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„Złote Gody” w Gminie Branice 
„Najważniejsze jest aby gdzieś istniało to, czym się żyło; 

i zwyczaje, i święta rodzinne, i Dom pełen wspomnień.” 
Antoine de Saint-Exupery 

Ze względu na istniejącą sytuacje pandemiczną, obchody jubi-
leuszu „Złotych Godów” tym razem miały nieco inny wymiar.  

Jubilatom, którzy w 2020 roku obchodzili swoje święto, przy-
znane przez Prezydenta RP odznaczenia oraz skromne upominki 
Wójt Gminy Sebastian Baca oraz kierownik USC Jolanta Mi-
siurka wręczyli w ich domach.  

W 2020 roku następujące pary obchodziły 50 rocznicę ślubu: 
Stanisław i Krystyna Dachton z Dzierżkowic,  Edward i Janina 
Gospodarczyk z Wysokiej, Leon i Helena Wilsz z Lewic, Jan  
i Halina Tril oraz Zygmunt i Jolanta Michałków z Bliszczyc  
a także Franciszek i Władysława Dudek, Jan i Janina Mazurkie-
wicz, Jan i Stanisława Prusaczyk, Franciszek i Eugenia Szysz-
kowscy oraz Józef i Stanisława Żywina z Branic. 

Świętowanie pięćdziesiątej rocznicy ślubu jest niezwykłym 
wydarzeniem. Jubilaci swym życiem na co dzień dają świadec-
two trwałości i wielkości małżeństwa i rodziny. Wielką sztuką 
jest wytrwanie przez pół wieku w codziennej trosce o dom oraz 
o wychowanie i wykształcenie dzieci. 

Patrząc na zmęczone dłonie, ale promienne twarze Jubilatów 
trzeba pochylić się nad ludzkim życiem, realizowanym w kon-
kretnym małżeństwie i rodzinie. Należy uzmysłowić sobie, że 
życie jest szansą, którą warto wykorzystać, wysiłkiem, który 
warto podjąć i bogactwem, którym można się z innymi dzielić. 

Szanowni  Jubilaci, dziękując Wam, za trud i wysiłek włożony 
w te wszystkie wspólne lata wyrażamy swój podziw i uznanie 
oraz   życzymy jak najlepszego zdrowia i  pogody ducha na wie-
le następnych lat. 

Jolanta Misiurka 

Dzień Sołtysa 
W dniu 11 marca 2021 r. z okazji Dnia Sołtysa Wójt spotkał 

się z sołtysami z terenu naszej gminy.  
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Na spotkanie przybyło 17 z 21 sołtysów, którym Sebastian 
Baca przekazał informacje na temat planowanych inwestycji 
drogowych, w świetlicach wiejskich czy na placach zabaw  
w poszczególnych sołectwach, oraz różnych drobnych inwesty-
cji, ale bardzo ważnych dla mieszkańców konkretnych sołectw. 

Prezentacja zawierała także informacje nt. złożonych projektów 
oczekujących na decyzje grantodawców, jak i planowanych do-
piero do złożenia w bieżącym roku. 

Następnie Sekretarz Katarzyna Herbut przekazała informację 
na temat możliwości wykorzystania terminali płatniczych do 
poboru II raty podatku w 2021 r. Pani Sekretarz zaprezentowała 
jak wyglądałaby taka bezgotówkowa płatność kartą, oraz co 

zmieniłoby się w całej procedurze poboru podatku dla sołtysów. 

Po części informacyjnej, Wójt wręczył zebranym drobne upo-
minki w podziękowaniu za ich trudną i często niewdzięczną pra-
cę, jak również pakiet materiałów biurowych do dalszej owocnej 
pracy na rzecz ich sołectw. Na zakończenie Wójt odpowiedział 
na pytania zebranych. Całe spotkanie przebiegało w swobodnej 
atmosferze, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Redakcja 

Będzie boisko do streetballa w Branicach 

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice 
w partnerstwie z Gminą Branice pozyskało środki na realizację 
operacji pn.: Budowa boiska wraz z elementami małej architektu-
ry w miejscowości Branice” mającą na celu: „Stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez budowę boiska do streetballa w miejscowości Branice” 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to 88 805,00 zł. w tym ze środków 
EFRROW 56 506,63 zł. 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

Redakcja 

 30 stycznia bieżącego roku, minęła siedemdziesiąta czwarta 
rocznica śmierci Józefa Marcina Nathana – twórcy branickiego 
Miasteczka Miłosierdzia, biskupa sufragana Diecezji Ołomu-
nieckiej, do której formalnie Branice przynależały do 1972 r., 
kiedy to weszły w skład utworzonej w tymże roku Diecezji 
Opolskiej. Ze względu na panująca sytuację pandemiczną, nie 
odbyły się żadne oficjalne uroczystości związane z uczczeniem 
rocznicy śmierci biskupa, którego – przypomnijmy – proces 
beatyfikacyjny już trwa. 
 Dzięki uzyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego dotacji na realizację zadań publicznych przez orga-
nizacje pozarządowe, udało się jednak zakupić gablotę, która 
stanowić będzie wyposażenie Izby Pamięci Biskupa Nathana, 
która znajduje się w budynku administracji branickiego szpitala. 
Mamy nadzieję, ze Izba ta stanowić będzie miejsce, w którym 

nie tylko mieszkańcy, ale również osoby z zewnątrz będą mogły 
poznać historię życia i dzieło tego niezwykłego człowieka. 

