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     Starosta powiedział, Ŝe na 90% za-
pewnia wybudowanie drugiego odcinka 
drogi do Zubrzyc. Powiedział, Ŝe jemu 
bardziej zaleŜy na tej drodze niŜ miesz-
kańcom, poniewaŜ koszt naprawy drogi   
Lewice - Jędrychowie wygląda na bardzo 
wysoki. Doraźnie na łatanie dziur trzeba 
będzie wydać około 50 do 60 tysięcy.  Po 
wybudowaniu drogi zLewic do Zubrzyc 
droga Lewice Jędrychowie przejmie 
funkcję drogi transportu rolnego dla , 
której została wybudowana. 

 Sołtys śłobicki kolejny raz zgła-
szał, Ŝe w Ośrodku Zdrowia sufit prze-
cieka, Ŝe potrzebne są parkingi przy 
Ośroku Zdrowia i przy cmentarzu. 
 Poseł Adam Krupa teŜ skoncen-
trował swoją wypowiedź na drogach. Wg 
niego nasze drogi maja słabą podbudowę  
i to jest przyczyną ich szybkiego niszcze-
nia. Sporo czasu zajęły problemy komu-
nikacyjne Głubczyc, poniewaŜ ciasnota 
na uliczkach powiatowego miasta jest 
bolesna dla przyjeŜdŜających z Włodzie-
nina.   
           Wójt poinformował, Ŝe został 
uchwalony Plan Przestrzennego Zago-
spodarowania terenów leŜących nad 
zbiornikiem, który przewiduje budow-
nictwo rekreacyjne od strony południo-
wej. Dysponentem terenów będzie Gmi-

na. 
 W bogatej dyskusji pojawiło się 
wiele spraw, o których tylko wspomnę. 
A więc, padło pytanie do posła  „ czy 
Polska jest juŜ państwem wyznanio-
wym?” - chodziło tu o wykorzystywanie 
godzin lekcyjnych na rekolekcje. Odpo-
wiedzi udzielił obecny na spotkaniu dy-
rektor Szkoły Podstawowej, mówiąc Ŝe 
ksiądz ma prawo wykorzystać  trzy dni 
na rekolekcje, ale ograniczył je do 
dwóch. Mówiono teŜ o zagospodarowa-
niu pięknego dworca kolejowego w 
Głubczycach i wielu innych.    (jb) 

 

Samochody dotarły!!! 
 

Dzień 13.03.2010 r. był dniem wyjąt-
kowym dla straŜaków Gminy Branice i to nie 
ze względu na swoją datę – trzynastego. W 
tym dniu (sobota) zostały dostarczone przez 
Wykonawcę 3 sztuki nowych średnich samo-
chodów straŜackich. To bezprecedensowe 
wydarzenie przyciągnęło wielu straŜaków 
oraz mieszkańców gminy, chcących obejrzeć 
a nieraz i dotknąć, jeszcze pachnących nowo-
ścią aut. 

Pojazdy po wielu wcześniejszych 
nieudanych próbach, udało się zakupić dzięki 
dofinansowaniu w wysokości 85 % ze środ-
ków Programu Operacyjnego Współpracy 
Terytorialnej Rzeczpospolita Polska- Repu-
blika Czeska na lata 2007-2013. Trwają rów-
nieŜ rozmowy w celu uzyskania dofinanso-
wania z innych źródeł i jest szansa, Ŝe Gmina 
ze swego budŜetu dołoŜy jedynie symbolicz-
na złotówkę. 

Auta zbudowane na podwoziu Merce-
desa, wyposaŜone są między innymi w zbior-
niki wody o poj. 2 600 litrów, zbiorniki na 
środek pianotwórczy o poj. 270 litrów, auto-
pompy dwuzakresowe, działka wodne, linie 
szybkiego natarcia, napęd 4x4, silniki EURO 
5 o mocy 280 KM, komfortowe kabiny wraz 
z klimatyzacją, agregaty prądotwórcze, ze-
staw hydrauliczny do ratownictwa drogowego 
(noŜyce+rozpieraki), podstawowy sprzęt do 
ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne 
z czujnikami bezruchu, radiotelefony, drabi-
ny. 

Wartość zakupionego sprzętu to bli-
sko 2 miliony złotych. W ramach tego same-
go projektu, zakupione zostaną równieŜ 3 
łodzie płaskodenne wraz z silnikami. Podob-
ne zakupy robią równieŜ przygraniczne miej-
scowości z Czech, biorące udział wraz z Gmi-
ną Branice w projekcie pn.: „Wzmocnienie 
działania jednostek OSP podczas powodzi.” 

Tak znaczne doposaŜenie polskich i 
czeskich jednostek OSP, wymiernie poprawi 
bezpieczeństwo całego regionu poczynając od 
Branic aŜ po Opavę, czyli teren całej gminy. 

