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Plon niesiemy plon ...
9 września 2012 roku w miejscowości
Wysoka odbyły się Dożynki PowiatowoGminne. Przepiękna pogoda i zapewnione
przez organizatorów atrakcje sprawiły, że
Wysoką odwiedziło szerokie grono zaproszonych gości i mieszkańców naszego
powiatu. Punktualnie o godzinie 1130, spod
przedszkola wyruszył Korowód Dożynkowy prowadzony przez Zespół „Kaprys”

oraz Orkiestrę dętą Koberanka. Jego największą atrakcją, były przygotowane specjalnie na ten dzień przez mieszkańców
poszczególnych sołectw przepiękne korony dożynkowe. Oprócz wieńców, pięknie
prezentowały się również ubrane w stroje
ludowe poszczególne delegacje niosące
korony. O godz. 1200 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła

Krompiec.
W trakcie gali
dożynkowej
Pani Wójt wręczyła okolicznościowe podziękowania
zasłużonym
rolnikom i Li-

derom Odnowy Wsi naszej gminy. Wyróżnione
zostały również te Grupy
Odnowy Wsi, które jako
pierwsze, 15 lat temu
przystąpiły do Programu
Odnowy Wsi Opolskiej.
Rozstrzygnięty został również Gminny
Konkurs Koron Dożynkowych, w którym
jak co roku, wszyscy zajęli pierwsze miejsce i w nagrodę odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część
artystyczna. Jako pierwsze zaprezentowały
się Talenty Powiatu Głubczyckiego, wśród
których można było podziwiać: Grupę
taneczną „Rogal Dance Center” z Opola –
filia Głubczyce, Zespoły: „Impuls”,
„Promyki” i „Sweet Girls” z Branic oraz
Teatr Tradycja ZSM z Głubczyc. Po występach naszej utalentowanej młodzieży,
na scenie pojawiły się Zespół Pieśni i Tańca z Komorna oraz Zespół „Mariel”
z Głubczyc. O 1930 rozpoczął się koncert
gwiazdy wieczoru: Zespołu „Plateu” oraz
ich specjalnego gościa, którym była Martyna Jakubowicz. Całość występów arty-

się uroczysta msza św., podczas której
wszyscy zebrani podziękowali za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy udał się na stadion. Tu uroczystego
otwarcia dożynek dokonali: Wicestarosta
Powiatu Głubczyckiego Pan Piotr Soczyński oraz Wójt Gminy Branice Pani Maria
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stycznych uwieńczona została pokazem
teatru Tancerzy Ognia i Światła „NamTara”, sponsorowanego przez właściciela
Pałacu w Wysokiej oraz efektownym pokazem sztucznych ogni. Po nim wszyscy
uczestnicy dożynek, wspólnie z zespołem
„Novum”, mogli do późnych godzin nocnych bawić się na zabawie tanecznej.
Oprócz części artystycznej, na gości
dożynkowych czekało jeszcze wiele in-

