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IX Festiwal  
Kultury Powiatowej  

Baborów 2009 
 
        IX Festiwal Kultury Powiatowej 
trwał od 25 kwietnia do 29 maja 2009r, 
w trakcie którego moŜna było zobaczyć 
wiele ciekawych występów artystycz-
nych. Towarzyszyła mu równieŜ duŜa 
dawka humoru oraz wiele nieoczekiwa-
nych zdarzeń. MłodzieŜ i dzieci miały 
moŜliwość wzięcia udziału w następują-
cych konkursach: recytatorskim, piosen-
ki, tańca, plastycznym, fotograficznym, 
teatralnym, a dzieci w wieku przedszkol-
nym uczestniczyły w przeglądzie róŜ-
nych form artystycznych. Dorośli wzięli 
udział w  Samorządowym Turnieju Piłki 
NoŜnej. 
Bardzo liczny był udział dzieci i mło-
dzieŜy z naszej Gminy. Uczestniczyli-
śmy prawie we wszystkich konkuren-
cjach zdobywając wiele czołowych 
miejsc. 
 
                Konkurs wokalny  

soliści 
Kategoria przedszkoli i klas „0” 
            I miejsce – Zuzanna Gatner 
            II miejsce – Wiktoria Kyrcz 
           III miejsce Aleksandra Wąchała 
 WyróŜnienia Dominka Jurszek, Wikto-
ria Segda, Milena Wójcik 
 
Kategoria klas I- III  
           I miejsce - Zuzanna Wieczek 
          II miejsce – Aleksandra Madera 
          III miejsce – Dominka Sozańska 
 WyróŜnienia: Paulina Herbut, Filip Pla-
ta, Dominik Wasik 
 
Kategoria klas IV- VI  
            I miejsce Joanna Lupzik 
           II miejsce Karolina Kroczak 
          III miejsce Ewelina Gospodarczyk 
  WyróŜnienia” Arleta Morawiec, Karoli-
na Pawęska 
 
 Zespoły wokalne klas I- III 
          I miejsce –  „Wesołe nutki” 
         II miejsce – „Wesoła Gromada” 
        III miejsce Młode talenty 
    
WyróŜnienia: „Duszki 
      Klasy  IV- VI 
      I miejsce  „Promyk” 
     II miejsce „Iskra – Iskierki” 
     III miejsce – „Duet” 
 
    szkoły gimnazjalne 
    I miejsce – Jasmina Zapotoczna, Do-

rota Wanat 
    III miejsce Joanna Lupzik 
 

     Zespoły wokalne i wokalno- in-
strumentalne szkól gimnazjalnych 
 

     III miejsce „Sweet Girls” z Branic 
 
——————————————— 

„K” 
 Opracowany został projekt re-
montu i modernizacji oddziału „K” (To 
ten budynek, który stoi najbliŜej Bazy-
liki szpitalnej i woła o pomstę na tych, 
którzy go okradli i zdewastowali).. 
ZłoŜono wniosek o 9 mln zlp na dofi-
nansowanie z funduszy przeznaczo-
nych na rewitalizację zabytków.  Obo-
wiązkowy udział własnych środków 
nie jest mały -  bo  to aŜ 25%. Dla 
Szpitala to suma znacząca, ale „kasę” 
znalazł właściciel,  czyli samorząd wo-
jewódzki, a takŜe  Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska. 
_______________________________ 
 

Po remoncie 
 

 Jeszcze nie tak dawno, znalezie-
nie pieniędzy na cokolwiek w Woje-
wódzkim Szpitalu graniczyło z cudem. 
O remontach pisaliśmy tak jak o czymś 
nadzwyczajnym. Dzisiaj juŜ tylko in-
formujemy, Ŝe został wyremontowany i 
we wrześniu zostanie oddany do uŜyt-
ku kolejny oddział.   
No i niech juŜ tak będzie zawsze!.  
_______________________________ 

