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Pani sołtys

Festyn
Po raz trzeci juŜ w Szkole Podstawowej we Włodzieninie odbył się Festyn
Rodzinny, przygotowany przez nauczycieli i Radę Rodziców. Impreza odbyła
się w niedzielę 20 czerwca. Było wiele
atrakcji m.in. strzelanie, z wiatrówki,

loteria fantowa, rodzinny konkurs plastyczny, mecz piłki noŜnej, rozgrywki
szachowe, popcorn i smakołyki z grilla.
Całą imprezę urozmaicił występ uczniów

W pierwszą gorącą sobotę lipca Pani sołtys Bliszczyc GraŜyna Czepczor
zorganizowała mecz w piłkę noŜną między druŜynami młodzieŜowymi Bliszczyc i Branic. Wygrali gospodarze, co prawda
tylko jednym punktem, ale przy jak imponującym stosunku bramek 9:8.
Mecz odbywał się w warunkach tropikalnych. Nie
zabrakło napojów dla zawodników, a takŜe kibiców. Dzięki Pani sołtys, mamom i tatom nie zabrakło lodów i frytek. Gratulujemy i czekamy na kolejne doniesienia o wakacyjnych imprezach.
Granice boiska wapnem wyznaczył i mecz sędziował Pan
Bartłomiej Pleśniak.

Młodzi
przyrodnicy

klas I-III, którzy przedstawili program
związany z Dniem Matki i Ojca, oraz
koncert Ŝyczeń. Była teŜ okazja do pochwalenia się sukcesami naszych
uczniów w kończącym się roku szkolnym.
Dla wszystkich przygotowano poczęstunek z ciastami domowego wypieku i
ciepłymi napojami.
Pracy nad przygotowaniem imprezy było
sporo i bez zaangaŜowania rodziców,
uczniów i wszystkich pracowników
szkoły nie udało by się zorganizować tak
udanego spotkania.
Podczas festynu wszyscy doszli do wniosku, Ŝe najwaŜniejsza jest wspólna zabawa. Bawiąc się stworzyliśmy niezapomniana atmosferę, dzięki której kaŜdy z
nas spędził miło niedzielne popołudnie, a
organizowanie Festynu Rodzinnego wpisuje się w tradycję naszej szkoły.
BoŜena Lewandowska

Po raz pierwszy uczniowie
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie wzięli udział w Konkursie
Przyrodniczym Świetlik, organizowanym przez Fundację Nauk Przyrodniczych
przy Uniwersytecie
Jagielońskim. Do konkursu przygotowała się grupa 13 uczniów z klas
II-VI. Wymagania były wysokie,
dotyczyły wiadomości teoretycznych i związanych z eksperymentami. Tym większa radość, Ŝe
uczniowie uzyskali bardzo dobre
rezultaty, Karolina Kopczyńska
( kl.IV) i A. Wolańska (kl.IV)
zdobyły nagrody – wyróŜnienia,
K. Wojtuś( kl.VI) i Łukasz Zalecki( kl. V) nagrody pocieszenia.
Dodajmy – co nie jest bez znaczenia, Ŝe uczy ich przyrody Pani BoŜena Lewandowska.
———————————————--

Zawody
W dniu 04.07.2010 r. na stadionie sportowym „Orzeł” w Brani-

cach odbyły się XX Międzynarodowe Zawody StraŜackie o Puchar
Wójta Branic. W zawodach wzięło
udział łącznie 27 druŜyn o składzie
osobowym 216 zawodników, w tym:
6 druŜyn chłopięcych z Polski, 1 druŜyna chłopięca z Czech, 1 druŜyna
dziewczęca z Polski, 4 druŜyny kobiece z Czech, 10 druŜyn seniorów z
Polski i 6 druŜyn seniorów z Czech.
Impreza była jednym z działań
projektu pn.: „Wzmocnienie działania polskich i czeskich jednostek
OSP” dofinansowanego w 85% ze
środków Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika CzeskaRezczpospolita Polska 2007-2013
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz
w 10% z budŜetu państwa. Projekt
jest wspólnie realizowany przez
przygraniczne gminy: Branice i Brumovice.
Iwona Kopaniecka
Fotorelacja na stronie 6
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Truchtem po Ołomuńcu
których ukazała mu się we śnie Matka
Boska. Jan Andryski do Ołomuńca
przybył z Raciborza, gdzie pracował
jako urzędnik magistracki. Pierwszą
budowlą na górce była kaplica, dopiero
w końcu XVII wieku Norbertanie rozbudowali kaplicę do dzisiejszych rozmiarów. W skład sanktuarium autorstwa włoskiego architekta Giovanni
Pietro Tencalo wchodzi kościół, kruŜ-