Uroczyste przekazanie zakupionego 
sprzętu, odbędzie się 1 maja w Lewicach i 
będzie połączone z gminnymi obchodami 
Dnia StraŜaka. Podczas festynu moŜna będzie 
z bliska przyjrzeć się samochodom oraz zoba-
czyć je w akcji. 

JuŜ dziś zapraszam do wspólnego 
świętowania wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy! 

     Piotr Kukuczka 
   Z-ca Wójta Gminy 

 
Włodzienin 

Zebranie 
  Spotkanie władzy samorządo-
wej z wyborcami prowadził radny Ra-
dy Powiatu Pan Tadeusz Krupa. TuŜ 
obok niego za stołem  prezydialnym 
zasiedli Poseł na Sejm RP Adam Kru-
pa, Starosta Powiatu Józef Kozina, 
Wójt Gminy Józef Małek, radni rady 
gminy Pan Zbigniew Deptuła i Pan 
Marek Szyhyński. Na sali byli teŜ 

obecni sołtysi wsi Lewice - Pan Leszek 
Szelera i sołtys Włodzienina Pan Jan 
śłobiki.  Pozostałe miejsca szkolnej 
sali wypełnili mieszkańcy obu wsi.  
    Spotkanie zorganizowane było przez 
radnych, co się jeszcze nie tak często 
zdarza w naszej Gminie - zauwaŜył 
Wójt Józef Małek i przeszedł do prze-
kazywania zebranym informacji. W 
pierwszej kolejności zauwaŜył, Ŝe w 
lipcu zostanie przywrócony fundusz 
sołecki. Po drugie - ubiegając pytania 
zebranych - poinformował o  perspek-
tywie zakończenia budowy drogi Lewi-
ce - Zubrzyce.   
We Włodzieninie powstanie parkowe 
miejsce spotkań. Jeszcze w tym roku 
wieŜa widokowa. Planowany jest re-
mont świetlicy.  W planie jest termo-
modernizacja obiektu Szkoły Podsta-
wowej. Do 30 lipca br. zakończy się 
kanalizowanie Lewic co pozytywnie 
wpłynie na czystość wód zalewu.  
Dalej Wójt wprowadził zebranych w 
sytuację gospodarczą Gminy. BieŜący 
rok  nazwał trudnym. Sytuacja powin-
na się poprawić w 2012. Nie mniej 
jednak waŜną sprawą jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców, dlatego kupiliśmy 
trzy nowoczesne samochody straŜac-
kie. Nie mniej waŜna jest edukacja 
naszych pociech -  Szkoła Podstawowa 
w Branicach otrzyma dwie nowe pra-
cownie. Gmina  duŜo pieniędzy pozy-
skuje z zewnątrz, ale brakuje środków 
na sfinansowanie udziału własnego.  
     Nieporozumienie wywołało wydat-
kowanie funduszy unijnych na wieŜę 
widokową i na plac zabaw. Krytykują-
cy uwaŜali, Ŝe pieniądze bardziej po-
trzebne są na drogi i chodniki. 
Wójt i Starosta tłumaczyli, Ŝe pienią-
dze unijne mogą być spoŜytkowane 
tylko i wyłącznie na cele wyznaczone 
przez dyrektywy unijne.  

Hołd, Uznanie i Pokłon 
Tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP 
Lechowi Kaczyńskiemu 
Jego Ŝonie  
Marii Kaczy ńskiej 
i wszystkim ofiarom katastrofy w dniu 
10 kwietnia 2010 r. oraz wyrazy współ-
czucia rodzinom ofiar składa 
   Koło PO RP 
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K olejna sesja obfitowała w 
kilka waŜnych  informacji. 
Na pierwszy plan wysunęło  
się nasze bezpieczeństwo, za 

które Wójta pochwalili przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji i StraŜy 
PoŜarnej. Ci pierwsi za współudział w 
zakupie samochodu słuŜbowego, a stra-
Ŝacy – za zakup trzech samochodów bo-
jowych. Ta ostatnia decyzja 
wywołała duŜe zainteresowanie 
wielu samorządów w woje-
wództwie, poniewaŜ nikt inny 
tak doskonałego interesu nie 
zrobił. Chodzi tu o wysokość 
dopłaty do funduszy unijnych z 
własnego budŜetu. Jaka będzie  
to kwota – informację zosta-
wiam do przekazania na festy-
nie w Lewicach Wójtowi 
J.Małkowi . O takim majstersz-
tyku mówić moŜe tylko jego 
autor. Ale my juŜ dziś moŜemy 
oczyma wyobraźni  widzieć jak 
duma rozpiera naszych druhów 
kiedy jadą do poŜaru po drugiej 
stronie granicy i nie występują 
w roli biedniejszego brata. W 
ubiegłym roku nasi straŜacy 13 razy wy-
jeŜdŜali do poŜaru, w tym – 12 razy do 
gaszenia traw.  
     Dofinansowanie samochodu policyj-
nego spowodowało, Ŝe nasi dzielnicowi 
mogą coraz lepiej wykonywać swoje 
obowiązki –  znalazło to wyraz w ocenie 
Państwa przy wypełnianiu ankiet, które 
drukowaliśmy w Informatorze Branic-
kim. Nasi dzielnicowi zostali okrzyknięci 
najlepszymi w powiecie o czym juŜ raz 
pisaliśmy, a nasza Gmina za najbez-
pieczniejszą w powiecie i województwie. 
    Rada dokonała zmian w budŜecie. 

