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Sukces 
 Nowym zarządcą nieruchomości 
naleŜących do wspólnot mieszkanio-
wych w Branicach od roku jest Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Kombinat” z 
Głubczyc. Mieszkańcy bloku przy 
ul.Szkolnej 3c cieszą się, Ŝe zgłoszona w 
lutym drobna usterka naprawy drzwi 
wejściowych  została - po przypomina-
niu w marcu na zebraniu właścicieli, w 
maju i czerwcu telefonicznie - naprawio-
na juŜ  w drugiej połowie czerwca.   
Cieszyć się? Płakać?, a moŜe „jedno co 
warto to upić się warto”. 

Srebro  piłkarek 
Ze srebrnymi medalami wróciły z Szymiszowa (powiat Strzelce Opolskie) 

zawodniczki Gimnazjum w Branicach. 27maja 2009r odbył się tam Finał Wojewódz-
ki Piłki NoŜnej Dziewcząt. W czwórce najlepszych druŜyn z Opolszczyzny wzięły 
równieŜ udział reprezentacje  Ujazdu, Zdzieszowic i Szymiszowa. Grano systemem 
„kaŜdy z kaŜdym”. Padły następujące wyniki: Ujazd - Szymiszów 0:1, Branice - 
Zdzieszowice 1:0, Branice - Szymiszów 2:1, Ujazd - Zdzieszowice 7:0, Szymiszów - 
Zdzieszowice 0:1, Ujazd - Branice 2:1. Mistrzem województwa zostały piłkarki z 
Ujazdu, wicemistrzem – Branice , a trzecie miejsce przypadło zawodniczkom ze 
Zdzieszowic. Gospodynie zawodów z Szymiszowa zajęły osatnie 4. miejsce. Gdyby 
nasze zawodniczki zremisowały ostatni mecz z Ujazdem zdobyłyby mistrzostwo wo-
jewództwa i awansowały do Mistrzostw Polski w Sieradzu. 

Skład wicemistrzyń województwa: Podraza Angelika (bramkarka), Gadecka 
Alicja (kapitan druŜyny), Malinowska Martyna, Zapotoczna Paulina, Podraza Marta, 
Dziepak Delfina, Bujak Anna, Olech Marcelina, Giermala Kamila, Atłachowicz Nata-
lia, trener  Edward Czyszczoń. NaleŜy dodać, Ŝe nasza bramkarka Angelika Podraza 
została uznana najlepszą bramkarką w województwie opolskim.  

Przetargi na drogi 
Razem narzekamy na stan nawierzchni 
dróg w naszej gminie i wspólnie szuka-
my winnych zaniedbań. Na stronie inter-
netowej WWW.branice.pl moŜna zna-
leźć ogłoszenia o rozstrzygniętych prze-
targach. Wójt pieniądze zabezpieczył, 
umowy podpisał – na realizację czeka-
my. A poniŜej przedstawiamy kto i które 
drogi będzie remontował: 
       Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych  S.A. z Głubczyc  wykona 
nawierzchnie asfaltowe na drogach 
gminnych wewnętrznych w miejscowo-
ściach; Branice, Bliszczyce, Włodzienin, 
Jędrychowice, Wódka, Posucice, Ucie-
chowice, Wysoka, Boboluszki. 
Remont dróg dojazdowych do posesji w 
miejscowościach Wiechowice, Niekaza-
nice, Włodzienin, Posucice oraz Brani-
ce"  wygrała oferta złoŜona przez: Gru-
pę WIBEX Budownictwo z Opola. 

Długa rura 
     Został ogłoszony przetarg na kanali-
zację wsi Lewice, Michałkowice z trans-
misją ścieków do oczyszczalni w Brani-
cach. Tu mogę podać, Ŝe wcześniej pro-
gnozowana opłata za przyłącz juŜ jest 
nieaktualna. Wójt zadziałał i osobiście 
przedstawi propozycję, która nie jest tak 
dokuczliwa jak poprzednia. 
 

