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Absolutorium 
 W ostatni wtorek kwietnia Sesja 
Rady Gminy miała wyjątkowy charakter, 
wręcz - doroczny. NajwaŜniejszym  - 
mimo waŜności pozostałych - punktem 
posiedzenia było podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta Józefa 
Małka. Nim ta decyzja formie uchwały 
została podjęta radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
Gminy Branice za 2009 rok. Usłyszeli 
Uchwałę Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie budŜetu, czyli tłumacząc to z 
języka urzędowego na  nieurzędowy, 
radni usłyszeli opinię kontrolerów  bu-
dŜetu, którzy powiedzieli, Ŝe wydawanie     
pieniędzy przez Wójta odbywało się 
zgodnie z prawem. Opinia została wyda-
na na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Branice. Rada Gminy w drodze 
głosowania udzieliła absolutorium Wój-
towi.   
     Nadto na tej samej sesji Rada Gminy 
na wniosek Wójta uchwaliła zgodę  na 

zaciągnięcie 
kredytu  w celu 
wniesienia 
wkładu własne-
go do projektu 
unowocześnie-
nia przez dopo-
saŜenie sprzęto-
we - między 
innymi klas 
językowych, 
przyrodniczych, 
etc. 
     Podjęta zo-
stała Uchwała 
zmieniająca 
wysokość opłat 
cmentarnych oraz ustalająca opłaty za 
korzystanie z urządzeń na cmentarzach 
komunalnych, naturalnie w naszej 
Gminie.    Rada Gminy 
uchwaliła dotację na ochronę zabytków 
w wysokości 10 000,- wspomagając 
remont dachu  domu na ul. Szpitalnej 
w Branicach. 

 Rada uchwaliła równieŜ zgodę na 
zaciągnięcie kredytu na remont świetlic 
wiejskich w Grójczanach i Uciechowi-
cach, a takŜe na remont drogi od skrzy-
Ŝowania przy szkole w Uciechowicach 
do wsi Jabłonka. 
 Sesja zakończyła się pełną reali-
zacją porządku obrad. 

Nasza Basia 
 Tak ciepło, jak w tytule o byłej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ucie-
chowicach mówią starsi mieszkańcy po-
łudniowych wiosek naszej Gminy. TeŜ 
bardzo ciepło wyraŜał się o mgr  inŜynier  
Barbarze Piekarskiej Wójt Józef Małek 
na  kwietniowej sesji Rady Gminy. Bar-
dzo serdeczne wypowiedziała się Pani 
Kurator  Oświaty Halina Bilik, która 
osobiście przyjechała do Branic by byłej 
Pani Dyrektor wręczyć Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Jak się okazało 
jest to pierwsze odznaczenie jakie w Ŝy-
ciu otrzymała. Zasług ma wiele. W cza-
sie kiedy pracowała mury jej szkoły opu-
ściło  około 400 dzieci. Wygrywały kon-
kursy, olimpiady, o których zawsze in-
formowaliśmy naszych czytelników. 
Szkołę teŜ rozbudowała. Dziękujemy.   

Magdalena 
Madera - uczenni-
ca kl. 1d - zajęła 3 miej-
sce w Turnieju Recyta-
torskim , który odbył się 
20.04.2010r. w Kietrzu w 
ramach 10 Festiwalu 
Kultury Powiatowej 
2010. 
Ciekawie zaprezentowała fragmenty z 
poematu ,,Eugeniusz Oniegin'' Aleksan-
dra Puszkina i z powieści ,,Przez dziurkę 
od klucza'' Krystyny Siesickiej. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe Magda zmierzyła 
się z recytatorami nie tylko gimnazjów, 
ale równieŜ szkół średnich naszego po-
wiatu.  
Uczennicę przygotowała pani ElŜbieta 
Mańkiewicz.    Gratulujemy! 

