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Inicjatywa wsi Jakubowice 
Z inicjatywy sołtys wsi 

Jakubowice Pani Urszuli 
Lenartowicz i Rady Sołec-
kiej podjęto działania zmie-
rzające do odnowy rowu 
przy drodze powiatowej na 
odcinku od skrzyżowania 
do wsi Jakubowice. Odno-
wa rowu polegała na pogłę-
bieniu i skarpowaniu pobo-
czy oraz udrożnieniu prze-
pustów. Wywozem ziemi  
z odnowionego rowu zajęli 
się osobiście z własnym 
sprzętem Pan Mieczysław 
Twardowski i Pan Czesław 
Pierzga. 

 Ponadto aktywnie pracowali 
przy odnowie i udrażnianiu ro-
wu Panowie: Krzysztof Dudek, 
Mirosław Waleriańczyk, Ry-
szard Skuplik, Marcin i Dawid 
Waleccy, Wiesław Proskurnicki 
oraz Grzegorz Skoczylas. 
 Duże podziękowanie należy 
złożyć Panu Staroście, Józefowi 
Kozinie za sfinansowanie kosz-
tów pracy koparki, Firmie Top 
Farms, Panu Zdzisławowi Tele-
dze oraz Józefowi Kawulokowi 
z RSP za udostępnienie ciągnika 
z kierowcą do wywożenia ziemi  
i radnemu powiatu Tadeuszowi 
Krupie. 

Dzień Strażaka w Wiechowicach 
W dniu 3 maja 2012 roku w Wiechowi-

cach odbyła się uroczystość z okazji dnia 
patrona strażaków Św. Floriana. Obcho-
dy rozpoczęły się uroczystym przemar-
szem druhów z Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Wiechowic, Turkowa, Jakubowic 
oraz sąsiadujących strażaków z Republiki 
Czeskiej (Vavrovic i Drżkovic), wraz  
z pocztem sztandarowym do kościoła. 

O godz. 1100 rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta sprawowana przez księdza 
proboszcza Piotra Sługockiego w intencji 
strażaków i ich rodzin. Msza Święta była 
połączona z poświęceniem figurki św. 
Floriana dla jednostki OSP z Wiechowic, 
której fundatorem jest Ryszard Ozdoba. 
Następna część strażackich uroczystości 
odbyła się na placu przed budynkiem 
remizy OSP w Wiechowicach . 

Otwarcia uroczystości i powitania za-
proszonych gości dokonał Prezes OSP dh 
Tadeusz Szumlewicz. Następnie Wójt 
Gminy i jednocześnie Prezes Zarządu 

Gminnego ZOSP Gminy Branice Maria 
Krompiec również przywitała wszystkich 
zgromadzonych składając podziękowanie 
zaproszonym gościom za czynne uczest-
nictwo w uroczystości, a kolegom straża-
kom za liczny w niej udział. Jednocześnie 
złożyła podziękowanie wszystkim dru-

hom jednostki OSP Jakubowice za osobi-
ste zaangażowanie w gaszeniu pożaru  
w kościele parafialnym w Jakubowicach. 
Po części oficjalnej nastąpiła przyjem-
niejsza część obchodów, czyli wspólne 
biesiadowanie. Były kiełbaski z różna,  
a także różne napoje. 

Spotkanie kombatantów w Dzbańcach-Osiedle 
Z inicjatywy Prezesa Opolskiego Za-

rządu Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, płk mgr Stefana Szelki, 28 kwietnia 
w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach-
Osiedle odbyło się spotkanie kombatan-
tów zamieszkałych na terenie gminy Bra-
nice. Nieubłagany upływ czasu spowodo-
wał, że na spotkaniu pojawili się tylko 
dwaj kombatanci, uczestnicy wydarzeń 
które przyniosły wolność naszemu krajo-
wi. Byli to Panowie, Jan Rzeszuciński  
i Józef Węgrzyn. Władze gminy repre-
zentowały: Wójt Gminy, Pani Maria 
Krompiec oraz Sekretarz Gminy, Pani 
Małgorzata Marchel, które otrzymały z 
rąk prezesa dyplomy uznania za zasługi 
na rzecz Związku Kombatantów. W spo-
tkaniu uczestniczyli również: Sołtys 