Stowarzyszenie Caritas Chrysti  

Nowy element ekspozycji Izby Pamięci Biskupa Nathana  

Zdjęcie poglądowe 
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„Szansa na Sukces” szansą na wielką karierę 

Po raz pierwszy w tym programie wziął udział niejednokrotnie 
reprezentujący nasz region na skalę ogólnopolską Dominik Wą-
sik. 

Casting do programu był nie lada wyzwaniem - mówi młody 
wokalista. Najpierw przesłuchania we Wrocławiu, gdzie udział 
wzięło ponad pół tysiąca osób, a później online ze względu na 
panującą sytuację. Na castingu Dominik zaprezentował utwory 
polskich artystów. Kilkunastogodzinne oczekiwanie na swoją 
kolej opłacało się, bo Dominik zakwalifikował się do programu 
„Szansa na Sukces.Opole 2021”. W niedzielę 28 lutego o godzi-
nie 15:15 w TVP2 został wyemitowany premierowy odcinek 
słynnego programu z udziałem Dominika. 

W tym odcinku młodzi wykonawcy zmierzyli się z repertu-
arem legendy polskiej muzyki - Krzysztofa Krawczyka.  

Dominik drogą losowania poprzez magiczne taśmy zaprezen-
tował piosenkę pt. „Nie zostało nam już nic”. Gdy Dominik 
wszedł na scenę to od razu poczuł się jak ryba w wodzie. Jego 
energia, naturalność, luz i charyzma została bardzo dobrze ode-
brana przez jurorów i telewidzów „dwójki”. Cieszymy się bar-
dzo że spełniło się wielkie marzenie Dominika, bo nie jest to 
łatwa sztuka, żeby zaprezentować się tak dobrze na telewizyjnej 
scenie, zwłaszcza w takim programie, który cieszy się dużą po-
pularnością i oglądalnością z którego wypłynęły wspaniałe 
gwiazdy.  

Wielu młodym ludziom ten program otworzył drzwi do karie-
ry muzycznej i tego właśnie życzymy Dominikowi. Pnij się  
w górę po szczeblach kariery i spełniaj swoje kolejne marzenia. 
Życzymy dalszych sukcesów i powodzenia. 

Małgorzata Sawicka 

Powitanie wiosny w Branickiej szkole 

 19 marca 2021 roku uczniowie klas 1-3 naszej szkoły powitali 
wiosnę. Przyjście wiosny to doskonała okazja, by pokazać dzie-
ciom jak przyroda budzi się na nowo do życia.  

Przygotowania do po-
witania wiosny u nas w 
szkole zaczęły się kilka 
dni wcześniej. Na 
oknach korytarza poja-
wiły się kwiaty i motyl-
ki wycięte z papieru. 
Każda klasa wiosennie 
wystroiła salę lekcyjną.  
W tym roku rytuał po-
żegnania zimy i powita-
nia wiosny ze względu na pandemię odbył się nieco inaczej. 
Marzanna - zimowa panna symbolicznie zamieniła strój na wio-
senny. Każda klasa osobno zaprezentowała się wesołą piosenką, 
wierszem i tańcem. Mamy nadzieję, że wiosna u nas zagości już 
na dobre.  

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej SP Branice 
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W ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek – zdalne 
nauczanie zbliża!", finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, do Szkoły 
Podstawowej w Branicach trafiły 23 laptopy, które mają pomóc 
nauczycielom w zdalnej realizacji procesu nauczania. 

Dostarczony sprzęt przekazali na ręce dyrektora szkoły Toma-
sza Kaliwody: Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszał-
kowskiego w Opolu oraz Zbigniew Ziółko - Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego. 

W uroczystym przekazaniu laptopów brali również udział: 
Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, zastępca dyrektora szkoły 
Aneta Pelc, oraz przedstawiciele nauczycieli – Teresa Malinow-
ska i Łukasz Kędzierski. W ramach realizacji projektu, kolejne 
12 laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej we Włodzieninie. 

Projekt ten, którego inicjatorem jest Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła, zakłada zakup i dostarczenie do 382 
szkół podstawowych 4957 laptopów, o łącznej wartości 14,9 
miliona złotych. Sprzęt został dostarczony przez Regionalny 

Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, który jest jed-
nostką koordynującą wszystkie czynności związane z realizacją 
projektu. 

