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Konkursy przedmiotowe rozstrzygnięte
Po feriach zimowych w Szkole Podstawowej w Branicach
odbyły się etapy gminne konkursów z różnych przedmiotów,
w których uczestniczyli uczniowie z dwóch szkół: Branic i Włodzienina. W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone
w placówkach etapy szkolne i z nich wyłoniono najlepszych
uczniów z danej dziedziny.
Najpierw odbył się konkurs z języka polskiego. I już tutaj
uczennica z naszej szkoły odniosła sukces. Pierwsze miejsce
zajęła Milena Pietrzyńska z SP w Branicach, a tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się
16 lutego w Opolu. Gratulacje dla niej i dla jej opiekuna
– p. Teresy Czyszczoń. Życzymy dalszych sukcesów! Następne
miejsce na podium zajął Maciej Dereń.

Zuzanna Wiecha z SP w Branicach
- zdobywczyni I miejsca w konkursie języka angielskiego

Milena Pietrzyńska z SP w Branicach
- zdobywczyni I miejsca w konkursie j. polskiego

Uczestnicy konkursu z języka angielskiego w trakcie rywalizacji

Uczestnicy konkursu języka polskiego

Na drugi dzień przeprowadzono konkurs z języka angielskiego, w którym pierwsze miejsce „wywalczyła” Zuzanna Wiecha,
drugie – Maciej Dereń, a trzecie – Milena Pietrzyńska i Yagoda
Siwczyk. Opiekunem tych uczniów jest p. Elwira Kopczyńska.
Trzeci przedmiot, w którym uczniowie wykazywali się swoją
wiedzą, to matematyka. Najlepszy w tej dziedzinie okazał się
Maciej Dereń, a jego opiekunem jest p. Alina Szpiech.
25 stycznia odbył się konkurs z historii. Tutaj pierwsze miejsce otrzymał Maciej Dereń, którego opiekunem jest p. Zenobia
Majewska.

Uczestnicy konkursu matematycznego

Ostatni konkurs na etapie gminnym to konkurs z biologii.
Na podium „stanęły”: Milena Nawaryńska (I. miejsce), Milena
Tokarz (III. miejsce), a przygotowywała ich p. Alicja Alferowicz.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i podziwiamy ich wiedzę
oraz umiejętności.
Agnieszka Lisiak – nauczycielka SP w Branicach
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W branickim przedszkolu zawsze aktywnie i twórczo
Styczeń to miesiąc kojarzący się z nowym rokiem, zimą
oraz... Babcią i Dziadkiem. Ten czas zawsze jest momentem
intensywnych przygotowań w Publicznym Przedszkolu
w Branicach każdej grupy do występów z okazji Święta Najważniejszych osób - BABUNI I DZIADZIUNIA.

Niestety w tym roku pandemia odcisnęła piętno w każdej
sferze życia i nie ominęła również życia przedszkolnego,
pozbawiła możliwości wspólnego spotkania i świętowania,
a ponieważ nie mogliśmy pominąć okazji by kolejny raz zapewnić jak bardzo kochamy naszych Dziadków i w myśl:
„Dla chcącego nic trudnego” występy z okazji tego szczególnego dnia zostały przeniesione w sferę wirtualną. Przedszkolaki zaprezentowały dla dziadków tańce, śpiewy oraz wiersze, a prezenty doręczyły do rąk własnych osobiście. Możemy się tylko domyślać, że uściski i buziaki były czułe jak
zawsze. Nasza cała przedszkolna załoga raz jeszcze życzy
wszystkim Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, bo wszyscy
wiemy, jakie jest ono ważne. Dużo radości każdego dnia, bo
przecież to uśmiech jest dla nas wszystkich najcieplejszym
promieniem słońca, nawet gdy za oknem szaruga; dużo miłości, bo każdy z nas potrzebuje jej do życia, i spełnienia
wszystkich marzeń – pamiętajcie drodzy Dziadkowie, że na
marzenia zawsze jest dobry czas!
Społeczność naszego przedszkola ma wielkie serce. Rodzice i personel pokazali to podczas kolejnego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazując kwotę
1053,50zl.