Dzbaniec-Osiedle Pan Jan Burakiewicz, 
ks. Michał Pieńkowski oraz Krystian 
Isański, obecny żołnierz Wojska Polskie-
go. W krótkich 
wystąpieniach, 
Pani Wójt wyra-
ziła wdzięczność 
sędziwym kom-
batantom za ich 
wkład w walkę  
o odzyskanie 
niepodległości,  
a prezes związku 
omówił aktualne 
sprawy organiza-
cyjne i działania 
socjalne podej-
mowane na rzecz 
członków orga-

nizacji i ich rodzin. Całe spotkanie upły-
nęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

JK 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  
OD DNIA 20 MARCA DO DNIA 16 KWIETNIA 2012 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Prowadziłam negocjacje w sprawie stawki za eksploatację oświetlenia ulicznego. Ostatecznie podpisałam umowę na stawkę 
5,04 złotych netto za 1 punkt (propozycja ZE 7,62 złotych netto). 

2. Podpisałam akty notarialne dotyczące przyjęcia do zasobów gminy oczyszczalni ścieków we wsi Włodzienin-Kolonia, oraz 
sprzedaży nieruchomości w Bliszczycach. 

3. Uczestniczyłam w cyklicznym spotkaniu przedstawicieli gmin powiatu głubczyckiego i przedstawicieli zakładów komunal-
nych zajmujących się gospodarką odpadami. Dyskutowano na temat realizacji nowych przepisów w przedmiotowym zakre-
sie. Z planów tworzenia Międzygminnego Związku Komunalnego, który w imieniu wszystkich gmin zająłby się całością 
tych spraw wycofały się Gminy Baborów i Kietrz. 

4. Uczestniczyłam w spotkaniu samorządów z powiatu głubczyckiego z Marszałkiem Antonim Konopka i przedstawicielami 
PROW przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie dotyczyło wykorzystania przez gminy środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

5. Analizowałam z dyrektorem Przedszkola Publicznego w Branicach utworzenie żłobka w budynku przedszkola. 

6. Rozpoczęliśmy pierwsze działania związane z organizacją zaplanowanych na bieżący rok zadań współfinansowanych ze 
środków UE (dożynki powiatowo-gminne i cykl przeglądów poezji śpiewanej). 

7. Powiadomiono wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej z oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, a także orga-
nizacje związkowe o przyczynach przekazania ww. placówki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły. Poinformowano również  
o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach tego posunięcia, a także o nowych warunkach pracy i płacy dla dotych-
czasowych pracowników. Złożyliśmy wyjaśnienia do Wydziału Nadzoru i kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w sprawie procedury postępowania przekazania tej jednostki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach. 

8. Prowadziliśmy negocjacje z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Głubczycach w sprawie przejęcia przez ten 
Zakład ścieków z Włodzienina-Kolonii, wraz z eksploatacją przepompowni i sieci, lub zastosowania wynegocjowanej ceny 
hurtowej dla odbioru tych ścieków. 

9. Ogłosiliśmy konkurs na Dyrektora ZGS w Branicach i SP we Włodzieninie. 
 

INWESTYCJE I REMONTY:  

1. Dokonaliśmy analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku administracyjnego UG i budynku 
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie. Zleciliśmy opracowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji dla 
budynku UG (zlecenie dla Firmy, która opracowywała taki audyt i dokumentację dla SP Włodzienin). 

2. Dokonaliśmy odbioru inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni we Włodzieninie Kolonii. 

3. Wizytowaliśmy plac budowy oczyszczalni ścieków w Branicach. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem a nawet 
wyprzedzają je. 

4. Prowadziłam w ANR rozmowy dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej i skierowania ścieków z osiedla 
mieszkaniowego w tej miejscowości do oczyszczalni w Branicach, wraz z budową dwóch przepompowni w Wysokiej i Bo-
boluszkach. 

5. Wspólnie z projektantem wizytowaliśmy boisko wielofunkcyjne w Uvalnie i analizowaliśmy jego dokumentację. Po spotka-
niu zleciliśmy opracowanie map do celów projektowych podobnego obiektu w naszej gminie. 

6. Uzgadnialiśmy koncepcję rozwiązań sieci elektrycznej, telefonicznej i komputerowej w budynku byłego żłobka w Brani-
cach. 

7. Zorganizowałam kolejne spotkanie rolników z przedstawicielem Firmy AeroGroup dotyczące budowy wiatraków w Brani-
cach. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Członków LGD Kietrz, które zorganizowaliśmy w Branicach (dokonanie wyboru no-
wego członka zarządu). 

