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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Włodzieninie 

 Do remontu przeznaczono 215 m2 elewacji budynku remizy 

OSP we Włodzieninie. 

Budynek przed remontem 

 Prace modernizacyjne prowadzone były od 26 listopada do  

14 grudnia 2020r. 

Zakres wykonanych robót: 

− przygotowanie ścian zewnętrznych (zbicie tynku, gruntowa-

nie podłoża),  

− ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 5cm 

metodą lekką-mokrą,  
− obróbki blacharskie – montaż parapetów,  

− montaż nowego orynnowania,  

− nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego struk-

turalnego,  

− prace wykończeniowe i porządkowe. 

Budynek po remoncie 

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł - 43.664 zł 

brutto, w tym 33.664 zł. ze środków Gminy Branice, zaś pozo-

stała część kosztów remontu w wysokości 10.000 zł. została 

pokryta z dotacji uzyskanej z MSWiA na realizację zadania pu-

blicznego pod nazwą: „Przygotowanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”  

Dotacja została przyznana na remont strażnicy. 

 

Redakcja 
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Remont ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzieninie 
Na terenie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie w listopadzie 

2020r. zostały przeprowadzone prace remontowe, dzięki którym 

Szkoła zyskała nowe ogrodzenie i parking  
Ogrodzenie przed remontem 

Ogrodzenie w trakcie remontu 

Ogrodzenie po remoncie 

 Remont ogrodzenia otaczającego boisko szkolne, polegał na 

demontażu starych, betonowych segmentów i zastąpieniu ich 

metalowymi przęsłami zamontowanymi w prefabrykowanych 

podmurówkach.  

 W ogrodzeniu została zamontowana druga brama i furtka, któ-

re w przyszłości mają służyć jako wyjazd ewakuacyjny. 

Całkowita długość nowego ogrodzenia wynosi 140 m. Łączny 

koszt materiału i wykonanych prac wyniósł 22 200 zł.  

Parking przed remontem 

Parking po remoncie 

Parking o powierzchni 300m2 został wyłożony kostką brukową. 
Całkowity koszt materiału i położenia wyniósł 39 990.00 zł. 

Redakcja 
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Projekt zakończony!!! 
 

W ubiegłym miesiącu Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy  

i Rozwoju Wsi Uciechowice zakończyło realizację projektu pn. 

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Uciechowice 1, działka nr 29/1” mającą na celu: „Stworzenie 

ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne po-

przez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Uciechowi-

cach " 

Budynek przed remontem 

Budynek w trakcie remontu 

Budynek po remoncie 

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europej-

skiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-

łeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

Wartość zrealizowanej inwestycji, to kwota 89 930,00 zł; 

Dofinansowanie wyniosło 100%, w tym ze środków EFRROW: 

57 222,46 zł. Operacja realizowana była w ramach strategii roz-

woju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej 

Ziemi”. 

Inwestycja składała się z jednego etapu, w ramach którego 

docieplone zostały ściany zewnętrzne budynku, obejmujące 

pomieszczenia świetlicy wiejskiej, oraz zamontowane zostały na 

elewacji lampy solarne. Wykonawcą inwestycji była firma  

EMBUD Michał Żychoń z Głubczyc. 

Dzięki realizacji zadania zmodernizowany został najważniej-

szy budynek pełniący funkcje kulturalne w naszej wiosce,  

w którym odbywać się będą rożnego rodzaju spotkania integra-

cyjne, szkoleniowe i okolicznościowe dla mieszkańców Ucie-

chowic oraz okolicznych wiosek. 

Beata Nowak 
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Remont Świetlicy Wiejskiej w Gródczanach 
W ostatnim czasie udało nam się pomalować całe zaplecze, 

pomieszczenie na naczynia, kuchnię oraz hol. W ubiegłym mie-

siącu pomalowaliśmy świetlicę, zakupiliśmy nowe firanki.  

Świetlica zmieniła wygląd i odzyskała blask. Dzięki zaangażo-

waniu mieszkańców mamy piękną świetlicę. Dziękuję za pomoc 

Panu Wójtowi i pracownikom Gminy Branice. Szczególne po-

dziękowania należą się Panom którzy wykonali malowanie. 

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie przy sprzątaniu oraz 

pracach na rzecz naszej świetlicy. W ten trudny dla wszystkich 

czas pandemii życzę zdrowia i oby jak najszybciej dane nam 

było spotkać się w naszej odnowionej świetlicy. 