Serdecznie Dziękujemy za okazane serce i kolejną mobilizację. Nie możemy wątpić, ze takimi czynami i dobrym przykładem mamy gwarancję, że Nasze Dzieci wyrosną na wrażliwych i dobrych Ludzi.

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach
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O Starku, Branicach i obwarzanku
Pozwalam sobie na skomentowanie tego faktu z dwóch powodów. Po pierwsze, pragnę serdecznie podziękować wszystkim za
ogrom życzliwości, wyrazy uznania i wsparcie. Po drugie, chcę
podzielić się odczuciem lokalnej wspólnoty, które stało się moim udziałem, i wyrażało się w powtarzających się często opiniach, że „jest to też sukces naszej gminy, naszej szkoły”. Poczucie wspólnoty w lokalnym środowisku jest dla mnie bowiem
bardzo ważne i cenne.

11 grudnia ubiegłego roku na stronie facebooka Szkoły Podstawowej w Branicach ukazała się wiadomość o przyznaniu mi
tytułu doktora nauk społecznych w dziedzinie nauk socjologicznych. Promotorem dysertacji naukowej pt. „Małżeństwo i rodzina w praktyce duszpasterskiej i twórczości Maurusa Starka
(SDS). Historyczne studium z nauk o rodzinie” był ks. prof. dr
hab. Piotr Jaskóła (Uniwersytet Opolski), a recenzentami:
ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki (Uniwersytet Szczeciński) i ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek (Papieski Wydział
Teologiczny we Wrocławiu). Obrona pracy odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Człowiek nie jest wszak bytem zawieszonym w próżni. Jego
życie, decyzje, wybory są uwarunkowane szeregiem czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, a także kontaktem z osobami,
które spotyka na swej drodze. I o ile w ogóle uzyskanie tytułu
doktora nauk społecznych uznaję za sukces, to przede wszystkim w sensie promocji wiedzy o historii mojej „małej Ojczyzny”, za jaką uważam gminę Branicę. Jej przeszłość to w znacznym stopniu terra incognita. Przez badaczy polskich ze względów historycznych i politycznych była ona pomijana jako niemiecka. Z kolei wśród badaczy niemieckich przez długie lata nie
była ona podejmowana, m.in. ze względu na brak dostępu do
materiałów źródłowych. A przecież warta jest poznania i wbudowania jej w kształtującą nas „pamięć kulturową”, na którą
składają się miejsca, osoby, zdarzenia i teksty kultury. Tylko
szacunek dla przeszłości i patrzenie na historię jako złożony
proces społeczny pozwala nam lepiej interpretować teraźniejszość, co w naszych czasach manipulacji medialnej jest szczególnie ważne.
Przedmiotem mojej dysertacji była naukowa analiza twórczości związanego z Branicami niemieckiego teoretyka duszpasterstwa rodzin Maurusa Starka, ale również opracowanie jego
praktycznych działań w tym zakresie. Ze smutkiem muszę
stwierdzić, że pamięć o „pewnym salwatorianinie”, jak sam siebie często określał Maurus Stark, nie przetrwała próby czasu
i zawirowań historii. Podobnie zresztą jak pamięć o wielu innych wybitnych postaciach związanych z historią naszych terenów, by wspomnieć chociażby bł. Richarda Henkesa, Józefa
Kentenicha, Karla Schrammela, Ludwiga Hillera czy Cypriána
Lelka. Zgodnie z przysłowiem „Cudze chwalicie, swego nie
znacie” są oni mało znani właśnie tu, gdzie żyli i działali. Podobnie dzieje się z niezwykle cennymi dziełami sztuki i architektury, z którymi my, braniczanie, obcujemy na co dzień, nie
zdając sobie często (niestety!) sprawy z ich wartości.
W książce „Bogaty w miłosierdzie” tak pisał Stark o życiu
i działalności biskupa Józefa Marcina Nathana: „W gazetach
codziennie pojawiają się wiadomości o (…) »gwiazdach«
i »gwiazdeczkach« (…), mało znaczących drobnostkach i sensacyjnych doniesieniach. Naprawdę wielkie osobistości pozostają
zwykle w cieniu i o nich się milczy. Oni nie dbali o swój wizerunek publiczny. Oni chcieli tylko służyć i wykonać święty obowiązek względem rodziny ludzkiej”. Zadziwiające, jak stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do wyżej wymienionych
wybitnych osób związanych z przeszłością naszej „małej Ojczyzny”. Mam nadzieję, że pamięć o nich będzie odbudowywana,
białe plamy w historii zostaną wypełnione treścią, a cenne zabytki kultury docenione. Józef Piłsudski twierdził, „że Polska
jest jak obwarzanek. Wszystko, co dobre, jest na obrzeżach”.
Dla mnie Branice to właśnie taki pyszny obwarzanek, tylko nie
zawsze doceniamy jego wspaniały smak.