N

o i jak było zapowiedziane, tak się
stało – wycieczka
ruszyła do Ołomuńca. Nie na
wprost, ale niestety krętymi drogami. Okazało się, Ŝe Ŝaden z naszych mostów granicznych nie
jest w stanie wytrzymać cięŜaru
autobusu, więc trzeba było sobie
przypomnieć o przejściu w Pietrowicach Głubczyckich. Pogoda
nam sprzyjała, więc w niemalŜe

radosnej
atmosferze dojechaliśmy
do obrzeŜy Ołomuńca.
Do opłotków, poniewaŜ
naszym
pierwszym celem był
S v a t y
Kopecek.
Jak głosi
legenda
ten monumentalny kościół Nawiedzenia
Marii Panny na Świętej Górce powstał
dzięki bogatemu sprzedawcy wina z Ołomuńca, Janowi Andrýskiemu, który obiecał wybudować kaplicę w miejscach, w

ganki z kaplicą oraz budynki mieszkalne. Kompleks ten jest cennym zabytkiem barokowym. Niestety, z braku
czasu nie wszystko
moŜna było obejrzeć. Odnotowujemy do zobaczenia
wprzyszłości: kaplicę zimową i schody
święte, które przypominać mają dwadzieścia osiem schodów w jerozolimskim pałacu Piłata,
po których przed
skazaniem wchodził
Chrystus. W 1995
roku papieŜ Jan Paweł II, podczas spotkania z młodzieŜą,
poświęcił Świętą
Górkę. Na miesiąc
p r z e d
swoją wizytą kościołowi Nawiedzenia Marii
Panny nadał honorowy tytuł
bazyliki mniejszej. Odpust
zupełny z tego powodu moŜna tu uzyskać 29 czerwca i 2
sierpnia.
Do zobaczenia na kiedyś pozostaje
wspaniałej
urody ogród zoologiczny

usytuowany po drugiej stronie góry. W
jego basenie moŜna zobaczyć rekiny.
ZjeŜdŜamy do miasta trasą, którą piętnaście lat wcześniej jechał swoim papamobile Jan Paweł II. Stutysięczne miasto
wita nas trzydziestoma ośmioma kościołami. NiemalŜe wszystkie są w wystroju
barokowym. Ołomuniec to nie tylko ko-

ścioły, to takŜe pałace, stary uniwersytet,
fortyfikacje, przepiękne kamieniczki,
wspaniałych siedem fontann i wiele parków. Tu teŜ jest najbogatsze rosarium w
Europie, najlepsze organy w Czechach
no i czekający na turystów przewodnicy
ze znajomością języka polskiego.
Tekst i zdjęcia: Jerzy Biesiadowski
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Terapia uzaleŜnień

D

ziesiątego i jedenastego czerwca w Pokrzywnej odbyła się IV CzeskoPolska konferencja. Tym razem poświęcona była współczesnym kierunkom terapii uzaleŜnień. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach i Szpital
Psychiatryczny w Opavie. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe współpraca pomiędzy obydwoma
szpitalami ma juŜ 6-letnią historię*. Tym razem Konferencja jest współfinansowana
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz z projektu BudŜetu Państwa
„Przekraczamy Granice”. Swój udział w dofinansowaniu konferencji miał równieŜ
Wójt Gminy Branice Pan Józef Małek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na Konferencję zostały zaproszone osoby z naszego regionu (województwa opolskiego i śląskiego), które przyczyniają się do
rozwiązywania problemów związanych z uzaleŜnieniami: pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, pracownicy samorządów lokalnych oraz reprezentanci środowisk abstynenckich.