Sołtys Krystyna Matysiak 

„Tu Mieszkam, Tu Zmieniam Eko”  
Fundacja „Pałac Wysoka” uzyskała grant 

Fundacji Santander Bank Polska na reali-

zację projektu „Wysoka-Jazda Ekolo-

giczna” 

Głównym celem projektu, jest stworze-

nie i zagospodarowanie przestrzeni obok 

boiska w Wysokiej, na miejsce wypo-

czynku dla rowerzystów, jeźdźców oraz 

mieszkańców, w ekologicznej przestrzeni której będą aktywny-

mi współtwórcami. 

Atrakcyjność tego miejsca ma również przyczynić się do pro-

pagowania aktywnego trybu życia, a jego uroczy charakter, nie-

wątpliwie będzie magnesem dla dużej liczby chętnych do sko-

rzystania z wypoczynku na jego terenie. 

Ważnym założeniem projektu, jest również integracja miesz-

kańców wioski z pasjonatami z „Pałacu” w realizacji zadań 
związanych z budową „Zielonego Przystanku”. 

Powstający obiekt będzie ekologicznym zakątkiem, doskona-

łym do wypoczynku, obserwacji przyrody i podziwiania wyjąt-
kowo pięknej z tego miejsca panoramy gór Opawskich. 

Przystanek w założeniach, ma pełnić również rolę popasu dla 

koni i ich jeźdźców podróżujących po okolicznych trasach tury-

styki konnej. Działania w celu wyznaczenia tych tras, przebiega-

jących przez najbardziej urokliwe zakątki naszego regionu, pod-

jęła już Fundacja Pałac Wysoka. W trakcie realizacji projektu 

wykonane zostaną nasadzenia różnego rodzaju roślin: pnączy, 

krzewów, powojników, drzew i roślin cebulowych. Rośliny te 

posadzone zostaną wzdłuż ogrodzenia pałacu biegnącego przy 

drodze głównej we wsi, od skrzyżowania do przystanku autobu-

sowego, o długości ok 145metrów. 

Najbardziej widocznym elementem realizacji projektu, będzie 

zagospodarowanie terenu pow. ok. 0,10 ha o kształcie zbliżo-

nym do trójkąta, przy drodze gminnej w kierunku Boboluszek  

i granicy z Czechami.  
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Na tym terenie, powstanie opisany powyżej przystanek rekre-

acyjny z miejscami postojowymi dla koni i jeźdźców. Zostanie 

on otoczony z dwóch stron kilkoma rzędami drzew i krzewów  

o tarasowo dobranej wysokości, które w przyszłości zapewnią 
cień i ochronę przed wiatrem. 

Do projektu dołączył Urząd Gminy w Branicach, finansując 

zakup drzewek które zostały już posadzone na części zagospo-

darowywanego terenu. 

W planach jest również przeniesienie drewnianego pawilonu  

z boiska piłkarskiego na teren przystanku, który zapewni schro-

nienie w razie niekorzystnych warunków pogodowych. 

Większa część prac, a zwłaszcza nasadzenia roślin została już 
wykonana (z mniejszym co prawda niż zakładano, ze względu 

na pandemię udziałem mieszkańców miejscowości). 

Inicjatorką projektu jest pani Ewa Szopa z Fundacji Pałac Wy-

soka. Wysokość uzyskanego grantu na realizację projektu to 

7000 zł. Czas realizacji zadań objętych projektem - 27.04.2020 

do 04.04.2021r. 

Redakcja 

Mikołaj w czasie pandemii w Dzbańcach - Osiedle 
Tradycyjnie już od kilku lat, Sołtys i Rada Sołecka 6 grudnia 

stanęli na wysokości zadania, by sprawić naszym najmłodszym 

mieszkańcom bardzo miłą niespodziankę.  

W tym roku nietypowo, bo pandemia, ale wyszło przepięknie. 

Mikołaj w asyście Mikołajek ubranych w Covidowe kombinezo-

ny, czerwonym samochodem zapakowanym po brzegi bogatymi 

paczkami, przy dźwiękach świątecznych piosenek i dzwonków 

Mikołaja podjeżdżał pod bloki, i z zachowaniem wszystkich 

środków ostrożności wręczał prezenty dzieciom. Grzeczne 

otrzymywały paczki, a starsze, podobno niegrzeczne dostały 

rózgę, a czasami rózgą. Bardzo miło było patrzeć na uśmiech-

nięte buzie naszych pociech. Cieszymy się, że mimo pandemii 

udało nam się sprawić radość wszystkim mieszkańcom naszego 

Osiedla. Covid nie może nam zepsuć atmosfery zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Wesołych, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  

i Szczęśliwego Nowego Roku 2021 życzy  

Sołtys wsi Dzbańce - Osiedle wraz z Radą Sołecką. 
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Jeździeckie Mikołajki w Wysokiej  
W sobotę 5 grudnia, w godzinach od 14 do 18 Fundacja Pałac 

Wysoka oraz Rada Sołecka wsi Wysoka zorganizowały Jeź-
dzieckie Mikołajki dla najmłodszych. Licznie przybyłe dzieci, 

zostały w świątecznie przystrojonej wozowni Pałacu obdarowa-

ne przez św. Mikołaja słodkimi upominkami. Świątecznej aury 

dopełnił śliczny aniołek który towarzyszył Mikołajowi w jego 

przemiłych obowiązkach.  