Lewice - Zubrzyce 
     Rozpoczęta została budowa drogi z 
Lewic do Zubrzyc. Równolegle trwają 
uzgodnienia miedzy Zarządem Woje-
wództwa, Starostwem i Burmistrzem 
Głubczyc dotyczące drugiego etapu in-
westycji. Przypomnijmy, Ŝe projekt dro-
gi został wykonany przez Gminę Brani-
ce. O postępach w negocjacjach będzie-
my systematycznie informować.  
Jak jest ta droga niezbędna świadczy 
stan dróg uŜytkowanych po zamknięciu 
drogi Lewice - Włodzienin  

Kaplica 
     Kosztem sześćdziesięciu tysięcy 
złotych został przeprowadzony remont 
byłego prosektorium i kaplicy przejętej 
od Szpitala Wojewódzkiego wraz z 
przyległym cmentarzem. Renowacja 
obiektu rozłoŜona jest na dwa etapy. W 
tym roku poza dachem wyremontowa-
na została kaplica i zamontowano w 
niej urządzenie chłodzące.  
——————————————— 

WieŜa 
     Wójt Gminy otrzymał pieniądze - 
po wcześniej złoŜonym wniosku - na 
remont i zmianę funkcji wieŜy kościoła    
pw. Sw. Mikołaja we Włodzieninie. 
Przyznane pieniądze to 1,1 mln złotych 
na wieŜę widokową i zagospodarowa-
nie terenu. 

Parking 
     Spełniając Ŝyczenie wspólnot miesz-
kaniowych z ul. Ul. Ogrodowej i Sło-
necznej powstał mały, acz gustowny 
parking. 
———————————————— 

Papu 
      66 tys. złotych pozyskał Wójt na 
doposaŜenie stołówek i kuchni szkol-
nych. Sanepid nie będzie juŜ pisał przy-
długich zaleceń, a nasza młodzieŜ bę-
dzie miała w dalszym ciągu zapewnio-
ny ciepły posiłek.  
———————————————— 

Wódka 
     W  tym roku doŜynki gminne od-
będą się we wsi Wódka. 
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Wizyta 
 Wojewódzcy radni skupieni w 
Komisji BudŜetowej i Komisji Polityki 
Regionalnej, Gospodarki Przestrzennej i 
Turystyki złoŜyli wizytę w naszej Gmi-
nie. Gospodarz Gminy Wójt Józef Małek 
wraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Władysławem Lenartowiczem   i liczną 
grupą radnych  towarzyszyli  im przez 
cały czas pobytu. Samorządowcy woje-
wódzcy plan pracy połączonych Komisji 
mieli wypełniony po brzegi. NiemalŜe 
dosłownie – bo pierwsze kroki skierowa-
li nad brzeg włodzienińskiego zalewu. 
Nad nim dowiedzieli się od inwestora 
zastępczego Tadeusza Cygana, Ŝe po 
spuszczeniu wody z zalewu w piwnicach 
mieszkańców Włodzienina wody nie 
ubyło, co świadczy o tym, Ŝe nie ma bez-
pośredniej relacji między stanami wód w 
piwnicach i w zalewie. Badanie będzie 
kontynuowane jeszcze przez miesiąc 
przez geologów i hydrologów.  
      Na Sali  Konferencyjnej Urzędu 
Gminy Wójt dokonał prezentacji  naszej 
jednostki administracyjnej. Była to teŜ 
okazja by upomnieć się o remont zanie-
dbanej drogi wojewódzkiej biegnącej 

przez Branice - to ul.śymierskiego. 
Obiecano, Ŝe w przyszłym roku zosta-
nie wykonany remont chodników. 
Znajdą się teŜ pieniądze na wały prze-
ciwpowodziowe. Przy okazji przypo-
mniano równieŜ o potrzebach finanso-
wych  Wojewódzkiego Szpitala. Upo-
mniano się teŜ o pomoc w koordynacji 
prac nad drugim etapem drogi Lewice 
– Zubrzyce. Radni wojewódzcy przy-
pomnieli, Ŝe na kanalizację Lewice – 
Michałkowice – Branice wyłoŜyli 5,2 
mln zł (Gmina Branice dołoŜy 2 mln 
zł),  Gmina Głubczyce na skanalizowa-

nie Zubrzyc i Zopowy, a takŜe odprowa-
dzenie ścieków do Głubczyc otrzymała 
17 mln zł. Przypomnijmy, Ŝe brak tych 
kanalizacji powoduje zanieczyszczanie 
ściekami zalewu włodzienińskiego. Rad-
ni z troską rozwaŜali wszystkie moŜliwo-
ści zanieczyszczania mając za sobą do-
świadczenia z Turawy.  
      Drugim bardzo waŜnym punktem 
posiedzenia połączonych Komisji była 
obszerna relacja Dyrektora Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
ale o tym  innym razem.  