Redakcja 

Nowe laptopy dla nauczycieli naszej gminy 

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu  

Nauk Przyrodniczych „Świetlik” 
21 uczniów Szkoły Podstawowej we Włodzieninie zmagało 

się z zadaniami konkursowymi. Konkurs Świetlik popularyzuje 
nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych.  
W ramach przygotowań, uczniowie wykonują w klasie i w do-
mu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny 
Świetlika oraz pracowników Uniwersytetu Jagielońskiego. 

Choć to jeden z trudniejszych konkursów, od lat uczniowie 
naszej szkoły odnoszą w nim większe lub mniejsze sukcesy. 

W ostatniej edycji konkursu, sukces odniósł uczeń klasy dru-
giej Bartek Ignasiak, zdobywając wyróżnienie z wynikiem 88% 
poprawnych odpowiedzi. Ucznia do konkursu przygotowała  
p. B. Dyląg. Serdeczne gratulacje!!! 

Brawo dla wszystkich uczestników i życzenia dalszych sukce-
sów!!! 

B. Lewandowska - szkolny koordynator konkursu  
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Halowy Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice. 
Na zakończenie zimowego okresu przygotowań, jak co roku 

rozegrany został Halowy Turniej Juniorów o Puchar Wójta 
Gminy Branice. 

Ten bardzo prestiżowy turniej zawsze wywołuje ogromne 
emocje wśród młodzieży naszej gminy, a dodatkowo mobilizuje 
do jeszcze lepszej gry. Większość zawodników biorących w nim 
udział to byli lub obecni przedstawiciele naszej Akademii. Nie 
powinien zatem dziwić dobry poziom sportowy zawodów oraz 
wyrównane pojedynki. 

Tym, co wyróżnia poprzednie turnieje od tegorocznego to 
fakt, że zgłoszeń zespołów dokonują sami kapitanowie, którzy 
przez chwilę mogą poczuć się jak prawdziwi menadżerowie 
kompletując skład na zawody. Bardzo cieszy fakt, iż nasza mło-
dzież przy odrobinie wsparcia dorosłych potrafi się zorganizo-
wać i stworzyć tak wspaniałe widowisko piłkarskie.  

Do turnieju zgłosiły się cztery zespoły:  

Odra Młyn w składzie: Robin Pieszak, Robert Mikos, Tomasz 
Astukiewicz, Bartosz Kupnicki, Patryk Marcinek, Kacper Grzą-
dziel, Michał Redel, Maciej Probosz. 
Kapitan drużyny: Robin Pieszak. 

FC Ulani w składzie: Maciej Rzeszutek, Michał Szewczyk, 
Tomasz Herbut, Piotr Furman, Olaf Zogata, Mateusz Tromsa.  
Kapitan drużyny: Maciej Rzeszutek. 

Krzyżówka w składzie: Marcel Semmler, Tomasz Modzelew-
ski, Oskar Wierzbicki, Mateusz Hawron, Daniel Herbut, Szy-
mon Heba, Igor Bedryj.  
Kapitan drużyny: Marcel Semmler. 

Chłopaki do wzięcia w składzie: Łukasz Kaźmierczyk, Filip 
Wołoszczuk, Wiktor Pawluś, Kamil Żywina, Sebastian Pawlisz, 
Kamil Bojnicki.  
Kapitan drużyny: Filip Wołoszczuk. 

Wyniki poszczególnych meczy: 

Chłopaki do Wzięcia – FC Ulani - 4:3 
Odra Młyn – Krzyżówka - 4:3 
FC Ulani – Krzyżówka - 4:3 
Chłopaki do Wzięcia – Odra Młyn - 0:2 
Odra Młyn – FC Ulani - 4:4 
Krzyżówka – Chłopaki do Wzięcia 5:2 

Końcowa klasyfikacja:  

I miejsce - Odra Młyn - 7 pkt. 

II miejsce - FC Ulani - 4 pkt. 

III miejsce - Krzyżówka - 3 pkt. 

IV miejsce - Chłopaki do Wzięcia - 3 pkt. 

Przyznano również wyróżnienie indywidualne.  
Tego dnia najlepiej prezentującym się bramkarzem był Łukasz 

Kaźmierczyk.  

Najlepszy bramkarz 
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Braniczanie na Biegu Piastów  
Mieszkańcy naszej gminy Stanisław Pleśniak, Józef Kawecki, 

Benedykt Pospiszyl i Edward Czyszczoń wzięli udział  
w 45 Jubileuszowym Biegu Piastów "Jakuszyce 2021". 

Bieg Piastów jest największą  międzynarodową imprezą nar-
ciarską odbywającą się na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej 
Porębie od 1976 roku. Bieg Piastów to jedyny w Polsce, i jeden 
z nielicznych w tej części Europy, narciarskich biegów, zalicza-
ny do prestiżowej serii Worldloppet Ski Federation - organizacji 
skupiającej największe narciarskie biegi na świecie.  