Zaskoczyło mnie bardzo zainteresowanie tym zdarzeniem
w naszym środowisku lokalnym, ilość polubień i pozytywnych
komentarzy pod wpisem, a także liczne gratulacje składane mi
osobiście, sms-ami lub telefonicznie.

Mam nadzieję, że artykuł o bohaterze mojej pracy doktorskiej,
ojcu Maurusie Herbercie Starku będzie pierwszym odcinkiem
cyklu, który choć w części pozwoli ten smak poznać.
Urszula Sipel-Wiecha
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Ojciec Maurus Heribert Stark
– zapomniany duszpasterz rodzin
wi duszpasterstwa rodzin, biskupowi Józefowi Marcinowi Nathanowi, biskupowi pomocniczemu Ołomuńca i Wikariuszowi
Generalnemu Branic na Górnym Śląsku”.
Już podczas pierwszego spotkania z ks. Nathanem o. Stark
opowiedział mu o swych doświadczeniach związanych z apostolatem rodzin, zwłaszcza z organizacją Eucharystycznych Tygodni Rodzin. Wikariusz generalny z wielkim zainteresowaniem
wysłuchał relacji salwatorianina i poprosił o przygotowanie referatu na ten temat dla księży: „››Ojcze, zainspirował mnie dzisiaj ojciec do przemyślenia bardzo ważnych kwestii! Dziękuję
za te impulsy! Czy jest ojciec gotów za osiem dni przed wszystkimi kapłanami regionu głubczyckiego tu, w Branicach, przedstawić swoje doświadczenia związane z przeprowadzeniem Eucharystycznych Tygodni Rodzin?‹‹ Byłem zszokowany!... ››
Księże prałacie, mam wprawdzie tylko 8 dni na przygotowanie,
ale jeśli ksiądz prałat obdarzy mnie swoim zaufaniem, to chętnie…‹‹”.

Maurus Herbert Stark urodził się 18 kwietnia 1908 r. w Berlinie. Kształcił się w Liceum Wernera Siemensa w Berlinie
i w Humanistycznym Liceum Ojców Salwatorianów w Klasztorze Steinfeld/Eifel. Następnie studiował filozofię i teologię
w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Passau. Stark
wcześnie dokonał życiowego wyboru drogi zakonnej. Mając
zaledwie siedemnaście lat, wstąpił do salwatorianów, a 25 marca 1930 r. złożył śluby zakonne. 29 czerwca 1934 r. w katedrze
w Passau przyjął święcenia kapłańskie.
Już jako student zajmował się prasą katolicką.
P r a c o wa ł
w Centralnym Urzędzie Prasowym zakonu salwatorianów
w Berlinie, a następnie przez trzy i pół
roku był współpracownikiem prałata
Hermanna Klensa
i wikariusza katedralnego Kaspara Schulte, z którymi − pod
kierunkiem arcybiskupa Kaspara Kleina
– zajmował się Duszpasterstwem Rodzin
w diecezji Paderborn
i sąsiednich diecezjach.
Maurus Heribert Stark w 1924