W hołdzie  

Janowi Pawłowi II 
 W 30.rocznicę pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła do ojczyzny odbył 
się „Ogólnopolski Bieg Kwietny”. Tra-
sa jego wiodła przez graniczne gminy 
naszego kraju i liczyła 3530 km. 
„Kwietny Bieg 2009” wystartował 26 
maja 2009 o godzinie 17:00 ze Starego 
Sącza. Sztafeta w 15 dni obiegła Polskę 
i 10 czerwca zakończyła się w Starym 
Sączu. W tym samym czasie biegacze 
w Krakowie pokonali 1000 okrąŜeń 

krakowskich Błoń. Sztafeta naszej 
gminy w składzie Marian Kawecki, 
Benedykt Pospiszyl, Edward Czysz-
czoń, Paweł Zagórski, Piotr Szcze-
rowski i Bartosz Wierzbicki pokonali 
odcinek 12 km z Kolonii Włodzienin 
do Nasiedla. W  Kolonii Włodzienin 
przejęli szarfę papieską od biegaczy z 
gminy Głubczyce 08.06. br o godz. 
20.10.Trasa biegu wiodła przez Wło-
dzienin, Dzbańce , Dzbańce Osiedle, 
Wódkę, Nowy Dwór i przed Nasie-
dlem o godz. 21.00. przekazali szarfę 
papieską biegaczom z gminy Kietrz.  
Wysiłki na trasie, wszyscy biegacze z 
całej Polski dedykowali naszemu 
„Przewodnikowi na Długim Dystan-
sie" - Janowi Pawłowi II. 

Budowa 
 Rozpoczęta została budowa 
kanalizacji przesyłowej Lewice - Mi-
chałkowice - Branice. Wykonawcą 
jest f-ma Pana Cieciury   „Eltor” z 
Głubczyc. 

———————————————- 

Przerwa 
 Zakłócony został  rytm  prac na 
budowie drogi Lewice - Zubrzyce co 
od razu odkryli nasi czytelnicy. Infor-
mujemy, Ŝe wykonawca zgłosił, Ŝe  na 
niewielkim odcinku drogi grunt jest 
niestabilny, a konieczność  wzmocnie-
nia podłoŜa zwiększy koszta o 50 tys. 
pln. Nadto nastąpiła zmiana inspekto-
ra nadzoru. Budowa jest kontynuowa-
na. 

Obietnica 
 Zaplanowane do remontu drogi 
gminne będą remontowane. Ostatecz-
ny termin wykonania prac zgodny z 
umową przetargową to październik br. 
Prosimy o cierpliwość. 
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 Współpraca z Gminą Istebna 

 Szóstego czerwca na zapro-
szenie Pani Wójt Gminy Istebna 
Danuty Rabin bawiła delegacja 
Gminy Branice. Celem spotkania 
było omówienie zakresu współpracy 
na róŜnych poziomach.  
     Gmina Istebna jest bardzo pręŜną 
jednostką organizacyjną. Na po-
wierzchni o 20% mniejszej od na-
szej Gminy mieszka 11689 miesz-
kańców w trzech skupiskach: Isteb-
na, Koniaków i Jaworzynka. 
W naszej Gminie zamieszkuje kilka-
dziesiąt osób pochodzących z Isteb-
nej czy Koniakowa stąd zaintereso-
wanie władz samorządowych współ-
pracą. Do tej pory wzajemne pozna-
wanie się towarzyszyło szkolnym 
zawodom sportowym, gdzie funkcję 
gminnego koordynatora sportu pełni 
istebniczanin Pan Mietek Lenarto-
wicz. Teraz jest szansa na większą 
róŜnorodność.  

 

Odpust  
  5 lipca 2009r. 
przypadła uroczystość 
odpustowa w Kościele 
pw. Nawiedzenia NMP w 
Gródczanach. W samo 
południe rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta, 
którą odprawił ks. Ma-
riusz, proboszcz z cze-
skich Stepankovic. Po 
odpustowym obiedzie,  
o godzinie 15:00 miesz-
kańcy oraz goście spotkali 
się na rodzinnej biesiadzie 
przy naszej świetlicy. Po-
goda była wymarzona, a 
atmosfera wyjątkowa. Do 
atrakcji naleŜały: strzelni-
ca z ciekawymi nagroda-
mi, kiełbaski z grilla, fryt-
ki, popcorn, no i dobrze 
zaopatrzony bufet, czyli 
dla kaŜdego coś miłego. O 
godzinie 20:00 zakończy-
liśmy część biesiadną i 
rozpoczęła się zabawa 
taneczna w świetlicy wiej-
skiej, gdzie przygrywał 
zespół NOVUM. Wstęp 
był wolny, więc ludzi było 
sporo i dzięki temu bawi-
liśmy się wspaniale do 
białego rana...;))) 

Tym, którzy nie 
mieli sposobności, by z nami 
świętować, pozostaje czekać 
do przyszłego roku. 