Branice, dnia 02.07.2010r
Nr ROL. 7441 a /9/ 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 według :
- działka nr 145 o pow. 0.3849 ha opisana w
KW 31428, połoŜona w miejscowości Wódka.
2. Opis nieruchomości:
- działka nr 145 jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym Nr 17 połoŜona we Wódce o
pow. uŜytkowej 232.80 m2 oraz zabudowana
budynkami gospodarczymi. W/w zabudowania są
w złym stanie technicznym, zaniedbane i
zdewastowane. Stopień zuŜycia technicznego
wszystkich budynków zgodnie z wyceną określa się w wysokości 75 %. Działka jest źle
zagospodarowana, zaniedbana z dojazdem
od drogi asfaltowej i jest uzbrojona w energię
elektryczną i wodociąg wiejski.
3. Wartość nieruchomości - 24.288,00 zł.
4. Koszty przystosowania - 2.010,00 zł .
5. Cena nieruchomości łącznie: 26.298,00 zł.
6. Wadium: 2.630,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ w
formie przetargu.

Konferencję otworzył swoim wystąpieniem dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Branicach Pan Krzysztof Nazimek, a następnie mięliśmy okazję wysłuchać i
oglądnąć wiele prezentacji przygotowanych przez autorytety związane z lecznictwem
odwykowym. NaleŜy tu wymienić panią Jadwigę Fudałę, kierownika programów medycznych w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz dr Bohdana Woronowicza i dr Bogusława Habrata, którzy reprezentowali
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Stronie Czeskiej przewodniczył dr
Libor Chwila, który jest ordynatorem Oddziału dla UzaleŜnionych od Hazardu. Oddział ten jest jedyną placówką tego typu w Republice Czeskiej. Ciekawym punktem
programu była prezentacja Teresy Hrablikovej dotycząca przemocy w Internecie.
Warto zwrócić uwagę, Ŝe jest ona uczennicą Gimnazjum w Opavie i mimo swojego
młodego wieku zachwyciła słuchaczy merytorycznym poziomem wystąpienia i atrakcyjnością przekazu. Swoją obecnością zaszczyciła konferencję Pani Marszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol.
Cel Konferencji został w pełni osiągnięty poniewaŜ osoby, które prezentowały róŜne problemy związane z szeregiem uzaleŜnień zarówno od substancji psychoaktywnych jak i patologicznych zachowań (np. hazardu, zakupów, seksu) w sposób bardzo wnikliwy i na najwyŜszym poziomie naukowym i dydaktycznym wzbogaciły
wiedzę uczestników, a ponadto wystąpienia prelegentów były zaczynem do twórczych dyskusji i nowych pomysłów, które mogą w bardziej skuteczny sposób pomagać osobom uzaleŜnionym w naszym regionie.
Mgr Janusz Gawlik
*Współpraca między branickim a opawskim szpitalem sięga czasów bkpa Nathana i miała teŜ
miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku (red.)

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. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Branice - działka Nr 145 stanowi teren
zainwestowany / zabudowany/.
Z dniem 13 sierpnia 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 23.07.2010 r. oraz na
łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i
Rzecz Powiatowa.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
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Branice, dnia 02.07.2010 r.

Nr ROL. 7441 b / 19 / 2010

Branice, dnia 17.06.2010r
Nr AN. 7441 a / 8 / 2010

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Za-ca Wójta 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

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 działki rolnej stanowiącej własność gminy Branice
przeznaczonej do oddania w dzierŜawę:

1. Oznaczenie nieruchomości według :
- działka nr 48/2 o pow. 1.3813 ha opisana w KW 23927, połoŜona w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według :
1/. KW OP1G/00028302/6, działki nr 253/4;
2. Powierzchnia, opis i połoŜenie działki:

- działka nr 48/2 stanowi teren połoŜony w obrębie zabudowy zagrodowej wsi.
Działka nie zabudowana z resztkami murów po byłej budowli, w części porośnięta drzewami ( 3 topole, 53 jesiony, 2 czereśnie) oraz dziko rosnącymi
krzewami. Część działki stanowią grunty uŜytkowane rolniczo, przy czym obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje zagospodarowanie terenu jako zabudowanego. Działka
ma kształt nieregularnego wielokąta, miejscami ze stromymi skarpami. Dojazd
do działki jest moŜliwy z trzech stron, w tym z dwóch stron ulicą asfaltową.
Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg.
3. Wartość działki - 22.101,00 zł.
4. Wartość drzewostanu - 2.617,00 zł
5. Koszty przystosowania - 2.137,40 zł.
6. Cena nieruchomości łącznie - 26.855,40 zł.
7. Wadium - 2.686,00 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 :
działka Nr 48/2 – 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 stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/ z przeznaczeniem pod zabudowę. Zbycie nieruchomości
następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 sierpnia
2010 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, jeŜeli najpóźniej w dniu 27 lipca 2010 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 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. 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 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. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

1/ działka nr 253/4 o pow. 0.2300 ha połoŜona w Wiechowicach stanowi grunt rolny;
3. Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi:
1/ działki Nr 253/4

- 16,03 zł;

4. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3
l
a
t
.
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- działki Nr: 253/4 stanowi teren
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z dniem 29 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 08.07.2010 r. oraz na łamach gazety powiatowej Rzecz
Powiatowa i lokalnej Informator Branicki.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Podziękowanie
Miło mi donieść, Ŝe udało się nam, czyli członkom Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Koła w Branicach zorganizować pomoc Ŝywnościową dla naszych członków, którzy
otrzymują wypłaty poniŜej tysiąca złotych. Do przewiezienia,
rozładowania i rozdysponowania Ŝywności uzyskaliśmy wsparcie, sami nie dali byśmy rady. Zatem serdecznie dziękujemy
Panu Wójtowi Józefowi Małkowi za okazaną nam pomoc. Dziękuję równieŜ wszystkim naszym członkiniom i członkom, którzy
spontanicznie pomogli w rozdziale Ŝywności .
Jestem pewny, Ŝe wraz z Wami mogę kontynuować rozpoczętą
działalność charytatywną.
Jerzy Biesiadowski - sekretarz
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Zawody poŜarnicze o puchar Wójta

W pierwszą niedzielę lipca zostały rozegrane Gminne zawody
sportowo-poŜarnicze.
W zawodach uczestniczyło 216 straŜaków, 27 druŜyn. Z trybun
oglądało je około 500 widzów. śar lał się z nieba. Na stadionie
nie brakowało napoi chłodzących. Zgłodniali mogli się posilić
frytkami, grochówką i jeszcze paroma innymi smakołykami .
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Braniczanki w akcji

Wyniki

W

e wszystkich
moŜliwych
kategoriach
wygrała druŜyna
BLISZCZYCE I.
Drugie miejsce zajęła druŜyna z
Włodzienina.
Na trzecim uplasowały się Bliszczyce II, a w dalszej kolejności:
4. Lewice
5. Branice
6. Wysoka
7. Wódka
8. Turków
9. Wiechowice
10. Jakubowice

MDH - Chłopięce:
1.
Bliszczyce II
2.
Bliszczyce I
3.
Branice
4.
Lewice
5.
Wiechowice
DP - Dziewczęca:
1.
Wysoka
Seniorzy - Czechy:
1.
Lodenie
2.
DzierŜkovice
3.
Vavrovice
4.
Brumovice II
5.
Bykov
6.
Brumovice I
śeny - Czechy
1.
Skrochovice
2.
Holasovice
3.
Brumovice
4.
Vavrovice
Chłopcy - Czechy:
1.
Brumovice
Najlepszą druŜyną po rozegraniu
zawodów okazała się druŜyna
BLISZCZYCE I
Druhnom i Druhom
Gratulujemy !!!