Głównym celem projektu jest 
rozwinięcie potencjału 7 organi-
zacji nieformalnych biorących 
udział w projekcie oraz wzrost 
wiedzy u 110 osób biorących 
udział w szkoleniach i warszta-
tach. Partnerami gminy w tym 
przedsięwzięciu są: Koło Brani-
czanki, Grupy Odnowy Wsi z 
miejscowości: Bliszczyce, Bra-
nice, Gródczany, Uciechowice, 
Włodzienin i Wysoka. 
W ramach projektu przewidzia-

Kapitał ludzki 
 
Gmina Branice podpisała w dniu 
4 czerwca 2009 r. umowę na do-
finansowanie projektu o nr. I/
POKL/9.5/13/2008 (KSI nr 
POKL.09.05.00-16-012/08) pn.: 
„Wiedza oknem na świat” ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego - Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki 2007-
2013.  

ne są nast. działania: szkolenia 
podnoszące umiejętności organi-
zacji pozarządowych z zakresu 
funkcjonowania organizacji poza-
rządowych, szkolenia z zakresu 
agroturystyki, wyjazd studyjny, 
szkolenia dla kobiet z zakresu go-
towania i podawania do stołu, wy-
stroju wnętrz, tworzenia koron 
Ŝniwnych, wianków i stroików 
okolicznościowych. 

Iwona Kopaniecka 
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Branice w Lewinie 
Brzeskim 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
Gimnazjum w Branicach Edward Czysz-
czoń i Łukasz Kędzierski wraz z koordy-
natorem sportu szkolnego Gminy Brani-
ce Mieczysławem Lenartowiczem  prze-
bywali w dniach 21-23 maja w Lewinie 
Brzeskim na ogólnopolskiej konferencji 
na temat krzewienia idei olimpijskiej 
wśród dzieci i młodzieŜy, w której 
uczestniczyli olimpijczycy, nauczyciele, 
trenerzy, działacze sportowi, opiekuno-
wie klubów olimpijczyka. Organizato-
rem spotkania była Akademia Mistrzów 
Sportu-Mistrzów śycia z panią ElŜbietą 
Wysocką na czele, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego, Brzeskie Staro-
stwo Powiatowe, Burmistrz Lewina 
Brzeskiego, Stowarzyszenie Szkół Inno-
wacyjnych Regionu Opolskiego, Dyrek-
cja Gimnazjum oraz działającego przy 

nim Klubu Olimpijczyka honorowym 
patronatem konferencję objął Poseł na 
Sejm Rzeczpospolitej Andrzej Buła.  Do 
Lewina Brzeskiego przyjechali olimpij-
czycy oraz paraolimpijczycy, między 
innymi Halina Aszkiełowicz-Wojno 
(brązowa medalistka z Meksyku, piłka 
siatkowa), Maria Kornek-śabińska 
(Moskwa, hokej na trawie), Leszek 
Swornowski (srebrny medalista z Mo-
skwy, szermierka), Ryszard Podlas 
(srebrna sztafeta 4x400 m z Montrealu), 
Józef Grzesiak (brązowy medalista z 
Tokio), Jan Cych (olimpijczyk z Meksy-
ku), Marian Sypniewski (dwukrotny brą-
zowy medalista z Moskwy i Barcelony, 
szermierz), Janusz Zarenkiewicz 
(brązowy medalista z Seulu bokser waga 
supercięŜka), Janusz Trzepizur 

(olimpijczyk z Moskwy, skok wzwyŜ), 
Janusz Kierzkowski (brązowy medali-
sta z Meksyku kolarstwo torowe 1000-

m), Jan Brzeźny 
(olimpijczyk z 
Montrealu, kolar-
stwo szosowe), 
Paulina Macia-
szek (narciarstwo 
biegowe, szóste 
miejsce na mi-
strzostwach świa-
ta w Libercu, 
sztafeta), Krzysz-

tof Ślęczka 
(wielokrotny medalista 
paraolimpijski, pływa-
nie), Eugeniusz Skaru-
pa (paraolimpijczyk, 
wielokrotny medalista 
w podnoszeniu cięŜa-
rów), Sławomir Szy-
mański 
(paraolimpijczyk z 
Pekinu, podnoszenie 
cięŜarów), Mariusz 
Oliwa (trener kadry 
paraolimpijskiej w 
podnoszeniu cięŜarów, 
propagator idei olim-
pijskiej), Sebastian 
śabiński (mistrz Pol-
ski w rajdach samo-
chodowych), Paweł 

