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Inwestycje, remonty modernizacje. 

20 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Branicach odbyło 

się spotkanie z Sołtysami z terenu gminy Branice. Podczas ze-

brania Wójt Gminy Branice Sebastian Baca wraz ze swoim za-

stepcą Katarzyną Herbut przedstawili informację o inwestycjach 

na terenie gminy, które są zakończone, obecnie realizowane lub 

zaplanowane do realizacji.  

Przedstawiono te większe inwestycje jak: budowa kanalizacji 

Branic, remont drogi Niekazanice-Wiechowice, modernizacja 

drogi 419 w Branicach, rewitalizacja parku „Pod Grzybkiem”, 

budowa czterech parkowych miejsc spotkań, rewitalizacja bu-

dynku byłego USC w Branicach, jak i te mniejsze: wymiany da-

chów, prace brukarskie, remonty dróg, remonty świetlic oraz ro-

boty melioracyjne. Wspomniano również o inwestycjach wize-

runkowych takich jak: utworzenie nowego logo Gminy Branice, 

nowa szata graficzna „Informatora Branickiego”, tablice infor-

macyjne, wiaty przystankowe, wykaszanie poboczy dróg powia-

towych, ławeczki rekreacyjne. Przedstawione zostały również 
plany rozwojowe gminy na najbliższe lata.  

Kończąc prezentację Wójt Gminy poprosił o zrozumienie i po-

moc dla wspólnych planów. Dodał, że w każdym sołectwie po-

trzeb jest wiele i sukcesywnie będzie starał się je realizować. 
Jednak wszyscy musimy pamiętać o priorytetach dotyczących 

całej gminy, ponieważ słaba gmina w sposób oczywisty oznacza 

słabe sołectwo. Po przedstawieniu krótkiej prezentacji był czas 

na zadawanie pytań i luźnych rozmów. 

Dziękujemy Sołysom za liczne przybycie. 

Redakcja 

Spotkanie z Sołtysami 

Trwają prace modernizacyjne przygotowujące miejscowość 
Lewice do dożynek gminnych, które odbędą się 03.09.2017 r.  

W budynku świetlicy wiejskiej wymienione zostało pokrycie da-

chowe oraz stolarka okienna. Obecnie trwają pracę malarskie 

oraz drobne naprawcze wewnątrz budynku. 

Kapitalny remont przeszło również boisko miejscowości 

(miejsce dożynek), które na co dzień jest obiektem piłkarskim 

miejscowego klubu sportowego Rolnik Lewice. 

Zamontowane zostały nowe piłkochwyty, siedziska dla kibi-

ców, ogrodzenie wewnętrzne murawy oraz boksy dla zawodni-

ków rezerwowych. 

Wykonano również szereg prac ziemnych, które dotyczyły ni-

welacji otoczenia boiska, wykonania skarp terenu i wywozu 

zbędnego urobku.  

Projekt modernizacji boiska wykonało Przedsiębiorstwo Usług 

Budowlanych Aqwa S.C. Skoumal Rafał, a głównym wykonaw-

cą była firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogo-

wych Tomasz Gatner z Branic. 

Wartość całości prac to kwota 85 tys. zł. 

Redakcja 
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III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej 

Amatorów w skokach przez przeszkody 
5 i 6 sierpnia w uroczym parku Zespołu Parkowo Pałacowego 

z Folwarkiem w Wysokiej, odbyły się III Międzynarodowe Mi-

strzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez prze-

szkody, połączone ze zorganizowanym równolegle Jarmarkiem 

Pałacowym. 

Organizatorami wydarzenia byli „Fundacja Pałac Wysoka” 

oraz Wójt Gminy Branice. Zawody swym patronatem objęli: 
Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starosta 

Głubczycki – Stanisław Kozina oraz Starosta Neplahovic z Re-

publiki Czeskiej - Dana Schreierová. 

W dwudniowych zawodach startowało niespełna 40 koni, któ-

rych dosiadało 31 jeźdźców. 

Rywalizacja rozpoczęła się w sobotę półfinałami, w czasie 

których odbyły się 63 starty w skokach przez przeszkody o wy-

sokościach 50, 60, 80 i 100 cm.. Zawodnicy rywalizowali na 

parkurze otoczonym pięknym starodrzewem, dającym kojący 

cień chroniący przed skwarem, lejącym się w tym dniu z nieba. 

W tym dniu zawodów, trzej pierwsi zawodnicy w każdej kon-

kurencji jako nagrody otrzymywali piękne „flo” (są to ozdobne 

kotyliony z wstęgami przypinane do końskiego ogłowia). 

W niedzielę, w drugim i najważniejszym dniu zawodów, od-

były się finały w poszczególnych konkurencjach. Tym razem 

przeszkody miały nieco inne wysokości niż w dniu poprzednim. 

Rywalizowano w skokach przez przeszkody o wysokościach 

60, 70, 90 i 100 cm. 

Jeździectwo jest sportem, w którym oprócz czysto wyczyno-

wych aspektów wielkie znaczenie ma również odpowiednia 

oprawa, przejawiająca się ukształtowanym przez wieki ceremo-

niałem obejmującym odpowiedni strój i sposób zachowania na 

parkurze. Licznie zgromadzeni widzowie mogli więc podziwiać 
nie tylko rywalizację pięknie prezentujących się jeźdźców na 

swych wspaniałych rumakach,  ale również cały rytuał towarzy-

szący tym zmaganiom . Było wszystko, co może się zdarzyć na 

takich zawodach. Bezbłędne, mieszczące się w limicie czasu 

przejazdy, zrzutki, wyłamania, ominięcia, a nawet, na szczęście 

niegroźne upadki. 

Serca wszystkich obserwatorów, podbiła niewątpliwie naj-

młodsza zawodniczka zawodów startująca na uroczym kucyku. 

Para ta dostojnie przemierzała parkur, nie zawsze w kierunku 

zgodnym z intencjami jeźdźca, co jednak w żadnym stopniu nie 

było w stanie zakłócić dostojeństwa i niewzruszonej powagi ma-

łej amazonki. 