Był współorganizatorem Eucharystycznych Tygodni Rodzin
oraz kursów dla narzeczonych w wielu niemieckich i austriackich diecezjach. Te formy apostolatu rodzin cieszyły się w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku dużą popularnością na obszarach niemieckojęzycznych.
Po dojściu do władzy nazistów schronił się w 1939 r. u swych
współbraci salwatorianów na Cwilinie i wkrótce rozpoczął
współpracę z późniejszym biskupem Józefem Marcinem Nathanem, założycielem kompleksu opiekuńczo-leczniczego dla osób
upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie zwanego
„Miasteczkiem Miłosierdzia”. Ten etap jego życia jest dla nas,
braniczan szczególnie ważny. Stark był pomysłodawcą i współorganizatorem Eucharystycznych Tygodni Rodzin w części sudeckiej Rzeszy Niemieckiej. Opracował zakrojony na szeroką
skalę plan przeprowadzenia na całym obszarze diecezji Tygodni
Rodzinnych, przygotował praktyczne dyrektywy do ich realizacji i samodzielnie przeprowadził je w wielu parafiach na terenach między Berlinem a Karyntią. Oprócz tego założył Apostolat Matek i prowadził Tygodnie Wychowawcze. Przez sześć lat
kierował Referatem Duszpasterskim ds. Rodziny w części Diecezji Ołomunieckiej należącej do Wikariatu Generalnego w Branicach. Był również członkiem Rady Diecezjalnej Arcybiskupiego Wikariatu Generalnego w Branicach. Tak jak w dzieciństwie i młodości proboszcz Klemens August von Galen, późniejszy „Lew z Münster”, kardynał i błogosławiony Kościoła
katolickiego, był dla Starka wzorem i ojcem duchownym, tak
w wielu dojrzałym był nim z pewnością Józef Marcin Nathan.
W dedykacji do swej książki Gottes Wortandie Familie (Słowo
Boże do rodziny) napisał: „Z wyrazami wdzięcznej pamięci temu, który był ojcem i przyjacielem, niestrudzonemu mecenaso-