A skoro były to „Jeździeckie Mikołajki”, to również wszyscy 

chętni mogli skorzystać z przejażdżki, co prawda nie na renife-

rach, ale na rumakach w mikołajowych barwach i w towarzy-

stwie troskliwych „mikołajek”.  

W zależności od wieku i umiejętności jeździeckich, mali go-

ście mogli przejechać się na koniu bądź kucyku, pod okiem pani 

Agnieszki - instruktora i hipoterapeuty, na co dzień współpracu-

jącej z Fundacją Pałac Wysoka. 

Niewątpliwą atrakcją dla gości, była też możliwość bezpośred-

niego spotkania się ze zwierzętami zamieszkującymi pałacowy 

folwark. A tych naprawdę jest bardzo dużo. Od najmniejszych, 

jak pawie, gęsi i kaczki, poprzez owce i kozy, aż po te najwięk-

sze – konie, i groźnie wyglądające długowłose, z rozłożystymi 

rogami krowy. 

 Część wystroju świątecznego – ozdoby, przygotowały przed-

szkola z Branic za co serdecznie dziękujemy. Szczególnie dzię-
kujemy natomiast panu Romanowi Lenartowiczowi, który dzię-
ki swym rozległym kontaktom w świecie postaci związanych ze 

świętami, zapewnił wizytę Mikołaja na pałacowej uroczystości. 

Mamy nadzieję że ten szczególny gość odwiedzi nas również  
w przyszłym roku. Na zakup słodyczy Fundacja pozyskała dofi-

nansowanie z Urzędu Gminy Branice. 

Przy organizacji imprezy pomagali wolontariusze z Wysokiej, 

Branic i Czech - Dziękujemy 

 

Pałacowe Kolędowanie, które corocznie gromadziło liczne 

grono wykonawców i słuchaczy, z uwagi na zagrożenie epide-

miologiczne w tym roku nie mogło się odbyć w dotychczasowej 

formie. Podobnie jak wiele innych wydarzeń tego typu zostało 

przeniesione do internetu. Fundacja zorganizowała konkurs onli-

ne „Kolędy i Pastorałki” dla dzieci do lat 18-tu z terenu gminy 

Branice i Czech. Utwory można było nadsyłać do 5 grudnia 

2020r, a wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia.  

Z utworami można zapoznać się na stronie FB FPW.W konkur-

sie dla wykonawców przewidziane zostały nagrody. 

Redakcja 
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Objazdowy Mikołaj 
Na początek małe statystyki. W trakcie dwóch dni imprezy: 

- odwiedziliśmy wszystkie miejscowości naszej gminy, 

- rozdaliśmy ok. 720 czekolad, 

- przygotowaliśmy i rozdaliśmy ok 60 litrów grzańca, 

- przejechaliśmy około 180 km aby do Was dotrzeć, 
- przy tym wszystkim złapaliśmy tylko jedną kontuzję 
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Mija już prawie tydzień, a my nadal otrzymujemy od Was bar-

dzo pozytywne komentarze. Przeogromnie nas to cieszy i bardzo 

motywuje do realizacji kolejnych, zwariowanych pomysłów. 

 Motywują również Wasze uśmiechy, którymi częstowaliście 

nas podczas wizyt, przybite piątki, rozmowy, prezenty, rysunki 

dzieci, upieczone ciasteczka i rogaliki. Dzięki Wam wszystkim 

za ten worek pełen serdeczności  

 Zdaję sobie sprawę, że nie udało nam się dotrzeć do wszyst-

kich i bardzo mi z tego powodu przykro. Staraliśmy się bardzo 

podjechać pod wszystkie domy, niestety czasami przez prze-

oczenie, a czasem przez zapomnienie, bo mam już przecież 
„swoje lata” pominęliśmy jakąś uliczkę. Wracaliśmy tam jed-

nak, niekiedy nawet na drugi dzień aby naprawić swój błąd,  

i aby żadne dziecko nie zostało pominięte.  

Pozwólcie, że na koniec komuś podziękuję. 
- Moim pomocnikom: Asi, Beatce, Sabince, Grażynce, Dorotce, 

Sebastianowi, Szymonowi i Łukaszowi. Bez nich byłoby ciężko. 