Finał w każdej konkurencji kończył się ceremonią nagradzania 

zwycięzców. Nagrody wręczali: właściciel Pałacu i organizator 

zawodów - Igor Machnik, Starosta powiatu głubczyckiego - Jó-

zef Kozina, Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca oraz Starosta 

Neplahovic - Dana Schreierová. 

Trzej pierwsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymywali na-

grody finansowe i rzeczowe, szarfy i duże „flo”, a zwycięzca 

honorowany był dodatkowo Pucharem Starosty głubczyckiego. 

Zawodnicy zajmujący miejsca od IV do X nagradzani byli „flo”. 

Zwyciężczynią całych zawodów została triumfatorka kategorii 

Open – Kamelia Babicka, która otrzymała dyplom na desce od 

Marszałka województwa opolskiego, puchar i zegarek od Staro-

sty głubczyckiego oraz  szarfę zwycięzcy mistrzostw. 

Fundatorami nagród i sponsorami Mistrzostw byli: Marszałek 
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województwa Opolskiego, Starosta Głubczycki, Wójt Gminy 

Branice, Fundacja Pałac Wysoka, Starosta Neplahovic, Top 

Farms Głubczyce, Pan Tomas Gartner Branice, Grupa Mur Be-

ton Katowice, Napus-Oil s.c Oleje Głubczyckie, Budicon Kato-

wice oraz sponsor prywatny. 

Wyjątkową oprawę artystyczną zawodom zapewniły występy 

znanych i osiągających międzynarodowe sukcesy branickich ze-

społów tanecznych. Zawodników uroczyście taneczną paradą na 

teren Pałacu wprowadziły Branickie Mażoretki w szpalerze flag 

o barwach narodowych , natomiast w przerwach pomiędzy ko-

lejnymi konkurencjami swoimi występami zachwycały bajecz-

nie kolorowe zespoły Kaprys i Impuls. 

W ramach odbywającego się jednocześnie Jarmarku Pałaco-

wego, gościom imprezy swoje propozycje przedstawiało dwu-

dziestu jeden wystawców. Można było podziwiać oraz zakupić 
wspaniałe wyroby rękodzieła, ozdoby i bibeloty wykonane  

z różnych materiałów, maskotki, akcesoria i osprzęt jeździecki 

oraz bardzo wiele innych ciekawych wyrobów. Swą ofertę pre-

zentował również prywatny browar, a głodni i spragnieni mogli 

skorzystać z bogatej oferty kulinarnej pałacowej karczmy lub 

kilku punktów gastronomicznych dysponujących szeroką ofertą 
różnorakich specjałów. 

Dwa dni pełne wrażeń i atrakcji zakończyło losowanie nagród 

w loterii zorganizowanej dla widzów zawodów. Kilkoro tych 

którym dopisało szczęście, opuściło gościnne progi Pałacu  

w Wysokiej nie tylko pełni doznań natury estetycznej, ale też  
z atrakcyjnymi prezentami – niespodziankami. 

Następne mistrzostwa już za rok. 

Janusz Kaczmarek 
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Powitanie lata w Bliszczycach 
W dniu 1 lipca br. hucznie witaliśmy la-

to w Bliszczycach. Organizatorami im-

prezy byli: Sołtys wsi Bliszczyce - pan 

Zygmunt Has, radna - pani Teresa Mróz 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Blisz-

czycach. Ten piękny, słoneczny dzień dał 

iście letnią oprawę naszej imprezie, która 

odbyła się na boisku sportowym w Blisz-

czycach. Jak przystało na mieszkańców 

Bliszczyc spędziliśmy ten dzień bardzo 

aktywnie. Przeprowadzone zostały kon-

kurencje sportowe, a o palmę pierwszeń-
stwa walczyły drużyny piłkarskie mło-

dzieżowa i seniorów. Wprawdzie Puchar 

Sołtysa zdobyła drużyna seniorów, ale 

młodzież walczyła z ogromnym zaanga-

żowaniem i ustąpiła starszym ledwie  

o włos.  

Najmłodsi konkurowali w zawodach 

frisbee i rzutach piłką do kosza. Dzieci 

zostały nagrodzone medalami, drobnymi 

upominkami i oczywiście słodyczami.  

Po sportowych przeżyciach odbył się 
grill przy muzyce. 

Emocjom i fantastycznej zabawie nie 
było końca. 

Teresa Mróz 

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy 

Uprzejmie informujemy, że w naszym urzędzie można 

zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy 

uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bez-

gotówkowych w administracji publicznej przy użyciu 

terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet. 

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju 

we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która 

pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finanso-

wo jego wdrożenie i funkcjonowanie.  

Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzysta-

niem terminala POS oraz WebPOS Paybynet nie będą 
ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych  

w ramach Programu.  

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych  

w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania 

klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w for-

mie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaosz-

czędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla 

urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytu-

cji. 

Redakcja 
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XI Międzynarodowy Piłkarski Turniej w Wysokiej 
Już po raz drugi Wysoka gościła na swoim boisku sportowym 

wielu międzynarodowych graczy, którzy przyjechali do nas  

z Czech i Słowacji, aby powalczyć o Puchar Przechodni przy-

granicznych miejscowości o nazwie Wysoka. Pierwszy taki tur-

niej odbył się w 2009 r. w Vysokiej nad Kysucou. Mieszkańcy 

tej miejscowości  byli pomysłodawcami tegoż turnieju i zaprosi-

li do siebie zespoły piłkarskie z przygranicznych Wysokich.  

Pierwsi zawodnicy przyjechali ze Słowacji, już w piątek wie-

czorem, a zaraz za nimi pojawili się następni. Znali już naszą 
polską - wysocką gościnność, dlatego zawitali wieczorem przed 

całą imprezą sportową.  

Turniej odbył się w sobotę 29 lipca. Uroczystego otwarcia im-

prezy dokonał Wójt Gminy Branice, pan Sebastian Baca wraz  

z panią Sołtys Ireną Bilkiewicz.  

