie czynili znaczących postępów ze względu na trudny teren, opanowanie bramy morawskiej przez wykorzystanie
terenu sprzyjającego użyciu szybkich jedno-

stek pancernych i zmotoryzowanych było
nadzieją Kwatery Głównej Najwyższego
Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej
na szybkie zdobycie wyznaczonego przez
Stalina celu. W przypadku powodzenia operacji stworzyłaby się także okazja do odcięcia wojsk niemieckich w Beskidach oraz
w Słowacji. Gra zatem toczyła się
o bardzo wysoką stawkę i obie strony miały
tego świadomość. Nie dziwi więc fakt, że
wiele jednostek niemieckich było kierowanych właśnie do obrony tego odcinka frontu,
a nie w stronę zagrożonego Berlina.
O ile uległa propagandzie władz ludność
cywilna liczyła jeszcze na nagły zwrot sytuacji dzięki zapowiadanej „cudownej broni”,
to większość żołnierzy nie miała już złudzeń, że obrona granic Rzeszy na wschodzie
przed komunistycznym wrogiem była nierealna. Tym samym walki rozpoczęte pod koniec lutego i trwające do samego końca wojny należały do szczególnie zażartych.
W wielu przypadkach na determinację
obrońców nie wpływał wyłącznie fakt, że
wrogie działania prowadzone są już nie
o tzw. Lebensraum, ale o ziemię niemiecką.
Środkiem zmuszającym do posłuszeństwa
i zachowania dyscypliny w obliczu wściekle
atakującego i mającego wielokrotną przewagę wroga był zbrodniczy rozkaz głównodowodzącego niemiecką Grupą Armii
„Środek”. Po jej rozbiciu w drugiej połowie
1944 r., została ona zorganizowana na nowo
w styczniu 1945 r., a na jej czele stanął gen.
F. Schörner, awansowany w ostatnich
dniach kwietnia do rangi feldmarszałka.
Rozkaz wydany przez Schörnera dopuszczał
rozstrzelanie bez sądu wojennego każdego
żołnierza, który został przyłapany poza linią
frontu bez wyraźnych rozkazów. Wobec
okrucieństwa Armii Czerwonej i rozkazu
Schörnera obrońcom ostrawskiego zagłębia
nie pozostało nic innego jak walczyć u kresu
ludzkich możliwości i ginąć lub przetrwać
i oczekiwać niepewnego losu w sowieckich
łagrach. Taki był to brutalny epizod historii
na ziemi branickiej, w którym w ciągu toczących się niemal nieustannie walk, nie było ani czasu na sądy wojenne, ani na odznaczenia za męstwo. Reglamentacja amunicji,
wynikająca z jej braku powodowała, że
w ostatnich dniach wojny działon artylerii
Wehrmachtu mógł wystrzelić maksymalnie
kilka pocisków dziennie, a walki toczyły się
przecież niemal ustawicznie.
Sytuacja Rosjan nie była lepsza, pomimo
przewagi w ludziach i sprzęcie. Czerwonoarmiści nie mogli wprawdzie narzekać na brak
amunicji i paliwa, jednak brak kompetentnego dowództwa sprawiał, że przelewali oni
krew w atakach prowadzonych z marszu,
albo w bezsensownie rozkazywanych wielokrotnie ponawianych szturmach na przygotowane pozycje niemieckie. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu zdawało sobie sprawę ze znaczenia strategicznego bramy morawskiej i już kilka miesięcy wcześniej za-
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rządziło przygotowanie umocnień na całym
odcinku spodziewanego w kierunku Opawy
natarcia. W efekcie powstało kilka linii
obrony, opartych na sieci skomunikowanych
ze sobą linii okopów, zabezpieczonych zwojami drutu kolczastego, gniazdami ckm-ów
i snajperów oraz licznymi polami minowymi
na flankach. „Oppa Stellung” - bo tak Niemcy nazwali serię tych umocnień – oparte było także na rzece Opie i części fortyfikacji
żelbetowych wybudowanych w latach
30-tych przez Czechosłowaków.
Do sforsowania oporu przeciwnika na kierunku bramy morawskiej, Rosjanie rzucili
znaczne siły zgromadzone na początku roku
na terenie Górnego Śląska, które zgrupowano na południe od Cosel (Koźle) po lewej
stronie Odry. Właśnie stamtąd ruszyła na
przełomie lutego i marca sowiecka ofensywa
w kierunku południowozachodnim. Po ciężkich walkach padł Leobschütz (Głubczyce).
Próba odbicia Głubczyc przez Niemców,
przy wykorzystaniu naprędce ściągniętych
dywizji zakończyła się niepowodzeniem.
Gdy Głubczyce jeszcze płonęły, Armia
Czerwona wykonała kolejne posunięcie
w kierunku na Jägerndorf (Krnów) i Steuberwitz (Ściborzyce) siłami 4 Gwardyjskiej
Armii Pancernej, w której składzie znajdowały się 5 i 10 Gwardyjski Korpus Pancerny. Mając na swojej prawej flance 93 Gwardyjską Brygadę Zmechanizowaną, związek
ten miał współdziałać z zajmującą po jego
lewej stronie 60 Armią, która nacierała od
strony Rattibor (Racibórz) i Bieskau-Altstätt
(Nowa Cerekwia), co miało doprowadzić do
rozbicia wroga, stojącego na drodze do Opawy. Po stronie niemieckiej bramy morawskiej broniły mocno już osłabione wcześniejszymi walkami 254. DP, 1. Ski-JägerDivision (SJD, dywizja strzelców górskich),
78 Volks-Sturm-Division (Ludowa Dywizja
Szturowa), 371 DP, 97 Jägerdivision
(Dywizja Strzelców), 18 SS-FreiwilligenPanzergrenadier-Division "Horst Wessel" (Ochotnicza Dywizja Grenadierów Pancernych) oraz ściągnięte koleją od 18 do 20
marca z różnych teatrów działań pododdziały: 8 DPz, 16 DPz, 17 DPz i Führer-BegleitDivision (DPz). Te ostatnie niemal z marszu
ruszały po rozładowaniu na dworcu w Krnowie w najcięższe rejony walk. Niemieckie
dywizje pancerne z racji ich mobilności
i mimo niepełnego (sięgającego zwykle
35%) stanu osobowego i wyposażenia były
nazywane „frontową strażą pożarną”, ponieważ na ogół były rzucane na te odcinki frontu, które były zagrożone przerwaniem, albo
przełamanie już nastąpiło.
W takich okolicznościach stanęły naprzeciwko siebie wrogie oddziały pancerne, które stoczyły na stosunkowo niewielkim obszarze jedną z ostatnich bitew pancernych
II wojny światowej. Ale o tym w kolejnej
części.
Łukasz Iluk
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz
na stronie internetowej www.branice.pl zostało
wywieszone dnia 05.08.2014r. obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch mostów (przepustów) zalewowych w km 43+528
rzeki Opawy.”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-5.2014 z dnia
05.08.2014r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko do wglądu w tut. Urzędzie Gminy
(biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od
700 do 1300.
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-7.2014 z dnia
02.05.2014r. o zawiadomieniu stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy do
wglądu w tut. Urzędzie Gminy (biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od
700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do
1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300.
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-8.2014 z dnia
02.05.2014r. o zakończeniu postępowania dowodowego do wglądu w tut. Urzędzie Gminy
(biuro na parterze). Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od
700 do 1300 .