Oświacie zabrakło 260 tys. O tyle 
mniejsza jest subwencja budŜetowa na 
ten rok. śeby edukacja dzieci nie zosta-
ła zakłócona to Wójtowi Rada pozwoli-
ła na sfinansowanie z kredytu braków 
finansowych, które wystąpią w bieŜą-
cym roku szkolnym, natomiast od 
września musi zacząć obowiązywać 
nowa organizacja – dostosowana do 

posiadanych kwot. 
     Starosta Pan Józef Kozina wraz z 
Panem Dyrektorem Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach Panem 
Adamem Jakubowskim opowiedzieli o 
planach rozwojowych i naprawczych 
Szpitala Powiatowego. Aktualne zobo-
wiązania szpitala dla dostawców wyno-
szą 8,9 mln zł. przy rocznym kontrak-
cie z NFZ wynoszącym 24 mln  zł.  
Do większych inwestycji w tym roku 
naleŜeć  będzie projekt informatyczny i 
termomodernizacja przeprowadzona za 
4,25 mln zł. Starosta wspomniał, Ŝe 

drogi będą naprawiane po rozstrzygnię-
ciu przetargu.   
Pan Wójt Józef Małek skorzystał z okazji 
i przypomniał Panu Staroście o niezbęd-
nej i pilnej potrzebie ulokowania filii 
pogotowia w Branicach. Pan Starosta 
odbił piłeczkę do Wojewody. 
     Pan radny Wojciech Chuchla cieszył 
się, Ŝe w Szpitalu w Głubczycach obsłu-

giwały go młode i ładne pielę-
gniarki.  
     Pan radny Paweł Dornfeld 
gratulował Staroście zdolności 
menadŜerskich. 
     Starosta poinformował Radę, 
Ŝe Powiat Głubczycki 18 marca 
przejął od Skarbu Państwa PKS 
stając się jego właścicielem. 
     Pan sołtys Jan śłobiki z Wło-
dzienina w wolnych wnioskach 
zgłosił trzy waŜne potrzeby: 
oznaczenia przejścia dla pie-
szych, wybudowania parkingu 
przy Ośrodku Zdrowia i naprawę 
przeciekającego dachu na Ośrod-
ku Zdrowia. 
     Kolejna zmiana budŜetowa 
zaproponowana przez Wójta 

J.Małka spowodowała, Ŝe basen kąpielo-
wy w tym roku będzie czynny.  
     Panowie radni Chuchla, Dornfeld i 
Podkówka duŜo czasu poświęcili na ga-
danie o oszczędnościach w budŜecie.  W 
konkluzji Pan radny Paweł Dornfeld – 
kiedyś redagujący Gazetę Branicką - 
korzystając z wcześniejszej podpowiedzi 
Pana radnego Wojciecha Chuchli zgłosił 
pomysł likwidacji Informatora Branic-
kiego, a Pan Podkówka zaproponował by 
oszczędzać na rozmowach telefonicz-
nych w przedszkolach. Bez komentarza.
                                                (jb) 

M inęło dwadzieścia lat 
zmagania się Gminnej 
Spółdzielni 
„Samopomoc Chłop-
ska” w Branicach z 

przeciwnościami losu, nowymi zasadami 
rynku, z trudnym procesem utrzymania 
się na nim. Dzięki pomocy Wójta  i 
sprzedaŜy własnego majątku firma han-
dlowa zatrudniająca ponad sto osób prze-
trwała, ale i tak zeszła do pozycji właści-
ciela kilku sklepów zatrudniającego kil-
ku ludzi. Przez cały okres dwudziestole-
cia problemem była spłata kredytów. Na 
ich pokrycie szły pieniądze ze sprzedaŜy 
kolejnych nieruchomości. 
      Teraz kiedy mogło by się wydawać, 
Ŝe po sprzedaŜy biurowca spółdzielnia 
wyjdzie na prostą i być moŜe jej człon-
kowie zaczną myśleć o tych zadaniach 
dla których spółdzielczość powstała, to 