Opinia bpa Józefa Marcina Nathana o Maurusie Starku
19.10.1945

Trudno dokładnie oszacować, ilu wiernych z liczącego ponad
73 000 Wikariatu Generalnego wzięło w tych akcjach udział, ale
bez wątpienia odsetek ten był bardzo wysoki: „Eucharystyczne
Tygodnie Rodzin cieszyły się (…) ogromnym zainteresowaniem
górnośląskich wiernych (…). Do konfesjonałów ustawiały się
długie kolejki wiernych, którzy równie tłumnie przystępowali
do Komunii św.”. Dużym zaskoczeniem dla duchownych zaangażowanych w organizację Eucharystycznych Tygodni Rodzin
był masowy udział w tych akcjach duszpasterskich wiernych w
Kraju Sudeckim (Sudetenland), zwłaszcza w tzw. Ziemi Hulczyńskiej (Hultschiner Ländchen), która od niedawna podlegała
jurysdykcji Nathana. Stark był nawet przestrzegany przez du5
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chowieństwo, aby zrezygnował z planów organizacji na tych
terenach Tygodni Rodzinnych: „››Niech ojciec nie liczy na powodzenie Eucharystycznych Tygodni Rodzin w Kraju Sudeckim…‹‹ − ostrzegali górnośląscy kapłani − ››…bo tam już religia katolicka właściwie nie istnieje!‹‹”. Akcja duszpasterska
w ramach apostolatu rodzin okazała się tu jednak – wbrew
wcześniejszym obawom – pełnym sukcesem.
Ogromne powodzenie tej akcji katolickiej nie pozostało bez
echa w innych diecezjach. Biskupi Wrocławia, Berlina, Königgrätz (dzisiejszy Hradec Králové), Klagerfurtu, Schneidemühl
(dzisiejsza Piła) zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie podobnych akcji duszpasterskich na ich terenie, co wkrótce nastąpiło.
W ten sposób zasięg terytorialny akcji duszpasterskiej kierowanej przez Starka znacznie się poszerzył i obejmował parafie od
Berlina i Wrocławia, poprzez dzisiejsze Morawy aż po Karyntię.
Sam Stark pisał o zasięgu akcji duszpasterskich w ten sposób:
„Zespół 30 diecezjalnych i zakonnych kapłanów przeprowadził
dzięki wspaniałomyślności biskupa Nathana ponad tysiąc takich
nadzwyczajnych akcji duszpasterskich. Na południu aż po ››mur
Karawanków‹‹ w Karyntii i aż po Bałtyk na północy w biskupstwie berlińskim, w biskupstwie Hradec Kralove, a także w dekanatach leżących poza granicami protektoratu, w obrębie wielkiego biskupstwa wrocławskiego, gdzie akcje te były szczególnie popierane przez sufragana Ferchego i dyrektora Caritasu
Zinkego, oraz w prałaturze pilskiej, którą kierował prałat dr
Franz Harz – wszędzie pojawiali się nasi współbracia, głosili
bardzo wyważone i rozsądne kazania, szkolili duchowieństwo
i znikali, zanim wyśledzili ich naziści”.
Działalność Starka była źle postrzegana przez nazistów.
23 maja 1942 r. RSHA (Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)
zabronił mu głoszenia kazań na terenie całej Rzeszy Niemieckiej. Groziło mu również wywiezienie do obozu koncentracyjnego.

Po zakończeniu II wojny światowej Stark został wysiedlony ze
Śląska do Niemiec. Podjął się trudnego zadania duszpasterstwa
wypędzonych. Kierował ośrodkiem prasowym Centrum Pomocy
Wypędzonym dla Berlina i Radzieckiej Strefy Okupacyjnej
w Niemczech. W 1947 r. wydał list pastoralny „Brak Ojczyzny
a duszpasterstwo”, w którym podjął temat duszpasterstwa Niemców wypędzonych ze swej „Małej Ojczyzny”.
W roku 1949 zaproszony został przez Wydział Kulturalny
Francuskiej Strefy Okupacyjnej oraz Międzynarodową Unię
Organizacji Rodzin z siedzibą w Paryżu na kongresy i obrady do
Rzymu, Paryża, Londynu, Brukseli i Hagi. Stark był współzałożycielem Federacji Rodzin Niemieckich Katolików – organizacji, która nieprzerwanie od 1953 r. działa na rzecz rodzin
w Niemczech i na całym świecie. Brał udział w wielu konferencjach w Europie, Ameryce Południowej i Afryce, przyczyniając
się do rozwoju duszpasterstwa rodzin i pomocy rodzinie w wielu
krajach.
Ten wybitny familiolog jest autorem wielu
cennych książek na
temat duszpasterstwa
rodzin, z których
część nie została nigdy opubliko wana
i dostępna jest wyłącznie w archiwach
w formie maszynopisów. Oprócz tego był
również bardzo aktywnym publicystą,
specjalizującym się
w tematyce małżeństwa i rodziny. Stark
napisał monografię
o założycielu swego
zgromadzenia o. Janie
Baptyście Jordanie,
a także wspomnienia
Maurus Heribert Stark ok. roku 1966
o biskupie Józefie
Marcinie Nathanie, które w polskim tłumaczeniu zatytułowane
zostały „Bogaty w miłosierdzie”. Wielką popularnością cieszy
się także jego „Domowy leksykon rodziny katolickiej”, który
doczekał się aż sześciu wydań. Stark zmarł jako „zapomniany
duszpasterz rodzin” 4 lipca 1984 r. w Hamburgu i pochowany
został w Steinfeld/Eifel.
Na jego grobie
znajduje
się
prosty napis:
PATER
MAURUS
STARK
1908-1984.