Ze względu na pandemię, w tym roku nie był to bieg masowy. 
Uczestnicy tegorocznej edycji, przemierzali przepiękne narciar-
skie trasy indywidualnie, ze specjalną aplikacją mierzącą poczy-
nania narciarskich biegaczy.  

Nasi narciarze pokonali trasy na swoich dystansach z wielką 
radością. Na świetnie przygotowanych trasach można było ra-
czyć się pięknymi widokami. Każdy z uczestników na mecie 
otrzymał pamiątkowy medal. Panowie umówili się na wyjazd na 
kolejny Bieg Piastów. 

Redakcja 

Najlepszym strzelcem z dorobkiem pięciu bramek na koncie 
został Igor Bedryj, natomiast najlepszym zawodnikiem Piotr 
Furman, który w tym dniu pokazał, że stać go na grę na wyso-
kim poziomie.  

Ze względu na C-19 turniej był zamknięty dla kibiców, więc 
Informator Branicki to dobre miejsce, by przybliżyć sam jego 
przebieg. Wystarczy spojrzeć na wyniki, by stwierdzić, że ze-

społy w meczach nie szły na 
kompromis – liczyło się tylko 
zwycięstwo! Taka żywa gra i 
liczne akcje w ataku sprawiały, 
że przyjemnie spoglądało się na 
parkiet. Do samego końca waży-
ły się losy ogólnej i indywidual-
nej, strzeleckiej klasyfikacji. 

Gratulujemy zwycięzcom!  

W imieniu Wójta Gminy Brani-
ce Sebastiana Baca dziękujemy 
za udział wszystkim uczestni-
kom, kapitanom drużyn i zapra-

szamy za rok – miejmy nadzieję, że już z kibicami!  

 Dziękujemy również osobom, które zajmowały się organizacją 
turnieju: sędziemu Mirosławowi Barszczewskiemu oraz paniom: 
Krystynie Kubiak i Elżbiecie Herbut za przygotowanie poczę-
stunku dla zawodników. Nad płynnym przebiegiem turnieju 
również czuwała pani Grażyna Margiel.  

Artur Komarnicki 

Najlepszy strzekec Najlepszy zawodnik 
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Szanowni Państwo, 

Chciałbym omówić większe inwestycje, które na terenie naszej gminy będą realizowane w bieżącym roku. Sytuacja finansowa 
samorządu nie jest łatwa, tym niemniej udało nam się wygospodarować całkiem pokaźne środki na realizację najpilniejszych 
potrzeb. 

Oto główne inwestycje, które zostaną wykonane w tym roku: 

 DROGI 

− droga Branice - Niekazanice - kolejny etap  remontu drogi, szacowana kwota inwestycji ok. 1 mln zł. Inwestor: Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu,  

− droga Lewice - Michałkowice, wartość kosztorysowa inwestycji ok. 4,5 mln zł. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 

− droga III etap budowy tzw. „boczna” Lewice, szacowana kwota inwestycji 79 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, 

− droga Bliszczyce, szacowana kwota inwestycji 98 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, 

− remont drogi w Posucicach, szacowana kwota inwestycji 36 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, sołectwo Posucice, 

− droga Jędrychowice (obok świetlicy wiejskiej). Wartość inwestycji 150 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, 

− droga Branice, ul. Spadzista, szacowana kwota inwestycji 48 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, 

− odwodnienie drogi w Gródczanach, szacowana kwota inwestycji 28 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, sołectwo Gródczany, 

− odwodnienie drogi w Turkowie, szacowana kwota inwestycji 12 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, sołectwo Turków, 

− naprawa przepustu drogowego w Dzierżkowicach. Wartość inwestycji 10 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice. 

 INNE TEMATY ZWIĄZANE Z DROGAMI 

− wyraziliśmy gotowość do finansowego wsparcia budowy chodnika w miejscowości Wiechowice. Właścicielem drogi jest Sta-
rostwo Powiatowe w Głubczycach. Znając wagę tej inwestycji dla mieszkańców, zadeklarowaliśmy 50% wkład własny Gminy 
Branice, 

− wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Głubczycach z wstępnym wnioskiem przejęcia drogi Wysoka - Branice. To bardzo 
ważna droga, biorąc pod uwagę gminną sieć dróg. Wymaga jednak nie tylko bieżącej naprawy, ale gruntownej przebudowy  
(w tym poszerzenia). Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie jest to droga priorytetowa dla samorządu powiatowego, 
dlatego też jesteśmy przekonani, że Gmina Branice (będąc jej właścicielem) szybciej wyremontuje tą drogę. Jedynym 
warunkiem, jakiego oczekujemy przy przejęciu tej drogi od Starostwa Powiatowego w Głubczycach, jest wznowienie jej granic.  

 DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA DROGI 

 Aktualnie pracujemy nad trzema dokumentacjami, na które będziemy się starali znaleźć niezbędne dofinansowanie i zrealizować  
w przyszłym roku: 

− I etap modernizacji drogi Branice, ul. Ogrodowa/ul. Szkolna,  

− Włodzienin - droga w kierunku na piaskownię,  

− Branice, tzw. ul. Boczna (prostopadła do ul.1 Maja), prowadząca pod nową zabudowę wyznaczoną w PZP na budownictwo jed-
norodzinne. 

 ŚWIETLICE 

− Niekazanice - wymiana dachu. Wartość inwestycji 85 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice; 

− Jakubowice - remont łazienki. Wartość inwestycji 16 tys. zł. Inwestor: Gmina Branice, sołectwo Jakubowice, Marszałkowska 
Inicjatywa Sołecka. 

 Mamy nadzieję, że w trakcie roku uda nam się również wypracować oszczędności na dwie inne inwestycje w naszych świetlicach 
wiejskich : 

− remont podłogi w Wódce. Szacowany koszt to 35 tys. zł; 

− remont  instalacji elektrycznej w Wiechowicach, gdzie wartość kosztorysu opiewa na sumę 45 tys. zł. 

 OŚWIETLENIE DROGOWE 

 Zakończona została inwestycja główna, polegająca na wymianie ok. 700 sztuk opraw na energooszczędne latarnie ledowe. War-
tość całej inwestycji to kwota prawie 1,85 mln zł. W tym roku planujemy uzupełnianie opraw, zgodnie z wnioskami mieszkańców.  
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 PLACE ZABAW 

− doposażymy w zestawy zabawowe place zabaw w naszych przedszkolach w Branicach i we Włodzieninie.  

− jak w poprzednich latach, dofinansujemy doposażenia placów zabaw lub siłowni zewnętrznych w sołectwach realizujących takie 
inwestycje z Funduszu Sołeckiego. W bieżącym roku dotyczy to sołectw: Jędrychowice, Włodzienin Kolonia i Niekazanice oraz 

Branice, ul. Ogrodowa. 

 OBIEKTY SPORTOWE 

− planujemy wykonanie na boisku w Lewicach nowej murawy. Wartość szacunkowa renowacji to kwota 30 tys. zł. 

− jeżeli uda się wygospodarować oszczędności to chcielibyśmy również wyremontować szatnię w Wysokiej oraz dokończyć 
montowanie systemu nawodnienia na stadionie w Branicach.  

 POWSTANIE NOWY OBIEKT SPORTOWY! 

 W partnerstwie z sołectwem Uciechowice, udało nam się również otrzymać dofinansowanie pod budowę Boiska do streetballa 

w Branicach - pierwszego takiego obiektu w powiecie głubczyckim. Wartość inwestycji to ponad 80 tys. i w całości zostanie 
sfinansowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Boisko zostanie zlokalizowane obok Orlika, 
stanowiąc kolejny element tzw. Parku Aktywności, który zamierzamy systematycznie powiększać o następne atrakcje. 

Nie udałoby się tego zrealizować bez Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice, które poświęciło swój czas na 
to, by zdobyć fundusze ze środków Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu. To kolejna inwestycja - po 

remoncie elewacji w świetlicy w Uciechowicach - zrealizowana w partnerstwie z tym Stowarzyszeniem. Dziękujemy! 

 KOMISARIAT POLICJI 

 Udało nam się wreszcie po kilku latach starań, otrzymać zgodę na powstanie Komisariatu Policji w Branicach. Decyzją 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, załoga Branicka będzie liczyła 5 osób. Musimy jednak wyremontować budynek, 
który będzie w przyszłości służył Branickim funkcjonariuszom. Szacowana wartość remontu to kwota ok. 350 tys. zł. Planujemy 
zrealizować inwestycję do czerwca 2022 roku. Poszukujemy tradycyjnie źródeł finansowania zewnętrznego tej inwestycji, by jak 
najmniej obciążyć jej skutkami budżet naszej gminy.  

 PROJEKTY W TRAKCIE OCZEKIWANIA NA DECYZJĘ W SPRAWIE DOFINANSOWANIA: 

− „Eko-Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.” - wartość całkowita projektu 600 tys. zł., wartość 
dofinansowania 360 tys. zł. Projekt złożony w ramach RPO WO, po ewentualnej pozytywnej decyzji odnośnie dofinansowania 
ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, zostaną wymienione źródła ciepła w następujących obiektach: Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie (wraz z wkładem do komina), budynkach świetlic w Bliszczycach, Gródczanach, Branicach, 
Włodzieninie i Wiechowicach oraz budynku Urzędu Gminy w Branicach. 

− kanalizacja Dzbańce Osiedle, szacowana wartość kosztorysowa inwestycji 5 mln zł., 

− budowa nowego pawilonu sportowego „Stodoła” w Branicach, szacowana wartość kosztorysowa inwestycji 3,5 mln zł.. 