Kukiz 
(muzyk 
rockowy, 
wokalista 
zespołu 
Piersi), 
Dagmara 
Bosek 
(córka Ry-
szarda Bo-
ska złotego 
medalisty z 
Montrealu). 
Konferen-
cja rozpo-
częła się 
zgodnie z 
ceremonia-
łem olim-
pijskim: 
zapaleniem 

znicza olimpijskiego, wciągnięciem flagi 
olimpijskiej, a następnie przedstawie-
niem przygotowanym przez uczniów 
gimnazjum w Lewinie Brzeskim oraz 
członków Klubu Olimpijczyka. Podczas 
spotkania, poruszane były tematy zwią-
zane z krzewieniem idei olimpijskiej 
wśród młodzieŜy. Atrakcją był mecz 
piłki siatkowej OLIMPIJCZYCY, NA-
UCZYCIELE kontra MŁODZIEś, po 
którym uczniowie otrzymali pamiątkowe 
autografy oraz zdjęcia z Olimpijczykami.  

Edward Czyszczoń 
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powodu intensywnych opadów deszczu 
planowany na Dzień Dziecka  Turniej 
Piłki  NoŜnej  decyzją  organizatorów- 
Radą  Sołecką i Sołtys z  Bliszczyc oraz 
Animatora Sportu Wiejskiego Bartłomie-

ja Pleśniaka został przełoŜony  na 6 
czerwca. Rozgrywki  odbywały  się 
na stadionie „Piast”  w Bliszczycach. 
Pozostałe atrakcje dla dzieci odbyły 
się w Domu Kultury w Bliszczycach. 
W  turnieju  udział wzięło sołectwo 
Branice  i  sołectwo  Bliszczyce (2 
druŜyny).  Z  przyczyn organizacyj-
nych  nie dojechało  sołectwo Wyso-
ka. Dla sportowców i  widzów   przy-
gotowano gratisowy  poczęstunek. 

II TURNIEJ SOŁECTW W BLISZCZYCACH 

Frytkami,  grochówką, loda-
mi moŜna było opychać się 

do woli! 
Kibicować 
piłka-
rzom  przyje-
chała równieŜ 
straŜ  poŜarna 
z  Bliszczyc. 
Wszyst-

kie  druŜyny  otrzymały  pamiątko-
we  medale: 
• Złote  -Sołectwa  Bliszczyce  nr 1  
• Srebrne  -sołectwo Branice;  
• Brązowe - sołectwo nr 2 Bliszczyce  
Wszyscy  uczestnicy  zawodów oczeku-
ją  rewanŜu,  tym  razem  w Branicach. 
Więcej na stronie interneto-
wej  www.uksolim.cba.pl 

 
Braniczanki witały lato 
 

ReportaŜ   

                              Janusza Kaczmarka 
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SUKCESY ZESPOŁU TA-
NECZNEGO „IMPULS” 

w roku szkolnym 2008/2009 
 

W związku z kończącym się 
rokiem szkolnym 2008/2009  pragnę 
podzielić się tegorocznymi osiągnię-
ciami zespołu tanecznego „IMPULS” 
działającego przy ZGS w Branicach. 

