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Fragment jednego z odsłoniętych fresków w sali gimnastycznej Wojewódzkiego Szpitala w Branicach.

Fot. JBiesiadowski
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Włodzienin

JAN PAWEŁ II PRZYJACIEL BOGA I LUDZI
Z okazji przypadającej w tym roku 5 rocznicy śmierci i 90 rocznicy urodzin Karola Wojtyły
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie zrealizowany został projekt pod hasłem: Jan Paweł II Przyjaciel Boga i ludzi. Realizatorem projektu była

Włodzienin

Misterium
W ramach wieloletniej współpracy Szkoły

Podstawowej we Włodzieninie z Domem Pomocy
Społecznej w Dzbańcach w dniu 29 kwietnia 2010r.
po raz drugi gościliśmy 12 osobową grupę Pensjona-

2
katechetka pani Jadwiga Sepioło.
Projekt składał z kilku działań: konkursu wiedzy
obejmującej Ŝyciorys i nauczanie Karola Wojtyły, inscenizacji związanej z pontyfikatem Jana
Pawła II oraz udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni Jana Pawła II „ Syćko se
wom zycom”
W konkursie wiedzy wzięła udział bardzo
liczna grupa dzieci (29 uczniów ) z kl. IV-VI.
Najlepszy wynik ( 90% poprawnych odpowiedzi)
uzyskała Karolina Kopczyńska, uczennica klasy
IV. Wszystkich uczestników pochwalił i nagrodził ks.dziekan L.Kasprzyszk.
Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem
była pełna powagi inscenizacja poświęcona
Janowi Pawłowi II, w przygotowanie której
zaangaŜowali się uczniowie IV i VI klasy.
RównieŜ w ramach projektu dwie uczennice: Izabela Kramarczyk kl.VI
i Zuzanna Wieczosek kl.II zostały przygotowane
i godnie zaprezentowały się
w II WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE POEZJI I PIEŚNI
JANA PAWŁA II „SYĆKA SE WOM ZYCOM” w
kategorii recytacje.
Zuzanna Wieczosek pokonała 33 konkurentów ze szkół podstawowych i została laureatką konkursu zajmując I miejsce. Oprócz nagród
rzeczowych, laureatom wraz z opiekunami, sponsorzy zafundowali wycieczkę do Wadowic w
dniu urodzin papieŜa.
BoŜena Lewandowska
riuszy DPS-u wraz ze swymi opiekunami: panią
Lidią Lehuń, panią ElŜbietą Giermala, panią
Teresą Gospodarczyk i panem Tomaszem Pawluś
w progach naszej szkoły, którzy tym razem
przedstawili nam Misterium Męki Pańskiej pod
hasłem :„Dzielmy się miłością”. Istotne jest, by
to orędzie ewangeliczne o Chrystusie, o Jego
śmierci i Zmartwychwstaniu dotarło do wszystkich uczestników . Myślę, Ŝe naszym Gościom
wspaniale się to udało, poniewaŜ to co jest dla
nas bardzo trudne do zrozumienia zostało przedstawione w sposób poruszający i motywujący do
przemyśleń .Wszyscy w głębokim skupieniu
przeŜywaliśmy jeszcze raz to co wydarzyło się
2000 lat temu. Warto przy tej okazji wspomnieć,
Ŝe do tej pory nasi uczniowie przewaŜnie klas IIII w ramach akcji: NIESIEMY RADOŚĆ INNYM występowali w Domu Pomocy z okazji
Dnia Babci i Dziadka Dnia Matki i Ojca, z Jasełkami. W tym roku po raz pierwszy Pensjonariusze wyszli ze swoimi przedstawieniami „na zewnątrz”. Budziło to wiele obaw ze strony opiekunów i Dyrekcji, ale cieszy fakt, Ŝe ten opór
został pokonany, a my mamy moŜliwość lepszej
integracji
naszych
środowisk.
Małgorzata Sawicka

Jabłonka

Remont
Niebawem rozpocznie się remont drogi od
krzyŜówki przy Szkole Podstawowej do Jabłonki.
Koszt całkowity wyniesie 597 tys.zł., z czego 50%
będzie pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodajmy, Ŝe jest to jedna z
dłuŜszych dróg gminnych.