Zakończeniu rozgrywek przewodniczył 

Starosta Głubczycki, pan Józef Kozina, 

który też dokonał dekoracji drużyn na 

podium. Całą sportową imprezę bardzo 

sprawnie poprowadził pan Edward 

Czyszczoń - rodowity wysoczanin, któ-

remu ogromnie dziękujemy za wielkie 

serce i sportowe zaangażowanie. Spon-

sorami turnieju była Gmina Branice, 

oraz Starostwo Głubczyce, które ufun-

dowało puchary dla drużyn biorących 

udział rozgrywkach piłkarskich. Głów-

nym organizatorem i motorem tejże 

imprezy był pan Krzysztof Gospodar-

czyk, który już 9 lat, rok w rok, jeździ 

na turnieje miejscowości o nazwie Wy-

soka, zbierając potrzebne doświadcze-

nie, które następnie wykorzystuje do organizacji Turnieju w na-

szej miejscowości. To właśnie dzięki jego zapałowi i uporowi, 

udało się zorganizować już XI Międzynarodowy Turniej, w tym 

roku w naszej Wysokiej. On również za każdym razem tworzy 

drużynę wyjazdową naszej miejscowości. Warto jeszcze dodać, 
że nad dobrym samopoczuciem i pełnymi żołądkami zawodni-

ków czuwało nasze Koło gospodyń „Ale Babki” z Wysokiej. 

Panie serwowały pyszny bigos na obiad i jeszcze lepszy gulasz 

na kolację, a zawodnicy nie mogli się nachwalić naszych specja-

łów i chętnie przychodzili po kolejne porcje.  

Na rozgrywki piłkarskie przyjechały do nas trzy drużyny  

z Czech: Vysoka Hustopece nad Becvou, Vysoka Bruntal, Vy-

soka nad Labem i trzy ze Słowacji: Vysoka nad Kysucou, Vyso-

ka nad Uhom i Vysoka pri Moravie. Zespoły w sumie rozegrały 

21 meczów. I oczywiście jak co roku wygrała Vysoka, nie mo-

gło być inaczej, w końcu było 7 drużyn z Wysokiej. Kolejny już 
raz, pierwsze miejsce i Puchar przechodni wygrała Wysoka nad 

Uhom ze Słowacji. Drugie miejsce zajęła Wysoka nad Kysucou, 

również ze Słowacji, a trzecie Vysoka Hustopece nad Becvou  

z Czech. Nasza drużyna dzielnie walczyła i zajęła VI miejsce, 

natomiast Polski bramkarz – Marcin Bartlewicz został najlep-

szym bramkarzem Turnieju. Sportowym rozgrywkom, przez ca-

ły dzień dzielnie sędziowali, pan Czesław Sokołowski i Bartło-

miej Tokarz. 

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, a także wszystkim 

zaangażowanym osobom za pomoc i wsparcie w organizację 
turnieju. 

Iwona Pączko 
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Po zdrowie w góry 
Dwukrotnie odwiedzaliśmy pobliskie pasmo gór opawskich. 

Pierwszy raz w odwiedziny do Pradziada (1491 m.n.p.m.) poje-

chało nas 49 członków Branickiego Towarzystwa Sportowego. 

Wspaniałym szlakiem z Karlovej Studanki maszerowali wszy-

scy, a najmłodszy uczestnik miał dopiero dwa latka. Dzięki do-

brej kondycji cioci Dagmary i babci Joli oraz pięcioletniego 

wnuczka Szymona podróż przebiegła bezstresowo. Sześciokilo-

metrowy żółty szlak - najeżony licznymi przeszkodami - został 

pokonany przez wszystkich i uwieńczony wspaniałymi widoka-

mi ze szczytu. Nikt nie pomyślał nawet o tym by w końcowej 

fazie skręcić na znacznie łagodniejszy szlak niebieski, a nie bra-

kło oślizłych kamieni, wielu stromizn i normalnego ludzkiego 

zmęczenia. Co się jednak nie robi 

by uwolnić endorfiny i cieszyć się 
radością życia. 

Pierwsza wycieczka wywołała po-

kusę by jechać na następną i to 

znacznie trudniejszą. Jeśli na pierw-

szej podejście miało sześć kilome-

trów to ta druga z Ramzowej  przez 

Mraczna Hora (1272), Serak(1351), 

Keprnik (1423), Ćervena Hora 

(1333) i zejście na Ćervenohorske 

Sedlo (1013) okazało się znacznie 

trudniejsze. Potu wylano znacznie 

więcej, ale kto by pamiętał o tru-

dach, kiedy w pamięci pozostają 
wspaniałe obrazy jakie można zoba-

czyć w tym parku narodowym. W wielu miejscach zatrzymywa-

łem się by popatrzeć na przepiękne ogrody, które stworzyła na-

tura. Pogoda dopisywała, a doskonałą organizację zapewnili Pa-

nowie Andrzej Kyrcz i Marek Żywina za co jesteśmy im 

wdzięczni. Dziękujemy również za wsparcie Panu Wójtowi Se-

bastianowi Bacy i właścicielowi autobusu Panu Grzegorzowi 

Chojnackiemu. 

Dla porządku dodam, że w autobusie zastanawiano się gdzie 

jechać we wrześniu i jaką górę pokonać. W sierpniu kąpiemy się 
w w słońcu i w morzu. 

Jerzy Biesiadowski 

„Bieg po zdrowie’’ 
W tym roku szkolnym klasa IV Szkoły Podstawowej we 

Włodzieninie realizowała program antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. 

Głównym celem tej akcji  było ukazanie atrakcyjności życia 

wolnego od uzależnienia od tytoniu.  Dzieci dyskutowały, 

dzieliły się własnymi refleksjami i pomysłami, pracowały w 

grupach. Przygotowały plakaty mówiące o szkodliwości pale-

nia oraz poradniki w formie komiksów pt. ,,Jak to zrobić, że-

by nie palić papierosów’’. Uczyły się również asertywnego 

odmawiania. Warto jednak pamiętać, że czynnikami najsilniej 

chroniącymi przed używaniem substancji psychoaktywnych 

są: monitorowanie przez rodziców czasu wolnego spędzanego 

poza domem, wspieranie konstruktywnych zainteresowań, or-

ganizowanie dodatkowych zajęć przez szkołę i rodziców oraz 

przestrzeganie funkcjonujących w najbliższym otoczeniu 

norm, które zakazują używania substancji psychoaktywnych. Bożena Kowalczyk 
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Branice, tu oddycha się Miłosierdziem 
Branice, tu oddycha się Miłosierdziem. 

Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati nazwany przez Jana Pawła 

II człowiekiem ośmiu błogosławieństw i Bp Józef Marcin Na-

than, fundator i założyciel miasteczka miłosierdzia w Branicach 

to duchowi patronowie międzynarodowej inicjatywy 

#dlapokoju podjętej 7 maja 2017 w Branicach. Pier Giorgio 

Frassati jak i Bp Józef Marcin Nathan to ludzie, o których dziś 
mówimy lub chcemy mówić święci, ponieważ jesteśmy przeko-

nani co do tego iż wyróżnili się wyjątkową zdolnością umiłowa-

nia Boga i człowieka.  

Frassati pisał: „Kto pomaga choremu, wypełnia dzieło wy-

jątkowe; nie wszyscy mają odwagę narażać się na sytuacje 

nieprzyjemne, a często także niebezpieczne. (...). Kto opieku-

je się chorym, (...) jest szczególnie błogosławiony, bo trudno 

nam jest obarczać się bólem innych, gdyż mamy sami tysiące 

własnych udręk i zmartwień”. 

Bp Józef Marcin Nathan. 

Przywołani przez potrzebujących, do dziś służą, najpierw  

w wymiarze duchowym by potem wspomagać w potrzebach  

i oczekiwaniach swoich przyjaciół. 

Pod patronatem tych dwóch postaci radośnie rozpoczęliśmy 

przygotowania do inicjatywy sport dla pokoju zwanej popular-

nie #dla pokoju. Dzieci, Młodzież i Wychowawcy z Ziarenka 

wraz z Terapeutami Zajęciowymi Szpitala w Branicach równo-

legle pracowali nad odpowiednim przygotowaniem do tej inicja-

tywy. 

7 maja 2017 ponad 160 miast na całym świecie, poprzez sport 

uczestniczyło w modlitwie o pokój, modlitwie działania czyli 

modlitwie zanoszonej poprzez sport. Jako organizatorzy jak  

i uczestnicy sportu dla pokoju mieliśmy radość i pewność, że 

działamy w ważnej sprawie. Wszyscy nosimy w sobie pragnie-

nie pokoju, to samo pragnienie mieli także nasi patronowie. 

Piotr Jerzy Frassati jest przecież nazywany człowiekiem ośmiu 

błogosławieństw. zmierzające do okazywania miłosierdzia i bu-

dowania pokoju najpierw w sercu człowieka a potem, w efekcie 

w otoczeniu w którym żyje i wzrasta. Natomiast wrażliwość ser-

ca bp Józefa Marcina Nathana otworzyła nowe możliwości nie-

sienia pomocy choremu człowiekowi niejednokrotnie odrzuco-

nemu i niezrozumianemu przez otoczenie. Nasi patronowie 

strzegą i wprowadzają pomiędzy nami ewangeliczne błogosła-

wieństwo ,,Błogosławieni pokój czyniący albowiem oni synami 

Bożymi będą nazwani.” (Mt 5,9). 

Branice, tu biegamy dla pokoju  

W tych dobrych zawodach wySTARTowaliśmy o godz. 

13.30 .Trzeba dodać że w tym światowym wydarzeniu uczestni-

czyliśmy jako jedyni w Polsce. Utworzona na podstawie zgło-

szeń uczestników Interaktywna mapa na stronie 

www.run4unity.net pokazuje, że najbliżej Polski w tym wyda-

rzeniu było miasto Wiedeń w Austrii, Drezno w Niemczech, 

Tiszakécskei w Bułgarii. W Branicach gdzie jak mawiamy 

zaczyna się Polska wszyscy uczestnicy zgromadzili się  
w bazylice św. Rodziny tu przy sarkofagu bp Józefa Marcina 

Nathana razem pomodliliśmy się o pokój dla nas i całego świata. 

Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek przy 

sarkofagu zapalił światełko pokoju po czym od tego światełka 

zapalono znicz z którym rozpoczęli bieg nasi Ziarenkowicze, 

Pan Wicemarszałek, członkowie Kietrzańskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno Sportowego Gryf jak i wszyscy chętni. Po jednym 

okrążeniu biegacze przekazali sztafetę z światełkiem pokoju 

Ziarenkowiczom i Ci ruszyliśmy w stronę boiska. Tam zapalano 

znicz pokoju po czym nasze intencje modlitwy o pokój zostały 

poniesione przez niebieskie balony w stronę nieba i tym samym 

rozpoczęły się zajęcia i konkurencje sportowe adresowane dla 

pozostałych uczestników tego wydarzenia. Swobodna zabawa, 

tańce integracyjne, konkurencje sportowe przynosiły z minuty 

na minutę coraz więcej aktywności, a tym samym radości. 

Świetna zabawa, dobry przykład, wzajemna współpraca 

pomiędzy dziećmi a dorosłymi, zdrowymi i tymi którym 

zdrowia brakuje niewątpliwie zintegrowała, wniosła wiele dobra 

w życie małych jak i dużych. A ponieważ pogoda dopisywała to 

i trudno było to przedsięwzięcie zakończyć. Taniec belgijka 

rozruszał naprawdę wielu i zapraszająco wprowadził w kolejne 

propozycje zabaw sportowych. Dobra rywalizacja, a co się  
z tym wiąże wiele śmiesznych sytuacji przeniosło bardzo 

szybko klimat pokoju w atmosferę radości. Był też czas na 

grillowanie i dobre kiełbaski w dobrym towarzystwie. Moc 

wrażeń, entuzjazm i przekonanie, że warto budować lepszy 

świat także przez niesienie doświadczenia pokoju tworzy w nas 

do dziś duchową fotografie wspomnień z 7 maja #dlapokoju. 