 
IMPULS I 

 

ZAPOTOCZNA KAMILA, LU-
PZIK ANNA, GUNIA KAROLI-
NA, HERBUT MAŁGORZATA, 
JAJDELSKA KINGA, W Ę-
GRZYN KINGA, ZAPOTOCZNA 
PAULINA, PĄCZKO KAMILA, 
LUPZIK JOANNA, MORAWIEC 
ARLETA, SZYSZKA PATRY-
CJA, ZAWADA KAROLINA, 
WILCZEK KAROLINA, UCHY-
ŁA KATARZYNA, KUCA ALEK-
SANDRA, BIERNAT OLIWIA, 
MAJEWSKA ALICJA  
 

• I miejsce na Festiwalu Kultury 
Powiatowej KIETRZ 2008 w katego-
rii strit dance gimnazjum za 
„COSMICTRIP”  
• I miejsce na Festiwalu Kultury 

Powiatowej KIETRZ 2009 w kat. 
inscenizacja taneczna gimnazjum 
za  
• „BONJOUR PARIS”  

I miejsce na 
Wojewódz-
kim Przeglą-
dzie Zespo-
łów Tanecz-
nych PLĄ-
SOWADŁA 
2009 w 
Ozimku, 
      w kat. 
tanecznej 
strit dance 

do lat 15 za „STO 
PRO”  

• I miejsce na Woje-
wódzkim Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych 
PLĄSOWADŁA 2009 w Ozimku, 

• w kat. hip 
hop do lat 16 
za 
„ATTACK  
OF THE 
HIP HOP”  
I miejsce na 
Wojewódz-
kim Przeglą-
dzie Szkol-
nych Zespo-
łów Tanecz-
nych FAN-

TAN 2009 w Opolu, 
      w kategorii strit dance gimna-
zjum za „STO PRO” 

III  miejsce  na Wojewódzkim 

Przegl ądzie Szkolnych Zespo-
łów Tanecznych FANTAN 2009 
w Opolu, kat. schow dance 
gimnazjum za „BONJOUR PA-
RIS”  

IMPULS  II 
ALKER ROLAND, CZYSZCZO Ń 
ALEKSANDRA, DUDEK NATA-
LIA, FORMA SYLWIA, 

NOWAK MARLENA, KIJEWSKI 
ALEKSANDER, POLNIK JA-
KUB, SIPEL KAJA, 
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śUKOWIECKA DOMINIKA, JA-
SKÓŁA PAULINA, JASKÓŁKA 
MONIKA, 

ZARZEKA WOJCIECH, SOZA ŃSKA 
DOMINIKA, KOPCZYŃSKA KARO-

LINA 
• II miejsce na Festiwalu Kultury 
Powiatowej KIETRZ 2009 w kat. strit 
dance szkoła podst. za „GO”  
II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie 
Szkolnych Zespołów Tanecznych FAN-
TAN 2009 w Opolu, 

      w kategorii strit dance  szkoła 

podstawowa za „GO”    

mini IMPULS  
 
CIASTOŃ EMILIA, 
CYKOWSKI MACIEJ, 
CHWIERUT BAR-
TOSZ, DAWIEC IZA-
BELA, 

F E L S Z T Y Ń S K A 
MAGDALENA, JAJ-
DELSKA SYLWIA, 
KAWALEC DAWID,  

KOŁODY ŃSKA JU-
LIA, LE ŚNIAK NATA-
LIA, ŁOKIETEK NA-
TALIA, MICHALSKA 
NICOLA, PEKAR 
ALEKSANDRA, SA-
NOCKI MARCIN, 
STOCKA KAROLINA, 
WILCZEK JULIA, 
W I T U S Z Y Ń S K A 
A L E K S A N D R A , 
ZIOMKO WIKTO-

RIA, śUKOWIECKI JAKUB 

 
I miejsce na Festiwalu Kultury Po-
wiatowej KIETRZ 2009 
            w kat. inscenizacja tan. 
szkoła podstawowa za taniec 
„PIRACI Z BRANIC”    
I miejsce na Wojewódzkim Prze-
glądzie Zespołów Tanecznych 
PLĄSOWADŁA 2009 w Ozimku, 
            w kat. inscenizacja tan. 
dzieci do lat 11 za taniec „PIRACI 
Z BRANIC”    

Korzystając z okazji chciałabym ser-
decznie podziękować: 

NASZEJ WSPANIAŁEJ TRE-
NERCE i CHOREOGRA-
FOWI JANIE DRAGO-
UNOVEJ  - za nasze sukcesy 
i za to Ŝe jest ciągle z nami, 

DRUGIEJ TRENERCE ANE-
CIE HORSKIEJ  – za za-
szczepienie nas bakcylem hip 
hopu, 

WSZYSTKIM TANCERKOM i 
TANCERZOM -  za systema-
tyczność, sumienność, zaanga-
Ŝowanie i całoroczną pracę w 
zespole IMPULS, 