BARDZO, 

- Ireneuszowi Kleczkowi, dzięki któremu miałem kierowcę  
i turbo-odjazdowy pojazd, a moje renifery mogły odpocząć  
w stajni, 

- Dawidowi Jeziorskiemu (OSP Wódka) za zabezpieczanie prze-

jazdów i wożenie moich pomocników. 

Z taką ekipą można renifery kraść! 
Ściskam Was wszystkich mocno.  

Ps. Do zobaczenia za rok! 

Mikołaj 

Warto być grzecznym 
Grzeczne dzieci Mikołaj odwiedza kilka razy. Dokładnie tak 

było w klasie pierwszej w SP we Włodzieninie.  

Podczas lekcji online, Mikołaj musiał usłyszeć że dzieci tęsknią 
za szkołą i panią Krysią. Zaprosił więc wychowawczynię i Elfkę 
Jolę na wyprawę do domów wszystkich pierwszaków (to aż  
9 miejscowości!). Ależ to była niespodzianka! Z odwiedzin na-

szej świątecznej ekipy ucieszyły się nie tylko dzieci, ale i rodzi-

ce. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i cudowną atmosferę. 
Razem zrobiliśmy sobie mnóstwo pięknych zdjęć, a jeszcze 

więcej cudownych wspomnień pozostanie w pamięci. 
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W oczekiwaniu na Mikołaja 

Gdy na dworze zimno i pochmurno, u nas ciekawie i radośnie 

W naszym przedszkolu dzieci z niecierpliwością wyczekiwały 

na przybycie Świętego Mikołaja. Przygotowaliśmy na tą okazję 
krótkie filmy, w których wzięły udział wszystkie grupy przed-

szkolne oraz maluszki ze żłobka. W oczekiwaniu na przybycie 

upragnionego gościa, każdego dnia na naszym przedszkolnym 

Facebooku umieszczany był film z występami dla Świętego 

Mikołaja. 

Dzieci uczęszczające do naszej placówki wzięły przykład ze 

Świętego Mikołaja i same postanowiły pomóc potrzebującym – 

zwierzętom z Przytuliska w Głubczycach, prowadzonego przez 

Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. W przedszkolu 

została zorganizowana zbiórka karmy dla mieszkających tam 

psów i kotów. Na tym jednak nieoceniona pomoc dzieci i ich 

rodziców się nie zakończyła. Przedszkole przyłączyło się do 

akcji Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt – Paczka 

dla Bezdomniaczka. Była to specjalna zbiórka pieniędzy na za-

kup karmy dla starszych piesków i kotków trójłapków z Przytu-

liska w Głubczycach. Dzieci doskonale się spisały – zebrana 

suma była na tyle znaczna, że pozwoli to na długie dokarmienie 

starszych i schorowanych zwierzątek. 

Święty Mikołaj docenił wielki gest naszych wychowanków  

i pojawił się w naszym przedszkolu 4. grudnia. Dzieci powitały 

go z niebywałą radością i z uśmiechami na twarzach.  

Każdy uczestnik spotkania z wyczekiwanym gościem otrzymał 

słodki upominek. Wielkie serca naszych podopiecznych napa-

wają nas dumą, a za ich zaangażowanie na rzecz głodnych zwie-

rząt raz jeszcze dziękujemy. 

Nauczycielki z Przedszkola w Branicach 

Listopad i grudzień to bardzo aktywny czas dla wszystkich  

w naszym przedszkolu. Najpierw, z okazji 102.rocznicy Odzy-

skania Niepodległości odbył się koncert. Przedszkolaki z każdej 

grupy wiekowej zaśpiewały piosenki o naszej Ojczyźnie, a na 

zakończenie wspólnie odśpiewały hymn Polski.  

W listopadzie obchodzimy jeszcze jedno święto, które u nas 

stało się już tradycją. To Święto Pluszowego Misia, które do-

starczyło wiele radości dzieciom. Pomimo tego, że powstają 
coraz to nowsze zabawki, moda na pluszowe misie nie przemija. 

Przedszkolaki poznały historię powstania pluszowego misia, 

wykonały piękne prace plastyczne, nie zabrakło też zabaw i tań-
ców. 

Wizyta Mikołaja w przedszkolu to jeden z najbardziej oczeki-

wanych dni w roku. Jednak tym razem Mikołaj był bardzo zaję-
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Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół  

i Gmin Powiatu Głubczyckiego za rok szkolny 2019/2020 
Jak, co roku Koordynatorzy Sportu Szkolnego z czterech gmin 

Powiatu Głubczyckiego, dokonali podsumowania osiągnięć 
sportowych poszczególnych szkół oraz rozstrzygnęli plebiscyt 

na najlepszego sportowca – ucznia Powiatu Głubczyckiego.  