Niech życzenie błogosławionego Piotra Frassatiego ,,Życzę 
przede wszystkim tego, abyś na zawsze zachował Prawdziwy 

Pokój, będący najcenniejszym darem, jakiego można na tej zie-

mi dostąpić” wypełnia się w Branicach, gdzie oddycha się Miło-

sierdziem. A błogosławieństwo bp Nathana niesione z nieba 

niech w nas pomnaża ziarenka pokoju. 

s. Małgorzata Cur  
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Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS w czerwcu … 
Wracając do wydarzeń z czerwca grupa najmłodsza MINI IM-

PULS 2 w sobotę 3.06 wzięła udział w Wojewódzkim Festiwalu 

Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN 2017 w Opolu. Tan-

cerze startowali w kategorii Street dance klasy 4-6 z układem,  

pt. "Myszka Miki". 

Grupa konkurowała z sześcioma innymi Zespołami z Wojewódz-

twa i zajęła III miejsce ! Był to ich dopiero drugi konkurs dlatego 

cieszymy się, że udało nam się wywalczyć miejsce na podium ! 

W połowie czerwca (12.06) Zespół IMPULS zorganizował uro-

czyste Zakończenie roku szkolno – tanecznego 2016/2017, na 

którym zaprezentował całoroczną pracę, sukcesy oraz umiejętności 

taneczne grupowe i solowe. Na zakończeniu zaprezentowały się 
także Grupy Taneczne SZANSA z Dzierżysławia oraz GWIAZ-

DECZKI z Włodzienina, które prowadzi Karolina Gunia. Na uro-

czystości Zespół gościł Pana Wójta Gminy Branice Sebastiana Ba-

cę, dyrekcję ZGS Panie Zenobię Majewską i Anetę Pelc, Radnych 

Gminy Branice oraz Powiatu głubczyckiego, Panią Dyrektor SP  

w Dzierżysławiu Różę Kaczmar i Pana Dyrektora SP we Włodzie-

ninie Krzysztofa Kinala oraz wielu innych gości, w tym najwier-

niejszych kibiców Zespołu – Rodziców i Dziadków tancerzy. 

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół IMPULS przygotował  

8 choreografii grupowych w różnych stylach tanecznych oraz  

8 choreografii solowych disco – dance. Autorką choreografii gru-

powych: Mini Formacji disco – dance, pt. „Too late” (juniorzy), 

„Louder” (dorośli), „Too original” (dzieci), Formacji Show Dance, 

pt. „Apki na telefon” (dzieci), „Myszka Miki” (dzieci) oraz 

„Beethoven” (dorośli) jest Jana Dragounova Markova, a autorką 
choreografii grupowych: Cheerleading i Tańca Irlandzkiego oraz 

choreografii solowych disco – dance jest Karolina Gunia. Zespoły 

SZANSA i MINI SZANSA zaprezentowały Mini Formację disco 

dance „Freaks” (juniorzy) oraz Formację Show Dance „Cyrk”,  

a Zespół GWIAZDECZKI zaprezentował Formację Show Dance 

„Na plaży”, do których choreografię ułożyła Karolina Gunia. 

Oprócz prezentacji tanecznych Zespół wręczał podziękowania dla 

sponsorów, darczyńców, pomocników, choreografów, trenerów  

i rodziców, którzy przyczynili się do wspaniałego rozwoju  

i funkcjonowania Impulsu. Początkując tradycję w zeszłym roku po 

prezentacjach wszyscy tancerze, goście i rodzice wspólnie odtań-
czyli taniec belgijski.  

Korzystając z okazji składam jeszcze raz ogromne podziękowania 

dla tych najważniejszych - fundamentów Zespołu, którymi są Pani 

Sylwia Brzozowska i Jana Dragounova Markova, za ich wkład  

w jak najlepsze funkcjonowanie Impulsu, ogromną pomoc, współ-

pracę i dobre rady.  

Dziękuję trenerom: Nicoli Michalskiej, Julii Morawiec, Kai Si-

pel, Wiktorii Suzańskiej oraz Panu Robertowi Surowskiemu za 

wielkie serca i wielką pomoc. Dziękuję wspaniałym Rodzicom, 

którzy nigdy mnie nie zawiedli i dbają razem ze mną  
o dobre imię Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls. Wszystkim za-

angażowanym, sponsorom, darczyńcom, pomocnikom bardzo dzię-
kuję za ten cudowny rok, każdy z Was przyczynił się do sukcesów 

Zespołu. 

Karolina Gunia 

Podziękowania 
Składając serdeczne podziękowania, pragniemy wy-

razić ogromną wdzięczność Wszystkim Ludziom  

dobrej woli za wsparcie finansowe oraz okazaną bezin-

teresowną pomoc w walce o zdrowie i życie naszego  

syna Dawida u którego rozpoznano rzadką chorobę 
Niemann-Pick typu C. 

Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  

we Włodzieninie, a także wszystkim zaangażowanym 

pracownikom i rodzicom za zorganizowanie Festynu 

Rodzinnego z którego dochód został przeznaczony na 

leczenie naszego syna.  

Dziękujemy rehabilitantom oraz logopedzie za po-

święcony czas, wspaniałą opiekę, zaangażowanie, życz-

liwość oraz okazane serce Dawidowi. 

W dniu 9 września o godz. 14.00 w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach odbę-
dzie się Piknik integracyjny z którego dochód zostanie 

przeznaczony na leczenie syna. Już teraz pragniemy 

podziękować Organizatorom oraz Każdemu, kto przy-

czyni się do organizacji tej imprezy.  Serdecznie zapra-

szamy i dziękujemy za okazane wsparcie!!! 

Gabriela i Grzegorz Herbut   

Darowizny celowe prosimy kierować na konto:  

FUNDACJA POLSAT PLUS BANK S.A. o/Warszawa 

Nr konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555  

Tytułem: Dawid Herbut 5158 
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Zespół Tańca Nowoczesnego Impuls został Mistrzami Europy, 
Vice Mistrzami Europy i zdobył brązowy medal!!! 

24 czerwca 2017r. najstarsza grupa Zespołu IMPULS wyje-

chała na Mistrzostwa Europy „EurOpen” Modern Dance 

Championship na Węgry. Podczas pierwszego dnia na Wę-
grzech tancerze zwiedzili kilka miejsc w Budapeszcie, m. in. 

Węgierski Parlament, Wzgórze Gellerta, Most Wolności, prze-

szli przez Centralną Halę Targową i również zatańczyli na ryn-

ku, gdzie zebrali wielkie oklaski. Późnym popołudniem skorzy-

stali z basenów w hotelu w Székesfehérvárze i spacerowali uli-

cami miasta. 