Sołtys, Rada Sołec-
ka oraz Radny Gminy w 
imieniu mieszkańców Gród-
czan serdecznie dziękują 
sponsorom a są to: 
SprzedaŜ Towarów Maso-
wych z Uciechowic Kazi-
mierz Węglowski, Top Farms 
N a w o z y  S p . 
 z o.o. Bogdanowice Kolonia, 
Market WielobranŜowy z 
Branic Andrzej Wdowikow-
ski, Chempest Branice Zdzi-
sław Gołuchowski, Kwiaciar-
nia Branice Mirosław Bań-
kowski, FHU z Kietrza Mie-
czysław Twardowski, Bio-
chem sp.j. z Kietrza Stani-
sław Jabłoński Dariusz CzyŜ, 
Elektromarket – PROSAT 
Dom Towarowy z Kietrza, 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
Ŝowe Agro-Eko z Kietrza, 
Z a k ł a d  R z eź n i c z o -
Wędliniarski Ernestyn Janeta 
z Lubomi, Zakład Wędliniar-
ski Zbigniew Nasieniak z 
K i e t r z a ,  P i e k a r n i a 
„METRO” Stanisław Dąb-
kowski z Kietrza.                                                                                    
Krzysztof Saduniowski 
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           Piątego lipca od-
były się zawody sporto-
wo – poŜarnicze druŜyn 
Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych. Uczestniczy-
ły w nich jednostki z 
Gminy Branice, a takŜe 
zaprzyjaźnieni ochotnicy 
z czeskiego pogranicza. 
RóŜnice regulaminowe i 
sprzętowe (np. inny prze-
krój węŜa) nie pozwoliły 
by ochotnicy z obu stron 
granicy mogli się zmie-
rzyć w konkurencjach 
bojowych.  
Nie mniej jednak i na to 
znalazł się sposób. Usta-
lone zostały własne regu-
ły gry. Wygrała druŜyna 

z Vavrovic. Drugie miejsce 
zajął lider polskiej tabeli 
Włodzienin.   
W punktach ma to wymiar 
symboliczny:  
                  106,04 : 106,16. 
Polacy lepsi byli w sztafe-
cie: 61,88 : 70,02, a czescy 
druhowie w ćwiczeniu bo-
jowym 36,02 : 44,28. 
Jak zwykle dobra pogoda 
zgromadziła wielu obser-
watorów.  
Była to impreza bardzo 
udana, tak  straŜacy jak i 
kibice nie szczędzili po-
chwał pod adresem Wójta  i 
spiritus movens imprezy 
Pani Danuty Waleckiej.   

 Szta-
fe- 

poŜar- 

 ta 
nicza 

Ćwi-
czenia 
bojo-
we 

Łącz-
ny 

wynik 

 
Lo- 

Nazwa  
jednostki 

czas p-ty 
karne 

czas  ka-
ta 

Włodzienin 61,88 - 37,26 99,14 I 

Bliszczyce II 65,30 - 35,40 100,70 II 

Wódka 66,30 - 35,76 102,06 III 

Bliszczyce 64,34 3 37,68 105,02 IV 

Branice 69,50 - 40,10 109,60 V 

Wysoka 66,40 - 47,15 113,55 VI 

Lewice 63,10 - 52,02 115,12 VII 

Jakubowice 73,32 3 48,20 124,52 VIII 

Turków 84,75 10 41,10 135,85 IX 

Wyniki zawodów sportowo-poŜarniczych druŜyn OSP  w  Branicach  

S  e  n  i  o  r  z  y 

Seniorzy z 
R.Czeskiej 

Sztafeta 
poŜarn. 