RODZICOM TANCERZY  - za 
czuwanie nad systematyczno-
ścią w uczęszczaniu na trenin-
gi i opiekę nad tancerzami 
podczas wyjazdów na występy 
i konkursy, 

PANIOM DYREKTOR ZGS 
ALINIE NOWAK i KRY-
STYNIE K ĘDZIERSKIEJ  - 
za czuwanie nad całokształtem 
pracy i działań zesp. IMPULS, 

WÓJTOWI GMINY BRANICE 
JÓZEFOWI MAŁKOWI i 
RADZIE GMINY  -  za wielo-
letnie wsparcie finansowe, 

 NASZEMU SPONSOROWI LE-
ONOWI PLE ŚNIAKOWI  – 
szefowi PPUH „LEMET” -  za 
wieloletnie wsparcie finanso-
we, 

STAROSTWU POWIATOWE-
MU   - za jednorazowe wspar-
cie finansowe, 

RADZIE RODZICÓW ZGS  
(Gimnazjum i SP)  - za wspar-
cie finansowe, 

PANU MIECZYSŁAWOWI LE-
NARTOWICZOWI   - za 
wszelką pomoc, która często 
wykracza poza jego obowiązki 
oraz dobrą radę, 

PANU WALDEMAROWI LU-
PZIKOWI   - za wieloletnią  
pomoc przy organizowaniu 
autobusów na wszelkie wyjaz-
dy zespołów IMPULS, 

PANU EDWARDOWI CZYSZ-
CZONIOWI   - za sesje foto-
graficzne, 

PANU WŁADYSŁAWOWI 
WOJTUSIOWI  - za wielolet-
nie, bezinteresowne i ekspreso-
we naprawianie sprzętu mu-
zycznego i nagłaśniającego. 

 
Opiekun zespołu 

Sylwia Brzozowska 
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DPS Branice 

Biesiada   
Tegoroczna Biesiada w DPS w 
Branicach odbyła się pod hasłem 
„Szczęście RóŜne Barwy Ma”. 
Ogromną radość sprawiły Miesz-
kańcom Rodziny, które licznie 
przybyły w odwiedziny. Nie za-
wiedli równieŜ zaproszeni Goście: 
Pani RóŜa Kaczmar członek Zarzą-
du Powiatu, Pan Benedykt Pospi-
szyl radny Samorządu Powiatowe-
go, Pan Stanisław Wiecha urzędu-
jący członek Zarządu Powiatu, 
Pani Iwona Kulińska kierownik 
PCPR w Głubczycach, Pani Mał-
gorzata Krywko-Trznadel kierow-
nik DPS w Klisinie z filiami, Ks. 
Proboszcz Alojzy Nowak oraz 
Pani BoŜena Zimna kierowniczka 
naszego Domu – ich obecność 
uświetniła tę naszą rodzinną bie-
siadę. Trzeba przyznać, Ŝe w trak-
cie Biesiady, pomimo niezbyt do-
brej aury, panowała świetna, nieza-
pomniana atmosfera. 
W programie imprezy były m.in. 
serdeczne podziękowania i kwiaty 
dla Pani Dyrektor Małgorzaty 
Krywko-Trznadel w dowód 
wdzięczności za wytrwałość i nie-
zwykłą cierpliwość w pracy na 
rzecz osiągnięcia przez DPS w 
Branicach wysokiego standardu. 
DuŜą okrasą na Biesiadzie były 
pyszne dania i wspaniałe ciasta, co 
było niewątpliwą zasługą naszych 
kucharek, Biesiada była, w ocenie 
większości Mieszkańców, imprezą 
bardzo udaną, o co zadbał Wspa-
niały Personel naszego Domu pod 
przewodnictwem Pani Kierownik 
BoŜeny Zimnej.  
Imprezę uświetnił występ zespołu 
złoŜonego z mieszkańców naszego 
domu, którzy radosnymi pieśniami 
i przedstawieniem „Balladyna” 
zabawiali wszystkich zgromadzo-
nych. Zespół nosi nazwę SWOJA-
CY i prowadzony jest przez in-
struktorkę Panią Jolę. Później były 
tańce i zabawa przy akompania-
mencie znakomicie grającego ze-
społu z Głubczyc. 
W imieniu wszystkich Mieszkań-
ców oraz własnym z głębi serca 
pragnę podziękować wszystkim 
Osobom, które w jakikolwiek spo-
sób przyczyniły się do zorganizo-
wania tej pięknej i ze wszech miar 
udanej imprezy. 
Przew.Rady Mieszkance  R. Soppa 
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                                                                                                                              Branice, dnia 23.06.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 6 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E       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 