Następnego dnia Zespół wyjechał do miejscowości Balatonfü-

red, gdzie odbywały się Mistrzostwa Europy. Impuls startował 

w trzech konkurencjach tanecznych DISCO – DANCE: Group 

Adult i Junior oraz Solo Adult. W Mistrzostwach brało udział 

ponad 1300 tancerzy z Islandii, Słowacji, Węgier, Serbii i oczy-

wiście Polski wystawiając ponad 500 choreografii. 

Juniorzy oficjalnie zostali VICE MISTRZAMI EUROPY,  

w skład grupy wchodzą tancerze: Juroszek Dominika, Kawulok 

Wiktoria, Mikos Julia, Natołoczna Paulina, Pączko Dominika, 

Sanocki Marcin i Suzańska Wiktoria. 

Dorośli w swojej kategorii zdobyli BRĄZOWY MEDAL,  

w skład grupy wchodzą tancerki: Andrusiak Martyna, Gunia Ka-

rolina, Michalska Nicola, Morawiec Julia, Sipel Kaja i Witu-

szyńska Aleksandra.  

Sukces MISTRZYNI EUROPY zdobyła Karolina Gunia star-

tując Solo ! 

Serdecznie dzię-
kujemy WSZYST-

KIM, którzy trzy-

mali za nas kciuki. 

C i e s z y m y  s i ę 
ogromnie, że jest to 

nasz pierwszy taki 

wyjazd, a już udało 

nam się wywalczyć 
tak wielkie sukcesy. 

Dziękujemy za 

wsparcie Pani Dy-

rektor Zenobii 
Majewskiej oraz 

Panu Wójtowi 
Gminy Branice - 

jesteśmy dumni  

z godnego repre-

zentowania naszej 

Gminy i Powiatu 

Głubczyce, a teraz 

także kraju. Dzię-
kujemy również na-

szemu tajemnicze-

mu Sponsorowi, 

który dołożył swoją cegiełkę do wyjazdu, a także dziękujemy 

Panu Prezesowi P.P.U.H. LEMET Leonowi Pleśniak za ufun-

dowanie nam legginsów z nazwą Zespołu - ogromnie dziękuje-

my!  

Kierownik Zespołu 

Karolina Gunia 
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Program Operacyjny Pomoc  

Żywnościowa 2014-2020 współfinan-

sowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2017 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  

w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jego celami szczegółowymi są: 
a. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, 

zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 

b. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania 

pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 

c. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasada-

mi PO PŻ, 

d. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do 

objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach od 15 sierpnia 2017 roku przyjmuje oświadczenia kwalifikujące rodziny z terenu 

gminy Branice do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żyw-

nościowych. 

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, makaron 

kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidoro-

wy, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, filet 

z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy. 

Prócz wsparcia żywnościowego, OPS w Branicach realizować będzie cykliczne działania towarzyszące takie jak: warsztaty 

edukacji ekonomicznej, kulinarne, dietetyczne oraz programy o niemarnowaniu żywności. Osoby korzystające ze wsparcia 

Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacnia-

nia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na 

bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana 

jest w ramach Programu. 

Podsumowanie akcji „Czysty Aniołek” 2017 
Od maja do czerwca mieszkańcy Gminy Branice i przedsta-

wiciele lokalnych instytucji aktywnie wsparli inicjatywę, 
przynosząc najbardziej potrzebne artykuły do siedziby OPS 

w Branicach, skąd zostały przekazane 20-stu rodzinom naj-

bardziej potrzebujących pomocy.  

Zbiórka prowadzona była w ramach ogólnopolskiej akcji 

CZYSTE ANIOŁY, realizowanej 

przez Stowarzyszenie Piękne Anioły 

pod Honorowym Patronatem Pani Elż-
biety Rafalskiej Minister Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej oraz Pana 

Marka Michalaka Rzecznika Praw 

Dziecka.  

 Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom i instytucjom zaan-

gażowanym w zbiórkę środków czy-

stości, a są to w szczególności: 

- Szkoła Podstawowa we Włodzieni- 

  nie, 

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jó- 

  zefa Granda, 

- Publiczne Przedszkole w Branicach  

  z oddziałami zamiejscowymi  

   w Bliszczycach i Wysokiej. 

Aneta Kuziora 

Kierownik OPS 
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Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowal-

ności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających 

kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w ro-

dzinie, na podstawie oświadczenia złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach. 

Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016, w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żyw-

nościowym 488 osób. 

Dalszych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach urzędowania OPS: 

Poniedziałek: 7.00 – 17.00. 

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.30. 

Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program  

500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

UWAGA! Obowiązują nowe wzory wniosków! 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzin-

ne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach przy ul. Żymier-

skiego 61. W/w druki są również dostępne na stronie internetowej Gminy Branice. 

Kryterium dochodowe nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio: 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. 

• świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. lub 1200 zł. - w rodzinie 

z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stop-

niu niepełnosprawności. 

• zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. lub 

764 zł. - w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku ro-

dzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasił-

ków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”. 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  

1922 zł. 

Świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie „Za Życiem” nie jest uzależ-
nione od kryterium dochodowego. 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016. Jeżeli w roku 2016 

lub 2017 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) należy przedstawić dokument potwierdzający  

tą zmianę np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp. 

Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 
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Wizyta w Branicach rodziny Gillin z Izraela 
11 lipca 2017 roku Branice odwiedziła 

grupa 17 Żydów z Izraela. Były to niezwy-

kłe odwiedziny ze względu na motywacje, 

które skłoniły ich do przyjazdu właśnie do 

naszej miejscowości. Życie pisze nieoczeki-

wane scenariusze i tak było w tym wypad-

ku. 13 lat temu, w 2004 roku do Urzędu 

Gminy w Branicach drogą mailową wpły-

nęło zapytanie z Izraela o ewentualne ślady 

pobytu w szpitalu w Branicach w okresie 

przedwojennym kobiety żydowskiego po-

chodzenia Eli Gillin pochodzącej z Byto-

mia. Pani Jolanta Misiurka pracownik Urzę-
du Gminy przekazała mi tego maila. Archi-

walia szpitalne spłonęły w okresie działań 
frontowych w 1945 roku i dlatego do spra-

wy podszedłem sceptycznie. Przypomnia-

łem sobie, że dzieje Żydów z Branic jak  

i żydowskich pensjonariuszy szpitala były 

przedmiotem moich badań w okresie pisa-

nia dysertacji doktorskiej. Przeglądając ma-

teriały źródłowe dotyczące tego tematu, na-

trafiłem na listę 33 Żydów deportowanych  

z branickiego szpitala w grudniu 1940 roku. 