Egzamin 
 

 26 - 28 kwietnia 2010 roku, 
uczniowie klas III pisali egzamin gim-
nazjalny składający się z trzech części: 
humanistycznej , matematyczno-
przyrodniczej i z języka obcego.  
W egzaminie wzięło udział 77 
uczniów a kaŜdy, kto chciałby spróbo-
wać zmierzyć się z pytaniami egzami-
nacyjnymi, moŜe odnaleźć je na stro-
nie Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej.                                    Piotr Wiecha 
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 Dzisiaj w Bliszczycach ma się 
odbyć zebranie wiejskie. To juŜ tradycja, 
Ŝe raz w roku Wójt 
Gminy przyjeŜdŜa do 
mieszkańców by prze-
kazać im informację o 
tym co się działo w 
Gminie i co się będzie 
działo w najbliŜszych miesiącach. 
Przyjechałem nieco wcześniej by pocho-
dzić po wsi. Zawsze po takim spacerze 
wiem o czym będzie się mówić  na ze-
braniu. NajwaŜniejszy problem sam rzu-
ca się w oczy. śelaznym tematem kaŜde-
go zebrania jest stan dróg. 

     Przed wejściem do świetlicy spoty-
kam Panią sołtys GraŜynę Czepczor. 
„IB”  : muszę Panią pochwalić, Bliszczy-
ce pięknieją… 
Pani GC: to wspólna zasługa mieszkań-
ców. 
„ IB”:  jak długo jest Pani sołtysem ? 
Pani GC: juŜ cztery lata. 
„IB”:  sporo się zmieniło. 
Pani GC: nie wszystko widać. Powstało 
Koło Gospodyń Wiejskich. Zorganizo-
waliśmy cały szereg imprez: zabawę 

sylwestrową, Dzień Dziecka, Dzień 
Sportu. Współpracuję z Radą Sołecką. 

Postawiliśmy ta-
blice informacyj-
ne. Wieś nie jest 
duŜa, ale ładniej to 
wygląda i o drogę 
nie trzeba się py-

tać. 
ZałoŜyliśmy Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi. Stowarzyszenie jako organizacja 
pozarządowa ma większe szanse na 
zdobycie pieniędzy na stoły i krzesła 
do świetlicy wiejskiej. 
IB : widziałem, Ŝe ktoś wymienił Wam 

drzwi do świetlicy, z Gminy? 
Pani GC: Nie. Sami wymienili-
śmy drzwi. Wiele prac moŜli-
wych do wykonania to dzieło 
naszych mieszkańców. Sukce-
sywnie dokonujemy remontu.  
Niedawno wymieniliśmy okna i 
wspomniane drzwi wejściowe. 
Naprawiony został płot ogradza-
jący boisko. W części jeszcze 
trzeba dopiąć siatkę. Zdemonto-
waliśmy toalety i śmietnik za 
byłą szkołą. 
IB: To juŜ macie prawie wszyst-

ko zrobione. 
Pani GC: Jeszcze wiele nam zostało 
do zrobienia. Potrzebna jest nowa na-
wierzchnia na trzech drogach wewnątrz 
miejscowości. Trzeba dokończyć ogro-
dzenie na boisku. Ogrodzić ogródek. 
Jeszcze mamy sporo do zrobienia, ale 
ludzie są chętni i wspólnie uczynimy 
Bliszczyce jeszcze piękniejszym miej-
scem. 
IB : Dziękuję za rozmowę. śyczę po-
wodzenia. 

 Zaczyna 
się zebranie. Na 
sali kilkanaście 
osób. Pani soł-
tys wita przyby-
łych. Przecho-
dzi do sprawoz-
dania. Bardzo 
s k r u p u l a t n i e 
dokonuje podli-
czeń. Głos za-
b iera Wój t 
Gminy J.Małek 
iinformuje, Ŝe 
w drugiej poło-
wie roku moŜna 