okazuje się Ŝe prawie nikt o tym nie 
myśli. W trakcie rozmów z członkami 
dowiadujemy się, Ŝe kaŜdy ma tu do 
upieczenia własny interes.  
Działania GS utwierdzają  w przekona-
niu, Ŝe słuŜą tylko doraźnym celom - 
przeŜyciu bieŜącej chwili. Sprzedawa-
ne są dalej sklepy – jedyne miejsca, w 
których wypracowywany jest zysk. Za 
chwilę się okaŜe, Ŝe po sprzedaŜy 
ostatniego sklepu, a przypomnę, Ŝe 
jeszcze pozostały sklepy: po jednym w 
Branicach,  w Bliszczycach, w 
Dzierzkowicach i w Lewicach – zostali 
tylko członkowie spółdzielni bez spół-
dzielni.  I tak moŜe być, bo na ostatnim 
Walnym Zebraniu uchwalono sprzedaŜ 
wspomnianych sklepów i zobowiązano 
Panią Prezes do  sprzedaŜy biurowca.  
W skład Rady Nadzorczej wybrano 
Panie, które mają zdecydować kiedy 

sklepy, w których pracują  i za ile  mogą 
wykupić. Na częściowe pokrycie długów 
poszedł biurowiec. Odsetki rosną i dalej 
nie wystąpiono do sądu o ogłoszenie 
upadłości.   
      Walne Zebranie wybrało najgorsze 
rozwiązanie. Wtedy kiedy juŜ po firmie 
nie będzie śladu, kiedy Ŝaden sąd nie 
ogłosi upadłości to do spłacania długów 
pozostaną ci, którzy powinni byli podjąć 
uchwałę o likwidacji. MoŜe jednak tak 
źle nie będzie.                      (jb) 
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„Nie stój w miejscu 
Słońce wstaje kaŜdego dnia 
Tylko od Ciebie zaleŜy 
Czy ujrzysz jego światło 
I poczujesz jego ciepło. 
 
I tylko od Ciebie zaleŜy 
czy podarujesz nam 1% Twojego po-
datku. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„AMICUS” Branice 
KRS 279722 

Ś  n  i  a  d  a  n  i  e     W  i  e  l  k  a  n  o  c  n  e 

 Ś więta Wielka-
nocne i tradycyjnie towa-
rzyszące im śniadanie  dały 
okazję Wójtowi Gminy 
Józefowi Małkowi do spo-
tkania się z najaktywniej-
szymi mieszkańcami naszej 
społeczności. Nie wszyst-
kim czas pozwolił na przy-
bycie i chwilę spokoju w pogoni za uciekającym  dniem.  Nie brakło rad-
nych, sołtysów, kierowników zakładów, przedsiębiorców prywatnych. Na 
spotkaniu byli równieŜ obecni czescy Starostowie z przygranicznych wio-
sek. 
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością  Pan Starosta Józef Kozina, ducho-
wieństwo reprezentowali Braniccy proboszczowie ks.ks. Karol Dźwigoński i  
Alojzy  Nowak. Potrawy przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Branicza-
nek.  Bardzo piękny występ dały przedszkolaki  z  Przedszkola Publicznego 
zarządzanego przez Panią Barszczewską. 
Wójt Józef Małek   dzieląc się jajkiem  poprosił  by Ŝyczenia dobrego zdro-
wia, uśmiechu i radości  przekazać wszystkim mieszkańcom naszej Gminy - 
co jako obecny na spotkaniu czynię  -       Jerzy Biesiadowski        
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T  o  p  i  e  n  i  e       M  a  r  z  a  n  n  y 
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VI    Mi ędzynarodowy    Wielkanocny  

  20marca 2010 

roku w Zespole Gimnazjalno - 
Szkolnym w Branicach po raz 
szósty odbył się międzynarodo-
wy wielkanocny turniej halowej 
piłki noŜnej dziewcząt. W tur-
nieju uczestniczyły zawodniczki 
z: gimnazjum w Baborowie, 
gimnazjum w Branicach, gimna-
zjum w Istebnej, gimnazjum w 
Kietrzu, gimnazjum w Lewinie 
Brzeskim, Zakladniej szkoły w 
Krnovie (Czechy), Zakladniej 
szkoły w Štramberku (Czechy). 
W tegorocznej edycji turnieju 
najlepsze okazały się zawod-
niczki z Kietrza, które wygrały 
w finale z zespołem z Branic, 
trzecie miejsce zdobyła druŜyna 
z Baborowa. Organizatorom tur-
nieju udało się zaprosić znamie-
nitego gościa. Był nim Hubert 
Kostka, bramkarz reprezentacji 
polski, złoty olimpiady w Mona-
chium medalista w 1972 roku. 
Na zakończenie wielkanocny 
zajączek obdarował prezentami 
wszystkich uczestników turnie-
ju. 

