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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Remont dachu na budynki OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach 

 Ze względu na zły stan pokrycia dachowego, który powodo-

wał przecieki i zalewanie pomieszczeń w budynku OSP i Świe-

tlicy Wiejskiej w Bliszczycach, w październiku 2020 r. został 

wykonany remont kapitalny dachu wraz ze wszystkimi wymaga-

nymi w takim przypadku pracami dodatkowymi. 

Zakres wykonanych prac: 

− pokrycie całej powierzchni dachu papą termoizolacyjną o 

grubości 5,3 mm, 

− wykonanie kominów z cegły klinkierowej, 

− wymiana i montaż rynien ocynkowanych, 

− obróbka blacharska kominów i dachu. Całkowity koszt remontu wyniósł 32 530,00 zł 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Branice 
W tym roku zainicjowany został program Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Opolskiego pn.: „Marszałkowska 

Inicjatywa Sołecka”. Zakłada on, że w ciągu 3 lat każde sołec-

two (jednorazowo) otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości 

5 000,00 zł., którą przeznaczyć będzie mogło na zadania o cha-

rakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu  

i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywi-

zacji lokalnych społeczności. 

Zainteresowanie na pozyskanie dotacji wśród sołectw naszej 

gminy było duże, a złożone fiszki projektowe bardzo ciekawe  

i pomysłowe. Wpłynęło 11projektów. W związku z tym, iż gmi-

na mogła złożyć wiosek tylko dla 7 sołectw, komisja gminna 

miała nie lada problem z wyborem tych, które w tym roku skie-

rowane zostały do realizacji. Po długich naradach, do dofinanso-

wania wybrane zostały wnioski sołectw: Boboluszki, Branice, 

Jędrychowice, Lewice, Wiechowice, Włodzienin-Kolonia i Wy-

soka. Mimo panującej pandemii udało się z sukcesem zrealizo-

wać 6 zadań. Jedynie sołectwo Wysoka musiało przesunąć swój 

projekt na przyszły rok. 

A oto zrealizowane projekty: 

− „Wesoły plac zabaw w Boboluszkach”. Głównym celem 

zadania było doposażenie wiejskiego miejsca spotkań dla 

mieszkańców w nowe urządzenia zabawowe. W ramach reali-

zacji zadania zakupiona została metalowa huśtawka podwójna 

oraz zestaw zabawowy PUMBA. Całkowity koszt realizacji 

zadania wyniósł: 8 160,00 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja  

z Urzędu Marszałkowskiego, a 3 160,00 zł. to wkład własny 

gminy. 

− „Poprawa bezpieczeństwa na stadionie w Branicach”. 

Głównym celem zadania była poprawa bezpieczeństwa na 

stadionie w Branicach poprzez wymianę części jego ogrodze-

nia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 6 360,92 zł.  

z czego 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,  

a 1 360,92 zł. to wkład własny gminy. 

Projekt - „Wesoły plac zabaw w Boboluszkach” 

Projekt - „Poprawa bezpieczeństwa na stadionie w Branicach” 
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− „Wesołe i aktywne miejsce spotkań mieszkańców” – sołec-
two Jędrychowice. Głównym celem projektu było zagospoda-

rowanie działki gminnej na plac zabaw oraz miejsce spotkań 
dla mieszkańców, poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz 

siłowni zewnętrznej. W ramach realizacji zadania zakupiona 

została metalowa huśtawka podwójna, huśtawka ważka oraz 

urządzenie siłowe Orbitrek. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł: 6 543,14 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego, a 1 543,14 zł. to wkład własny gminy. 

− „Letnia przystań dla mieszkańców” – sołectwo Lewice. 
Głównym celem projektu było zagospodarowanie działki 

gminnej na „Letnią przystań dla mieszkańców” poprzez budo-

wę drewnianej wiaty oraz zakup grilla W ramach realizacji 

zadania postawiona została drewniana wiata, utwardzono kost-

ką brukową teren pod nią i zakupiono nowego dużego grilla. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 10 012,31 zł.  

z czego 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,  

a 5 012,31 zł. to wkład własny gminy. 