nych atrakcji, a wśród nich: pokaz ujeżdżania koni na terenie pałacu w Wysokiej,
wystawa Koła Łowieckiego „Muflon”
z Głubczyc, wystawa sprzętu rolniczego
firmy Top Farms, karuzele i dmuchańce
dla dzieci oraz bardzo bogata gastronomia.
Dożynki Powiatowo-Gminne w Wysokiej były współfinansowane przez Unię
Europejską, ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013. „Europejski Fundusz na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Urząd Gminy w Branicach, serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy w jakichkolwiek
sposób pomogli w przygotowaniu tegorocznych dożynek.
Teresa Jajdelska, Beata Nowak,
Janusz Kaczmarek
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 17 SIERPNIA DO DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Prowadziłam uzgodnienia w sprawie powierzchni i wyceny mieszkania oraz funduszu remontowego naliczanego przed
sprzedażą lokalu gminnego.
2. Prowadziłam negocjacje w sprawie ustalenia ceny zakupu działki pod drogę dojazdową do pól przy oczyszczalni ścieków
w Branicach.
3. Wystąpiłam do Samorządu Województwa w Opolu o opinię w sprawie możliwości wdrożenia procedury umożliwiającej
odzyskiwanie VAT-u z działalności Gminy dotyczącej udostępniania świetlic.
4. Objęłam w imieniu Gminy Branice 1120 udziałów PKS w Głubczycach spółka z o.o. oraz zorganizowałam spotkanie Dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych z przedstawicielem PKS w sprawie ustalenia harmonogramu dowozu uczniów.
5. Uzgadniałam z przedstawicielem WZIR rzeczywistą odpowiedzialność podatkową WZIR-u na obszarze zbiornika Włodzienin.
6. Prowadziłam rozmowy z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach w sprawie sprzedaży działki w Branicach
będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym SM .
7. Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem Szpitala w Branicach na temat możliwości wykorzystania obiektów gminnych na terenie szpitala.
8. Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie. Dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat została Spółka z o.o „Zdrowie Rodziny” w Branicach.
9. Przygotowujemy dokumentację do przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Uciechowicach dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Wizytowaliśmy oczyszczalnię ścieków oraz uzgadnialiśmy budowę drogi wewnętrznej i zmianę ogrodzenia oraz planowany
termin zakończenia inwestycji.
2. Wykonaliśmy przepust umożliwiający przejazd rolnikom obok oczyszczalni na pola.
3. Zakończyliśmy remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej. Nie dokonaliśmy jeszcze odbioru końcowego z uwagi na prowadzone przez wykonawcę poprawki oraz naprawy gwarancyjne na obiekcie świetlicy we Włodzieninie.
4. Rozpoczęliśmy termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Branicach. Całkowity koszt termomodernizacji wynosi 291.190,09 złotych brutto za roboty główne plus około 24.000 złotych za roboty dodatkowe i 10.000 za zainstalowanie nowego palnika do obecnego pieca CO.
5. Wizytowaliśmy prace na obiekcie byłego żłobka. Z uwagi na katastrofalny stan dachu uzgodniliśmy konieczność przebudowy całego dachu.
6. Rozpoczęliśmy rozmowy w sprawie ustalenia sposobu wyciszenia WDK Branice wraz z opracowaniem kosztorysu na remont WDK tj. wyciszenie obiektu, zmiana ogrzewania, wyposażenie świetlicy i kuchni w klimatyzatory oraz malowanie
wewnątrz lokalu.
7. Zakończyliśmy remont drogi gminnej w Posucicach za kwotę 23.753,61złotych. Dodatkowo musimy wykonać budowę łapacza na drodze z przekierowaniem wody do budowanego przy drodze rowu, odwodnienie terenu przed łapaczem oraz poszerzono o 3 kręgi wjazd na drogi gruntowe na pola. Niezbędne jest również utwardzenie miejsca przy zjeździe z drogi śródpolnej.
8. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na remont dachu i ściany tzw. „stodoły” w Branicach.
9. Przygotowujemy zakres nięzbędnych do wykonania robót na rowie w Jabłonce.
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu LGD w Kietrzu (zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju, zmiana harmonogramu naborów,
w sprawie limitów środków).
2. W Magistracie Opawa uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym planowanych na 22 września br. wspólnych ćwiczeń jednostek pożarniczych uczestniczących w projekcie UE.
3. Brałam udział w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Powiatowego (sprawa zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego
i Planu Inwestycyjnego oraz zaciągnięcia kredytu).
4. Zorganizowaliśmy dożynki powiatowo-gminne w Wysokiej.
5. Przygotowaliśmy spotkania z historią w ruinach kościoła oraz na łące naprzeciw starego kościoła we Włodzieninie. Impreza
obejmowała rekonstrukcję historyczną z czasów Średniowiecza oraz z okresu II wojny światowej, a także Koncert Galowy
poezji śpiewanej pn. „Ocalić od zapomnienia”.

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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Święto Plonów a Bliszczycach
Mimo niesprzyjającej pogody, która trochę pokrzyżowała plany organizatorom,
w sobotę 1 września odbyły się w Bliszczycach dożynki sołeckie. Atrakcje które
początkowo planowano zorganizować na
placu zabaw, zostały przeniesione do Domu Kultury. A było ich całkiem sporo. Po
uroczystym otwarciu imprezy przez Panią