Po zapoznaniu z wynikami zawodów sportowych w roku 

szkolnym 2019/2020 komisja konkursowa oceniająca przebieg  

i wyniki konkursu na najbardziej usportowiona szkołę, sportow-

ca i gminę Powiatu Głubczyckiego ustaliła następującą kolej-

ność. w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę w Powie-

cie Głubczyckim przedstawia się następująco: 

Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI (punktowało 11 szkół,): 

I miejsce ZS Kietrz  

II miejsce SP 1 Głubczyce  

III miejsce ZS-P Baborów  

III miejsce SP Branice  

IV miejsce SP Lisięcice  

V miejsce SP nr 2 Głubczyce  

VI miejsce SP 3 Głubczyce  

VII miejsce PSP Pilszcz 

VIII miejsce ZSP Nowa Cerekwia  

IX miejsce SP Włodzienin  

X miejsce PSP Nasiedle  

Szkoły Podstawowe – klasy VII – VIII (punktowało 11 szkół): 

I miejsce ZS-P Baborów  

II miejsce SP Branice  

ty i nie mógł pojawić się w przedszkolu osobiście, ale udało mu 

się niepostrzeżenie zostawić prezenty w przedszkolu. Ależ to 

było zaskoczenie dla dzieci kiedy zobaczyły ogromne prezenty - 

radości z niespodzianek nie było końca. 

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym rodzicom oraz 

pracownikom przedszkola, że również w tym roku bezintere-

sownie przygotowali paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu 

Dziecka w Krasnym Polu.  

W naszym przedszkolu wraz z pierwszymi płatkami śniegu 

można było poczuć zapach pierniczków. Przedszkolaki własno-

ręcznie piekły i dekorowały świąteczne smakołyki, świetnie się 
przy tym bawiąc.  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja, 

Przedszkolaki oraz Pracownicy Przedszkola i Żłobka Katolic-

kiego w Branicach życzą zdrowych, spokojnych Świąt oraz 

błogosławieństwa Bożej Dzieciny w Nadchodzącym Nowym 

Roku 2021.  



Informator Branicki  

12 

III miejsce ZS Kietrz  

IV miejsce SP 3 Głubczyce  

V miejsce SP 2 Głubczyce  

VI miejsce ZS-P Nowa Cerekwia  

VII miejsce SP Włodzienin  

VIII miejsce SP 1 Głubczyce  

IX miejsce PSP Nasiedle  

X miejsce PSP Pilszcz 

IX miejsce SP Lisięcice  

Klasyfikacja Gmin:  

I miejsce Gmina Głubczyce  

II miejsce Gmina Kietrz  

III miejsce Gmina Branice  

IV miejsce Gmina Baborów  

Do Komisji wpłynęły również wnioski dotyczące wyboru naj-

lepszego sportowca powiatu. Oceniane były osiągnięcia 

uczniów-sportowców w konkurencjach rozgrywanych w ramach 

Kalendarza Szkolnych Igrzysk Sportowych w kategorii klas IV 

– VI i klas VII – VIII. Komisja po głosowaniu ustaliła następu-

jącą kolejną miejsc: 

Klasy IV – VI  
I miejsce - Paweł Kiszczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Głubczycach 

II miejsce - Makary Kuziora - Zespół Szkół Kietrz 

III miejsce - Oskar Wierzbicki - Szkoła Podstawowa w Brani-

cach 

 

Klasy VII - VIII 
I miejsce - Tomasz Herbut - Szkoła Podstawowa w Branicach 

II miejsce - Jakub Jabłoński - Zespół Szkół Kietrz 

III miejsce - Dominika Kojpasz - Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Baborowie 

III miejsce Mateusz Golas- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w Głubczycach 

Ze względu na pandemię Covid-19 nie odbyła się uroczysta 

gala zaplanowana na 29 września 2020 roku, na której to miały 

zostać wręczone puchary i dyplomy szkołą za zajęte miejsca.  

W związku z tym organizator przekazał nagrody Koordynato-

rom Gminnym, którzy mieli zaszczyt je wręczyć w swoich gmi-

nach.  

Do najważniejszych sukcesów Oskara Wierzbickiego zaliczyć 
można III miejsce (brązowy medal) w finale wojewódzkim 

chłopców opiekun pan Łukasz Kędzierski oraz II miejsce  

w półfinale wojewódzkim w mini piłce koszykowej opiekun 

Łukasz Kędzierski. 