 II przetarg ustny nieograniczony  
1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 7425, nr działki 270/1; 
  -  KW 28302, nr 43/2. 
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - działka nr 270/1 o pow.  0.0500 ha połoŜona w Branicach, przy ul. śymierskiego; 
   - działka nr 43/2 o pow.0.0725 ha połoŜona w Wiechowicach. 
3/ Opis nieruchomości: 
   - działka nr 270/ jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, jest w kształcie regularnego prostokąta, 
połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej z dojazdem od ul. śymierskiego. 
   - działka nr 43/2 stanowi teren niezabudowany z dojazdem z drogi asfaltowej, uzbrojona w wodociąg i energię elektryczną. 
4/ Cena działek: 
    – działka nr 270/1    -   3.645,00 zł; 
    - działka nr 43/2       -   2.826,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - działka nr 270/1     -   1.509,00 zł; 
    - działka nr 43/2       -   1.737,00 zł. 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    - działka nr 270/1     -  5.154,00 zł; 
    - działka nr 43/2       - 4.563,00 zł . 
7/ Wadium: 
    - działka nr 270/1   -     515,00 zł; 
    - działka nr 43/2     -     456,00 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 : 
Działki nr: 43/2 i 270/1  – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudow-
any/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości 
nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań.  Przetargi  w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 23 lipca 2009 roku  
 - działki nr 270/1 o godzinie 1000 
- działki nr 43/2 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 16 lipca 2009 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 numery działek. 
       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwró-
cone 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 notarial-
nej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządze-
nia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umo-
wy notarialnej 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 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                        Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek 
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          Branice, dnia 18.06.2009r 

Nr AN. 7441 a /10/ 2009 

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 nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przezna-
czonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 225 o pow. 0.4894 ha opisana w KW 24625 połoŜona w Niekazanicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      -  w/w działka jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, działka obecnie jest niezabudowana, występują pozostałości po byłych 
zabudowaniach do usunięcia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – brak. Na działce znajduje się duŜo „zdziczałych” 
krzewów i drzew. Dojazd do działki jest moŜliwy z drogi asfaltowej. 

3. Cena działki: 

     - działka nr 225  - 6.519,00 zł; 

4. Koszty przystosowania : 

    - działki nr 225    - 1.698,40 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

     - działka nr 225   -  8.217,40 zł 

6. 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 zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- 
działki Nr 225 stanowią teren zainwestowany / zabudowany/. 

         Z dniem 30 lipca 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomo-
ści z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozba-
wionym 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 wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 09.07.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz 
Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                  
          Wójt Gminy Branice  mgr Józef Małek                                                                            

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach w dniu 18 maja 2009 r. podpisał umowę na dofinansowanie projek-
tu systemowego o nr. I/POKL/7.1.1/12/2009 (KSI nr POKL.07.01.01-16-053/09) pn.: „Aktywna integracja w 
Gminie Branice” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększe-
nie aktywności zawodowej i społecznej 8 bezrobotnych z Gminy Branice, będących w wieku aktywności za-
wodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
W ramach tego projektu został juŜ zatrudniony pracownik socjalny, który będzie zajmował się realizacją kon-
traktów socjalnych podpisanych przez 8 uczestników projektu. Wobec kaŜdej z osób zakwalifikowanych do 
projektu zostaną zastosowane po 3 instrumenty aktywnej integracji wynikające z wnikliwej analizy jej sytu-
acji Ŝyciowej. Zaplanowane zostały instrumenty aktywizacji: społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej dla kaŜde-
go z uczestników projektu. Dla uczestników zaplanowano kursy i szkolenia dobrane według ich potrzeb, będą 
mogli oni takŜe w miarę potrzeb skorzystać z usług: stomatologa, okulisty, fryzjera, czy kosmetyczki. Uczest-
nikom projektu zapewniony zostanie dojazd na zajęcia oraz opieka nad dziećmi. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające wymienione powyŜej warunki mogą zgłaszać chęć 
udziału w projekcie w pokoju nr 13 na I piętrze Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3. 
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Wójt Gminy Branice  mgr Józef Małek                                                                             

Branice, dnia 15.06.2009 r. 