Z

nowu nadarzyła się okazja, Ŝe Braniczanki mogły
popisać się swoim kunsztem kulinarnym przed
większym quorum. Okazją
ku temu było wydanie za pieniądze
unijne mapy z Branic do Uvalna albo
odwrotnie , i nie chodzi tu o to jak
złośliwcy powiadają, Ŝe kilku nie
znalazło drogi do domu po piwie i
mapa ma im pomóc, ale Ŝe ma to być
wizytówka turystyczna obu miejscowości. Z przemówień moŜna było
zrozumieć, Ŝe okazją teŜ jest opóźnienie wydania pięćdziesięciostronicowego folderu i nieoficjalne otwarcie placu zabaw. Feta była jednak

jak się patrzy, mnie teŜ smakowało, a popisy naszej młodzieŜy przedszkolnej,
szkolnej – przednie. Popołudnie moŜna
uznać za mile spędzone.
(jb)
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Branice, dnia 15.06.2010 r.
Nr ROL. 7441 b/18/ 2010

Branice, dnia 15.06.2010 r.
Nr ROL. 7441 b / 16 / 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 II 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 siedliskowej 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:
10.373,00 zł
6. Koszty przystosowania :
411,00 zł
7. Cena nieruchomości łącznie: 10.807,00 zł
8. Wadium:
1.081,00 zł
9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na
własność w formie przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :
działka Nr 263 – 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 stanowi teren zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i
sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem
zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości
odbędzie się w dniu 15 lipca 2010 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, jeŜeli najpóźniej w dniu 9 lipca
2010 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 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 lokalu. 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. 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 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. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Branice, dnia 15.06.2010 r.
Nr ROL. 7441 b /15/ 2010

OGŁOSZENIE
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 póŜn. 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 VI rokowania
W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według:
- KW 28303 i Nr działki 247;
2/ Powierzchnia i połoŜenie:
- o pow. 0.5153 ha połoŜona we wsi Lewice;
3/ Opis nieruchomości: działka jest zabudowana szopogaraŜem o pow.
250,80 m2 wymagającym kapitalnego remontu i budynkiem gospodarczym o pow. 42,00 m2 częściowo zdewastowanym.
4/ Cena działki:
- 8.780,00 zł;
5/ Cena zabudowań:
- 11.640,00 zł
6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:
- 1.982,00 zł;
7/ Cena nieruchomości łącznie:
– 22.402,00 zł;
8/ Zaliczka: 2.240,00 zł.
9/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie rokowań.
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 :
Działka: Nr 247 – 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 stanowi
teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. I
przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 sierpnia 2009 r.,
II przetarg – 7 września 2009 r., I rokowania – 26 października 2009 r., II
rokowania – 07.12.2009 r., III rokowania – 08.01.2010 r., IV rokowania –
15 lutego 2010 roku, V rokowania – 22 marca 2010 roku.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 9 lipca
2010 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „VI rokowania w sprawie zbycia działki Nr 247 połoŜonej w Lewicach”
W dniach od 05.07.2010 r. do 09.07.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 15
lipca 2010 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice,
ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli
najpóźniej w dniu 9 lipca 2010 r. wpłacą w/w zaliczkę 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 zaliczki naleŜy umieścić
dane dotyczące połoŜenia nieruchomości
i numer działek. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który
rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie
później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia
rokowań. 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 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 rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety gminnej
Informator Branicki powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

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 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 15 lipca 2010 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna) o godzinie 900
W przetargu 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 wiadomo ś c i na st ro nie int e r net ow ej
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
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Branice, dnia 15.06.2010 r

Nr ROL. 7441 b / 17/ 2010

Branice, dnia 05.07.2010 r.
Nr ROL. 7441 b /20/ 2010

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) 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 rokowania
1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według :
- działka nr 185 o pow. 0.1312 ha opisana w KW 27347 połoŜona w Posucicach.
2. Opis nieruchomości:
- działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie zabudowana w
kształcie regularnego wielokąta, porośnięta „ dziko” rosnącymi drzewkami i krzewami z
dojazdem z drogi asfaltowej występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w drodze energia elektryczna i
wodociąg.
3. Cena działki:
- 2.361,60 zł;
4. Koszty przystosowania :
- 1.820,40 zł
5. Cena nieruchomości łącznie:
- 4.182,00 zł
6. Zaliczka:
- 418,00 zł
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie rokowań.
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 :
Działka nr 185 – 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 stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań.
I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 21 października 2009 r., II przetarg – 4 stycznia 2010 r., III przetarg – 15 marca 2010 r.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy
Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 9 lipca 2010 roku w zamkniętych kopertach
oznaczonych następująco: „I rokowania w sprawie zbycia działki Nr 185 połoŜonej w Posucicach”
W dniach od 05.07.2010 r. do 09.07.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.
Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 15 lipca 2010 roku o
godzinie 1100
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w
dniu 9 lipca 2010 r. wpłacą w/w zaliczkę 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 zaliczki naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numer działki.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia
rokowań.
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
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 rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl
Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