_________________________________
Gródczany i Uciechowice

Świetlice
Po rozstrzygnięciu przetargów rozpoczną
się remonty świetlic wiejskich w Gródczanach i
Uciechowicach. Koszt ok. 200 tys.zł

Monika
30 maja w Strzesze w Raciborzu odbył się
koncert galowy. MONIKA MRÓZ z Bliszczyc
wygrała IX Festiwal Ekologiczny. Grand Prix
wyśpiewała piosenką "Sen bez twarzy". - To był
magiczny festiwal, a wy jestescie jak jego kolorowe ptaki - mówiła do uczestników jurorka Renata
Danel. Koncert trwał 3 godziny! ReŜyserował go
Waldemar Patlewicz z TVP Katowice. Na finał
rozdano nagrody w trzech konkursach festiwalowych - plastyki, wiersza i piosenki. Nasza Monika
była rewelacyjna. Jednomyślnym werdyktem jury Grand Prix powędrowało do Moniki. Oprócz dyplomów i pięknego pucharu otrzymała takŜe nowoczesny telewizor. O główną nagrodę rywalizowało
30 osób w konkursie piosenki (w tym z Lubelszczyzny i okolic Warszawy) i 25 w wierszu (m.in.z
samej stolicy). NaleŜy dodać, Ŝe Monika Mróz
otrzymała propozycję startu w jednym z festiwali w
woj. śląskim. Jej talent zauwaŜyli panowie z TVP
Katowice. Szkoda Ŝe na opolszczyŜnie nie udaje
się Monice, nawet na imprezach niŜszej rangi. (St.P)

Uwaga !
W lipcowym wydaniu
„Informatora Branickiego” zamieścimy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Kwietny bieg
Kwietny Bieg 2010 wystartował 26 maja
2010 o godzinie 17:00 z Jastrzębia Zdroju. Sztafeta
w 15 dni obiegła Polskę i 10 czerwca zakończyła
się w Jastrzębiu Zdroju.
Celem przeprowadzenia Kwietnego Biegu jest
upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w
trakcie swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny.
Nasz etap rozpoczynał się 10 czerwca w Kolonii
Włodzienin o 7.20 a zakończył po przebyciu 11,5
km przed Nasiedlem gdzie przekazano szarfę biegaczom z Gminy Kietrz o godzinie 11.20.
Naszą gminę reprezentowali:
Wójt Józef Małek, Józef Kawecki, Paweł Zagórski,
Edward Czyszczoń, Łukasz Kędzierski, Mieczysław Lenartowicz, Paulina Zapotoczna, Jacek Jamrozik, Roman Forma, Marek Pączko, Gracjan
Balon, Mateusz Wawrów, Patryk Link, Serdeczne

podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tego Biegu, a przede wszystkim
Wam drodzy biegacze, którzy własnym wysiłkiem potwierdziliście wielkość spuścizny, którą

nam zostawił Jan Paweł II
Piotr Wiecha

Informator Branicki

3

ŚWIĘCENIE

w

S Z PITALU
KaŜdy remont, oddanie
do uŜytku kolejnego obiektu
szpitalnego jest powodem do
radości. Dzisiaj juŜ nikt nie zadaje pytań typu: czy szpital będzie istniał ? Czarny scenariusz
odszedł - miejmy nadzieję - w
niepamięć, a teraz Dyrektor Nazimek wraz ze współpracownikami realizuje kolejne etapy
rewitalizacji.
Wyremontowanie administracji szpitalnej było okazją do spotkania kierownictwa szpitala z
posłem na Sejm RP Panem Gallą
i Panią Marszałek Karol.