 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 Dramatyczna sytuacja mieszkaniowa na naszym rynku, coraz bardziej skłania nas do budowy w przyszłości bloku mieszkalnego 
na co najmniej 16 mieszkań. Wystąpiliśmy także do jednej z głubczyckich Spółdzielni mieszkaniowych z wnioskiem o odkup dział-
ki położonej w Branicach, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną. 
Działka należała kiedyś do Gminy Branice i została przekazana pod budowę kolejnych mieszkań. Niestety, przez dziesiątki 
ostatnich lat nic takiego nie powstało i obecnie teren użytkowany jest jako działka rolna. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że sytuacja pandemiczna uniemożliwia przeprowadzenie walnego zebrania członków spółdzielni. Nie 
poddajemy się jednak i będziemy wytrwale zabiegać o pozyskanie tego terenu. 

 Jak sami Państwo widzicie, plany inwestycyjne na 2021 r. wyglądają bardzo ambitnie. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby w naszych 
sołectwach są o wiele większe. Biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe, staramy się w pierwszej kolejności realizować więk-
sze inwestycje, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, bo to pozwala wygospodarować oszczędności na 
mniejsze, ale także niezbędne, inwestycje. 

 Trzymajcie proszę kciuki, by wszystkie nasze zamierzenia się powiodły. Proszę również, byśmy wszyscy angażowali się w prace 
na rzecz naszych małych społeczności. Doceniajmy to, że mamy sołtysów, którzy swoją funkcję realizują niemalże całkowicie 
społecznie, często dopłacając do tego - jakże potrzebnego na wsiach hobby - bycia społecznikiem. Staramy się w swoich działaniach 
doceniać sołectwa, w których praca społeczna i zaangażowanie mieszkańców jest większe w porównaniu do innych miejscowości. 

Sebastian Baca  
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W marcu – jak w garncu… . Mimo, że pogoda za oknem nie 
rozpieszcza, to w naszym przedszkolu panuje ciepła i miła at-
mosfera. Już na samym początku - 8 marca święto swe obchodzi-
ły wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i małe.  

Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym 
szczególnym dniu, nasi chłopcy ze wszystkich grup przygotowali 
i nagrali dla kobiet, pań i dziewczynek miłą niespodziankę - na-
granie zostało umieszczone na naszym portalu społecznościo-

wym. Chłopcy złożyli również życzenia, tradycyjnie zaśpiewali 
swoim koleżankom uroczyste „100 lat” i wręczyli własnoręcznie 
wykonane kwiatuszki. Ze szczególnym zaangażowaniem starali 
się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako mali dżentel-
meni byli uprzejmi, uczynni i sympatyczni, wyręczali dziew-
czynki w codziennych obowiązkach, między innymi w porządko-
waniu sali po zabawie. Dzięki Nim ,,małe panie" czuły się wyjąt-
kowo. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki 
dzień. Święto było okazją do rozmów z dziećmi o roli kobiet  
w ich życiu - o mamusiach, babciach, siostrach, koleżankach  
i paniach z otoczenia. Święto Kobiet, które corocznie obchodzi-
my w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania 
u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliż-
szych. Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za 
piękne życzenia i za przygotowaną niespodziankę. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Dzień kobiet w Publicznym Przedszkolu w Branicach 

Dzień kobiet …. 
,,Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów...” 

Pierre de Brantome 

Dzień kobiet w naszym przedszkolu był wyjątkowym dniem, 
zarówno dla każdej małej dziewczynki jak i dla każdej Pani. 
Chłopcy z przedszkola przygotowali „Uroczysty poranek  

z okazji Dnia Kobiet”. Recytowali wiersze, zaśpiewali piosen-
kę, a także zaprezentowali się w pięknym układzie tanecznym. 

Na zakończenie wystę-
pu, każda mała  
i większa kobietka,  
z rąk młodego męż-
czyzny otrzymała 
pięknego tulipana wy-
konanego techniką 
origami. Z dziewczę-
cych twarzy uśmiech 

nie schodził cały dzień, a chłopcy tego dnia zachowywali się jak 
prawdziwi gentelnemi, byli wyjątkowo przemili, uczynni i sym-
patyczni. 

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przed-
szkolu, to doskonały sposób na kształtowanie u dzieci nawyku 
obdarowywania upominkami, szczerym uśmiechem i miłymi 
gestami osób z najbliższego otoczenia. 

Wszystkie Panie i dziewczynki serdecznie dziękują chłopcom 
za piękny występ artystyczny i przemiłe życzenia, kwiaty i pro-
mienny uśmiech. W tym uroczystym dniu, odwiedził nasze 
przedszkole dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kinal z bukietem 
tulipanów i życzeń, któremu serdecznie dziękujemy za pamięć  
i miły gest. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 
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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 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 19.04.2021 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 29.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!” 