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 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:
8. Wadium:

5.056,00 zł
426,00 zł
6.905,00 zł
691,00 zł

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność
w formie przetargu.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania
przestrzennego :
działka Nr 322 – 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 stanowi teren zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej
zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie
jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się
w dniu 5 sierpnia 2010 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, jeŜeli najpóźniej w dniu 30 lipca 2010 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 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 lokalu. 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.
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 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. Urzędu.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Informator Branicki
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Pro memoriał

UWAGA SZANOWNI KLIENCI

Odeszli
w czerwcu 2010r.:

FIRMY REMONDIS
W dniu 31.07.2010 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórce podlegają przedmioty: MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY
PODŁOGOWE, ARMATURA SANITARNO – ŁAZIENKOWA,
Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, SUROWCE WTÓRNE, OPONY I GRUZ nie będą odbierane!!!
Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla
transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające
odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin
zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

UWAGA SZANOWNI KLIENCI
FIRMY

REMONDIS

W dniu 21.08.2010 (sobota) odbędzie się zbiórka zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórce podlegają przedmioty:, LODÓWKI, ZAMRAśARKI, DUśY
I MAŁY SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT
KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY.
Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE I WIELKOGABARYTOWE, SUROWCE WTÓRNE, OPONY I GRUZ nie
będą odbierane!!!
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na pouczenie mieszkańców aby urządzenia elektryczne i elektroniczne były kompletne, nie poddane uprzedniemu demontaŜowi.
Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla
transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające
odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin
zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano.
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

Gertruda Jędryka lat 84 z DPS
Dzbańce Osiedle,
Krystyna Rybiałek lat 79 z
Dzbańce Osiedle,
Jadwiga Telecka lat 63 z DPS
Dzbańce Osiedle,
Jadwiga Gobiowska lat 79 z
Wiechowic
Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Herbut Maja Włodzienin,
Dudek Kinga Jakubowice.
Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Roman Paradowski + Brzgida
Siara,
Grzegorz Grzegorzewicz z Grójczan z Agnieszką Dosiak,
Ewa Tracz z Włodzienina z Mateusz Majcher,
Adrian Jarmarczysk z Włodzienina z Eweliną PrzysięŜną,
Dawid Telega z Wysokiej z Zuzanną Kaczor z Wysokiej,
Ewelina Antoszczyszyn z Włodzienina Kolonii z Wojciechem
Isańskim,
Aldona Jagielnicka z Michałkowic z Tomaszem Głuszkiem,
Justyna Szumiała z Uciechowic z
Pawłem Zarembą,
Justyna Hołuj z Branic z Pawłem
Pawelcem.
Wielu Szczęśliwych

Nr 7(73) „IB” zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-00-11,
lat śycia!
0509321929, T.Jajdelska, A.Kawulok, I.Kopaniecka, P.Kukuczka, A.Kuziora, J.Małek,
———————————–—
M.Marchel, J.Misiurka, M.Pączko, J. Szewczyk - wyd. intermetowe, A.Wiewiórka
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J.Słowackiego nr 3, tel: W gminie
4868250, 4868192, fax: 4868230
Wydanie internetowe: http://www.branice.pl/
kolportaŜ: Urząd Gminy,
ISSN 1733-6821
Jest nas w gminie 7176
Druk: Jerzy BłaŜków DRUKARA, 48-100 GŁUBCZYCE ul. Jana Pawła II
mieszkańców,
Nakład: 1300 egz.
Redakcja nie zamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracaw tym 3710 kobiet
nia tekstów i wyboru ilustracji..
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