W spotkaniu
nie zabrakło
przedstawicieli miejscowej
władzy - Wójta Gminy Józefa Małka i
radnego Powiatu
Pana
Benedykta Pospiszyla.
Spotkanie stworzyło okazję do zaprezentowania odsłoniętych fresków w sali gimnastycznej. Przypomnę, Ŝe po upaństwowieniu szpitala salę jadalną - zwaną w zakonie refektarzem - przeznaczono na salę gimnastyczną dla pacjentów.
Natomiast freski zabezpieczono przed zniszczeniem ścianką
z płyt pilśniowych. Dzisiaj po usunięciu płyt pojawił się problem ich ponownego zabezpieczenia.
W holu administracji pojawiła się drewniana rzeźba Chrystusa ukrzyŜowanego wydobyta przez kapelana ks. Alojzego
Nowaka z zakamarku wierzy kościelnej.
Patrząc się na grupowe zdjęcie powyŜej myślę, ze fotografowanie się wycieczek, uczestników sympozjum pod krzyŜem
będzie stałym elementem spotkań. (jb)
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20 maja 2010r. gościliśmy w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Branicach
pary małŜeńskie, które w ubiegłym roku
obchodziły „Złote Gody”. Naszymi gośćmi byli państwo: Władysława i Tomasz
Dąbrowscy, Anna i Józef Pytel, Elfryda i Roman Szatko z Branic, Zofia i
Marian Szelepa z Jędrychowie, Anna
i Władysław Walaszek z Lewic, Bronisława
i
Michał
Zakowiczowie
z Gródczan, Klara i Stanisław Zapotoczni z Włodzienina oraz Ludwika
i Stanisław Zyznawscy z Uciechowic.
Podczas uroczystości Wójt Józef
Małek wręczył jubilatom przyznane
przez Prezydenta RP odznaczenia za
długoletnie poŜycie małŜeńskie. Poza
tym goście otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.
Po części oficjalnej przy ciastku
i herbatce jubilaci dzielili się swymi
wspomnieniami z przeŜytych lat.
Tekst Jolanta Misiurka

Fot.Janusz Kaczmarek

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz
Euroregionu Silesia
PRZEKRACZAMY GRANICE

„P

rojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budŜetu państwa"
III MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ARTETERAPII „TERAPIA ZAJĘCIOWA BEZ GRANIC – MOC TWORZENIA, W POSZUKIWANIU SIEBIE” BRANICE – OPAVA 2527.05.2010

Projekt jest wynikiem współpracy partnerskich
szpitali psychiatrycznych w Branicach i
Opavie. Celem projektu było zorganizowanie
trzydniowych warsztatów terapii zajęciowej na
terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
Bp. J.M. Nathana w Branicach, z zakresu malarstwa, ceramiki, muzykoterapii, choreoterapii,
teatroterapii, wyrobów z drewna, filcowania,
wikliny, papierowi kliny, decupage łącznie
zostało zaprezentowane 24 warsztaty. Prowadzili je nieodpłatnie uczestnicy projektu specjalizujący się w danej metodzie lub technice
terapii zajęciowej. Uczestnikami warsztatów
byli terapeuci zajęciowi z Branic, Opola, Głuchołaz, Krakowa, Wrocławia, Morawicy, Kie-