Sołtys, licznie zgromadzonym mieszkańcom Bliszczyc i przybyłym gościom zaprezentował się zespół taneczny „Impuls”
z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. Klika grup tancerzy brawurowo
wykonało przygotowane pod kierunkiem
Pani Sylwii Brzozowskiej układy taneczne, które spotkały się z aplauzem zgromadzonych widzów. W programie znalazły się zarówno
tańce klasyczne, jak i bardziej współczesne: hip-hop,
disco-dance oraz taneczne
wariacje na temat świata
współczesnych technologii
cyfrowych. Wystąpili również soliści, prezentujący
znane wszystkim piosenki

z repertuaru popularnych wykonawców.
Ale nie tylko strawę duchową przygotowali organizatorzy. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami. Duże kolejki
ustawiały się również do stoiska oferującego szeroki zestaw doskonałych dań na
ciepło i zimno. Pragnienie można było
ugasić, wybierając coś dla siebie z szerokiego zestawu dostępnych napojów
Z uznaniem gości spotkał się również duży wybór wyśmienitych ciast, przygotowanych przez panie z bliszczyckiego Koła
Gospodyń Wiejskich. Następnie przy dobrej muzyce zespołu tanecznego, zabawa
dożynkowa mieszkańców Bliszczyc trwała
do późnych godzin wieczornych.
Organizatorami dożynek byli: Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Rada
Parafialna i OSP Bliszczyce.
Janusz Kaczmarek

Dożynki w Branicach
czet sztandarowy,
za którym podążali
panowie niosący
okazały wieniec
dożynkowy oraz
mieszkańcy z koszami
pełnymi
tegorocznych zbiorów.
Następnie
wszyscy przybyli

W dniu 2 września 2012 r. we
wsi Branice odbyło się podziękowanie za tegoroczne plony.
Gospodarzami dożynek byli
mieszkańcy: drugiej części ulicy
Żymierskiego, Skłodowskiej,
Pocztowej i Słowackiego.
Uroczystość rozpoczęła się do
zbiórki uczestników na placu
Parkowego Miejsca Spotkań,
skąd pochód dożynkowy udał
się do kościoła na mszę dziękczynną, za pomyślnie zebrane
plony. Korowód prowadził po4

uczestniczyli we mszy, w kościele pięknie udekorowanym przyniesionymi plonami, efektem całorocznej pracy branickich rolników.
Wszystkim tym, którzy brali czynny
udział w przygotowaniu korony dożynkowej, strojeniu kościoła oraz uczstniczyli
w korowodzie dożynkowym serdeczne
podziękowania składają organizatorzy.
JK
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KAMPUS HISTORYCZNY WŁODZIENIN - WIECZÓR POEZJI ŚPIEWANEJ
W dniach 15-16 września 2012 roku
w ramach przeglądu poezji śpiewanej, we
Włodzieninie zorganizowano kampus
historyczny pod tytułem „...ocalić od
zapomnienia”. W przeglądzie brały
udział dzieci i młodzież szkolna z terenu
gminy Branice. Jako pomysłodawca
przedsięwzięcia zaprosiłem do udziału
w kampusie grupy rekonstrukcyjne: Sto-

warzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
„Silesia”, GRH Komanderia Strzegom
(Bractwo Joanitów), Krakowskie Bractwo Grodzkie, GRH OKA z Namysłowa,
GRH Kampfgruppe Beskiden, Bractwo
Sorontar, Grupę Lunatycy. W celu przybliżenia historii i kultury Płaskowyżu
Głubczyckiego grupy rekonstrukcyjne
zbudowały replikę obozowiska średniowiecznego w scenerii której ścierali się
ciężkozbrojni rycerze w walce na śmierć
i życie. Po pojedynkach indywidualnych
do walki przystąpiły dwie grupy rycer-

stwa, z których jedna
wspomagana
była
oddziałem
łuczników rażących
przeciwników
śmiertelnie skutecznymi
strzałami.
W krótkich przerwach
pomiędzy
walkami,
można
było podziwiać pokazy tańców średniowiecznych,
prezentowane przez
tancerzy odzianych
z pietyzmem odtworzone stroje z epoki.
Gdy już ucichł szczęk oręża i opadł kurz
z pola bitewnego, zmęczone rycerstwo
jak i licznie zgromadzeni widzowie, mogli zregenerować nadwątlone siły znakomitym bigosem (przyrządzonym podobno według najlepszej średniowiecznej
receptury) jak i bardziej współczesnymi
specjałami przyrządzonymi przez Panie
z włodzienińskiego Koła Gospodyń
Wiejskich. Było to jednak dopiero preludium do następnych atrakcji. W następnej
odsłonie pikniku do walki przystąpili
bardziej współcześni wojownicy. W brawurowym ataku na silnie umocnione
pozycje
wojsk
niemieckich
(rekonstrukcja
walk
toczonych w powiecie
głubczyckim
w czasie II Wojny Światowej), w huku i dymach
wybuchających
granatów, wśród długich serii z karabinów