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 21 lipca 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1. / działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0,
położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności
działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
2. / działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0,
położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności
działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
3. / działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0,
położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności
działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
4. / działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00038178/0,
położona w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności
działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
2. Opis nieruchomości:
− przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie
zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki mają powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny
czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje
na działkach sąsiednich. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 149/50 i działkę nr 149/51 opisaną w KW OP1G/00038406/8, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr 149/34, 149/38, 149/40, 149/41 i 149/50 pasem o szerokości 5m wzdłuż granicy z działką nr 149/16. Dla zabudowy działki nr
149/38 wydano w dniu 23.05.2014 roku Decyzję nr 153/2014 - pozwolenie
budowlane. Zbycie nieruchomości następuje wraz z przeniesieniem praw
tego pozwolenia. Nabywca zostanie obciążony jedynie udziałem w kosztach opracowania projektu.
3. Wartość n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34 - 1.637,50 zł.
2/ Działka Nr 149/38 - 1.637,50 zł.
3/ Działka Nr 149/40 - 1.637,50 zł.
4/ Działka Nr 149/41 - 1.637,50 zł.
4. Wadium dla każdej działki wynosi: 328,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 1 września
2014 roku:
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.
2/ Działka Nr 149/38 o godzinie 815
3/ Działka Nr 149/40 o godzinie 830
4/ Działka Nr 149/41 o godzinie 845
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu
lub na konto: Gmina Branice BS 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 położenia nieruchomości.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.gminabranice.pl Gminy Branice
i została wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w
miejscowości Boboluszki oraz na stronie internetowej www.branice.pl
zostały wywieszone dnia 22.07.2014r.
obwieszczenia
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Wysoka”
− zawiadomienie
Nr
OŚ.6220.3-1.2014
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
− obwieszczenie
Nr
OŚ.6220.3-2.2014
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-3.2014 o wystąpieniu do organów współdziałających
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66,
45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Branice w dniu 29 lipca 2014 roku zostało wywieszone
ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
oznaczonej według:
1. Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona w miejscowości Wysoka 19/3.
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym
Nr 19 na parterze pow. użytkowej: 37,60 m2 wraz z udziałem
w działce siedliskowej Nr 11/4 wynoszącym 960/10000.
Działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu
- 10.047,63 zł.
4. Cena ułamkowej części działki - 1.814,11 zł.
5. Koszty przystosowania
- 1.138,26 zł
6. Cena nieruchomości łącznie
- 13.000,00 zł.
7. Wadium
- 1.300,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie
przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu
1 września 2014 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2014 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 położenia nieruchomości.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 06 sierpnia 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie
o I przetargu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 położona
w miejscowości Wysoka 19/1.
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku wielorodzinnym Nr 19 na
pierwszym piętrze pow. użytkowej: 35,20 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 11/4 wynoszącym 1200/10000. Do lokalu przynależy
komórka składająca się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynku gospodarczym o pow. 11,80 m2. W zbywanym lokalu nie ma instalacji kominowej i wentylacyjnej. Zostanie ona wykonana staraniem
i na koszt Kupującego na podstawie projektu opracowanego na zlecenie
Sprzedającego. Działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu
- 10.542,36 zł.
4. Cena ułamkowej części działki - 2.267,64 zł.
5. Koszty przystosowania
- 1.078,38 zł
6. Cena nieruchomości łącznie
- 13.888,30 zł.
7. Wadium
- 1.389,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 września
2014 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, jeżeli najpóźniej w dniu 3 września 2014 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 położenia nieruchomości.
O głoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl- BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej: Informator
Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 18 lipca 2014 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 253/2 o pow. 0.0500 ha opisana w KW OP1G/00028302/6 położona
w miejscowości Wiechowice.
2. Opis nieruchomości:
− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, jest niezabudowana położona na peryferiach wsi Wiechowice. Działka jest znacznie nachylona ma kształt
prostokąta, miejscowo jest porośnięta krzewami i drzewami do usunięcia. Działka posiada dostęp do drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie techniczne nie występuje.
3. Wartość nieruchomości - 4.415,00 zł.
4. Wadium:
- 442,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 1 września 2014
roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 27 sierpnia 2014 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 położenia nieruchomości.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl BIP Gminy Branice, na łamach gazety lokalnej:
Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Branice w dniu 29 lipca 2014 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 220/2 o pow. 0.0100 ha opisana w KW
OP1G/00008939/4 położona w miejscowości
Wiechowice.
2. Opis nieruchomości:
− Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana,
pochyła i zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i położona we wsi Wiechowice w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Uzbrojenie techniczne - energia i wodociąg występuje
w działce sąsiedniej. Działka jest porośnięta w części
dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd
z drogi o nawierzchni asfaltowej.
3. Wartość nieruchomości - 2.292,00 zł.
4. Wadium:
- 229,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie
przetargu.
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy
Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona na łamach
gazety powiatowej Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
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Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