2. Uczestniczyłam w spotkaniu podsumowującym projekt pn „Zwiększenie kompetencji kadr urzędów administracji samorzą-
dowej w powiecie głubczyckim”. 

3. Zorganizowałam zebrania wiejskie w ośmiu miejscowościach naszej gminy.  
 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY BRANICE  

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-

sji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności  

w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego  

z działalności w okresie między sesja-
mi. 

7. Informacja przewodniczących komisji 
z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja o sposobie załatwienia in-
terpelacji radnych. 

9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Udzielenie informacji o stanie bezro-

bocia w Gminie Branice. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę Rady Gminy Branice nr 
XIV/123/11 z 19 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Branice 
na lata 2012-2015. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
w budżecie gminy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu (wykonanie doku-
mentacji kanalizacji miejscowości 
Branice). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu (wykonanie doku-
mentacji parkowych miejsc spotkań). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu (budowa przepom-
powni ścieków Wysoka Boboluszki 
oraz wykonanie tranzytu kanalizacji 
do Branic). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określe-
nia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli re-
alizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązko-
wym wymiarze godzin. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (działka nr 246/4 położona  
w miejscowości Branice). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (działka nr 246/3 i działka nr 55/1 
położone w miejscowości Branice). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-

nia zgody dot. sprzedaży nieruchomo-
ści (działka niezabudowana Nr 36 po-
łożona w miejscowości Uciechowice). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia  zgody dot. sprzedaży nierucho-
mości (działka nr 259/1 położona w 
miejscowości Włodzienin). 

22. Przyznanie medalu ,,Zasłużony dla 
Gminy Branice”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie utworze-
nia publicznego żłobka, dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina 
Branice. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opieku-
nami. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie 
w żłobkach prowadzonych przez 
Gminę Branice oraz warunków zwol-
nienia od ponoszenia opłat. 

27. Zakończenie sesji. 

Dnia 21 maja 2012 r.  godz. 1000  
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD 

SPRZEDAM MIESZKANIE 

Sprzedam (lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą) 90-cio metro-
we mieszkanie w Branicach. 

I piętro, 5 pokoi, łazienka, WC, 
balkon, piwnica, strych. 

Tel. kontaktowy: 663-072-705 

INFORMACJA 
 Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Branicach i w miejscowości Wysoka oraz na stronie interneto-
wej www.branice.pl zostały wywieszone dnia 27.04.2012r. obwieszczenia 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli trzody chlewnej pro-
wadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 
35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”. 

− o wydaniu obwieszczenia Nr OŚ.6220.2-2.2012 o wszczęciu postępowa-
nia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− o wystąpieniu do organów współdziałających (Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 
Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) pismem nr OŚ.6220.2-3.2012 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 

INFORMACJA DLA PRZEDSI ĘBIORCÓW 
 Wójt Gminy Branice informuje przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych, że zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 
r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.  
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), do 31 maja 2012 r. należy wpłacić 
na rachunek gminy Branice drugą ratę opłaty za korzystanie w 2012 r. z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Nie dopełnienie w/w obowiązku skutkować będzie wy-
gaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 12 pkt. 5),  
a przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia 
(art. 18 ust. 13). 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie 
internetowej www.branice.pl zostało wywieszone 
dnia 25.04.2012r. obwieszczenie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla 
potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka 
na działce nr 33 i 34”. 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2012 z dnia 
24.04.2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie 
odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

− obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-6.2012 z dnia 
24.04.2012r. o zakończeniu postępowania dowodo-
wego. 
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Fabian i Kamil najlepsi w powiecie  
 Dnia 16 kwiet-
nia w Powiato-
wym Ośrodku 
D o s k o n a l e n i a 
N a u c z y c i e l i  
w Głubczycach 
odbył się konkurs 

wiedzy o sporcie „Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej Polska – 
Ukraina 2012”. Laureatami zosta-
li uczniowie branickiego Gimna-
zjum Fabian Russ i Kamil Pącz-
ko przygotowywani przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego 
Edwarda Czyszczonia. Zwycię-
stwo naszych uczniów tym bar-
dziej trzeba docenić, gdyż oprócz 
szkół gimnazjalnych wystąpiły 
drużyny ze szkół średnich powiatu 

głubczyckiego.  
Drużyna składała się z dwóch 

uczniów, którzy wspólnie w for-
mie pisemnej mieli za zadanie od-
powiedzieć na pytania testowe. 
Poziom konkursu 
był bardzo wyso-
ki i wyrównany,  
a zwycięzców 
wyłoniła dopiero 
dogrywka. Pyta-
nia konkursowe, 
które opracował 
doradca meto-
dyczny wychowa-
nia fizycznego 
Wojciech Kuzio-
ra obejmowały 
nie tylko zakres 

wiedzy o zbliżającym się  
EURO 2012 lecz całą historię mi-
strzostw Europy . 