będzie liczyć na 17 tysięcy z funduszu 
sołeckiego. Przechodzi do omówienia 
budŜetu gminy. W zadaniach inwestycyj-
nych znalazły się Bliszczyce. JuŜ zazna-
czone kołkami są miejsca gdzie staną 
urządzenia parkowego miejsca spotkań. 
Wójt kończy omówienie 25 milionowego 
budŜetu, zaczynają się pytania. Kiedy 
będzie połoŜona nawierzchnia na drodze 
powiatowej do Branic? Kiedy staną wia-
traki? Dlaczego chuśtawki będątu a nie 
tam? a co z Wójt zrobi z budynkiem po 
szkole podstawowej?  W kontekście cze-
skiej inwestycji  - zbiornik plus wały - 
pada pytanie:  czy budowany przez cze-
chów zalew nie zwiększy zagroŜenia 
powodzią w Bliszczycach? Wójt uspoka-
ja. Jeśli dojdzie do rozpoczęcia inwesty-
cji to wcześniej muszą zostać dokonane 
uzgodnienia a inwestorem zastępczym, 
którego czesi upowaŜnią do prowadzenia 
inwestycji w ich imieniu będzie Woje-
wódzki Zarząd Inwestycji Rolnych w 
Opolu. Minęła dwudziesta pierwsza lu-
dzie zaczynają się rozchodzić. Zebranie 
się kończy.  (jb) 

Pani Sołtys 
      GraŜyna Czepczor 

 

KOLEJNE SUKCESY 
         
        Z wielka radością pragniemy poin-
formować,  iŜ po raz kolejny nasze dzieci 
osiągnęły sukcesy na szczeblu woje-
wódzkim.  
Zespół ISKRA biorąc udział w dwóch 
festiwalach wojewódzkich zdobył  głów-
ne nagrody.  
29-04-2010 – zespół jak równieŜ soliści  
wzięli udział w XIX WOJEWÓDZ-
KIM FESTIWALU PIOSENKI  w Kor-
fantowie. Ponad 100 osób z całegowoje-
wództwa opolskiego zaprezentowało się 
na scenie, promując tym samym swoje 
szkoły. Po całodniowych zmaganiach 
przyszedł czas na werdykt jury.     

 

Nasze dzieci wyśpiewały : 
I miejsce – Katarzyna Gatner – soliści 

klas I – III szkół podstawowych, 
II miejse – Zuanna Gatner – w tej 
samej kategorii 
II miejsce – Karolina Pawęska – soli-
ści klas V-VI szkół podstawowych  
WyróŜnienie – Arleta Morawiec.  

 

     Wielkim sukcesem  jest dla nas I 
MIEJSCE – które otrzymały Karoli-
na Pawęska i Klaudia Borgusz za 
piosenki wyśpiewane w DUECIE . 
 

 Warto  zaznaczyć, ze Duety zaliczane 
są do kategorii zespołów wokalnych – 
a dziewczęta   swoimi glosami pobiły 
wszystkie zespoły liczące powyŜej 5 
osób. To jest naprawdę nie lada osią-
gnięcie – tym samym stały się konku-
rencją dla swojego zespołu, który  zdo-
był w tej samej kategorii WYRÓś-
NIENIE - ISKRA 

7 i 8 maja 2010 – odbyl się XI WOJE-
WÓDZKI FESTIWAL ARTYSTYCZ-
NY „LI ŚĆ DĘBU” – W Dąbrowie Nie-
modlińskiej, na którym  równieŜ udało 
nam się zdobyć główne  nagrody: 

 

I miejsce – Karolina Pawęska – solist-
ka 
I miejsce – Anna Lupzik – solistka – 
opiekunem Ani jest P. Sylwia Brzozow-
ska 
II miejsce – Zuzanna Gatner – solistka 
II miejsce – DUET  Karolina Pawęska 
i Klaudia Borgusz 
III miejsce – Zespół Iskra 
 

NAGRODĘ SPECJALNA FESTIWALU 
– ufundowaną przez Radę Rodziców z 
ZGS w Dąbrowie  otrzymała równieŜ 
Katarzyna Gatner. 

                                 Opiekun zespołu  
  Chuchla Kinga 
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S t r a Ŝ a c k a    m a j ó w k a    w    L e w i c a c h 
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Odznaczeni: 
 

Dh Marian   Madera  s. Wiktora  został 
odznaczony  Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza  

              SREBRNYMI  MEDALAMI 
ZA ZASŁUGI DLA PO śARNIC-
TWA  
Tomaszek Czesław  -  OSP Lewice 
Nawrocki Andrzej    - OSP Wysoka 
Gramatyka Artur       - OSP Wysoka 
Białek Henryk       - OSP Bliszczyce   
Węglarz   Marian   - OSP Bliszczyce 
Laśniak Grzegorz   - OSP Bliszczyc 
Literski Jerzy         - OSP Bliszczyce 
Radwan Piotr          - OSP Branice 
Lachocki Stanisław  - OSP Branice 
 

. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wyso-
kiej oraz w Turkowie   w 2009 roku 
zajęła czołowe miejsca na terenie po-
wiatu  w przeglądzie operacyjno -  
technicznym jednostek OSP  nie nale-
Ŝących do  Krajowego Systemu Ra-
towniczo Gaśniczego. 
I tak : 
OSP Wysoka  - I miejsce 
OSP Turków  - II miejsce 
 Naczelnicy OSP : 
Druh Andrzej Nawrocki  i 
Druh Józefa Orłowskiego  s. Kazimierza  
zostali uhonorowani dyplomami. 

 

Podziękowania   Wójta Branic Józefa 
Małka otrzymali: 
     Stanisław Moskała 
      Gramatyka Artur 
      Jerzy Tytko 
      Ryszard Skuplik 
      Orłowski Józef s.Kazimierza  
       Maciej Pytel 
 

BRĄZOWYMI  MEDALAMI ZA 
ZASŁUGI DLA PO śARNICTWA  
Ks. Wcisło Marek    -   OSP Lewice 
Stryszawiak Mariusz   - OSP Lewice  
Podraza Ryszard     - OSP Wysoka 
Zawada Antoni       - OSP Wysoka 
Dereń Paweł        - OSP Branice 
Rzeszowski Łukasz - OSP Branice  
 

ODZNAK Ą  
„ STRAśAK WZOROWY” 
zostali odznaczeni Druhowie: 
Twardowski Radosław              - OSP Lewice 
Sak Przemysław                        - OSP Lewice 
Szycht Paweł                              - OSP Lewice 
śywina Grzegorz                       - OSP Lewice  
śywina Paweł                             - OSP Lewice 
 Rybiczka Jozef   - Sbor Dobrowolnych Hasziczu – 
BRUMOWICE                                                     
Uliczka Mateusz                   - OSP Turków 
Uliczka Łukasz                      - OSP Turków 
Ozimek Kamil                        - OSP Lewice 
Grima Arkadiusz                     - OSP Wysoka 
Grima Jarosław                        - OSP Wysoka 
Grima Tomasz               - OSP Wysoka 
Gruszka Jan                    - OSP Wysoka 
Wojtuś Krzysztof           - OSP Branice 
Wilczyński Krzysztof    - OSP Bliszczyce 
Giec Mateusz       - OSP Bliszczyce 
Gofryk Jarosław    - OSP Bliszczyce 
Churas Mateusz    - OSP Bliszczyce 
Churas Przemysław  - OSP Bliszczyce 

 W sobotę 1-go maja 
Lewice witały nas kroplami 
deszczu, ale tylko witały. Po 
mszy św. rozpogodziło się i 
tak juŜ pozostało do końca 
festynu.  
Polsko  - czeska zabawa od-
bywała się na koszt Unii Eu-
ropejskiej, przy okazji zaku-
pu przez naszą Gminę trzech 
samochodów bojowych i 
trzech łodzi, które mają słu-
Ŝyć naszemu wspólnemu 
bezpieczeństwu. Pięć samo-
chodów otrzymali druhowie 
z czeskiego pogranicza. 
Koszt całego programu wy-
niósł około ośmiu milionów 
złotych. Od teraz nie powin-
no nigdy zabraknąć pomocy 
sąsiadów przy poŜarach i 
powodziach jeśli tylko taka 
pomoc będzie potrzebna.  
     Z tej okazji na wiosenną  
majówkę zjechało wielu za-
proszonych gości. Nie spo-
sób wszystkich ich wymie-
nić. Nie zawiedli nas: Poseł 
na Sejm RP Adam Krupa, 
Starosta Głubczycki Józef 
Kozina, burmistrzowie: Ba-
borowa -  Eugeniusz Waga, 
Głubczyc -Jan Krówka i Kie-
trza - Józef Matela. Radnych 
powiatu reprezentował zaw-
sze niezawodny Tadeusz 
Krupa. Radni gminni stawili 
się prawie w komplecie. 
Przybyła delegacja z zaprzy-
jaźnionej Gminy Istebna.  W 
pełnym komplecie stawiły 
się jednostki OSP wywiano-
wane samochodami i łodzia-
mi. Byli wszyscy naczelnicy  
i prezesi OSP  i  ich odpo-
wiednicy ze strony czeskiej.  
Obecni byli aŜ trzej kapelani: 
wojewódzki ks.dr Józef 
Urban, powiatowy -  Ojciec 
Marek  Pietrasik i gminny - 
ks. Marek Wcisło proboszcz 
Bliszczyc. Na trybunie znala-
zły się teŜ straŜackie władze 
wojewódzkie i powiatowe, 
byli teŜ pracownicy admini-
stracyjni, którzy ten projekt 
przygotowywali i wdroŜyli w 
Ŝycie. Stawili się  sołtysi  i 
licznie przybyli mieszkańcy  
Lewic i okolicznych wiosek.           
Pokazy i zabawy dostarczyły 
wielu emocji. Wracający z 
festynu dzielili się miłymi 
wraŜeniami.                (jb) 