− „Poprawa infrastruktury centrum spotkań w miejscowości 
Wiechowice”. Głównym celem zadania była poprawa infra-

struktury wiejskiego centrum spotkań w miejscowości 

Wiechowice poprzez zakup ławo-stołów, ławek parkowych, 

trójnoga grillowo-ogniskowego oraz kuchenki gazowo-

elektrycznej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 

6 136,00 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszał-

kowskiego, a 1 136,00 zł. to wkład własny gminy. 

− „Przyjazne miejsce spotkań dla mieszkańców” – sołectwo 
Włodzienin-Kolonia. Głównym celem projektu było zagospo-

darowanie działki gminnej na przyjazne miejsce spotkań dla 

mieszkańców poprzez zakup urządzeń zabawowych i siłowni 

zewnętrznej. W ramach realizacji zadania zakupiona została 

metalowa huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bujak konik 

oraz urządzenie do ćwiczeń wahadło+twister. Całkowity koszt 

realizacji zadania wyniósł: 

7 498,15 zł. z czego 5 000,00 

zł. to dotacja z Urzędu Mar-

szałkowskiego, a 2 498,15 zł. 

to wkład własny gminy. 

 Kolejny nabór wniosków zostanie już wkrótce ogłoszony.  

Podobnie jak to było w tym roku, gmina będzie mogła złożyć 
wniosek dla 7-8 sołectw. Zachęcamy już teraz wszystkich, któ-

rzy jeszcze nie skorzystali z dotacji do zgłaszania ciekawych 

pomysłów na kolejny rok. 

Beata Nowak 

Projekt - „Wesołe i aktywne miejsce spotkań mieszkańców” w Jędrychowicach 

Projekt - „Letnia przystań dla mieszkańców” w Lewicach 

Projekt - „Poprawa infrastruktury centrum spotkań w Wiechowicach 

Projekt - „Przyjazne miejsce spotkań dla mieszkańców” - Włodzienin-Kolonia 
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Nowe gwiazdy w Alei Zasłużonych Działaczy Sportowych 

Edward Kiszczyk (1931 - 2013). 

Wieloletni działacz społeczny w zakre-

sie rozwoju sportu i rekreacji na terenie 

wsi Wysoka. Od najmłodszych lat przeja-

wiał dużą aktywność w ramach współpra-

cy z dziećmi i młodzieżą. 
Był jednym z animatorów sportu  

w Wysokiej zarówno masowego, jak też 

w latach następnych sportu zrzeszonego. 

Organizował biegi przełajowe, wieloboje 

sprawnościowe, strzelectwo sportowe  

w ramach koła LOK oraz organizował 

mecze w piłkę nożną i piłkę siatkową. 
Początkowo miały one charakter prestiżo-

wy i polegały na rywalizacji z niezrzeszo-

nymi drużynami Gminy Branice. Był 

jednym z założycieli w 1957r. sekcji piłki 

nożnej LZS ZRYW Wysoka, która istnie-

je do chwili obecnej. 

Od 1966r. przez okres ponad czterdzie-

stu lat był członkiem zarządu klubu peł-

niąc funkcję Prezesa LZS ZRYW Wyso-

ka. Wniósł ogromny wkład w życie spor-

towe i kulturalne społeczności lokalnej 

Wysokiej, pełniąc również przez wiele lat 

funkcję sołtysa sołectwa Wysoka.  

Jan Grądowski (1944 - 2015). 

Od najmłodszych lat związany z miej-

scowością Wysoka i klubem sportowym 

ZRYW Wysoka, gdzie występował  

w barwach miejscowego klubu. Następ-

nym etapem jego sportowej aktywności, 

była praca działacza sportowego w zarzą-
dzie klubu. Był współorganizatorem licz-

nych imprez, zawodów i wydarzeń spor-

towych, przyczyniając się tym samym do 

krzewienia kultury fizycznej miejscowej 

młodzieży.  