Oznaczenie (nr 

działki ) i KW 
Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 
w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 
nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

Działka nr 568/4 

OP1G/-
00028303/3 

0,2600 ha 

Lewice 

(S) obszary rolne. Działka rolna o kształcie regularnego 
wielokąta. Dojazd drogą gruntową, 
niweleta lekko pochyła. Sprzedaż z 
przeznaczeniem na użytkowanie rolni-
cze. 

15 000,00 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

Działka nr 160/1 

OP1G/-
00033024/1 

0,8400 ha 

Gródczany 

(S) obszary zabudo-
wy wsi z preferencją 
zabudowy związanej 
z rolnictwem. 

Działka rolna o klasoużytku RI. Do-
jazd do działki drogą asfaltową, kształt 
korzystny. Dzierżawa z przeznacze-
niem na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

508,20 zł  
(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa na okres 
3 lat. 

Działka nr 994/6 

KW nr OP1G/-
00036897/2 

0,0342 ha 

Lewice 

(P) projektowana 
sieć wodociągowa  
o przekroju Ø110 
dla sieci tranzytowo 
– rozdzielczej  
i przyłączy. 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu 
zabudowań mieszkalnych oraz bezpo-
średnio przy rowie melioracyjnym. 
Kształt działki niekorzystny, nieregu-
larny wielokąt, niweleta pozioma, 
niewielką część działki stanowi skarpa. 
Działka częściowo porośnięta jest 
dziko rosnącymi krzewami i drzewa-
mi. Ze względu na kształt działki zabu-
dowa jest ograniczona. Dojazd do 
działki drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie techniczne – wodociąg  
i energia elektryczna. 

6 870,00 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

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 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 05.04.2021 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 15.03.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i 

KW 

Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 
nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

Cześć działki 
nr 152/12 

OP1G/-
00028388/2 

 

19,05 m2  

Branice 

(P) teren usług spor-
tu i rekreacji 

Część gruntu o klasoużytku Bi  
z przeznaczeniem na garaż blasza-
ny. 

Czynsz miesięczny 

28,58 zł  

+ VAT + podatek od nierucho-
mości wg obowiązującej stawki 

Płatność do 15 dnia każdego 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczaso-
wego najemcy. 

Cześć działki 
nr 341/2 

Lokal użytko-
wy 

KW nr OP1G-
/00021372/8 

28,2 m2 

Branice 

 

(S) obszary zabudo-
wy wsi z preferencją 
zabudowy związa-
nej z rolnictwem 

Lokal usługowy z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej. 

Czynsz miesięczny 

98,70 zł  

+ VAT + podatek od nierucho-
mości wg obowiązującej stawki 

Płatność do 15 dnia każdego 
miesiąca. 

Przedłużenie umowy 
na okres 3 lat na 
rzecz dotychczaso-
wego najemcy. 
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O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990) oraz Roz-

porządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy nielicznych 
zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny wielokąt regu-
larny, niweleta lekko pofalowana. Działki porośnięte są dziko rosnącymi 
krzewami i drzewami. Dojazd do działek wąską drogą utwardzoną ka-
mieniem polnym. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżon-
ków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli  

w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 
0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę 
wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Brani-
ce. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane 
dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwo-
łania lub zamknięciu przetargu.  

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 wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow. i poło-
żenie 

  

Przeznaczenie w planie (P)/
studium (S) 

Termin 
przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 

uwagi 

Działka nr 22/1 

OP1G/00015025/6 

Działka nr 24 

OP1G/00006731/2 

0,0712 ha 

Niekazanice 

0,2300 ha 

Niekazanice 

(S) RMM - obszary zabudo-
wy wsi z preferencją zabudo-
wy związanej z rolnictwem, 
R - obszary rolne 

21.04.2021 

godz. 10:00 
17 800,00 zł  

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

2100,00 zł 

wpłata do 
16.04.2021 r. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego nie-

ograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 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 nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Działka zlokalizowana jest na skraju wsi w pobliżu kościoła, zabu-
dowań mieszkalnych i gruntów ornych. Kształt działki korzystny regularny 
wielokąt, niweleta lekko pofalowana. Działka porośnięta jest dziko rosnący-
mi krzewami i drzewami. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Brak uzbrojenia technicznego. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzę-
du Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżon-
ka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli  

w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmi-
na Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 lub w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na 
konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, 
iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia 
nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone 
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetar-
gu.  