Anomalie pogodowe w naszej gminie
O skutkach nawałnicy która przeszła nad naszą gminą w niedzielę 3 sierpnia br.
można by wiele mówić. Mieszkańcy Posucic i Wysokiej dawno nie widzieli tak intensywnych opadów połączonych z silnym wiatrem. Wyładowania atmosferyczne
uszkodziły stację obiektową DSP-52 w siedzibie OSP w Wysokiej, a wody spływające z pól zalały drogi i skutecznie utrudniły ruch na jezdniach przez kilka godzin
w poszkodowanych miejscowościach. Zostało zalanych również kilka domów prywatnych oraz obejścia.
Gorące podziękowania należą się strażakom z OSP Włodzienin, Bliszczyce, Lewice
i Branice za przeprowadzenie sprawnej i skutecznej akcji ratowniczej i pomocy poszkodowanym. Nasi strażacy po raz kolejny udowodnili, że w przypadku zagrożenia
zawsze możemy na nich liczyć. Już drugi raz w tym miesiącu przez wieś Posucice
przeszła nawałnica. Ta z początku lipca br. była słabsza, ale i tak zalała obejścia
w trzech nieruchomościach. Ta z połowy lipca br przeszła również przez wieś Wódka
niszcząc uprawy rzepaku i pszenicy. Poszkodowanych zostało kilkunastu rolników
a straty szacuje się w uprawie rzepaku od 50-80%, a w uprawie pszenicy do 20%.