Edward Czyszczoń 

Być rozważnym i bezpiecznym  
„Być rozważnym i bezpiecznym” jest 

programem stworzonym przez jednostkę 
OSP Lewice, którego celem jest prezen-
tacja pracy strażaków, oraz ćwiczenia 
jednostek OSP z Lewic, Branic, Blisz-
czyc i Turkowa na obiektach szkolnych. 
W trakcie ćwiczeń związanych z realiza-
cją programu, w szkołach i przedszkolach 
gminy Branice przeprowadzane są wy-
kłady i pokazy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy,  bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego,,, oraz pokazy działań 
strażaków w akcjach ewakuacji ludzi  
z zagrożonych i płonących budynków.  
W programie biorą również udział poli-
cjanci z posterunku dzielnicowych  
w Branicach, strażacy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Głubczycach i przewodnik 
psa poszukiwawczo – ratowniczego. 
Ćwiczenia mają także za zadanie podno-
szenie kwalifikacji biorących w nich 
udział strażaków. 

W ramach tego programu, w dniu  

7 maja w Szkole Podstawowej w Ucie-
chowicach, przeprowadzona została 
próbna ewakuacja dzieci i pracowników 
z budynku szkoły, w którym według sce-
nariusza ćwiczeń wybuchł pożar i została 
wewnątrz uwięziona jedna osoba. 

Chronologia działań przedstawiała się 
następująco: ogłoszenie ewakuacji 
dźwiękiem dzwonka szkolnego, opusz-
czenie przez dzieci i personel budynku 
szkoły, sprawdzenie przez wychowaw-
ców stanu uczniów i złożenie meldunku 
dyrektorowi. Po zakończeniu ewakuacji 
na miejsce zdarzenia dotarły jednostki 
straży pożarnej i policji biorące udział  
w ćwiczeniach, które błyskawicznie 
przystąpiły do działań ratowniczych. 
Zgodnie ze scenariuszem, OSP Lewice 
przystąpiło do poszukiwania i wydobycia 
z budynku uwięzionego ucznia oraz 
udzielenia mu pierwszej pomocy przed-
medycznej, natomiast jednostki OSP Tur-
ków, Branice i Bliszczyce prowadziły 

działania mające na celu ugaszenie źródła 
ognia. Całość działań strażaków zabez-
pieczali policjanci z Branic. 

Sprawność i perfekcyjne przygotowanie 
naszych strażaków do akcji ratowniczych 
z podziwem obserwowali zgromadzeni 
wokół miejsca ćwiczeń nauczyciele  
i uczniowie uciechowickiej szkoły.  
Ćwiczenia były również okazją do za-

demonstrowania w działaniu nowocze-
snego sprzętu będącego w posiadaniu 
strażaków, oraz jego efektywnego wyko-
rzystania adekwatnie do występującego 
zagrożenia. Całość prowadzonych dzia-
łań nadzorował gminny komendant OSP, 
dh Józef Orłowski. 

Wykładowcami w części teoretycznej 
ćwiczeń byli: Krzysztof Hajda z PSP  
z Głubczyc, Piotr Poleszczuk - policjant  
z posterunku w Branicach, Marta Seme-
niuk - przewodnik psa poszukiwawczo- 
ratowniczego. 

Działania prowadzone w ramach tej 
cennej inicjatywy OSP z Lewic, niewąt-
pliwie przyczynią się nie tylko do pod-
niesienia bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego, ale również nauczą dzieci i mło-
dzież zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wpoją zasady bezpiecz-
nego zachowania w drodze do szkoły  
i w najbliższym otoczeniu, oraz nauczą 
postępowania w razie ataku niebezpiecz-
nego psa.  

Analogiczne działania zostaną przepro-
wadzone również w szkołach w Brani-
cach i Włodzieninie. 