prezentowany został imponujący pokaz
ogniowy. Dodatkową atrakcją był recital
poezji śpiewanej w ruinach kościoła p.w.
Św. Mikołaja przygotowany przez młodzież szkolną.
W tym miejscu należy złożyć podziękowania Pani Wójt Gminy Branice, Marii
Krompiec, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, Panu Krzysztofowi Kinalowi, kucharkom ze Szkoły
Podstawowej we Włodzieninie, Kołu
Gospodyń Wiejskich z Włodzienina,
mieszkańcom wsi Włodzienin biorących
udział w organizowaniu kampusu, w tym
m.in. Panu Zdzisławowi Wiśniewskiemu,
Panu Edwardowi Papudze, Panu Zbigniewowi Zapotocznemu oraz młodzieży
i dzieciom Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, które pomagały w sprzątaniu
i przygotowaniu placu, na którym odbył
się wspaniały kampus.
Mam nadzieję, że udane widowisko
zaprocentuje corocznymi podobnymi
imprezami w Naszej Gminie.

maszynowych,
połączone siły
wojsk radzieckich i polskich
pokonały desperacko broniącego
się
wroga. Straty odnotowano po obu walczących stronach, a rannych błyskawicznie opatrywały dzielne sanitariuszki.
Odbywały się również prelekcje o tematyce historycznej, gry i konkursy historyczne a po zapadnięciu zmroku za-

Obszerniejsze informacje o pikniku
i galeria zdjęć dostępne są w pod adresem:
http://wlodzienin.srh-silesia.pl/
Przewodniczący Rady Gminy Branice
Marek Szyhyński,
Janusz Kaczmarek
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INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o I przetargu
ustnym nieograniczonym na oddanie
w dzierżawę nieruchomości oznaczonej
według:
1. Działka nr 211 o pow. 0.3106 ha
opisanej w KW OP1G/00027347/6,
położonej w miejscowości Posucice.
2. Opis nieruchomości:
− działka stanowi częściowo grunt
orny i zurbanizowane tereny niezabudowane.
3. Stawka czynszu dzierżawnego
- 71,95 zł brutto rocznie.
4. Wadium - 22,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: przetarg na dzierżawę na czas oznaczony
na 3 lat.
Przetarg w sprawie oddania w/w
nieruchomości w dzierżawę odbędzie
się w dniu 25 października 2012 roku
o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
(I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice
BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania
rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące
położenia nieruchomości.
Pełną treść głoszenia podaje się do
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice,
wersja skrócona będzie umieszczona na
łamach gazet lokalnych: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30
dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

SPRZEDAM DOM
JEDNORODZNNY
W LEWICACH
WRAZ Z DUŻĄ,
ZADBANĄ DZIAŁKĄ.
CENA DO UZGODNIENIA
TEL. KONTAKTOWY 781 448 640
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Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o IV przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o IV przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/0028302/6 położona w miejscowości Wiechowice.

1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha
opisana w KW OP1G/00023927/8,
położona we wsi Dzbańce.

2. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości:

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest na skraju
wsi, poza linią zabudowy. Sąsiaduje
z gruntami użytkowanymi rolniczo,
nieużytkami oraz działkami budowlanymi z ruinami po budynkach mieszkalnych. Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona roślinnością nie
przedstawiającą żadnej wartości użytkowej. Działka ma kształt prostokąta.
Dojazd jest możliwy z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie nie występuje, ale
istnieje możliwość doprowadzenia
przyłącza do sieci elektrycznej i wodnej.

− Nieruchomość zgodnie ze Studium
stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i sąsiaduje z luźną zabudową
zagrodową i gruntami ornymi. Działka jest niezabudowana, od lat nie jest
użytkowana, na części rosną stare
drzewa owocowe, a na innej części
dzika roślinność oraz pojedyncze
drzewa, głównie olsza bez wartości
użytkowej. Działka ma kształt wielokąta o prostych granicach. Uzbrojenie techniczne- elektryczne, wodne
występuje w drodze przylegającej do
działki. Dojazd jest możliwy z drogi
gminnej, utwardzonej.

1. Wartość nieruchomości - 3.070,00 zł.

3. Wartość nieruchomości - 35.640,00
zł.

2. Wadium: - 307,00 zł.

4. Wadium: - 3.564,00 zł.

3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
w formie przetargu.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października
2012 roku o godzinie 1200 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego
3 (I piętro – sala konferencyjna).