Ćwiczenia 
bojowe 

Łączny 
wynik 

Lokata 

Vavrovice 70,02 21,30 91,32 I 

Lodenice 74,20 23,80 98,10 II 

Brumovice I 74,14 41,10 115,24 III 

Brumovice II 75,70 40,46 116,16 IV 

Uvalno 76,40 59,10 135,50 V 

M 
D 
P 
 
Chło
pię 
ce 

Ćw
i 

cze
nia 

 
bo-
jo
we 

L
o
k
a 
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a 

Blisz
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ce 

3 
7 
,3 
4 

I 

Wy-
soka 

1 
3 
2, 
0 

II 
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MDP - dziewczęce 

OSP Ćwiczenia 
bojowe/czas 

Łączny 
wynik 

Lokata 

Lewice 46,96 46,96 I 

Wysoka 69,30 69,30 II 

Kobiety z Rep. 
Czeskiej 

Sztafe-
ta 

Ćwicze-
nia bo-
jowe 

Łączny 
wynik 

Lo-
kata 

Vawrovice 86,94 28,20 115,14 I 

Brumovice I 78,33 42,20 120,53 II 

Brumovice II 103,47 55,00 158,47 III 
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Du-
sza 
ze-
społ

u 
„Imp
uls” 

 
JANA DRAGOUNOVA  – lat 24, 

wykształcenie pedagogiczne i taneczne, zało-
Ŝycielka szkoły tanecznej DANCE NATION 
w Krnowie - zespoły IMPULS z Branic są jej 
częścią. 
JANA współpracuje z zespołem IMPULS juŜ 
9 lat. Poznałam ją na polsko – czeskim obozie 
artystycznym w Uwalnie w 2000 roku, miała 
wówczas 15 lat i była „prawą ręką” swojej 
nauczycielki tańca, dyrektor  SP w Uwalnie 
pani Libusze Sedlaczkowej. JuŜ wtedy sama 
układała choreografie disco dance i trenowała 
tancerki z zespołów „Rytmix”, które  prowa-
dziła pani Sedlaczkowa. 

Na moją prośbę poprowadziła 
tygodniowe warsztaty z zespołem IMPULS 
i tak juŜ została do dzisiaj. Jaka wtedy by-
ła? – bardzo dojrzała jak na swój wiek, 
zdyscyplinowana,  konsekwentna, wymaga-
jąca, słowna, bystra, inteligentna, pomysło-
wa i bardzo pracowita. Taka jest nadal, 
zawsze była i jest dobrym wzorem do na-
śladowania dla młodzieŜy. Wszyscy tance-
rze z zespołu czują przed nią respekt i sza-
nują ją. Pochwała z ust JANY to dla nich 
coś. 

Treningi prowadzi bardzo cieka-
wie, kaŜdy rozpoczyna się 30 min. roz-
grzewką, rozciągającą całe ciało, potem 
praca nad techniką w róŜnych stylach, w 
zaleŜności od potrzeb, no i nauka kroków 
tanecznych do róŜnych choreografii. Ilość 
opracowanych tańców w ciągu roku w gru-
pie zaleŜy od stopnia zaawansowania i 
pamięci tancerzy. W tym roku np. opraco-
waliśmy 10 układów w trzech grupach 
tanecznych. JANA sama ciągle doskonali 
swój warsztat pracy jeŜdŜąc na seminaria 
taneczne do róŜnych znanych tancerzy. 
Sama równieŜ zapraszana jest jako lektor 
przez inne zespoły czeskie i polskie. Aby 
rozbudzić wyobraźnię twórczą dziecka,  rok 
rocznie organizuje disco ligę dla solistów i 
duetów na wzór mistrzostw. Organizuje 
równieŜ polsko-czeskie warsztaty, których 
celem jest wzmocnienie motywacji tanecz-
nej i zintegrowanie tancerzy. KaŜdy rok 
szkolny kończy wielką polsko – czeską galą 
dla rodziców i zaproszonych gości, która 
odbywa się w 
Teatrze w Krno-
wie. Po niej 
tancerze idą się 
bawić na After 
White Party. 

O d 
dwóch lat JANA 
prowadzi rytmi-
kę z elementami 
tańca i nauką 
języka czeskiego 
p r a w i e  w e 
w s z y s t k i c h 
przedszko lach 
Gminy Branice. 
Dzięki niej zain-
t e r e s o w a n i e 
tańcem wśród 

dzieci i ich rodziców rośnie. Dawniej zespół 
IMPULS tworzyła jedna gr. taneczna, teraz są 
3 i skupiają 50 osób. Obecnie JANA szkoli 
równieŜ 3 tancerki ( ANNĘ LUPZIK, KA-
ROLINĘ GUNIĘ i PAULINĘ ZAPO-
TOCZNĄ) na instruktorów tańca. Prowadzo-
ne przez nią zespoły polskie i czeskie rok 
rocznie zdobywają czołowe miejsca na 
wszystkich konkursach tanecznych, w któ-
rych uczestniczą.  Sama jako solistka jest 
MISTRZYNI Ą CZESKIEJ REPUBLIKI 
W TAŃCU SCHOW DANCE  2009.  