Na tej liście odnalazłem nazwisko Eli Gillin 

pochodzącej z Bytomia.  

Rozpoczęła się moja korespondencja  

z potomkami tej pani mieszkających w Izra-

elu. Przekazałem im informacje o fakcie 

wywiezienia w 1940 roku ze szpitali psy-

chiatrycznych na Śląsku chorych psychicz-

nie Żydów do miejscowości Lubiąż koło 

Wrocławia. Z Branic wywieziono 33 Ży-

dów, tym samym eliminując osoby pocho-

dzenia żydowskiego spośród pensjonariuszy 

szpitala. Z miejsca koncentracji chorych 

psychicznie Żydów w Lubiążu Niemcy zor-

ganizowali transporty śmierci do miejsca fi-

zycznej ich zagłady. Po tej informacji moja 

korespondencja z Izraelem urwała się.  
W lipcu tego roku otrzymałem z Izraela ma-

ila, w którym prawnuczka Eli Gillin, (która 

była pacjentką branickiego szpitala) poin-

formowała mnie, że po śmierci swojej 

krewnej odnalazła jej korespondencję ze 

mną z 2004 roku. Informowała również  
o przyjeździe do Polski grupy 17 osób, 

krewnych wspomnianej Eli Gillin i chęci 

ich przyjazdu do Branic i ewentualnego 

spotkania się ze mną. Tak też się stało.  

W Polsce wynajęli Busa oraz tłumaczkę  
z języka polskiego na hebrajski. Zwiedzili 

Warszawę, Kraków, Oświęcim oraz Bytom 

skąd pochodzili ich przodkowie. Następnie 

przybyli do Branic. Na spotkaniu w Izbie 

Pamięci im. bp Nathana dyr. Nazimek 

przedstawił aktualną sytuację szpitala.  

W moim wystąpieniu nakreśliłem w krót-

kim zarysie historię gminy żydowskiej  

w Bytomiu, której nie znali i następnie sku-

piłem się na warunkach pobytu w Brani-

cach chorych psychicznie Żydów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem pobytu ich krew-

nej. Posiłkując się kserokopią listu prze-

wodniczącego Gminy Żydowskiej z Gliwic 

z 1934 roku do Nathana precyzyjnie okre-

ślającego normy żywieniowe i jakościowe 

posiłków koszernych oraz opłaty za ich 

sporządzanie, wskazałem na respektowanie 

w Branicach odmienności religijnej i kultu-

rowej chorych nie będących katolikami. 

Przekazałem również informację o możli-
wości odbywania w tym czasie przez cho-

rych Żydów praktyk religijnych w szpitalu 

z udziałem duchownego żydowskiego z Ra-

ciborza. Następnie zwiedziliśmy szpital 

oraz bazylikę, w której goście zapalili 

świeczki przed grobowcem bp Nathana 

(zwyczaj taki również praktykowany jest  

w innych religiach). Na zakończenie spo-

tkaliśmy się jeszcze w Zespole Szkół Me-

dycznych, ponieważ dwie osoby z przyby-

łych zajmowały się rękodzielnictwem oraz 

terapią zajęciową i były zainteresowane 

polskimi uwarunkowaniami szkolenia  

w tym zakresie. Pozostali z rodziny Eli Gil-

lin reprezentowali różne profesje. Była wy-

kładowczyni Uniwersytetu, studenci, farmer 

zajmujący się hodowlą bydła na Wzgórzach 

Golan, emeryci oraz starsza pani ocalała  

z holokaustu na terenach Białorusi. Pocho-

dzili z różnych rejonów Izraela. Na zakoń-
czenie pobytu goście dziękując mi bardzo 

za umożliwienie odwiedzenia Branic i po-

znania ciekawej historii stwierdzili, że wła-

śnie godziny spędzone w Branicach pozwo-

liły im poznać nieznane elementy rodzinnej 

tożsamości. Pobyt w Branicach uważali za 

najważniejszy etap podróży do Polski.  

Z Branic grupa udawała się do Niemiec, do 

miejscowości Pirna (zamek Sonnenstein). 

Uważali, że w tej miejscowości została po-

zbawiona życia ich prababka. Informacje  

o tym miejscu kaźni i eksterminacji w nim 

chorych psychicznie ze szpitala w Brani-

cach uzyskali w dziale dokumentacji holo-

kaustu w Jerozolimie. Wyjaśniłem, że  

w świetle znanych mi dokumentów w gru-

pie około 400-500 chorych psychicznie wy-

wiezionych ze szpitala w Branicach i zaga-

zowanych w Pirnie nie było Żydów (oprócz 

dziadka B. Degen, autorki książki Leuch-

tende Irrsterne – das Branitzer Totenbuch). 

W niemieckich dokumentach podawano 

miejscowość Chełm jako miejsce ekstermi-

nacji chorych psychicznie Żydów z miejsca 

ich koncentracji w Lubiążu. Pobyt w Brani-

cach rodziny Gillin zaplanowany był na  

2 godziny, a przeciągnął się do 6 godzin. 

Przy pożegnaniu usłyszałem wiele ciepłych 

słów i chęć spotkania podczas mojego 

ewentualnego następnego udziału w mara-

tonie w Izraelu.  

Przyjazd do Branic grupy Żydów szukają-
cych swoich rodzinnych koneksji dla mnie 

osobiście był potwierdzeniem przekonania 

o tożsamych przesłankach, bez względu na 

religię i narodowość, kierujących ludźmi w 

poszukiwaniu swoich rodzinnych korzeni. 