Z
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Uwaga Rolnicy!  
 

Biuro Consultingowo – Ubezpieczeniowe  
Professional  Jolanta Święs 

 
przypomina, Ŝe do 15 maja 2010 r.  Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje 

wnioski o przyznanie płatności w ramach syste-

mów wsparcia bezpośredniego, pomocy finanso-

wej z tytułu wspierania gospodarowania na obsza-

rach górskich oraz innych obszarach o niekorzyst-

nych warunkach gospodarowania (ONW), a takŜe 

o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-

środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt 

lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej. 

Ponadto do 24.06.2010 r. Agencja Rynku Rolnego 

przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu 

zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału siewne-

go kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej 

charakter pomocy de minimis w rolnictwie 

(zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie 

od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.). Produ-

cent rolny aby mógł ubiegać się o dopłatę do mate-

riału siewnego powinien mieć fakturę zakupu  

materiału siewnego. Stawki dopłat do 1 ha po-

wierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzo-

nych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 

kwalifikowany wynoszą odpowiednio: 

• 100 zł – w przypadku zbóŜ, mieszanek zboŜo-

wych i pastewnych; 

• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

• 500 zł – w przypadku ziemniaków. 

          Bez względu na formę i cel pomocy otrzy-

manej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, 

w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat obro-

towych, łączna kwota pomocy dla producenta 

rolnego nie moŜe przekroczyć 7500 euro, wlicza-

jąc w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z 

tytułu zuŜytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

       W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do 

biura, które mieści się w Pilszczu, ul. Pszenna 16 

oraz w Głubczycach budynek Banku Zachodniego 

przy ul. Powstańców 4 (II piętro pokój 35) telefon 

77 4851680 bądź 885427456. 

Biuro Professional                                                                                     

Jolanta Święs 

Czy kaŜdy ma tu do upie-
czenia jakiś interes ? 

 
    W  „Informatorze Branickim” ukazała 
się notatka dotycząca Gminnej Spół-
dzielni  „SCh” w Branicach.  .  Informu-
jemy, Ŝe na dzień dzisiejszy spółdziel-
nia jest wypłacalna!!!  To znaczy, Ŝe 
ogólna wartość aktywów wystarcza na 
zaspokojenie wszystkich zobowiązań.  
Dlatego na zebraniu nie było potrzeby  
„ postawić spółdzielni w stan likwidacji”, 
a nie upadłości.   Prawo Spółdzielcze art. 
130 par. 3  wyjaśnia  - „Po mimo niewy-
płacalności spółdzielni, walne zgroma-
dzenie moŜe podjąć uchwałę o dalszym 
istnieniu spółdzielni, jeŜeli  wskaŜe środ-
ki  umoŜliwiające wyjście jej ze stanu 
niewypłacalności”.  Jak dotąd, spółdziel-
nia  jest wypłacalna i nie ma potrzeby 
ubolewać nad jej losem.  Potwierdza to 
główna księgowa spółdzielni.  Natomiast 
art.3 par.1 mówi Ŝe -  „majątek spółdziel-
ni jest prywatną własnością jej człon-
ków”,  dlatego zgodnie z prawem i 
moŜliwościami spółdzielni, działania są  
takie, aby przetrwać w kryzysie!     