Dzięki niej zespoły IMPULS zdobyły w tym 
roku szkolnym siedem I MIEJSC, dwa II i 
jedno III na konkursach tanecznych na szcze-
blu powiatowym i wojewódzkim. Dzięki tej 
małej WIELKIEJ osobie prowadzone przez 
nią zespoły taneczne IMPULS godnie promu-
ją Gminę Branice w powiecie i wojewódz-
twie. Za swe szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury JANIE DRAGOUNOVEJ 
przyznano medal ZASŁUśONY DLA GMI-
NY BRANICE. 
Opiekun zespołu  Sylwia Brzozowska 
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           Branice, dnia 31.07.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 9 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E  

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. 
U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 

  -  KW 24625 i Nr działki 225;  

2/ Powierzchnia i połoŜenie: 

   - o pow.  0.4894 ha połoŜona we wsi Niekazanice; 

3/ Opis nieruchomości: działka połoŜona jest w obrębie zabudowy zagrodowej, niezabudowana, występują pozostałości po byłych zabudowa-
niach 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.  

4/ Cena działki:  

    -  6.519,00 zł; 

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  

    - 1.698,40 zł;  

6/ Cena nieruchomości łącznie: 

    – 8.217,40 zł; 

7/ Wadium: 822,00 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 225 – 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 zobowią-
zań.  

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 31 sierpnia 2009 roku  

o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 25 sierpnia 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym za 
datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 
dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działki . 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 notarialnej 
na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy nota-
rialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie usta-
lonym 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 lokal-
nej: 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 03.07.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 7 / 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 

 I przetarg ustny nieograniczony  

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 5440, nr działki 215/2; 
  -  KW 28530, nr 214/1. 
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - działka nr 215/2 o pow.  0.1219 ha połoŜona w Wysokiej; 
   - działka nr 214/1 o pow.0.1294 ha połoŜona w Wysokiej. 
3/ Opis nieruchomości: 
   - w/w działki są niezabudowane, występują pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia. Uzbrojenie techniczne- w drodze energia 
elektryczna, droga dojazdowa o nawierzchni z trylinki. 
4/ Cena działek: 
    – działka nr 215/2    -    2.740,00 zł; 
    - działka nr 214/1       -  2.910,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - działka nr 215/2     -   1.578,40 zł; 
    - działka nr 214/1       - 1.578,40 zł. 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    - działka nr 215/2     -  4.318,40 zł; 

          Branice, dnia 30.07.2009r 

Nr AN. 7441 a /12/ 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 263 o pow. 0.0400 ha opisana w KW 32544 połoŜona w Bliszczycach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka nr 263 jest działką siedliskową budynku dwurodzinnym Nr 62 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 2  o pow. uŜytko-
wej 51,50 m2 do którego przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,10 m 2. 

3. Udział w działce Nr 263 - 123/1000. 

4. Cena ułamkowej części gruntu –    29,81 zł 

5. Wartość lokalu                       -   16.580,00 zł 

6. Koszty przystosowania –              516,00 zł  

7. Cena nieruchomości łącznie -    17.125,81 zł. 

8. Wadium                                        1.713,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargowej.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 
roku- działka Nr 263 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/. 

Z dniem 10 września 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 20.08.2009 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 14.07.2009r 

Nr AN. 7441 a /11/ 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 przeznaczonych do 
sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 104 o pow. 0.1959 ha opisana w KW 32543 połoŜona w Jakubowicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka nr 104 jest działką siedliskową budynku dwurodzinnym Nr 30 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 2  o pow. uŜytko-
wej 88,00 m2 

3.Udział w działce Nr 104 –  5480/10 000 

4. Cena ułamkowej części gruntu –    528,16 zł 

5. Wartość lokalu                       -   16.574,00 zł 

6. Koszty przystosowania –              2.469,00 zł  

7. Cena nieruchomości łącznie -    19.571,16 zł. 

8. Wadium                                        1.957,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargowej.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 
roku- działka Nr 104 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/. 