Wezwanie na przesłuchanie z Tajnej Policji Państwowej,
Oddział w Karniowie (czeski Krnov, niem. Troppau), 27.08.1942 r.

Urszula
Sipel-Wiecha
6

Informator Branicki

W Branicach też grała WOŚP
31 stycznia odbył się już 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka zostanie przeznaczona na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Niestety, w tym roku nie mogliśmy „grać”, jak zawsze na
imprezie w hali sportowej w Branicach. Z powodu pandemii
musieliśmy ograniczyć nasze działania do zbierania funduszy do
puszek, które pojawiły się w kilku miejscach. W SP w Branicach zbiórkę pieniędzy wsparli uczniowie klas I-III, ich rodzice,
pracownicy szkoły oraz dzieci z Akademii Piłkarskiej ORZEŁ
Branice, a także mieszkańcy gminy. I tak we współpracy z Wójtem Gminy Branice i Publicznym Przedszkolem w Branicach
udało nam się zebrać kwotę 3117,25 zł.
Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom!
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach

7

Informator Branicki

8

Informator Branicki

OGŁOSZENIE
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.
1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza II 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: 07.04.2021 r.
6/ Termin wpłaty oraz wysokość zaliczki: 73 000,00 zł wpłata do 07.04.2021 r.
7/ Termin przeprowadzenia rokowań: 12.04.2021 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 zakończyły 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 budynkiem 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. Urzędu
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 7 kwietnia 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 wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.
Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, nie później niż trzy dni robocze 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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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:

Pow.
Oznaczenie (nr
i położedziałki ) i KW
nie

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Działka nr 328/- 0,1180 ha
Turków
101

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem

Działka zlokalizowana jest wewnątrz
wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta pozioma.
Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Dojazd
do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie
techniczne – wodociąg i energia
elektryczna.

18 000,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku
VAT)

0,0500 ha
Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem

Działka o klasoużytkach Bp i S - RII
Czynsz roczny
z przeznaczeniem na użytkowanie
27,50 zł (podlega zwolnieniu z
rolnicze. Kształt działki średnioko- podatku VAT) + podatek od nierurzystny.
chomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 30 września danego
roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

0,0500 ha
Turków

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem

Działka o klasoużytkach Bp i S - RII
Czynsz roczny
z przeznaczeniem na użytkowanie
27,50 zł (podlega zwolnieniu z
rolnicze. Kształt działki średnioko- podatku VAT) + podatek od nierurzystny.
chomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 30 września danego
roku
Grunt o klasoużytkach RII i RIIIa z
Czynsz roczny
przeznaczeniem a użytkowanie rolni- 242,00 zł (podlega zwolnieniu z
cze. Kształt działek korzystny. Do- podatku VAT) + podatek od nierujazd drogą gruntową.
chomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 30 września danego
roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

OP1G/00028529/3

Cześć działki nr
360/118
KW nr OP1G/00022766/4

Cześć działki nr
360/118
KW nr OP1G/00022766/4

Działka nr 342
Działka nr 343

0,1800 ha
0,2600 ha
Boboluszki

(S) obszary rolne

OP1G/00023458/9

Uwagi
Sprzedaż w formie
przetargu ustnego
nieograniczonego.