Funkcjonowanie spółdzielni nie jest 
łatwe. Ktoś czepialski moŜe jednak 
zadać teraz takie oto pytanie: jaki to 
mamy interes do upieczenia? OtóŜ 
główny cel to  istnienie spółdzielni i 
próby jej przeobraŜenia zgodne z du-
chem czasu. MoŜe  zajmiemy się dzia-
łalnością  gospodarczą, która nie jest 
nastawiona na osiąganie zysku, ale na 
samopomoc i zaspokajanie  grupowych 
i indywidualnych potrzeb. MoŜliwe Ŝe 
przekształcimy się w spółdzielnię so-
cjalną, w której specjaliści róŜnych 
branŜ, od hydraulika do  korepetytora 
wspomagają się wzajemnie i bezpłatnie 
w ramach wolnego czasu.  Kilka  ta-
kich spółdzielni juŜ działa, przygoto-
wało  wnioski do róŜnych fundacji na 
swoją działalność i dostało niezłe dofi-
nansowanie.  Poza tym, dyskutujemy, 
spieramy się, kłócimy jak wyjść z  wie-
loletnich zaniedbań, jak przetrwać kry-
zys.  Rozgryziemy  ten problem sami – 
zgodnie ze statutem i prawem spół-
dzielczym. 

Spółdzielca - St.P. 

Srebro Gimnazjum 
Branice 

 

W Opolu, w hali „Okrąglak”06.05.br. 
odbył się Finał Wojewódzki w Halowej 
Piłce NoŜnej DruŜyn Mieszanych. W 
ścisłym finale wzięło udział 12 druŜyn 
podzielonych 
na cztery gru-
py po trzy 
druŜyny. Zna-
komicie spisa-
li się ucznio-
wie Gimna-
zjum w Brani-
cach ,którzy 
wrócili z tych 
zawodów ze 
s r e b r n y m i 
medalami. Po 
przejściu gier 
e l i m i n a c y j -
n y c h  w 
ćwierć f inale 
pokonali dru-
Ŝynę z Kietrza 
2:1, a w półfi-
nale pokonali gimnazjalistów z Ujazdu 
2:1. W wielkim finale zremisowali z 
Gimnazjum nr 8 w Opolu 1:1. O tym kto 
zwycięŜy, decydowały rzuty karne. W 
rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze 
z Opola wygrywając 5:4. Trecie miejsce 
zajął Ujazd, a czwarte Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach. Nasza druŜyna grała w 
składzie: Marta Podraza, Monika 
Jaskółka, Kamil Modzelewski, Ma-
rek Pączko, Sebastian Giermala,  
Bartosz Wierzbicki, Grzegorz Pącz-
ko. Trener Edward Czyszczoń.  Tur-
niej ten nosi nazwę Memoriału Lesz-
ka Kuśmierczyka, byłego prezesa 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Opolu. NaleŜy on do 
najbardziej prestiŜowych zawodów w 
ramach gimnazjady   poniewaŜ  biorą 
w nim udział zarówno piłkarze jak i 
piłkarki.   
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Usługi finansowe 

 

Firma Centrum Usług Finansowych 
oferuje: obsługę OFE, ubezpieczenia 
majątkowe, grupowe, komunikacyjne i 
na Ŝycie, kredyty, inwestycje, gwaran-
cje przetargowe, dotacje unijne oraz 
ubezpieczenia upraw z dopłatą budŜe-
tu państwa. 

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

 
Usługi pogrzebowe 

 
Krzysztof Ligocki  

Branice ul. śymierskiego 52 
 

Telefony całodobowe: 600 897 50-
1,       883 434834, 794 699 555 

 
Kompleksowa usługa pogrzebowa 

           Branice, dnia 14.04.2010 r. 

Nr ROL. 7441 b/13/ 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 I przetarg ustny nieograniczony 
1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według:  

- działka nr 263 o pow. 0.0400 ha opisana w KW 32544  połoŜona w 
Bliszczycach 62/4. 