Zdjęcia :J.Biesiadowski  

Hubert Kostka 
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Turniej   Halowej   Piłki   NoŜnej   Dziewcząt 

 N ie zawiedli nas sponsorzy, którym chcieliby-
śmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za ich Ŝyczliwość i 
hojność. 
 
Bank Spółdzielczy w Branicach  
Hurtownia Napojów Ewa i Dariusz Olech  
Kazimierz Węglowski 
Koło Braniczanek  
Okna u Bacy Jakubowice 
Paweł Papuga 
PPUH  Głubczyce Jacek Maleńczak , Krzysztof Kownacki 
Piekarnio-Ciastkarnia Branice  Marek Dzięgiel 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu 
PPUH "Galmet" z Głubczyc 
PPHU Golik Łukasz 
Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" w 
Brzegu 
Sklep Sportowy "Orlik" w Głubczycach 
Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach 
Starostwo Powiatu Głubczyckiego 
Top Farms Głubczyce 
Tryumf Trofea Sportowe Wrocław 
Urząd Gminy w Branicach 
Urząd Marszałkowski w Opolu 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Opolu 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 
w Opolu 
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "MIESZKO" w Raci-
borzu 
Zakładów Przemysłu Cukierniczego "PIAST" w Głogówku 
Zarząd "Zott" Polska Sp.z.o.o w Opolu 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warsza-
wie 
Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
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25  marca br. w MGOK w Gło-
gówku, odbył się Przegląd Solistów I 

Zespołów Wokalnych „Komu piosen-
kę…”.  
W konkursie brało udział wielu uczestni-
ków. Zaprezentowały się dzieci z róŜ-
nych szkół m.in. z śuŜeli, Głogówka, 
Szonowa, Twardawy, Racławic Śląskich, 
Białej, w tym po raz pierwszy Soliści i 
Zespół „Iskra” działający przy  Zespole 
Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach.  
Zespół jak równieŜ soliści z Branic re-
prezentując naszą gminę zdobyli wiele 
nagród : 

 - WYRÓśNIENIE –  
K. DANIELEWICZ- solistka 
 

 WYRÓZNIENIE –  
          K .  P A WĘ S K A -

solistka 
 

- WYRÓśNIENIE –  
          K. GATNER- solistka 
 

- III miejsce –  
       K. BORGUSZ- solistka 
 

- II miejsce –  
   DUET – K. i Z. GATNER 
- II miejsce –  
     DUET – K.PAWĘSKA  
     i K. BORGUSZ 
 

- II miejsce – A. MORA- 
WIEC - solistka 
 

- I miejsce – Z. GATNER 
 

- I miejsce – ZESPÓŁ  
ISKRA 
 
Opiekun Zespołu „ Iskra” 
mgr Kinga Chuchla 

Z 
     

    Włodzienina  
22 czerwca o godzinie 

17-tej wyrusza  kolejna wypra-
wa na wschodnie kresy Rzeczy-
pospolitej.  
Byli mieszkańcy miejscowości 
kresowych i miłośnicy historii, 
któr ą   tam daje się pomacać i 
oczyma wyobraźni ujrzeć tym 
razem zobaczą: 

 
23-06 Tarnopol - Buczacz  - Jazłowiec - Horoden-
kę  (nocleg w klasztorze w Jazłowcu), 

 

24-06 Skała Podolska - Chocim - Okopy św. Trój-
cy - Kamieniec Podolski (nocleg), 

 

25-06 Kołomyja - Czerniowce - Stanisławów 
(nocleg), 
 

26-06 Halicz - Śwircze - Rohatyn -  obiadokolacja 
we Lwowie i powrót do domu. 
 
Jeszcze są trzy wolne miejsca:   774857285 
 
Na zdjęciach twierdza  Chocim. (Fot. J.Biesiadowski) 

Wójt Gminy Branice  
mgr Józef Małek 

 

serdecznie zaprasza 

 

na uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo-
gaśniczego  połączone z  obchodami Dnia StraŜaka  

oraz podsumowaniem  
XX-lecia współpracy polsko-czeskiej. 

 

Uroczystość  odbędzie się w dniu 1 maja 2010 r. w 
Lewicach o godz . 1300  

 

Program: 
1230 – zbiórka zaproszonych gości pod OSP w Lewi-
cach 
1245 – przemarsz do kościoła pw. Św Marii Magdale-
ny w Lewicach 
1300 – Msza Święta w intencji StraŜaków  
1400 – przemarsz na plac przed OSP w Lewicach 
1415 – uroczyste poświęcenie i przekazanie sprzętu 
        –  okolicznościowe wystąpienia zaproszonych 
gości 
        – wręczenie odznaczeń 
        – podsumowanie XX-lecia współpracy polsko-
czeskiej 
1500 – poczęstunek w WDK Lewice 
1600 – pokaz moŜliwości bojowych jednostek OSP i 
PSP 
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Usługi finansowe 