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października 2012 roku o godzinie 1100
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS
Namysłów Nr 64 8867 0005 2001 0000
0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice, przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice
BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania
rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące
położenia nieruchomości.

Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki .

Termin wywieszenia
30 dni.

Termin
30 dni.

ogłoszenia

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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wywieszenia

ogłoszenia

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o IV przetargu
ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym
na nieruchomość oznaczoną według:

Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 20 września 2012 roku zostało
wywieszone ogłoszenie o II przetargu
ustnym nieograniczonym
na nieruchomość oznaczoną według:

1. Działka nr 47 o pow. 0.1405 ha opisana w KW OP1G/00023927/8 położona w miejscowości Dzbańce.

1. Działka nr 178/1 o pow. 0.1483 ha
opisana w KW OP1G/00028530/3
położona w miejscowości Wysoka.

1. Działka nr 216 o pow. 0.1467 ha
opisana w KW OP1G/00036896/5
położona w miejscowości Wysoka.

2. Opis nieruchomości:

2. Opis nieruchomości

2. Opis nieruchomości:

− Nieruchomość zgodnie ze Studium
stanowi teren rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami
ornymi, napowietrzną linia średniego
napięcia. Działka jest niezabudowana
w 86% zadrzewiona. Działka ma
kształt regularnego czworokąta
i występuje mozaikowatość bonitacji
- 2 klasy. Uzbrojenie techniczne - nie
występuje. Dojazd jest możliwy częściowo z drogi gruntowej, w części
asfaltowej.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest w sąsiedztwie luźnej zabudowy siedliskowej i gruntów rolniczych. Nieruchomość jest niezabudowana na części są
zadrzewienia i zakrzewienia, które nie
przedstawiają żadnej wartości użytkowej. Działka ma kształt czworokąta
o prostych granicach. Dojazd możliwy
z drogi utwardzonej. Uzbrojenie sieci
elektrycznej i wodnej występuje
w drodze przylegającej do działki.

3. Wartość nieruchomości - 3.525,00 zł.

3. Wartość nieruchomości - 11.700,00 zł.

− działka stanowi teren zainwestowany
/zabudowany/, położona jest w środku wsi w sąsiedztwie luźnej zabudowy siedliskowej i gruntów rolniczych. Nieruchomość jest w części
zadrzewiona i zakrzewiona roślinnością nie przedstawiającą żadnej wartości użytkowej w części teren jest
nieużytkowany. Działka ma kształt
wydłużonego czworokąta o prostych
granicach. Dojazd jest możliwy
z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie
sieci elektrycznej i wodnej występuje
w drodze przylegającej do działki.

4. Wadium: - 353,00 zł.

4. Wadium: - 1.170,00 zł.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
w formie przetargu.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października 2012 roku o godzinie 1000
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul.
Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października
2012 roku o godzinie 800 w siedzibie
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego
3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice
BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania
rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące
położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin
30 dni.

wywieszenia

ogłoszenia

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS
Namysłów Nr 64 8867 0005 2001 0000
0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice, przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej.
Termin wywieszenia
30 dni.

ogłoszenia

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

1. Wartość nieruchomości - 11.925,00
zł.
2. Wadium: - 1.193,00 zł.
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 25 października 2012 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, jeżeli najpóźniej w dniu 22 października 2012 r.
wpłacą w/w wadium do kasy tut.
Urzędu lub na konto: Gmina Branice
BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę
wpłaty na konto uważa się datę uznania
rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące
położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Informator Branicki.
Termin
30 dni.

wywieszenia

ogłoszenia

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

7

Informator Branicki

Mini EURO Branice 2012

W sierpniu 2012r.