JK 
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Branice w dniu 24 kwietnia 2012 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o I 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. 
2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami ornymi, napowietrzną 
linia średniego napięcia. Działka jest niezabudowana w 86% za-
drzewiona. 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.  

3. Wartość nieruchomości - 4.406,50 zł. 
4. Wadium: - 441,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.  
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 
maja 2012 roku o godzinie 1000 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 
21 maja 2012 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 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 interne-
towej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO  
i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Po-
wiatowa. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Branice w dniu 24 kwietnia 2012 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość  

oznaczoną według: 

1. Działka nr 49 o pow. 0.9294 ha opisana w KW OP1G/00008072/8 
położona w miejscowości Gródczany. 

2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami ornymi, utrzymanymi  
w dobrej kulturze rolnej. Działka jest gruntem ornym (klasa RII)  
o kształcie wąskiego prostokąta. Uzbrojenie techniczne- nie wystę-
puje. Dojazd jest możliwy z drogi gruntowej  

3. Wartość nieruchomości - 23.698,50 zł. 
4. Wadium: - 2.370,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu 21 maja 2012 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 Gminy Branice, przy czym 
za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gmi-
ny Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umie-
ścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach NTO  
i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Po-
wiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.   

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Szkoła w przyrodzie 
„Szkoła w przyrodzie” to kolejny 

wspólnie zrealizowany projekt Szkoły 
Podstawowej we Włodzieninie oraz szko-
ły w Uvalnie. Tygodniowy wyjazd zorga-
nizowany był przez czeskiego partnera  
w ramach projektu „Evropsky fond pro 
regionalni rozvoj” – Prekracujemy hrani-
ce”. W projekcie wzięło udział 25 
uczniów naszej szkoły z klas I – V,  
4 nauczycieli oraz 28 dzieci, 3 nauczycie-
li i pielęgniarka z Uvalna. Miejscem 
działania była pięknie położona miejsco-
wość Horni Lipova koło Jesenika na tere-
nie Republiki Czeskiej w dniach 23-
.04.2012r. – 27.04.2012r.  

W miejscowości Horni Lipova pojawi-
liśmy się jako kosmici, którzy przybyli 
zbadać te tereny. Dzieci pracowały  
w 5 grupach - zieloni, niebiescy, czerwo-
ni, żółci i pomarańczowi. Odbywały się 
zajęcia przyrodnicze w terenie, dzieci 
prowadziły obserwacje przy użyciu prze-
nośnego mikroskopu, ćwiczyły rozpozna-
wanie pospolitych gatunków drzew i ro-
ślin zielnych. Wielu emocji dostarczyła 
zorganizowano Spartakiada Sportowa. 
Wszystkie wykonywane działania były 

punktowane i doprowadziły do wyłonie-
nia zwycięskiej grupy (pomarańczowi). 
Praca w grupach sprzyjała integracji dzie-
ci, grupę tworzyły dzieci polskie i cze-
skie. Były również atrakcyjne wycieczki 
do jaskini, rezerwatu przyrody w Rejvizie 
oraz na basen uzdrowiskowy w Jeseniku.  

Wyjazd był ze wszech miar udany  
i atrakcyjny. Wszystkim uczestnikom 
projektu dostarczył nowych doświadczeń.  

Bożena Lewandowska - SP Włodzienin 



Informator Branicki  

7 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-

ny Branice w dniu 24 kwietnia 2012 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według: 
1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha opisana w KW OP1-

/00023927/8, położona we wsi Dzbańce. 
2. Opis nieruchomości  
− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowa-

ny /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 występu-
je w drodze przylegającej do działki. Dojazd jest możliwy  
z drogi gminnej, utwardzonej.  

3. Wartość nieruchomości - 44.550,00 zł. 
4. Wadium: - 4.455,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
 Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 
maja 2012 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-
nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu 21 maja 2012 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 Gminy Bra-
nice, 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 nieru-
chomości.  
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na ła-
mach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiato-
wej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-

ny Branice w dniu 24 kwietnia 2012 roku zostało wywieszone  
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nierucho-

mość oznaczoną według:  
1. Działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/-

0028302/6 położona w miejscowości Wiechowice. 
2. Opis nieruchomości: 
− działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/, położona 

jest na skraju wsi, poza linią zabudowy. Sąsiaduje z gruntami 
użytkowanymi rolniczo, nieużytkami oraz działkami budowla-
nymi z ruinami po budynkach mieszkalnych. Nieruchomość jest 
zadrzewiona i zakrzewiona roślinnością nie przedstawiającą 
żadnej wartości użytkowej. Działka ma kształt prostokąta. Do-
jazd jest możliwy z drogi nieutwardzonej. Uzbrojenie nie wystę-
puje, ale istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza do sieci 
elektrycznej i wodnej.  