Swoją działalnością przyczynił się do 

rozwoju bazy sportowej, oraz wysokiej, 

jak na tak małą miejscowość pozycji  

w rankingu drużyn piłkarskich. Był do-

brym duchem miejscowego klubu i lokal-

nej społeczności.  

Stanisław Żłobicki (1944 - 2011) 

W uznaniu zasług, jakie wnieśli lokalni 

działacze sportowi w propagowanie i roz-

wój i sportu w naszej gminie, w paździer-

niku bieżącego roku Branicka Aleja Zasłu-

żonych Działaczy Sportu wzbogaciła się  
o trzy nowe nazwiska. 

W otoczenie branickiego „Orlika” zostały 

wmurowane Gwiazdy, którymi zostali 

uhonorowani: Edward Kiszczyk, Stanisław 

Żłobicki oraz Jan Grądowski. 

Wyróżnienia te, przyznawane są osobom 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju sze-

roko rozumianej kultury fizycznej w naszej 

gminie. Umieszczenie tego rodzaju podzię-
kowania za ich działalność, w miejscu 

które gromadzi dzieci i młodzież zaintere-

sowaną uprawianiem sportu, pozwoli za-

chować pamięć o ich wkładzie w rozwój 

branickiego sportu na długie lata. 
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„Stary basen” zyska nowe oblicze 
Od dawna dostrzegaliśmy potrzebę inwestowania w bazę re-

kreacyjno - sportową. 
Staramy się jednak mierzyć siły na zamiary. Nowe place za-

baw, remonty, które przeprowadzamy na obiektach sportowych  

i rekreacyjnych mają charakter systematyczny, ale ze względu 

na finanse nie są kompleksowe. Wiemy, że nie będzie nas stać 
na wyłożenie kilkunastu milionów złotych aby wyremontować 
zamknięty basen który funkcjonował będzie maksymalnie dwa 

miesiące w roku. Tym bardziej, że w najbliższej okolicy - 15 km 

działa kilka nowo wybudowanych kąpielisk, a kolejne są w fazie 

planowania. Wydaje mi się, że byłoby to całkowicie nieracjonal-

ne i nieekonomiczne. 

Musimy również pamiętać, że przed nami są do zrealizowania 

inne ważne cele jakie chcielibyśmy w najbliższych latach osią-
gnąć: skanalizowanie kolejnych miejscowości, remonty dróg, 

budowa ścieżek rowerowych, modernizacje budynków naszych 

świetlic i placówek edukacyjnych, oraz wiele pomniejszych. 

Zdegradowany teren naszego letniego basenu i niewykorzysta-

na przestrzeń wokół niego stanowi dla nas wielkie wyzwanie. 

Koncepcja „Parku Rekreacji”, to swoisty plan aplikowania  

w najbliższych latach o środki zewnętrzne. Drogowskaz dla 

naszego samorządu, by nasze działania w pozyskiwaniu dotacji 

były skoordynowane i miały jasno określony cel - budowa kolej-

nych elementów planu z jak największym procentem pozyska-

nych środków zewnętrznych. 

Całego projektu (przy naszych finansach), nie mamy możliwo-

ści zrealizować w rok czy dwa. Można jednak krok po kroku 

wstawiać poszczególne atrakcje tak, by mieszkańcy gminy mo-

gli z nich korzystać jak najszybciej. 

Myślę, że będzie to na tyle atrakcyjna koncepcja, iż również 
nasi następcy, którzy będą dzierżyć stery branickiego samorządu 

w przyszłości, będą kontynuowali rozpoczętą przez nas pracę  
w tym zakresie. 

Sam pomysł jest niepowtarzalny, nigdzie indziej nie ma cze-

goś podobnego w najbliższej okolicy. Wszystkie marzenia dzie-

ci, młodzieży, ale również dorosłych zostaną skumulowane  

w jednym, wyjątkowym miejscu. Całość na pewno będzie wizy-

tówką naszej gminy, z której będziemy, a przynajmniej powin-

niśmy być dumni. 