trza, Głubczyc, Opavy CZ, Bila Voda CZ,
Kromeriz CZ, Lwowa UA, Odessy UA, Doneck UA, Iwano-Frankovsk UA.
Celem głównym projektu jest rozwój polskoczeskiej współpracy z zakresu terapii zajęciowej, który ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami zajmującymi się
rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poznawanie i rozwój nowych metod i technik terapeutycznych.
Terapia zajęciowa w szpitalach psychiatrycznych zajmuje miejsce szczególne, jest to
leczenie bez uŜycia środków farmakologicznych. RóŜnorodność oraz ilość technik jakie
powinien mieć do dyspozycji terapeuta zajęciowy pozwoli w najbardziej sprawny i szybki
sposób zaktywizować chorego psychicznie.
Korzystanie z technik terapeutycznych
pozwala choremu na wzbogacenie osobowości, na inne spojrzenie na otaczający go świat, przez pryzmat sztuki,, zabawy czy gry, na pełniejszą samorealizację,
na kompensację uszczerbków doznawanych na skutek wielu lat trwania
choroby
psychicznej.
Stosowanie
przez terapeutów zajęciowych duŜego
wachlarza technik, które zainteresują
chorego pozwala tez często na poprawę samopoczucia, stanu zdrowia. U
osób psychicznie chorych często obserwuje się trudności z właściwym wypełnianiem ról społecznych. Wynika to nie tylko
z zaburzeń natury chorobowej, ale równieŜ z negatywnego nastawienia społeczeństwa do osób z zaburzeniami psychicznymi. PrzeŜycia estetyczne są jedną
z dróg powrotu do ludzi zdrowych, sposobem odzyskiwania wiary w siebie. Terapia
zajęciowa ukazuje choremu urodę rzeczy i
spraw w najbliŜszym otoczeniu, przekonuje
go, ze sam moŜe brać udział w tworzeniu
rzeczy pięknych i uŜytecznych. Wiele osób
opanowuje w programie terapii zajęciowej
trudną sztukę czerpania satysfakcji z czyn-

ności Ŝycia codziennego, nadając im rangę
twórczej działalności – dotyczy to moŜe tak
prozaicznych zajęć, jak: dbałość o wnętrze
mieszkania, swój wygląd zewnętrzny. Dla osób
z zaburzeniami psychicznymi korzystających z
terapii zajęciowej, poza korzyściami terapeutycznymi, przyswajanie nowych technik jest
niejednokrotnie jedynym źródłem tak intensywnych przeŜyć związanych ze światem zewnętrznym w ciągu wielu lat trwania choroby.
Jest poza tym takim doświadczeniem, które
przekonuje chorego, Ŝe moŜna mieć takie
zainteresowania i spędzać aktywnie czas jak
wszyscy inni ludzie.
Mimo braku bezpośredniego uczestnictwa w
warsztatach chorych psychicznie, to właśnie
oni najbardziej skorzystają z tego przedsięwzięcia –terapeuta zajęciowy dysponujący
bogatą paletą metod i technik moŜe swoje
umiejetności wykorzystać stosownie do potrzeb kaŜdego pacjenta. Taką wiedzę i przygotowanie zdobywa się właśnie na tego typu

warsztatach.
Wszystkich zainteresowanych terapią zajęciową serdecznie zapraszamy na wystawę prac
pacjentów Szpitala w Branicach i Opavie w
dniu 27.06.2010r. od godz. 1500 w trakcie
trwania Dni Branic w centrum miejscowości.
Anna Dudziak
Zdjęcia: Hieronim Śliwiński

Informator Branicki

5

E M E R Y C I

Z

imno, pada, a my na wycieczkę. Grupa ponad trzydziestu
emerytów w piątkowe majowe
popołudnie wybrała się do

ogrodu botanicznego w Novym Dvorze.
Fachowymi informacjami z racji wiedzy
i zamiłowania słuŜył specjalny gość wycieczki Wójt Gminy Józef Małek.
Do arboretum w Novym Dvorze droga
prosta. Wystarczy wjechać do Opavy i na
pierwszym rondzie zjechać drugim wyjazdem i dalej uwaŜać na drogowskazy z
napisem Novy Dvur. Po dwunastu kilo-

metrach ukaŜe się widok leŜącego na pagórkach ogrodu. Najpiękniej jest tu w
maju kiedy kwitnące rododendrony prześcigają się pięknem barw. Dojazd opisuję szczegółowo tylko dlatego , Ŝe w maju
było zimno , a teraz, kiedy wychodzi ten

numer „IB” - jest okazja by pojechać
do arboretum i pospacerować alejkami
wśród zapachu kwiecia i nacieszyć
oczy.