 

Firma Centrum Usług Finanso-
wych oferuje: obsługę OFE, ubez-
pieczenia majątkowe, grupowe, 
komunikacyjne i na Ŝycie, kredyty, 
inwestycje, gwarancje przetargo-
we, dotacje unijne oraz ubezpie-
czenia upraw z dopłatą budŜetu 
państwa. 
tel: 887 594 926 

Ambitnej osobie, gotowej 
pracować na własny ra-
chunek, oferuję szkolenie  
i wdroŜenie do zawodu do-
radcy  
ubezpieczeniowo-
finansowego.  
Wymagane minimum 
średnie  
wykształcenie. 
tel. 603 915 630 

            Branice, dnia 31.03.2010r 

Nr AN. 7441 a / 5 / 2010 

 

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 
gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz 
lokalu stanowiącego własność gminy 
Branice przeznaczonego do oddania w 
dzierŜawę:   

           
1.  Oznaczenie nieruchomości według :  
1/. KW OP1G/00028303/3,  działki nr 
568/4; 

  2.   Powierzchnia, opis i połoŜenie 
działki: 

     1/ działka nr 568/4 o pow. 0.2600 ha 
połoŜona w Lewicach stanowi grunt rol-
ny; 

3.  Stawka rocznego czynszu dzierŜaw-
nego wynosi: 

      1/ działki Nr 568/4    -   28,30 zł; 
4. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜa-
wa gruntu na okres 3 lat.  

 
  Przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Branice zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gmi-
ny Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- 
działki Nr: 568/4 stanowi teren rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej. 
 

        Z dniem 12 maja 2010 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 usta-
wy , tj. osobie , której przysługuje rosz-
czenie o nabycie nieruchomości z mocy 
cytowanej ustawy lub odrębnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim wła-
ścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo 
jej spadkobiercą lub najemcą lokalu 
mieszkalnego. 

 

      Obwieszczenie podaje się do pu-
blicznej wiadomości na stronie interneto-
wej  www.branice.pl Gminy Branice i 
poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 
21.04.2010 r. oraz na łamach gazety 
powiatowej Rzecz Powiatowa i lokalnej 
Informator Branicki.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                    

                                                                                                            
Wójt Gminy Branice                                                                                                            

mgr Józef Małek             
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ZIELONY DZIEŃ – czyli jak dzieci z Przedszkola we Włodzie-

ninie       przywitały wiosnę… 
 
 W tym roku podobnie jak w kilku latach poprzednich zgodnie z nową tradycją 
naszego Przedszkola, dzieci witały wiosnę zupełnie inaczej niŜ wszyscy w okolicy – 
bez Marzanny. 
 Nasze dzieci są przyjaciółmi 
przyrody, znają znaczenie słowa: 
ekologia, a takŜe chcą przeciwdziałać 
przemocy i agresji (topienie i palenie 
Marzanny). Dlatego teŜ w pierwszy 
dzień wiosny w naszym Przedszkolu 
„króluje” kolor zielony. 
 Rodzice, wcześniej zostali 
poproszeni o przygotowanie dla swo-
ich pociech na dzień 22 marca 2010r. 
dowolnego rekwizytu w kolorze zie-
lonym (np. strój, czapka, kapelusz, 
pelerynka, kwiaty, listki itp.). Pomy-
słowość i inwencja twórcza rodziców przeszła nasze oczekiwania – za co wszystkim 
rodzicom serdecznie dziękujemy. 

 Świętowaliśmy juŜ od samego rana. 
Przedszkole przywitało wszystkie dzieci 
piękną wiosenną dekoracją oraz duŜą ilo-
ścią zielonych balonów. Od rana, aŜ do 
śniadania w przedszkolu królował śmiech i 
zabawa wszystkich dzieci. Na śniadanie 
dzieci zjadły kanapki z masłem i zielonymi 
dodatkami ( ogórek, sałata, szczypior, rze-
Ŝucha), a do picia był soczek, oczywiście 
w kolorze zielonym. 
 Po śniadaniu odbyła się prawdziwa 
rewia mody. KaŜdy przy piosenkach o 