Największe sukcesy Tomasza Herbuta to: III miejsce 

(brązowy medal) w finale wojewódzkim chłopców opiekun pan 

Łukasz Kędzierski, III miejsce w półfinale wojewódzkim  

w piłce koszykowej opiekun Edward Czyszczoń 
Na sukces szkoły zapracowali wszyscy nauczyciele wychowa-

nia fizycznego Joanna Książek, Łukasz Kędzierski, Edward 

Czyszczoń, Bartłomiej Pleśniak. 

Gminny Koordynator Sportu Szkolnego  

Łukasz Kędzierski 
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Akcja makulatura 

INFORMACJA O PRZETARGACH 

Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem  

tel. 774868250 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 po-

łożenie 
 

Przeznacze-
nie w planie 

(P)/studium 
(S) 

Opis 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza 

do przetar-
gu 

Wadium 

/zł/ 

i termin 
wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 674/-

16 

z budynkiem 

niemieszkalnym 

OP1G-

/00025201/7 

0,0829 ha 

Włodzienin 

- Kolonia 

(S) obszary 

zabudowy wsi  

z preferencją 
zabudowy 

związanej  

z rolnictwem 

Działka zabudowana niewiel-

kim budynkiem dawnej hydro-

forni. Kształt korzystny, regu-

larny czworokąt, rzeźba terenu 

zróżnicowana, w części znacz-

nie pochyła. Uzbrojenie tech-

niczne – energia elektryczna. 

Stan techniczny budynku – 

średni, stopień zużycia tech-

nicznego budynku wynosi 50%. 

15.01.2021r 

godz. 10:30 

21 010,00 zł 
+VAT  

według obo-

wiązującej 

stawki 

2 100,00 zł 

wpłata do 

12.01.2021r. 

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

Działka nr 52/3 

OP1-

G/00005430/5 

0,1616 ha 

Wysoka 

(S) obszary 

zabudowy wsi  

z preferencją 
zabudowy 

związanej z 

rolnictwem 

Nieruchomość zlokalizowana 

jest na obrzeżach wsi bezpo-

średnio przy zabudowaniach 

mieszkalnych. Kształt działki  

i niweleta korzystna. Na działce 

w tylnej części znajdują się 
niewielkie ruiny części budyn-

ku gospodarczego. Dojazd do 

działki drogą utwardzoną ka-

mieniem polnym. Uzbrojenie 

techniczne – wodociąg i energia 

elektryczna. 

15.01.2021r. 

godz. 10:00 

26 600,00 zł 
(podlega 

zwolnieniu  

z podatku 

VAT) 

3 000,00 zł 

wpłata do 

12.01.2021r. 

Sprzedaż w for-

mie II przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

Działka nr 

521/4 

OP1-

G/00028303/3 

 0,0900 ha 

Lewice 

(S) obszary 

zabudowy wsi  

z preferencją 
zabudowy 

związanej  

z rolnictwem 

Działka budowlana zlokalizo-

wana bezpośrednio przy zabu-

dowaniach mieszkalnych. 

Kształt działki średniokorzyst-

ny, nieregularny wielokąt. Do-

jazd do działki z drogi publicz-

nej o nawierzchni asfaltowej. 

Uzbrojenie techniczne – wodo-

ciąg i sieć energetyczna w dro-

dze. Działka stanowi dojazd do 

nieruchomości nr 521/3. 

18.01.2021r. 

godz. 10:00 

14 900,00 zł 
podlega 

zwolnieniu  

z podatku 

VAT 

1 500,00 zł 

wpłata do 

13.01.2020r. 

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

W dniach od 26. października do  

6. listopada 2020 r. w Szkole Podstawo-

wej w Branicach odbyła się jubileuszowa 

20-ta wielka zbiórka makulatury.  

Podczas akcji nasza Szkoła po raz ko-

lejny wykazała się niebywałą skuteczno-

ścią w zbieraniu surowców wtórnych.  

 W tym roku udało się zgromadzić 
blisko 14 ton makulatury, która została 

dostarczona do Zakładów Papierniczych 

w Głuchołazach. W zamian za nią szkoła 

otrzymała najpotrzebniejsze papiernicze 

środki higieniczne. 

 W sumie od 2000 roku zebranych 

zostało w naszej szkole 

ok. 234 241 kg makula-

tury, co miejmy nadzie-

ję przyczyniło się do 

uratowania 3978 drzew. 

 Szczególne podzięko-

wania należą się 
Uczniom i Rodzicom za 

aktywny udział w naszej 

akcji, Panu Mieczysła-

wowi Lenartowiczowi, 

głównemu pomysło-

dawcy zbiórki, oraz 

wielkiemu Przyjacielo-

wi szkoły, Panu Ryszar-

dowi Ozdobie, który po raz kolejny zgo-

dził się nieodpłatnie przewieść zebraną 
przez uczniów makulaturę do zakładów 

papierniczych. 