Podwaliny pod dzisiejsze arboretum
stworzył Quido Riendl. Absolwent
szkoły rolniczej w Wiedniu, zakochany
w drzewach. Od 1906 roku kupował
egzotyczne drzewa i wysadzał wokół
pałacyku. Niestety w 1926 roku przeniósł się do Bile Lhoty, a pałacyk ze
stworzonym parkiem podarował córce.
Ze względu na brak zainteresowania
dendrologią z jej
strony przez trzydzieści lat nie było nowych nasadzeń.
Dzisiejsze arboretum rozwija się w
dwóch kierunkach.
Rosną tu drzewa i
krzewy z pięciu kontynentów, a rośliny
egotyczne znajdują
się w szklarniach.
Koneserzy odwiedzają takŜe arboretum zimą i powiadają, Ŝe
wtedy ten park-ogród
najpiękniej wygląda.
Dla nas aura teŜ stała
się łaskawsza, przestało padać i spacer
alejami parkowymi mógł się odbyć „na
sucho”.
Uczestnicy wycieczki postanowili,
Ŝe w drodze powrotnej trzeba złoŜyć
hołd Biskupowi Nathanowi. Opavski

cmentarz ma swój urok. Miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tutaj katolicy i
niewierzący, ewangelicy, Ŝydzi, Ŝołnierze Czerwonej Armii. Po wejściu przez
główną bramę w oczy rzuca się nam panteon, a w nim przepiękne pomniki rodzinne. Te ostatnie teŜ znajdziemy poza
panteonem spacerując alejkami cmentarza. Dla równowagi estetycznej, po przeciwnej stronie panteonu stoi pomnik poświęcony wybitnemu poecie Petrovi
Bezrucovi urodzonemu w Opavie. Tutaj
ma swoją ulicę, plac, park, a w Jasenikach kilka hoteli nazwano jego imieniem. U nas, w Polsce jest mniej znany.
Z przekonań
był narodowcem. Za
Polakami i
Niemcami
nie przepadał. Najbardziej jest
znany z Pieśni Śląskich,
które przetłumaczono,
– co jest ciekawostką m.in. na białoruski, bretoński, chiński, esperanto, fiński, flandryjski francuski, szwedzki
i ukraiński. Palimy znicze i wracamy do
domu. Parę osób wchodzi do domu pogrzebowego zobaczyć jak ostatnie poŜegnanie wygląda u sąsiadów.
Kilkanaście minut i jesteśmy w Branicach. Następna relacja z Ołomuńca. (jb)
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Turniej samorządowców

Arcymistrz
UKS „Olimp” Branice zorganizował w
branickiej podstawówce w dniach 10-14
maja
br.
„I Szkolny Turniej w Warcaby 2010”.
W zawodach rozgrywanych systemem
rosyjskim (do dwóch przegranych)

W późne piątkowe popołudnie 14 maja samorządowcy z ościennych gmin
powiatu wyznaczyli sobie spotkanie w
Branicach, by rozegrać turniej w piłkę
siatkową. Niestety nie dane było się im
zmierzyć z walecznymi gospodarzami,
ale w bardzo miłej atmosferze - stworzonej przez Pana Mietka Lenartowicza rozegrali je między sobą.