 
Nr G. 7441 b/ 5 /2009 

O G Ł O S Z E N I E  
 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 261 poz. 
2603) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza II rokowania  

w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości: 

           - działka Nr 43/5, oznaczona według KW 23926, 

2/ Powierzchnia działki: 

           - o powierzchni 0.3012 ha połoŜona w miejscowości Uciechowice. 

3/ Opis nieruchomości: 

          - stanowi tereny mieszkaniowe i grunty orne. Na działce tej posadowiony jest budynek mieszkalny Nr 16 o pow. uŜytkowej 102,50 m2 wraz z zabudo-
waniami gospodarczymi. Przedmiotowe budynki są zdewastowane w 80%. 

4/ Cena nieruchomości: 10.197,00 zł. 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy: 1.535,00 zł 

6/ Cena nieruchomości łącznie: 11.732,00 zł. 

7/ Zaliczka: 1.173,00 zł. 

8/ Forma zbycia w/w nieruchomości: sprzedaŜ na własność. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zo-
stanie podatek VAT według stawki 22%. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: działka Nr 43/5  – 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 zabudowany / zainwestowany /. 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest 
nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 6 kwietnia 
2009 r., II przetarg 7 maja 2009 r. , I rokowania 8 czerwca 2009 r. 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do 
dnia 8 lipca  2009 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „II rokowania w sprawie zbycia działki zabudowanej 
Nr 43/5 poło Ŝonej w Uciechowicach” . 

W dniach od 03.07.2009 do 07.07.2009 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań. 

Rokowania w sprawie działki zabudowanej Nr 43/5  od będą się w dniu 15 lipca 2009 roku o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I pi ętro – sala konferencyjna)  

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 8 lipca 2009 r. wpłac ą w/w zaliczk ę do 
kasy tut. Urzędu lub na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 000 0 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmi-
ny Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowo-
dzie 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 zamknię-
cia rokowań. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: 
Urząd Gminy 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 wpłaconej zaliczki. 

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.  Ogłoszenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach 
gazety lokalnej „Informator Branicki” i „Rzeczy Powiatowej”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Branice    mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

w  czerwcu  2009r.: 
Jan Dereń lat 80 z Branic, 
Anna Borowska lat 84 z Włodzienina, 
Barbara Rejman lat 78 z DPS Boboluszki, 
Antoni Haratyk lat 61 z Branic, 
Józef Fuks lat 88 z Branic, 
Florian śłobiki lat 85 z Włodzienina 
Tomasz Konopski lat 19 z Włodzienina, 
Rozalia Hendrysiak lat 67 z Dzbańce Os., 
Maria Mikler lat 80 z Włodzienina Kol., 
Henryk Maćków lat 67 z Niekazanic, 
Adam Chyrowski lat 59 z Bliszczyc, 
Antoni Szuszkowski lat 68 z Wiechowic, 
Alfon Grobelny lat 72 z DPS Boboluszki. 
____________________________________ 
Veni kreator 
 

NowoŜeńcy 

 

Paweł Madera z Lewic z Sylwią Szew-
ców, 
Magdalena Mróz z Bliszczyc z Mate-
uszem Wojtowicz, 
Grzegorz Kinal z Lewic z Joanną Na-
waryńską, 
Katarzyna Baran z Branic z Bartło-
miejem Niedzielą, 
Jerzy Literski z Bliszczyc z Joanną 
Hraba, 
Wioletta Giec z Bliszczyc z Krzyszto-
fem Kaczanowskim, 
Anna Wawrów z Włodzienina z Mar-
cinem Trzebuniakiem, 
Piotr Kukuczka z Wiechowic z Karo-
liną Wilczyńską z Boboluszek 
________________________________ 
 

Urodzili się 
 

Jakub Kantor - Lewice, 
Julia Grządziel - Branice, 
 
———————————————— 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7202   
mieszkańców 

w tym 3716 kobiet  

Jak głosowano w naszej gminie 