wiośnie zaprezentował swój piękny zielony strój. Następnie dzieci przestąpiły do prac 
ręcznych i z zielonej masy solnej powstały przedziwne i pomysłowe „stworki – po-
tworki”.  
 Kolejnym punktem 
„Zielonego Dnia” był spacer 
ulicami naszej wsi, podczas któ-
rego towarzyszyła nam śliczna, 
słoneczna pogoda. Z uśmiechem 
na ustach, głośnym śpiewem i 
grą na instrumentach przywitali-
śmy Wiosnę. 
 Nasza grupa wzbudziła 
wśród mieszkańców Włodzieni-
na duŜe zainteresowanie. Wiele 
osób wychodziło na ulicę z 
uśmiechem, pozdrawiali nas 
serdecznie. 
 Po powrocie do Przedszkola na wszystkich czekała kolejna niespodzianka w 
kolorze zielonym. Był to pyszny deser ( zielona galaretka z kiwi, jabłkiem, i pomarań-
czą).  
 Ten dzień minął nam bardzo szybko w miłej i serdecznej atmosferze. KaŜde 
dziecko zadowolone z uśmiechem na ustach i zielonym balonem w ręku wracało do 
domu. 
 W imieniu całego personelu Przedszkola chcemy jeszcze raz serdecznie po-
dziękować wszystkim Rodzicom za poparcie naszego pomysłu i aktywne włączenie 
się w Ŝycie naszego Przedszkola. 
 Było bardzo, bardzo wesoło i bardzo, bardzo zielono…. 
 

                                        Z wiosennymi pozdrowieniami  
                                           Helena Zalecka i Jolanta Domańska  

           Branice, dnia 30.03.2010 r. 

Nr ROL. 7441 b /12/ 2010 

O G Ł O S Z E N I E 
      Wójt 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 Rozporządze-
niem 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 
     1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i 
połoŜenie według:  

- działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisa-
na w KW 29034  połoŜona w Branicach, przy ul. 
Słonecznej  2B/11. 
2.  Opis nieruchomości: 

      - lokal mieszkalny  Nr 11 połoŜony w bu-
dynku wielorodzinnym Nr 2B o pow. uŜytkowej 24,01 
m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 14-
9/23. Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne 
o pow. 2,45 m2. 
3. Udział w działce: 218/10 000 
4. Cena ułamkowej części działki:      19,00 zł 
5. Wartość lokalu:                       19.216,00 zł 
6. Koszty przystosowania :               434,00 zł 
7. Cena nieruchomości łącznie:    19.669,00 zł 
9. Wadium:                                    1.970 ,00 zł 
8. Forma zbycia nieruchomo ści: sprzeda Ŝ na 
własno ść w formie przetargu. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospoda-
rowania przestrzennego : 
działka Nr 149/23 – zgodnie ze studium uwarunko-
wań 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 przezna-
czeniem nieruchomości i sposobem jej zagospoda-
rowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.  
       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści od-
będzie si ę w dniu 30 kwietnia 2010 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 26 kwiet-
nia 2010 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ę-
du lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 
64 8867 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 umieścić dane dotycz ące poło Ŝe-
nia nieruchomo ści i numer lokalu . Wadium wpła-
cone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie 
wygra lub w przypadku odwołania przetargu zosta-
nie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub za-
mknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed 
upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknię-
ciu przetargu. Cenę nabycia prawa własności przed-
miotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie 
później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na 
konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 
2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy 
Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej 
ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje 
się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 
umowy notarialnej w terminie ustalonym 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 lokalnej: Informator 
Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzę-
du.            
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                              

                                                                                                                                
Wójt Gminy Branice                                                                                                              

mgr Józef Małek 
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           Branice, dnia 09.03.2010 r. 

Nr G. 7441 b /11/ 2010 

O G Ł O S Z E N I E 
      Wójt 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 
 

1.  Oznaczenie nieruchomości według : 
1/. KW 23927,  działki nr 59/1; 
2/ KW 25543,  działki nr 22; 
3/ KW 25543,  działki nr 23; 

  2.   Powierzchnia i połoŜenie działek: 
     1/ działka nr 59/1 o pow. 0.8600 ha połoŜona w 
Dzbańcach; 
     2/ działka nr 22 o pow. 0.0500 ha połoŜona w Jaku-
bowicach; 
     3/ działka nr 23 o pow. 0.1200 ha połoŜona w Jaku-
bowicach. 
3.  Opis nieruchomości: 
     1/ działka nr 59/1 – rolna; 
     2/ działka nr 22 – uporządkowana zabudowa zagro-
dowa; 
     3/ działka nr 23 -  uporządkowana zabudowa zagro-
dowa. 
4.  Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi: 
      1/  działki Nr 59/1     -     84,20 zł; 
      2/ działki Nr 22         -        0,80 zł; 
      3/ działki Nr 23         -        1,84 zł . 
5. Wadium: 
      1/  działki Nr 59/1     -   16,00 zł; 
      2/ działki Nr 22         -     0,80 zł; 
      3/ działki Nr 23         -     1,84 zł . 
6. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na 
okres 3 lat. 
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 
przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice 
z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka Nr 59/1 stanowi teren 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej . Natomiast działki 22 i 23 
stanowi ą uporz ądkowany teren zabudowy zagrodowej. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem 
nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nierucho-
mości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań. 
 