Jesteśmy Państwu winni przekazania relacji z jednej ważnej
imprezy sportowej, która z powodu dużej ilości materiału do Informatora Branickiego w miesiącach lipcu i sierpniu nie znalazła się
w w/w numerach. Przedstawiamy ją w numerze wrześniowym.
Kiedy na boiskach Polski i Ukrainy trwały mecze Euro 2012,
w Branicach w hali sportowej odbył się turniej, który nosił miano
Mini EURO Branice 2012. Turniej zorganizował i przeprowadził
nauczyciel wychowania fizycznego ZGS w Branicach Edward
Czyszczoń. Wzięły w nim udział piłkarskie drużyny klas I-III
szkół podstawowych Gminy Branice. Z SP Uciechowice przyjechała drużyna reprezentująca Hiszpanię. Anglia, Portugalia i Włochy to zespoły SP Włodzienin. Natomiast Holandię, Grecję i Polskę tworzyli uczniowie SP Branice. Grano systemem „każdy
z każdym”. W sumie rozegrano 21 meczów, w których padło 46
bramek. Mecze były bardzo zacięte i wyrównane. Bezapelacyjnym
zwycięzcą Mini EURO okazała się drużyna Anglii (SP Włodzienin), która wygrała wszystkie mecze. Drugie i trzecie miejsca
przypadły drużynom SP Branice, tj. Grecji i Polski. Na czwartym
miejscu uplasowała się drużyna Hiszpanii (SP Uciechowice). Kolejne miejsca zajęły zespoły Portugalii, Holandii i Włoch. Królem
strzelców
turnieju (6
bramek)
został
Sebastian
W ł o da r c z y k
(Anglia),
a najleps z y m
bramkarzem Paweł Czerwik (Hiszpania). Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Trzy najlepsze ekipy zostały udekorowane przez
pomysłodawcę i organizatora Mini EURO Edwarda Czyszczonia
pamiątkowymi medalami i pucharami. Drużyna zwycięska grała
w składzie: Sebastian Włodarczyk, Filip Wołoszczuk, Denis
Wolny, Sebastian Pikuła, Kamil Żywina, Jakub Kopczyński,
Dawid Oleszczak, opiekun - trener Małgorzata Sawicka. Gratulujemy! Zawody przebiegały zgodnie z regułami i zasadami „Fair
Play”, które bezbłędnie i wzorowo sędziowali uczniowie gimnazjum Roman Forma i Fabian Russ.
Wszystkim Mini EURO się tak spodobało, że zarówno opiekunowie jak i dzieci umówiły się na kolejne piłkarskie zmagania
jesienią.
Edward Czyszczoń

Urodzili się
1.
2.
3.
4.
5.

Isański Kacper - Dzbańce-Osiedle.
Andruchowicz Amelia - Uciechowice.
Fedyn Szymon - Jędrychowice.
Górniak Amelia - Dzbańce-Osiedle.
Ciastoń Kajetan - Michałkowice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek małżeński
1. Wilcz Edmund (Posucice) – Jastrzębska Justyna
(Kędzierzyn-Koźle).
2. Gużda Justyna (Wysoka) – Marszałek Arkadiusz (Zabrze).
3. Bryja Justyna (Branice) – Koziura Sławomir (Branice).
4. Ziomko Artur (Wysoka) – Dominik Ilona (Kietrz).
5. Pospiszyl Marcela (Branice) – Grudniewski Adam
(Lisięcice).
6. Golimowska Katarzyna (Branice) – Szkaradek Jacek
(Sosnowiec).
7. Proskurnicka Anna (Jakubowice) – Ochowicz Rafał
(Lwowiany).
8. Apostel Aneta (Lewice) – Buczyński Krzysztof
(Boboluszki).
9. Antoszczyszyn Tomasz (Branice) – Stelczyk Nikola
(Łącznik).
10. Petecki Mariusz (Branice) – Lenartowicz Aleksandra
(Gubin).
11. Walo Przemysław (Branice) – Bilińska Monika
(Wrocław).
12. Link Marcin (Wiechowice) – Bajda Agnieszka ( Kietrz).
13. Kruczek Kamil (Branice) – Jaros Monika (Klaudyn).
14. Węglarz Jakub (Branice) – Kaczmar Sabina (Rogożany).

Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malik Maria - lat 71 DPS Dzbańce.
Wąsik Władysław - lat 73 Dzbańce-Osiedle.
Mamczur Kazimierz - lat 80 Dzbańce-Osiedle.
Barton Hubert - lat 75 Uciechowice.
Kusiak Anna - lat 90 DPS Dzbańce.
Raszewska Helena - lat 80 DPS Dzbańce.
Chuchla Ludmiła - lat 61 Branice.
Bojarska Halina - lat 63 DPS Bliszczyce.
Pierzga Czesław - lat 64 Jakubowice.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 6962 mieszkańców,
w tym 3579 kobiet.
W sierpniu 2011 r. było nas 7029 osób.
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