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

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 31.03.2021 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 10.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

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

Działka nr
246/4
OP1G/00021372/8

Pow.
i położenie

2,8418 ha
Branice

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

(P) teren
obiektów produkcyjnych

Termin przetargu

Opis

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Działka położona jest
06.04.2021r 500 000,00 75 000,00 zł
w strefie peryferyjnej wsi
zł +VAT
gminnej Branice w sąwedług
obo- wpłata do
godz. 11:00
siedztwie zabudowy po
wiązującej 31.03.2021r.
stawki
byłej cegielni oraz sąsiedztwie gruntów ornych.
Nieruchomość stanowi
grunty orne klasy IVa.
Kształt działki korzystny
– regularny wielokąt, niweleta płaska. Brak uzbrojenia działki. Nieruchomość przeznaczona jest
na inwestycje związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Uwagi

Sprzedaż
w formie I przetargu ustnego
nieograniczonego.

Informator Branicki
Oznaczenie (nr
działki)
i KW

Pow.
i położenie

Działka nr 373/2 0,1445 ha
Wódka
OP1G/00031428/9

Działka nr 22/1
OP1G/00015025/6

Działka nr 24

0,0712 ha
Niekazanice

0,2300 ha
Niekazanice

OP1G/00006731/2

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

Termin
przetargu

Opis

Cena
Wadium
wywoławcza
/zł/
do przetar- i termin wpłagu
ty

Uwagi

(S) R- obszary rolne

Działka zlokalizowana jest
17.03.2021
na skraju wsi w pobliżu kościoła, zabudowań mieszkal- godz. 11:00
nych i gruntów ornych.
Kształt działki korzystny
regularny wielokąt, niweleta
lekko pofalowana. Działka
porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drzewami.
Dojazd do działki drogą o
nawierzchni asfaltowej. Brak
uzbrojenia technicznego.

18 119,00 zł
(podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT)

2 000,00 zł
wpłata do
12.03.2021 r.

Sprzedaż
w formie I przetargu ustnego
nieograniczonego.

(S) RMMobszary zabudowy wsi z
preferencją
zabudowy
związanej z
rolnictwem,
R- obszary
rolne

Nieruchomość zlokalizowana 17.03.2021
jest bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach
godz. 10:00
mieszkalnych. Kształt działek korzystny wielokąt regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki w porośnięte
są dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do
działek wąską drogą utwardzoną kamieniem polnym.

21 000,00 zł
(podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT)

2 100,00 zł
wpłata do
12.03.2021 r.

Sprzedaż
w formie III
przetargu ustnego nieograniczonego.

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:

Oznaczenie
Przeznaczenie
Pow. i poło(nr działki ) i
w planie
żenie
KW
(P)/studium (S)
Część działki nr 0,1000 ha
285/5
Bliszczyce

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Uwagi

(S) w części obszary
zabudowy wsi z
preferencją zabudowy związanej z
rolnictwem, a w
części obszary rolne

Działka o klasoużytkach RII
i RIIIa. Kształt nieruchomości korzystny, dojazd drogą utwardzoną,
przeznaczenie rolnicze.

Czynsz roczny
55,00 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej
stawki
Płatność do 30 września danego
roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 205/3 0,1427 ha
Branice
KW nr OP1G/00021372/8

(S) obszary rolne

Działka rolna klasy RII o korzystnym kształcie. Dojazd drogą asfaltową.

Czynsz roczny
78,49 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej
stawki.
Płatność do 30 września danego
roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 772/2 0,2900 ha
Branice
OP1G/00018746/7

(S) obszary zielone Działka o klasoużytkach ŁII i ŁIV
z przeznaczeniem na użytkowanie
rolnicze. Kształt działki średniokorzystny.

Czynsz roczny
84,00 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej
stawki.
Płatność do 30 września danego
roku

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 510/1 0,5300 ha
Bliszczyce
OP1G/00032724/1

(P) tereny rolnicze

OP1G/00023807/1

Grunt o klasoużytkach RII, RIIIa,
Użyczenie nieruchomości – zwol- Przedłużenie umoRIVa, Lzr-RIVa. Kształt działki
nione z opłat.
wy na okres 5 lat.
korzystny. Dojazd drogą gruntową.

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 26.03.2021 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 05.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Okolice Branic w zimowej szacie

Foto: Janusz Kaczmarek
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