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy będzie zobowiązany do uisz-
czania opłat z tytułu podatku rolnego i podatku od nierucho-
mości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatko-
wy. 
       Przetargi w sprawie w/w działek odb ędą się w dniu 9 
kwietnia 2010 roku  
w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I 
piętro – sala konferencyjna). 
1/  działki Nr 59/1 o godzinie 8 00    
2/ działki Nr 22   o godzinie 8 30        
3/ działki Nr 23  o godzinie 9 00    
 
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 29 marca 2010 r . wpłac ą 
w/w wadia do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Brani-
ce BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002  lub w 
kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym za datę wpłaty na 
konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Brani-
ce. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy 
umie ścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  
i numer działki . Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, 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 momentu odwołania lub zamknięciu przetargu. 
 
 Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywają-
cej 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 łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powia-
towej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                                                
Wójt Gminy Branice 

                                                                                                                                
mgr Józef Małek 

         A E R O B I K                        

 
Wszystkich chętnych informujemy, 

Ŝe jest moŜliwość zgubienia 

„zbędnych kilogramów” i rozrusza-

nia się przy dobrej zabawie w 

kaŜdy wtorek o godz. 17.00 na 

Hali Sportowej w Gimnazjum w 

Branicach. 

                              

Dodatkowe informacje :  
   tel. (077)4868410 do 15-stej.                                                                           

Zapraszamy  

 

Usługi pogrzebowe 
 

Krzysztof Ligocki  
Branice ul. śymierskiego 52 

 
Telefony całodobowe: 600 897 501,       

883 434834, 794 699 555 
 

Kompleksowa usługa pogrzebowa 
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Pro memoriał 
 
 

Odeszli 
 

w marcu  2010r.: 
 

Stanisław Czaniecki 60 lat Wło-
dzienin, 
Jakub Szczur 94 lata Branice, 
Michał Górny 65 lat Włodzie-
nin, 
Helena Czech 86 lat Bliszczyce, 
DPS, 
Kazimiera Hewak 84 lata 
Dzbańce Os. DPS, 
Franciszka Folmering 85 lat, 
Dzbańce Os. DPS 
  
Cześć Ich pamięci ! 
_______________________ 
 

Urodzili się 
 

Malwina Tłuczek - Branice, 
Natalia Wąchała - Niekazanice, 
Kinga Heba - Niekazanice, 
Achmirowicz - Wysoka, 
Bartosz Czernicki - Boboluszki, 
Krystian Hołuj– Boboluszki, 
Jakub Bedryj - Posucice.  
 
Wielu Szczęśliwych Lat !   

——————————— 
Veni kreator ! 
 

NowoŜeńcy 
 

Marian Suliga i Wioletta Zajda  
z Branic. 
 

Wielu Szczęśliwych  
lat śycia!  

 
———————————–— 
 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7190 
mieszkańców, 

w tym 3719 kobiet  
———————————— 

O G Ł O S Z E N I E 
ZAKŁAD  BUD śETOWY  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ W  BRANICACH 

Działając  w  oparciu  o  przepis  art.24 ust.9  ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  wodę  i  zbiorowym  odpro-
wadzaniu  ścieków (Dz.U. z 2006r.Nr153 poz.858  z późn. zm.)  

O g ł a s z a 
Ŝe  na  podstawie  art. 24 ust.8 ustawy z  dnia  7.06.2001r. o  zbiorowym  zaopatrzeniu w  wodę  i  zbiorowym  
odprowadzaniu  ścieków  (Dz.U. z 2006r.Nr 123 poz.858 z późn. zm.)  z  dniem  1 kwietnia  2010r. wchodzą  
w  Ŝycie  taryfy  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania ścieków,  obowiązujące 
na terenie  gminy  Branice  w  okresie  od 1.04.2010r.  do 31.03.2011r.  o  poniŜszej  treści: 
 

    Taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę i zbiorowego  odprowadzania 
ścieków  obowiązujące  na terenie gminy Branice w  okresie od 1 kwiecień 2010r. do 31 marzec 2011r.  

Wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę 
 

Wysokość  cen  i stawek  opłat  za  odprowadzanie  ścieków 

Warunki stosowania cen  i  stawek  opłat. 
Zakres świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych obejmuje: 
- dostawę  wody i  odbiór  ścieków, których  ilości obliczane są  na  podstawie  wskazań   
  wodomierza oraz w  oparciu o  przeciętne  normy zuŜycia wody  określone w  odręb-
nych  
  przepisach 
-opłata  stała stosowana na 1 odbiorcę  pobierana w  kaŜdym  miesiącu. 
Ustalone  w  taryfie ceny i  stawki opłat  obowiązują  przy  zachowaniu odpowiednich  
standardów  jakościowych  obsługi odbiorców  usług.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                    
              Kierownik Zakładu BudŜetowego 
                                                                                            Gospodarki Komunalnej w Branicach 
                                                                                                         mgr inŜ. Anna Kruczek 
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