Już w przyszłym roku chcielibyśmy przy pomocy funduszy 

zewnętrznych zbudować jedną z zaplanowanych atrakcji. Kolej-

ne planujemy realizować systematycznie w każdym kolejnym 

roku. 

Przypomnę, że korzystając głównie z funduszy zewnętrznych, 

właśnie na tym terenie wybudowaliśmy boisko ze sztuczną na-

wierzchnią, siłownie zewnętrzna, oraz plac zabaw. 

Gdyby nasunęły się Państwu ciekawe pomysły, rozwiązania 

czy wątpliwości to jak zawsze bardzo chętnie ich wysłucham. 

Zapraszam do kontaktu. 

Sebastian Baca 

Jan Gradowski drugi z lewej w drugim rzędzie, Edward Kiszczyk pierwszy z prawej 

Prace jako nauczyciel branickiej Szkoły 

Podstawowej rozpoczął zaraz po ukoń-
czeniu Studium Nauczycielskiego w roku 

1967 i pracował w niej aż do przejścia na 

emeryturę, do roku 1999. Uczył wycho-

wania fizycznego, czasem biologii, opie-

kował się kilka lat SKS-sem, był wycho-

wawcą klasowym. 

Poza pracą w szkole, był trenerem 

trampkarzy i juniorów. W różnych latach 

trenował także seniorów. Był czynnym 

zawodnikiem grając w piłkę nożną  
w klubie sportowym ''ORZEŁ'' Branice. 

Poza piłką nożną, w kręgu jego zaintere-

sowań sportowych była również koszy-

kówka. 

Najwięcej sukcesów osiągnął właśnie  

w piłce koszykowej chłopców (w różnych 

latach). Największym jego osiągnięciem, 

był złoty medal na szczeblu wojewódz-

kim zdobyty z prowadzoną przez siebie 

drużyną w roku szkolnym 1980/81. Były 

też medale za drugie i trzecie miejsca, 

liczne nagrody, dyplomy, puchary i wy-

różnienia itp.  

W latach 70-tych pełnił funkcje sekreta-

rza Szkolnego Związku Sportowego  

w Branicach. W roku szkolnym 1979/80 

SZS zajął pierwsze miejsce w wojewódz-

twie w pionie szkół wiejskich. Szkoła 

otrzymała w nagrodę sprzęt sportowy - 

namioty, narty, kajak, piłki do ćwiczeń 
korekcyjnych. Opiekun otrzymał medal. 

Był barwną postacią branickiego środo-

wiska sportowego, i z sentymentem do 

dzisiaj jest wspominany przez wielu swo-

ich uczniów i wychowanków. 
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Przedszkolaki świętują  
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Myślistwo to nie tylko polowanie 
Z inicjatywy kilku mieszkańców miejscowości Lewice posta-

nowiono odbudować krzyż przydrożny, który stał na rozdrożu 

drogi prowadzącej z Lewic do Bliszczyc i pobliskiego lasu. Sta-

ry krzyż był w fatalnym stanie. Drzewo na nowy krzyż jak  

i wykonanie zadeklarował p. Kazimierz Pytel.  

Na terenie miejscowości Lewice ma swoją siedzibę Koło Ło-

wieckie Muflon a pobliski las obw.146 jest sercem naszego ko-

ła. Gdy dowiedzieliśmy się o tej inwestycji postanowiliśmy 

wspomóc inicjatorów finansowo i pracą fizyczną.  

Po kilku miesiącach pracy w dniu 06.09.2020r. na miejscu 

starego stanął piękny nowy krzyż, a miejscowy ksiądz, pro-

boszcz Marian Błaszczok w obecności licznie przybyłych 

mieszkańców i myśliwych dokonał poświecenia. Przydrożny 

krzyż niech będzie miejscem odwiecznej tradycji, jak i refleksji 

dla wszystkich odwiedzających to miejsce. Myślimy, że inicja-

tywa ta będzie propagowała dobre imię polskiego łowiectwa, jak 

i chęć integracji z lokalną społecznością. 

Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz bór” 

Zbigniew Wsiaki 
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Z życia przedszkola 

Z kartek kalendarza najmłodszych uczniów  

Szkoły Podstawowej w Branicach 

Nasze przedszkole podejmuje szereg różnorodnych działań, 
dzięki czemu postrzegane jest jako instytucja godna zaufania  

i wychodząca naprzeciw potrzebom środowiska, rodziców  

i dzieci. Podejmujemy działania na rzecz wspomagania rozwoju 

dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, dlatego 

też między innymi rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją 
Sport&Fun 4 Everyone ,,Niepełnosprawni całkiem sprawni”, 

finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze 

środków PFRON. 

Patronat Honorowy nad zadaniem objął Pan Marszałek An-

drzej Buła. Realizowane przez nas projekty z języka angielskie-

go, zajęć logopedycznych, a także zajęć sportowych umożliwia-

ją dzieciom zdobycie nowych doświadczeń, naukę nowego 

słownictwa, sprawne komunikowanie się. Ruch pobudza rozwój 

organizmu, dzięki czemu poprawia się motoryka i sprawność 
fizyczna dzieci. Dzięki tak szerokiemu upowszechnianiu pracy 

przedszkola, jesteśmy wszędzie rozpoznawani i uważamy, że  

w znacznym stopniu przyczyniamy się do promowania wartości 

znaczenia wychowania przedszkolnego. Nauczycielki z Przedszkola w Branicach 

W listopadowy poranek uczniowie klasy 3a wybrali się na 

cmentarz. Uprzątnęli z liści płytę grobu żołnierzy, którzy zginęli 
przy rozminowywaniu ziemi branickiej i jak co roku zapalili 

znicze. 

W klasie 3a odbyły się zajęcia poświęcone wartościom od-

żywczym owoców i warzyw. Uczniowie sami przygotowali bar-

dzo dobre surówki z jabłek i marchewki. Było pysznie, zdrowo  

i kolorowo. 

Jesienne dary zostały wykorzystane przez uczniów klasy 3b. 

Samodzielnie wykonane korale z jarzębiny zdobiły szyje dziew-

cząt i były oryginalnym prezentem. 
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INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,  

pod numerem tel. 774 68250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje  o niżej wymienionych 

przetargach jakie planuje w najbliższym czasie  Gmina Branice. 

Oznaczenie 

(nr działki)  
i KW 

Pow.  
i położenie 

 

Przezna-
czenie w 

planie (P)/
studium 

(S) 

Opis Termin 
przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do  przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

Uwagi 

Działka 181 

KW nr 

OP1G-

/00033058/8 

0,0608 ha 

Jędrychowice 

(S) obszary 

zabudowy 

wsi z prefe-

rencją za-

budowy 

związanej z 

rolnictwem 

Działka budowlana zlokalizo-

wana  bezpośrednio przy zabu-

dowach mieszkalnych. Dojazd 

do działki drogą o nawierzchni 

częściowo utwardzonej z ka-

mienia. Kształt działki korzyst-

ny, regularny wielokąt, rzeźba 

terenu niekorzystna, znacznie 

pofalowana. 

08.12.2020 

godz.10:00 

3 900,00 zł  

+VAT we-

dług obo-

wiązującej 

stawki 
  

400,00 zł 

wpłata do 

01.12.2020 

Sprzedaż w for-

mie przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 
  

Pierwszaki naszej szkoły zostały obdarowane pięknymi książ-
kami, które zostały przygotowane przez Instytut Książki w ra-

mach Kampanii „Mała książka-wielki człowiek”. Celem  tej 

kampanii jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Książka jest 

bowiem, najlepszą drogą do poznawania świata 

W ostatnim dniu nauki stacjonarnej edukacji wczesnoszkolnej, 

uczniowie klasy 3b postanowili wykorzystać słoneczną pogodę  
i udali się na teren wokół szkoły, aby pomóc grabić liście.  