W lipcu 2014r.

Urodzili się
1.
2.
3.
4.
5.

Kubasa Franciszek - Boboluszki.
Literska Lena - Bliszczyce.
Literska Laura - Bliszczyce.
Twardowska Lena - Branice.
Głowacka Blanka - Jakubowice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Gużda Jakub (Wysoka)
- Gadowska Elżbieta (Kluczbork).
2. Beleć Michał (Wódka) - Kozakiewicz
Agnieszka (Bogdanowice).
3. Redel Krzysztof (Michałkowice)
- Redel Ewa (Michałkowice).
4. Jajdelski Grzegorz (Lewice)
- Iluk Anna (Jabłonka).
5. Maniecki Piotr (Niekazanice)
- Kliś Urszula (Niekazanice).
6. Barska Edyta (Posucice)
- Czuchnicki Tomasz (Gorzów Śląski).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.

Ostatnie gwałtowne zjawiska pogodowe pokazują jak nieobliczalna jest aura i jakie
są jej skutki. W tym roku w kwietniu przez podobne nawałnice ucierpiały wsie Jędrychowice i Lewice. Wówczas w Lewicach uległ zniszczeniu przepust i barierka przy
drodze powiatowej w kierunku Jędrychowic oraz studzienka przy zatoczce PKS wraz
z asfaltem na trasie ok. 20 m2 drogi gminnej. Koszt naprawy zniszczeń dla gminy to
kwota ponad 10 tyś. złotych. Będziemy musieli wydatkować jeszcze w tym miesiącu
ok. 7 tyś. na przebudowę przepustu w Posucicach aby zwiększyć przepływ wody
w rowie. Należy również pogłębić „polder” w Wysokiej i wykonać na nim zasuwę,
ponieważ ta miejscowość ponownie została zalana w dniu 11 sierpnie br.
W przyszłym roku budżetowym gmina będzie zmuszona przystąpić do realizacji zadań zmniejszających skutki następnych ewentualnych nawałnic.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Wódka Stanisław - lat 63, Branice
Lach Elżbieta - lat 49, Branice.
Grządziel Anna - lat 79, Branice.
Wojtuś Władysława - lat 75, Boboluszki.
5. Pełechaty Marek - lat 49, Branice.
6. Deberna Anna - lat 78, Dzbańce.
7. Pączko Jan - lat 65, Branice.
8. Żłobicki Julian - lat 92, Włodzienin.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6800 mieszkańców,
w tym 3490 kobiet.
W lipcu 2013 r. było nas
6840 osób.
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