3. Wartość nieruchomości - 3.838,00 zł. 
4. Wadium: - 384,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.  
 Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 24 
maja 2012 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-
nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu 21 maja 2012 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 Gminy Bra-
nice, 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 nieru-
chomości.  
 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na ła-
mach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiato-
wej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 27 kwietnia 2012 roku zostało wywie-

szone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości  
do sprzedaży oznaczonej według: 

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

2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren zainwesto-

wany /zabudowany/ i sąsiaduje z luźną zabudową zagrodo-
wą i gruntami ornymi. Działka jest niezabudowana, nie jest 
użytkowana, na części rośnie dzika roślinność bez wartości 
użytkowej. Działka ma kształt czworokąta o prostych grani-
cach. Uzbrojenie techniczne - elektryczne, wodne występuje 
w drodze przylegającej do działki. Dojazd jest możliwy  
z drogi o nawierzchni utwardzonej  

3. Wartość nieruchomości - 13.000,00 zł. 
4. Wadium: - 1.300,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja 
skrócona będzie umieszczona na łamach gazet lokalnych: Infor-
mator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia ogłoszenia 21 dni 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Branice w dniu 27 kwietnia 2012 roku zostało wywie-

szone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości  
do sprzedaży oznaczonej według: 

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

2. Opis nieruchomości: 
− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren zainwesto-

wany /zabudowany/ i sąsiaduje z luźną zabudową zagrodo-
wą i gruntami ornymi. Działka jest niezabudowana, nie jest 
użytkowana, na części rośnie dzika roślinność bez wartości 
użytkowej. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta  
o prostych granicach. Uzbrojenie techniczne - elektryczne, 
wodne występuje w drodze przylegającej do działki. Dojazd 
jest możliwy z drogi o nawierzchni utwardzonej.  

3. Wartość nieruchomości - 13.250,00 zł. 
4. Wadium: - 1.325,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja 
skrócona będzie umieszczona na łamach gazet lokalnych: Infor-
mator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 



Informator Branicki  

8 

Nr 5 (94) „IB”  zredagował zespół pracowników Urzędu Gminy Branice. 
Redaktor wydania: Janusz Kaczmarek, e-mail: janusz.kaczmarek@branice.pl 

Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J. Słowackiego nr 3, tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230 
e-mail: ug@branice.pl Wydanie internetowe: http://www.branice.pl 
kolportaż: Urząd Gminy, ISSN 1733-6821 
Druk: Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła II, ul Szpitalna 18, 48-140 Branice. Nakład: 1000 egz. 
Redakcja niezamówionych materiałów nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i wyboru ilustracji. 

„Zatrucia pszczół jako czynnik powodujący istotne straty  
w pszczelarstwie i w hodowli roślin” 

 Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin stanowią nie od dziś poważny problem. 
Stosowanie tych środków w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną ze względu 
na utrzymywanie zdrowotności m.in. sadów oraz wszelkich innych upraw rolniczych, 
co jest związane z wielkością uzyskiwanych plonów. Ale należy pamiętać także  
o tym, że podstawą odpowiedniego plonowania, jego wzrostu, jest właściwe zapyla-
nie roślin przez owady zapylające, spośród których na pierwszym miejscu znajduje 
się pszczoła miodna. Efektem jej działalności na uprawach rolniczych jest zawsze 
zwiększenie plonów nawet o kilkadziesiąt procent. 
 Pierwsze zatrucia pszczół daje się zaobserwować od wczesnej wiosny, już w czasie 
kwitnienia drzew owocowych w sadach, co dotyczy nie tylko oblatywanych przez 
pszczoły drzew owocowych ale okazuje się, że gros zatruć przypada na okres kwit-
nienia w większości sadów, dużych połaci mniszka lekarskiego, stanowiącego dla 
pszczół bardzo atrakcyjną roślinę miodo i pyłkodajną, a która przez plantatorów trak-
towana jest jako niepożądana i w związku z tym niszczona herbicydami. Najwięcej 
jednak zatruć pszczół w skali kraju obserwowane jest podczas kwitnienia plantacji 
rzepaku (szczególnie podczas oprysków przeciwko słodyszkowi rzepakowemu) oraz 
stosowania pestycydów na kwitnące chwasty w uprawach ziemniaków (ognicha) czy 
zbóż (chaber bławatek). Bardzo często, głównie na skutek oprysków o niewłaściwej 
porze, do zatruć dochodzi w trakcie kwitnienia plantacji malin. Rzadziej zdarzają się 
zatrucia pszczół podczas wykorzystywania przez pszczoły pożytków występujących 
w lasach (malina, kruszyna, spadź liściasta lub iglasta), w których dokonuje się opry-
sków przeciw szkodnikom drzewostanu. Narażenie rodzin pszczelich na zatrucia wy-
stępuje w zasadzie w trakcie całego sezonu pszczelarskiego i trwa od miesiąca kwiet-
nia aż do sierpnia. Według danych z wojewódzkich związków pszczelarskich (nie 
wszystkie zatrucia są zgłaszane), w ostatnich latach w kraju ok. 0,5% zatruć pasiek 
występuje na pożytku rzepakowym, a drugie 0,5% na pozostałych uprawach. 1% 
zatruć to niby niewiele ale stanowi to ok. 10 000 rodzin pszczelich, co przy niemoż-
ności pozyskania chociażby samego miodu w granicach 15 kg/rodzinę daje straty 
(zakładając średnią cenę kilograma miodu 13 zł) w wysokości średnio ok. 1950000 
zł, co już daje sumę niebagatelną. Gdyby doliczyć straty rodzin pszczelich, matek, 
pyłku, wosku kwota ta niewątpliwie uległaby co najmniej podwojeniu. Nie wspomi-
nając już o tym, że straty gospodarcze wynikające z niezapylenia upraw przez 
pszczoły ocenia się na 2,3 – 2,5 mld zł, bez uwzględniania strat spowodowanych bra-
kiem tych owadów w środowisku przyrodniczym.  

W związku z powyższym uprasza się o szczególną ostrożność przy 
stosowaniu oprysków. 

UWAGA   SZANOWNI   KLIENCI   FIRMY   REMONDIS 
W dniu 14.07.2012r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zbiórce podlegają przedmioty: MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁO-
GOWE, ARMATURA SANITARNO–ŁAZIENKOWA, LODÓWKI, ZAMRA -
ŻARKI, DU ŻY I MAŁY SPRZ ĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, 
SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY. 

Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SUROWCE WTÓRNE, 
OPONY i GRUZ nie będą odbierane!!! 

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na pouczenie mieszkańców aby urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne były kompletne, nie poddane uprzedniemu demontażowi. 

Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrud-
niających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu 
poprzedzającym termin zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700  rano. 

PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓ ŹNIEJ NIE ZOSTAN Ą ZABRANE!!! 

W kwietniu 2012r. 

Urodzili się 

1. Twardowska Blanka - Lewice. 
2. Jamrozik Aleksander - Branice.  
3. Pawlik Zuzanna - Wysoka.  

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Zagórska Justyna (Branice)  
- Kaliciński Artur (Sułów). 

2. Pierzga Krystyna (Jakubowice) 
 - Ogórek Tomasz (Wawrów). 

3. Szelińska Magdalena (Włodzienin) 
 - Salik Mariusz (Racibórz). 

4. Alferowicz Karolina (Branice) 
 - Michniewicz Rafał (Wieluń). 

5. Siorak Agata (Gródczany) - Krzy-
szycha Krzysztof (Huta Różaniecka). 

6. Słowik Paweł (Branice) 
 - Dziubicka Jowita (Wólka Rokicka) 

7. Łazarz Barbara (Włodzienin) - 
Gwizdała Artur (Kuźnia Raciborska) 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 

 
Odeszli 

1. Stefaniszyn Edward - lat 75 z Wło-
dzienina. 

2. Adamowska Leokadia - lat 73 Bobo-
luszek. 

3. Widawski Zbisław - lat 77 z Wódki. 
4. Lehun Janina - lat 82 z Branic.  
5. Gruszka Michał - lat 80 z Wysokiej. 
6. Śmiełowska Bernadeta - lat 65  

z DPS Boboluszki. 
7. Rotbartt Karol - lat 85 z DPS Branice  
 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 6979 

mieszkańców, 

w tym 3592 kobiet. 

W kwietniu 2011 r.  
było nas 7082 osób. 