W jesiennym słońcu z wielkim entuzjazmem zapełniali kolejne 

worki. Dzieci, dzięki aktywności na świeżym powietrzu nałado-

wały baterie przed nadchodzącą nauką zdalną. Ponadto trzecio-

klasiści pięknie zadbali o swój mały kawałek Ojczyzny. 

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas I - III SP przy-

gotowali kolorowe plakaty. Na korytarzu szkolnym wszyscy 

podziwiali piękne prace upamiętniające 102 rocznicę odzyska-

nia niepodległości przez Polskę. 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 



Informator Branicki  

11 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 

i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 03.12.2020 r. 

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 12.11.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 

„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki  
i nr KW 

Pow.  

i położe-
nie 

Przeznaczenie  

w planie (P)/ 
studium (S) 

Opis nieruchomości 
Cena  

nieruchomości 
uwagi 

Działka nr 

521/4 

OP1G-

/00028303/3 

  

0,0900 ha 

 

Lewice 

(S) RMM- obsza-

ry zabudowy wsi 

z preferencją za-

budowy związa-

nej z rolnictwem. 

Działka budowlana zlokalizowana 

bezpośrednio przy zabudowaniach 

mieszkalnych. Kształt działki 

średniokorzystny, nieregularny 

wielokąt. Dojazd do działki z dro-

gi publicznej o nawierzchni asfal-

towej. Uzbrojenie techniczne – 

wodociąg i sieć energetyczna  

w drodze. Działka stanowi dojazd 

do nieruchomości nr 521/3. 

14 900,00 zł 

podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

Działka nr 222 

OP1G/-

00027347/6 

0,2065 ha 

 

Posucice 

(S) R – obszary 

rolne. 

Działka o średniokorzystnym 

kształcie. Dojazd z drogi o na-

wierzchni asfaltowej. Przeznaczo-

na na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

79,91 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT) 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat na 

rzecz dotychczaso-

wego dzierżawcy. 

Część działki nr 

209 

OP-

1G/00027347/6 

0,1256 ha 

 

Posucice 

(S) R – obszary 

rolne. 

Część działki rolnej o korzystnym 

kształcie. Przeznaczona na użyt-

kowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

37,68 zł 

(podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT) 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat na 

rzecz dotychczaso-

wego dzierżawcy. 

Część działki nr 

412  

OP-

1G/00028303/3 

0,2100 ha 

 

Lewice 

(S) RMM – ob-

szary zabudowy 

wsi z preferencją 
zabudowy zwią-
zanej z rolnic-

twem. 

Część nieruchomości o  RIIIa.  

Przeznaczona na użytkowanie 

rolnicze. 

Czynsz roczny 

115,50 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT) 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat na 

rzecz dotychczaso-

wego dzierżawcy. 

Działka nr 188/1 

OP-

1G/00040659/3 

0,4000 ha 

 

Branice 

(P)MN – teren 

zabudowy miesz-

kaniowej jednoro-

dzinnej, UP – 

teren zabudowy 

usług publicznych 

Działka o korzystnym kształcie. 

Posiada klasoużytek RII. Przezna-

czona na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

220,00 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT) 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat na 

rzecz dotychczaso-

wego dzierżawcy. 

Działka nr 59/1 

OP-

1G/00023927/8 

0,8866 ha 

 

Dzbańce 

(S) RMM -

obszary zabudo-

wy wsi z prefe-

rencją zabudowy 

związanej z rol-

nictwem, 

R- obszary rolne. 

Działka o PsIV i RIIIa, kształt 

korzystny. Przeznaczona na użyt-

kowanie rolne. 

Czynsz roczny 

405,19 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podat-

ku VAT) 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat na 

rzecz dotychczaso-

wego dzierżawcy. 

Działka nr 674-

4/16 z budyn-

kiem niemiesz-

kalnym  

OP1-

G/00025201/7 

0,0829 ha 

 

Włodzie-

nin Kolo-

nia 

(S) RMM -

obszary zabudo-

wy wsi z prefe-

rencją zabudowy 

związanej z rol-

nictwem. 