Piotr Wiecha 
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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 (t.j. z 2020 r. poz. 

65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-

gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 

ogłasza I rokowania w sprawie sprzedaży następującej nieruchomości: 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW OP1G/00023178/2 i nr działki 290/4. 

2/ Powierzchnia i położenie nieruchomości: 1,1824 ha Jabłonka. 

3/ Cena wywoławcza do rokowań: 727 000,00 +VAT (wg. obowiązującej stawki) 

4/ Przeznaczenie w planie (P)/studium (S): (S) obszar aktywności gospodarczych - usługowych. 

5/ Termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach: 25.01.2021 r. 

6/ Termin wpłaty oraz wysokość zaliczki: 73 000,00 zł wpłata do 25.01.2021 r. 

7/ Termin przeprowadzenia rokowań: 28.01.2021 r. godz. 10.00. 

8/ Forma zbycia w/w nieruchomości: Sprzedaż w formie rokowań. 
9/ I przetarg ustny nieograniczony odbył się 22.07.2020 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.10. 2020 r., oba za- 

     kończyły się wynikiem negatywnym. 

 Nieruchomość zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. 

Posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna. Działka zabudowana jest budyn-

kiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym, w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z dachem płaskim, w drugiej 

części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 35%. 

Rokowania w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – 

pokój nr 18). 

 W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą zaliczkę do kasy tut. Urzę-
du lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, przy czym za datę wpłaty 

na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić 
dane dotyczące położenia nieruchomości. 

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej 

od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy 

Branice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

Pisemne  zgłoszenia  udziału  w  rokowaniach  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  opisanej  w  następujący  sposób:  

„Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jabłonce” w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. włącznie. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; 

2.  datę sporządzenia zgłoszenia; 

3.  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
4.  proponowaną cenę. 

Zgłoszenie musi być czytelne i nie może budzić wątpliwości co do jego treści. 

Do zgłoszenia złożonego w zamkniętej kopercie należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest przedłożenie Komisji Przetargowej: 

1.  dowodu wpłaty zaliczki w oryginale; 

2.  dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
3.  oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym, prawnym oraz 

stanem technicznym obiektu; 

4.  nr rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań. 

W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego 

rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale. 

W przypadku udziału w rokowaniach jednego z małżonków należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo współmałżonka do 

uczestnictwa w rokowaniach na wszystkich jego etapach. 

W stosunku do ustalonego w wyniku rokowań nabywcy zaliczkę w wysokości 73 000,00 zł zalicza się na poczet ceny sprzedaży, 

a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy. Pozostałym uczestnikom wpła-

cona zaliczka zostanie zwrócona. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, nie później niż trzy dni robo-

cze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. 
 Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Branice p. 17 ( I piętro) 

lub pod numerem telefonu: 77 4868 250 wew. 17.  
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„Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz” 

W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego prowadzona jest pod hasłem kampanii 

„Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę 
na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolni-

ków, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.  

W ubiegłym roku w Kasie odnotowano 1 236 zdarzeń wypadkowych, 

a większość z nich (94,7%) wystąpiła podczas codziennej obsługi zwie-

rząt: zadawania karmy, udoju, zabiegów zoohigienicznych, czyszczenia 

pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz przepędzania 

lub załadunku zwierząt na środki transportu. Wypadki z grupy 

„uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta stanowią drugą 
pod względem liczebności grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym 

ulegają rolnicy.  

Przyczyny tych zdarzeń to: 

• narowistość i agresja zwierząt, niewynikające z ich fizjologii (np.  

z rui, pierwszej laktacji, porodu, zapalenia wymion itp.); 

• niewłaściwy sposób obsługi zwierząt, w tym niezachowanie szcze-

gólnej ostrożności przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych; 

• niezapewnienie zwierzętom dobrostanu (nadmierne zagęszczenie, 

brak dostępu do paszy, wody i wybiegów) i wynikająca z tego agre-

sja zwierząt; 

• nieznajomość zachowań (behawiorystyki) zwierząt; 

• zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem; 

• wejście pomiędzy zwierzęta bez ich uprzedzenia np. głosem; 

• nieużywanie przy obsłudze zwierząt poskromów, płyt przepędo-

wych itp.; 

 Niewielu rolników postrzega zwierzęta hodowlane jako źródło zagro-

żenia, rokrocznie dochodzi do poważnych wypadków, a nawet śmierci, 

często spowodowanych nieznajomością ich naturalnych zachowań oraz 

niezapewnieniem dobrostanu (system chowu, który zaspokaja podsta-

wowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: pożywienia i 

wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa in-

nych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomiesz-

czeń, warunków świetlnych, jednocześnie nie pozwala na okaleczanie 

zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klima-

tycznymi). Przestraszone zwierzę, któremu nie zabezpieczono natural-

nych potrzeb może ugryźć, kopnąć, przygnieść i przewrócić. Jest 

to zazwyczaj reakcja na takie bodźce jak: stres, brak dostępu do wody i 

pożywienia, zbyt małą przestrzeń do życia, zaskoczenie, bolesność 
gruczołów mlecznych czy obecność owadów w oborze.  