Miejsce pierwsze wywalczyła druŜyna
Gminy Kietrz. I nie mogło być inaczej,
bo w jej składzie wystąpił sam Burmistrz Pan Józef Matela. Drugie miejsce przypadło Gminie Baborów. Trzecie Starostwu Głubczyce, a czwarte
Gminie Głubczyce.
Do zobaczenia za rok.
(jb)

Matematyczne potyczki w
SP Włodzienin

klas IV – VI cieszył się Szkolny Konkurs Matematyczny o tytuł „ Mistrza
Tabliczki MnoŜenia”. Konkurs składał
się z trzech etapów.
W finale o tytuł walczyło 8 uczniów. „
Mistrzem Tabliczki MnoŜenia” została
Agnieszka Kozakiewicz.
Z inicjatywy dzieci odbyły się

Pamiętając, Ŝe matematyka jest
„królową nauk” i jej znajomość jest bardzo w Ŝyciu przydatna ,uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie przystąpili do matematycznych potyczek.
Przedsięwzięcie się powiodło
i uczniowie naszej szkoły
odnosili sukcesy w konkursach matematycznych.
W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym - etap
gminny Przemysław Szeliński zajął I miejsce,
Krystian Wojtuś III miejsce i Sandra Olejnik - IV.
W Powiatowym Konkursie organizowanym przez
PODN w Głubczycach Krystian Wojtuś zajął II miejsce, Przemysław Szeliński
IV.
Uczniowie brali równieŜ udział w
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur 2010”.
Najlepszy wynik w szkole w kategorii
„Beniamin „( kl. V- VI ) uzyskała
Agnieszka Kozakiewicz, w kategorii „
Maluch”
( kl. III-IV ) – Karolina Kopczyńska.
DuŜym powodzeniem wśród uczniów

Pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Sudoku”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: poziom średni ( kl- III-IV) i poziom trudny ( kl. V-VI). W kategorii
klas III-IV - I miejsce Jakub śywina ,a w kategorii klas V-VI - I miejsce
Agnieszka Kozakiewicz , II miejsce
Kamil Pączko i III miejsce Kacper
Sozański.
Nauczyciel matematyki
Wiesława Górecka

udział wzięło aŜ 61 dziewcząt i chłopców. Organizatorzy turnieju Jarosław
Jania oraz Bartłomiej Pleśniak przygotowali dla kaŜdego uczestnika pamiątkowe
dyplomy oraz słodycze. Turniej przebiegał zgodnie z regulaminem, a podczas
rozgrywek panowała sportowa i koleŜeńska atmosfera. Przegrani nie mogą
doczekać się rewanŜu za rok.

Główne nagrody przypadły zwycięzcom
turnieju. Aleksander Kijewski uzyskał
tytuł Arcymistrza. Drugie miejsce zdobyła Martyna Jędrysek. Najlepsza
dziewczyna została Arcymistrzynią Warcabów 2010.
Więcej informacji i zdjęć z turnieju na
stronie Olimpu: www.uksolimp.glt.pl
Bartłomiej Pleśniak
Usługi finansowe
Firma Centrum Usług Finansowych oferuje: obsługę OFE, ubezpieczenia majątkowe, grupowe, komunikacyjne i na Ŝycie,
kredyty, inwestycje, gwarancje przetargowe, dotacje unijne oraz ubezpieczenia
upraw z dopłatą budŜetu państwa.
tel: 887 594 926
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Nr ROL. 7441 a / 6 / 2010

OBWIESZCZENIE
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:
- KW 23251, część działki nr 592;

Branickie Koło
Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
informuje, Ŝe w kaŜdy wtorek i czwartek w godzinach od 10 do
12-tej członkowie zarządu załatwiają sprawy związkowe ( wydawanie biletów na przejazd PKP, zapisy na organizowane imprezy,
przyjmowanie nowych członków, pomoc Ŝywnościowa itp.)
Biuro mieści się na parterze Wiejskiego Domu Kultury w Branicach na Placu Wolności.
Emerytom, rencistom i inwalidom – naszym członkom, otrzymującym emeryturę netto poniŜej tysiąca zł miesięcznie świadczymy pomoc Ŝywnościową.
Przy zapisie do Związku naleŜy okazać dowód osobisty i ostatnią
decyzję o rewaloryzacji z ZUS/KRUS-u.