Takie były między innymi motywy moich 

wyjazdów na Ukrainę, czy tez do Kazach-

stanu.  

Benedykt Pospiszyl 
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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. 774868250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych 

przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice 

Oznacze-

nie  

(nr dział-

ki)  

i KW 

Pow.  

i położenie 

 

Przeznacze-

nie w planie 

(P)/studium 

(S) 

opis 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza 

do przetar-

gu 

Wadium 

/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

42 

  

KW nr 

OP1G-

/0002830

2/6 

  

0,1054 ha 

+ budynek 

34 m2 

  

Wiechowi-

ce 

(S) teren za-

zabudowan-

ny/ zainwe-

stowany 

Działka nieużytkowana, zaro-

śnięta, zabudowana budynkiem 

gospodarczym o pow. 34 m2 zu-

żytym w 85%. 

Dojazd drogą o nawierzchni as-

faltowej, kształt mało korzystny. 

01.09.2017 

  

godz.10:00 

9 332,60 zł  

+ VAT  

według obo-

wiązującej 

stawki. 

1 000.00 zł 

wpłata do  

28.08.2017 

Sprzedaż w formie 

II przetargu ustne-

go nieograniczone-

go. 

587/4 

 

KW: 

OP1G/ 

0002389-

3/0 

0.2552 ha 

 

Lewice 

(S) teren 

rolniczej 

przestrzeni 

produkcyj-

nej 

Grunt orny (RIIIb i RIVb) 

kształt działki korzystny, dojazd 

droga gruntową. 

12.09.2017 

godz.10:00 

12 278,79zł 

podlega 

zwolnieniu  

z podatku 

VAT. 

1 300.00 zł 

wpłata do  

06.09.2017r 

Sprzedaż w formie 

III przetargu ustne-

go nieograniczone-

go. 

O B W I E S Z C Z E N I E  

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

(t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 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 22.09.2017 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 01.09.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp Oznaczenie  

i KW 

Pow. 

 (ha/m2) 

położe-

nie 

Przeznacze-

nie w planie 

(P) /studium 

(S) 

opis 
Cena w zło-

tych 
uwagi 

1 216/1 

  

KW nr 

OP1-

G/00036896/

5 

0,0496ha Wysoka (S) teren za-

zabudowan-

udowany/ 

zainwesto-

wany 

Działka stanowiąca teren przeznaczony do 

zabudowy (Bp), kształt działki korzystny, 

niweleta lekko pochyła. Dojazd drogą  
o nawierzchni brukowej. 

6487,40 zł 

− VAT 

wg 

obo-

wiązu

jącej  

staw-

ki. 

Sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz poprawy wa-

runków zagospoda-

rowania nierucho-

mości sąsiedniej  

tj. działki nr 217  

w Wysokiej. 

2 1310 

  

KW nr 

OP1G/-

00018594/6 

Część bu-

dynku o 

pow. 24-

4,21 m² 

Włodzie-

nin 

(S) teren za-

zabudowan-

any/ zainwe-

stowany 

Część budynku mieszkalnego kilkurodzin-

nego dotychczas nieużytkowana. Budynek 

dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony  

z poddaszem nieużytkowym, dach kryty 

dachówką ceramiczną, stolarki drzwiowej 

brak, stolarka okienna częściowo drewnia-

na, częściowo brak. Brak tynków we-

wnętrznych, podłóg, instalacji wewnętrz-

nych, urządzeń. Stopień zużycia 50%. 

110 000,00 zł 

+ VAT wg 

obowiązują-
cej  stawki. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

nieużytkowanej czę-
ści budynku wraz  

z udziałem w działce 

1310. 

3 149/22 

pow. 0,2671 

ha udział  

w gruncie  

88/10000 

KW nr OP1-

G/00029038/

1 

Lokal 

mieszkal-

ny 

19,91m2; 

piwnica 

3,33m2 

Branice 

ul. Ogro-

dowa 

3D/5 

(S) teren za-

zabudowan-

wany/ zain-

westowany 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze 

budynku wielorodzinnego, składający się 
z 1 pokoju, przedpokoju i łazienki z WC 

do mieszkania przynależny. Posiada insta-

lację wodną, elektryczną, gazową, kanali-

zację sanitarna i CO. 

19 340,00 zł 

podlega 

zwolnieniu  

z podatku 

VAT. 

  

Sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym  

na rzecz głównego 

najemcy. 
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W lipcu 2017r. 

Urodzili się 

1. Kaczmarek Antoni - Włodzienin. 

2. Kot Oskar - Jędrychowice. 

3. Mikler Miłosz - Włodzienin-Kolonia. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  

małżeński 
1. Małgorzata Białas (Dzbańce-Osiedle) - 

Sebastian Andrejczuk (Dzbańce-Osiedle). 

2. Łukasz Białas (Dzbańce-Osiedle)  

- Patrycja Kodura (Dzbańce-Osiedle). 

3. Anna Churas (Bliszczyce)  

- Łukasz Twardawa. 

4. Kamila Czepczor (Branice)  

- Krzysztof Bernat. 

5. Łukasz Golinowski (Branice)  

- Martyna Lach. 

6. Adam Kozina (Branice)  

- Agnieszka Wiśniewska. 

7. Natalia Gaczyńska (Michałkowice)  

- Brian Malota. 

8. Marek Mokrzycki (Branice)  

- Edyta Wiśniewska. 

9. Wojciech Żłobicki (Jędrychowice)  

- Paulina Haładus. 

   Wielu szczęśliwych  

                  wspólnych lat życia! 

Odeszli 

1. Krokosz Jan - lat 77, Boboluszki. 

2. Koziura Maria - lat, 92 Branice. 

3. Grima Maria - lat 79, Wysoka. 

4. Kot Krystyna - lat 85, Branice. 

5. Lenartowicz Bolesława - lat 70, Włodzie-

nin. 

6. Załanowska Stanisława - lat 90, Wysoka. 

7. Matuszewska Marianna - lat 81, DPS 

Dzbańce. 

8. Grabara Maria - lat 68, DPS Bliszczyce. 

   Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  

jest 6524 mieszkańców,  

w tym 3335 kobiet. 

W lipcu 2016 r.  
było nas 6659 osób. 