Rolniku pamiętaj! 

• uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz; 

• nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia; 

• jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem; 

• nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu; 

• nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu; 

• nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad 

nimi; 

• zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami 

silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi młodymi lub 

po dłuższym okresie bezczynności; 

• usuwaj ze stada zwierzęta narowiste lub wyjątkowo złośliwe; 

• do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego do kółka 

nosowego; jeżeli zwierzę jest bardzo silne lub rozdrażnione, sko-

rzystaj z pomocy drugiej osoby; pamiętaj o założeniu na stałe na 

głowę buhaja mocnego, skórzanego kantara; 

• do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich 

(pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcu-

chów; nie okręcaj ich wokół dłoni; 

• aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów na-

prawianych prowizorycznie, np. związanych drutem; 

• podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja 

racic, kopyt, rogów) używaj poskromu; w razie potrzeby korzystaj 

z pomocy drugiej osoby; 

• do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przy-

czep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach),  

a do wyprowadzania zwierząt – dostatecznie szerokich, wyposażo-

nych w boczne bariery pochylni. 

 Obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzę-
cych. Można się nimi zarazić poprzez kontakt z skażonym nawozem, 

wodą, ziemią, paszą, śliną. Zapobieganie chorobom odzwierzęcym 

polega na zachowaniu właściwych zasad higieny, dlatego: 

• wydziel, najlepiej w budynku inwentarskim, pomieszczenie, w 

którym mógłbyś myć ręce, przebierać się i przechowywać odzież 
roboczą; 

• ze zwierzętami pracuj w odzieży przeznaczonej wyłącznie do tego 

celu, pamiętaj, że zwierzęta mogą źle reagować na intensywny 

zapach (np. perfum, alkoholu, środków ochrony roślin, itp.); 

• myj starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu; 

• nie zapominaj o umyciu rąk, wymienia i dojarki przed rozpoczę-
ciem udoju - mleko łatwo zakazić, jest bowiem dobrą pożywką dla 

bakterii; 

• dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej dwa razy 

w roku, wczesną wiosną i jesienią, gruntownie je oczyszczaj, maluj 

i odkażaj wapnem; 

• wybiegi dla zwierząt, drogi na pastwisko, gnojownie lokalizuj poza 

podwórzem; 

• jeśli kontaktujesz się z chorymi zwierzętami, szczególnie starannie 

dbaj o higienę osobistą, a o chorobie natychmiast powiadom służby 

weterynaryjne; 

• w razie stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, pracuj bez-

względnie w rękawicach ochronnych (np. gumowych),  

a w przypadku chorób przenoszonych drogą oddechową (np. gruźli-
cy, wąglika, gorączki Q) – pamiętaj o używaniu półmaski i okula-

rów ochronnych; 

• w przypadku stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, szczegól-

nie starannie odkażaj pomieszczenia, wybiegi, urządzenia i sprzęt 
oraz odzież używaną przy ich obsłudze, usuwaj i odkażaj lub niszcz 

(pal) ściółkę z otoczenia chorych czy padłych zwierząt oraz resztki 

paszy; 

• dopilnuj, aby wszystkie osoby, które kontaktowały się z chorymi 

zwierzętami lub produktami pochodzącymi od nich, np. mlekiem, 

mięsem, jajami, poddały się badaniom lekarskim; 

• ze zwierzętami chorymi i padłymi postępuj zgodnie z zaleceniami 

służb weterynaryjnych. 

• podczas uboju noś gumowe buty, rękawice, fartuch ochronny oraz 

półmaskę. 
Aby uchronić się przed chorobą odzwierzęcą: 

• nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami; 

• nie jedz brudnymi rękami; 

• nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt; 
pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego) może 

zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka. 

Rolniku! 
Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspo-
kojenie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych 
zdarzeń i chorób. 

Lech Waloszczyk 

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS 

w Opolu 
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Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Branice 

Instytucje i osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg: 
Drogi wojewódzkie. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81 

Drogi Powiatowe. 
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach – Sebastian Związek – tel. 605 528 780 

Drogi Gminne. 
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080 