2. Powierzchnia i połoŜenie działki:
- część działki nr 592 o pow. 0.4000 ha połoŜona w Branicach, przy ul. Młyńskiej 8;
3. Opis nieruchomości: część działki Nr 592 zabudowanej
budynkami produkcyjnymi po dawnej cegielni (budynek
produkcyjny główny, budynek magazynowy, wiata
drewniana, budynek socjalny) o łącznej pow. 1984 m2;
4. Stawka czynszu dzierŜawnego wynosi :
- za części działki Nr 592 i za budynki wymienione w pkt.
2 - 1.736,14 zł
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa na okres 3 lat.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania
przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z
dnia 4 czerwca 1996 roku- działka Nr 592 stanowi teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej, przemysł rolno – spoŜywczy , baz i składów z dopuszczeniem usług handlu.
Z dniem 24 czerwca 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 ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub
odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności
tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni
tj. do 03.06.2010 r. oraz na łamach gazety powiatowej Rzecz
Powiatowa i lokalnej Informator Branicki.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Usługi pogrzebowe
Krzysztof Ligocki
Branice ul. śymierskiego 52
Telefony całodobowe:
600 897 501,
883 434 834, 794 699 555
Kompleksowa usługa pogrzebowa

Branice, dnia 20.05.2010r
Nr ROL. 7441 a /7/ 2010

OBWIESZCZENIE
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 nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:
1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według :
- działka nr 322 o pow. 0.4400 ha opisana w KW 27360 połoŜona w Branicach, przy ul. śymierskiego 78.
2. Opis nieruchomości:
- boks garaŜowy połoŜony w budynku wolnostojącym, parterowym, kilkuboksowym o pow. uŜytkowej 41,53 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej
Nr 322.
3. Udział w działce: 384/10 000
4. Cena ułamkowej części działki: 1 .423,00 zł.
5. Wartość garaŜu :
6. Koszty przystosowania :
7. Cena nieruchomości łącznie:

5.056,00 zł
426,00 zł
6.905,00 zł

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Nr 54,
poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT
według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy
Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r.- działka Nr 322 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
Z dniem 1 lipca 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 ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo
jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 10.06.2010 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Józef Małek
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Pro memoriał

Nr ROL. 7441 b /14/ 2010

OGŁOSZENIE
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 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 rolny;
3. Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi:
1/ działki Nr 568/4 - 28,30 zł;
4. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3 lat.
5. Wadium: 11,32 zł.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka Nr 568/4 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań.
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy będzie zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu podatku rolnego i
podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatkowy.
Przetarg w sprawie w/w działki odbędą się w dniu 14 czerwca 2010 roku w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna) o godzinie 900
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 9
czerwca 2010 r. wpłacą w/w wadia do kasy tut. Urzędu 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 dotyczące połoŜenia nieruchomości

i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed
upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia
umowy dzierŜawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje
przepadek wadium.
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej:
Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek

Odeszli
w maju 2010r.:

Zdzisław Basiura lat 85 z Branic
Jadwiga Bąbol lat 85 z Wysokiej
Maria Szewczyk lat 82 z Boboluszek,
Waleria GuŜda lat 82 z Włodzienina,
Janina Hankus lat 63 z DPS
Dzbańce,
Łucja Małkiewicz lat 88 z Branic.
Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Karol Bąkowski –Jędrychowie,
Alan Pawluś - Dzbańce Osiedle.
Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Aleksandra Pelc z Bliszczyc z
Oskarem Pawlakiem,
Mariusz Lach z Branic z Martą
Sikora,
Jarosław Kowal z Magdaleną
Janicką — oboje z Branic,
Marek Węglowski z Klaudią KoŜuch— oboje z Niekazanic,
Raszka Adrian z Branic z Pauliną Porębą z Dzbańca-Osiedle,
Sabina Basiura z Branic z Sebastianem Matoga
Wielu Szczęśliwych
lat śycia!
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