Z dniem 24 sierpnia 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 03.08.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz 
Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                         

             Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek 

    - działka nr 214/1     - 4.488,40 zł . 
7/ Wadium: 
    - działka nr 215/2   -      432,00 zł; 
    - działka nr 214/1     -     449,00 zł. 
8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 
 
Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzeda Ŝy doliczony zostanie po-
datek VAT według stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działki nr: 215/2 i 214/1   – 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. 
 Przetargi  w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 3 sierpnia 2009 roku  
 - działki nr 215/2 o godzinie 8 00 
- działki nr 214/1 o godzinie 8 30 
 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 28 lipca 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy czym za 
datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 
dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści i numery działek . 
       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie 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 po-
nosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy 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 lokal-
nej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                          
         Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek                            
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Pro memoriam 

Odeszli 
w  lipcu  2009r.: 
 

ElŜbieta Kopytko lat 85 z Grodczany, 
Stanisław Walo lat 60 z Branic, 
Anna Kubowicz lat 37 z Niekazanic 
________________________________ 
 

Urodzili się 
Dorota Leszczyńska   - Branice, 
Jakub Dębicki - Lewice, 
Julian Lichosik - Lewice, 
Maksymilian Paliga - Branice, 
Heidi Hein - Branice, 
Weronika Olechowska - Wódka, 
Halina Baca - Jakubowice, 
Lena Derwieczyńska - Lewice, 
Malwina Michałków - Bliszczyce, 
Maja Michałków - Bliszczyce 
———————————————— 
Veni kreator ! 

NowoŜeńcy 
 

Mikler Tadeusz - Włodzienin Kolonia z Czy-
kieta Małgorzata (jeszcze w VI), 
Kinga Enenkiel—Dzbańce Os. z Rafałem 
Smółko (teŜ w czerwcu). 
Zuzanna Grabowska z Branic z Ryszardem 
Cicholskim, 
Sabina Radomska z Wódki z Michałem 
Włodkowskim, 
Małgorzata Szumlewicz z Dzierzkowic z   
Markiem Morelowskim, 
Maciej Wojtuś z Włodzienina z Małgorzatą 
Lipińską, 
Arkadiusz Budziński z Uciechowice z Darią 
Ryfczak, 
Bernadeta Sak z Lewic z Aleksandrem 
Krawcem, 
Karolina Barabasz z Branic z Łukaszem 
Jasnogórskim, 
Leszek Lenartowicz z Branic z Alicją Szpi-
lewską, 
Łukasz Barski z Posucic z Anną Kubicą, 
Damian Kądziołka z Włodzienina  z 
Agnieszką Kornek, 
Krzysztof Orłowski z Turkowa z Karoliną 
Chlewicką, 
Ewa Olszewska z Wysokiej z Pawłem Ro-
szyk, 
Mieczysław Palisz z Branic z Anną Dąbek z 
Branic, 
Maria Bodziarczyk (Kol.Włodz.) z Damia-
nem Cieślik, 
Ewa Wituszyńska z Branic z Marek Masiak. 
———————————————— 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7216   
mieszkańców 

w tym 3723 kobiety  
—————————————- 

 
           Branice, dnia 03.07.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 8 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
      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 I przetarg ustny nieograniczony 
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 wymagają-
cym kapitalnego remontu i budynkiem gospodarczym o pow. 42,00 m2 częściowo zdewasto-
wanym. 
4/ Cena działki:  
    -  21.950,00 zł; 
5/ Cena zabudowa ń: 
    - 29.100,00 zł 
6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - 1.982,00 zł;  
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    – 53.032,00 zł; 
7/ Wadium: 5.303,00 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 247 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego 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. Nie-
ruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  
       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędą się w dniu 3 sierpnia 2009 roku  
o godzinie 9 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala kon-
ferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 28 
lipca 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS 
Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002  lub w kasie Urz ędu Gmin Branice , przy 
czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Za-
znacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotycz ące poło Ŝenia nie-
ruchomo ści  
i numer działki . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub 
w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknię-
ciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub za-
mknięciu 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 spo-
rządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstą-
pienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta 
Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
    
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl 
Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiato-
wej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.  
           
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko            
      Wójt Gminy Branic mgr Józef Małek                                                                                                                                                            