2.  Opis nieruchomości: 
      - lokal mieszkalny  Nr 4 połoŜony w budynku kilkurodzinnym Nr 62 

o pow. uŜytkowej 39,80 m2 wraz z udziałem w działce siedlisko-
wej Nr 263. Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o pow. 
3,20 m2. 

3. Udział w działce: 95/1000 
4. Cena ułamkowej części działki:      23,00 zł 
5. Wartość lokalu:                       11.526,00 zł 
6. Koszty przystosowania :               411,00 zł 
7. Cena nieruchomości łącznie:    11.960,00 zł 
8. Wadium:                                    1.196 ,00 zł 
9. Forma zbycia nieruchomo ści: sprzeda Ŝ na własno ść w formie prze-
targu. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego 
: 
działka Nr 263 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/-
106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren 
zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z 
przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieru-
chomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  
       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 14 
maja 2010 roku  
o godzinie 9 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I 
piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli naj-
później w dniu 10 maja 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 Urz ędu Gmin Branice , przy czym za datę 
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. 
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umie ścić dane doty-
czące poło Ŝenia nieruchomo ści  
i numer lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który prze-
targu 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. 
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca 
wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na 
konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 
0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umo-
wy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje 
się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarial-
nej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje 
przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn. 
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej  www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach 
gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Po-
wiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                                                                                              

Wójt Gminy Branice                                                                                                              
mgr Józef Małek 

Branickie Koło 
 Polskiego Związku  

Emerytów Rencistów i Inwalidów  
informuje, Ŝe w kaŜdy wtorek i czwar-
tek w godzinach od 10 do 12-tej człon-
kowie zarządu załatwiają sprawy 
związkowe ( wydawanie bezpłatnych 
biletów na przejazd PKP, zapisy na or-
ganizowane imprezy, przyjmowanie no-
wych członków, pomoc Ŝywnościowa 
itp.)  
Biuro mieści się na parterze Wiejskiego 
Domu Kultury w Branicach na Placu 
Wolności. 
Emerytów, rencistów i inwalidów, któ-
rzy otrzymują emeryturę  poniŜej tysią-
ca zł miesięcznie prosimy o zgłaszanie 
się po pomoc Ŝywnościową. 
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Pro memoriał 
 
 

Odeszli 
 

w kwietniu  2010r.: 

 
 

Michał Krawczuk lat 88 Uciechowice, 
Bronisława Domaradzka lat 92 Branice 
Bronisław Ziomko lat 77 Wysoka 
Tadeusz Oleszczuk lat 62 Posucice 
Karol Sitko lat 63 Michałkowice 
Jan Salawa lat 76 Dzbańce Osiedle 
Weronika Łozińska lat 87 Dzbańce DPS 
Henryk Błaszczyk lat 62 Dzbańce DPS 
Dorchen Adamiec lat 73 Dzbańce DPS 
Tadeusz Wojdała lat 74 Dzbańce DPS 

  
Cześć Ich pamięci ! 
___________________________ 
 

Urodzili się 
W kwietniu nie był urodzeń.   

———————————–—— 
Veni kreator ! 
 

NowoŜeńcy 

 

Janusz Starzycki  z Eweliną Bąk oboje z 
Włodzienina, 
Szymon Rapacz zBliszczyc z Kariną 
Gąsiorek, 
Marcin Kubasa z Boboluszek z Justyną-
Sęga z Uciechowic, 
Waldemar Witwicki z Uciechowic z 
Martą Tworkowską z Turkowa, 
Mateusz Roliński z Głubczyc z Natalią 
Walo z Branic, 
Dawid Renn z Branic z Urszulą Kubik z 
Branic, 
Adam Spalik z Lewic z Eweliną śywina 
z Posucic, 
Łukasz Rabcewicz z Boboluszek z Iwo-
ną Czarnecką. 
 

Wielu Szczęśliwych  
lat śycia!  

 
———————————–— 
 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7187 
mieszkańców, 

w tym 3720 kobiet  
———————————— 

Pokaz na festynie  
w Lewicach 