  

Działka zabudowana niewielkim 

budynkiem dawnej hydroforni. 

Kształt korzystny, regularny 

czworokąt, rzeźba terenu zróżni-

cowana, w części znacznie pochy-

ła. Uzbrojenie techniczne – ener-

gia elektryczna. Stan techniczny 

budynku – średni, stopień zużycia 

technicznego budynku wynosi 

50%. 

21 010,00 zł  

+Vat według 

obowiązującej 

stawki 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 
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Informator podręczny 
Urząd Gminy w Branicach 

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca 

Kontakt 

tel. centrala/sekretariat: 77/486-81-92, 77/486-82-28,  

77/486-82-32, 77/486-82-50  

fax sekretariat: 77/ 4868230 

Kontakt w sprawach pilnych po godzinach urzędowania 

tel. 731-455-080, 790-895-080 

e-mail: ug@branice.pl 

internet: www.branice.pl  

Wewnętrzne numery telefonów 

Kierownicy referatów 

Stanowiska pracy 

Jednostki organizacyjne Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach 

ul. Główna 61, 48-140 Branice 

Kontakt 

tel./fax: 77 486 00 60,  

e-mail: opsbranice@post.pl  

Godziny pracy (wtorek – piątek): 07:00 - 15:30 

         poniedziałek:    07:00 - 17:00 

Kierownik tel. 781 970 500 

Księgowość tel. 781 610 500 

Pracownicy socjalni, Projekty UE  

tel/fax. 77 486 00 60, tel kom. 798 164 605 

Świadczenia rodzinne, 500+, Fundusz alimentacyjny,  

Dobry Start: tel. 798 171 410 

Samorządowy Zakład Budżetowy  
Gospodarki Komunalnej w Branicach,  

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

Kontakt 

Biuro: 77/486-84-10 lub 77/486-81-92 wew. 35 

Oczyszczalnia ścieków:  +48 666-314-991, 77/486-81-72 

Numer alarmowy/awaryjny:  +48 698-648-575 

Godziny pracy: 

Pn. 700  -  1700 Śr.  700  -  1500 Pt.  700 - 1300 

Wt. 700  - 1500 Cz.  700 - 1500 

Edukacja i kultura 

Szkoła Podstawowa w Branicach 
ul. Szkolna 8, 48-140 Branice 

tel/fax 77 486-09-10, email: sp.branice@neostrada.pl 

internet: www.zgsbranice.wodip.opole.pl 

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 
Włodzienin 50, 48-140 Branice 

tel/fax. 77 485-72-16 

email: sp.wlodzienin@interia.pl,  

internet: www.spwlodzienin.pl 

Publiczne Przedszkole w Branicach 
ul. 1 Maja 8, 48-140 Branice, tel. 77 486-83-70 

Publiczne Przedszkole we Włodzieninie 
Włodzienin 50, 48-140 Branice 

tel. 77/485-70-53, email: przedszkole.wlodzienin@wp.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna 
48-140 Branice, ul. Szpitalna 20 

tel.: 787-600-178 

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 800 - 1600 

email: gbp.branice@o2.pl 

katalog on-line: http://www.branice-gbp.sowwwa.pl 

10 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

15 Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego 

16 Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Pozyskiwania Fun-

duszy Zewnętrznych 

24 Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Nieruchomościami 

21 Sekretarz Gminy 

25 Skarbnik - Kierownik Referatu Finansowego 

10 Ewidencja ludności, Dowody osobiste 

14 Kadry i finanse oświaty 

15 Biuro Rady Gminy 

15 Działalność Gospodarcza 

16 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, Oświata, kultura  

i sport 

17 Inwestycje, remonty, Mienie komunalne 

20 Sekretariat 

26 Księgowość urzędu 

27 Podatki i opłaty, Księgowość podatkowa 

28 Finanse oświaty, 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych 

29 Podatki i opłaty 

31 Kasa 

32 Redakcja Informatora Branickiego 

34 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi, 

Mieszkania komunalne 