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 wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie w pla-

nie (P)/studium (S) 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 

373/2 
OP1G/00031428/9 

0,1445 ha 

Wódka 

(S) obszary rolne 21.04.2021 

godz. 11:00 
18 119,00 zł  

(podlega zwolnieniu 
z podatku VAT) 

2000,00 zł 

wpłata do  

16.04.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
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O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 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 nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudo-
waniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta korzystna. Na działce zlokalizowany 
jest budynek mieszkalny z dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz część budyn-
ku gospodarczego. Dojazd do działki drogą utwardzoną kamieniem polnym. Uzbroje-
nie techniczne – wodociąg i energia elektryczna. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 

Branice, ul. Słowackiego 3 ( parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymaga-
ne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu 
zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie 

wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów 

o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Brani-

ce, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy 
Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczą-
ce położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

 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 wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 

Pow. i 
położenie 

  

Przeznaczenie w planie 

(P)/studium (S) 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 52/4 

OP1G/00005430/5 

0,2256 ha 
Wysoka 

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

15.04.2021 

godz. 10:00 
24 500,00 zł 

(podlega zwolnieniu 
z podatku VAT) 

3000,00 zł 

wpłata do  
12.04.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 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 nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudo-
waniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta korzystna. Na działce w tylnej części 
znajdują się niewielkie ruiny części budynku gospodarczego. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną kamieniem polnym. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektrycz-
na. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 

Branice, ul. Słowackiego 3 ( parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymaga-
ne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu 
zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie 

wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów 

o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Brani-
ce, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy 
Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczą-
ce położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

 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 wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie  
Przeznaczenie w planie 

(P)/studium (S) 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do 

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 52/3 

OP1G/00005430/5 

0,1616 ha 

Wysoka 

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

15.04.2021 

godz. 10:30 

26 600,00 zł  

(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT) 

3000,00 zł 

wpłata do 
12.04.2021 r. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 
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Mini kącik literacki 

 Pragniemy przedstawić Pana Darka, 
którego pasją od dawna była poezja. Do 
tej pory swoją twórczość zachowywał 
tylko dla siebie, ponieważ stanowiła dla 
niego pewien rodzaj autoterapii i intymny 
sposób na wyrażenie swoich emocji, prze-
żyć i tęsknot. Choć można odnieść wraże-
nie, że z prozy Pana Darka przebija smu-
tek, jest on na co dzień człowiekiem bar-
dzo pogodnym. Twierdzi, że to właśnie 
poprzez pisanie potrafi uwolnić się od 
napięć i odprężyć. Tym razem zgodził się 
udostępnić kilka swoich utworów, które 
poniżej przedstawiamy. 

A. Mróz - kierownik DPS Bliszczyce 

Moja melodia 
W moim głosie możesz usłyszeć sumę 
słów. 
Trzymam się swojego głosu, 
który niesie mój śpiew. 
Poniesie on w nieznane 
swoje litery piosenki. 
Bo wiem jaką ma siłę mój śpiew. 
On nigdy nie przestanie być moją dome-
ną. 
Moja miłość leci ze mną, 
bo nie może się oprzeć mojemu nuceniu 
melodii, 

którą spotyka się w mojej muzodajni. 
Ani jednej melodii nie będzie dla innych 
tylko zostanie ze mną. 
Pozostaje tylko mój głos, śpiew i Ja. 

 
 

Przyjemność 

Słucham tej piosenki 
Łzy same płyną mi z oczu 
Nie wiem co mam ze sobą zrobić 
Nie wiem kiedy 
ogarnie mnie sama przyjemność 
Moje łzy pokazują tylko mój smutek 
Ogarnięty jest moja nienawiścią do in-
nych ludzi, 
którzy zrobili mi coś złego w życiu, 
Ta melodia, tej muzyki wycisza mój smu-
tek, 
który w sercu mam. 
Jakbym mógł to bym zesłał swoją przy-
krość 
do dna swojego serca 
i żebym jej nie odczuwał już nigdy. 
Kwiaty i odrobina łezki 
rozweseliłyby moje serce 
od osoby, która mnie kocha. 

Autor wierszy: Dariusz 

Przez te maski. 
(do melodii piosenki „Przez twe oczy zielone” 

Odkąd założyłem ciebie 
Ciężko mi teraz oddech brać. 
Jak to długo potrwa nie wiem, 
Covid o sobie dał już znać. 
Co poradzić mogę na to, 
Że maskę muszę nosić dziś. 
Że w zimę oraz lato, 
Na mojej twarzy jesteś ty. 

 Ref.  
 Przez te maski, te maski pieprzone 
 Katar miałem 
 I co chwila musiałem wycierać 
 Sobie nos. 
 Ale nadal zakładać, zakładać 
 Je musiałem 
 Taki teraz w czasie pandemii 
 Jest mój los 

Przed covidem się ukryję 
Już w maskach chodzi cały świat 
W dużej niepewności żyję 
A mam za sobą trochę lat. 
Czy szczepionka nam wystarczy 
Czy zabezpieczy dalszy byt 
A organizm będzie walczył 
O życie walczyć to nie wstyd. 
 Ref. 
 Przez te maski, te maski….. 

Ireneusz Jankowski 

Pasje mieszkańców DPS Bliszczyce 

 Prezentujemy Państwu, nadesłane ostatnio do naszej redakcji wiersze 
stanowiące próbkę twórczości poetyckiej mieszkańców naszej gminy. 
Autorzy tych wierszy, po raz pierwszy poddają pod osąd szerszej pu-
bliczności swą twórczość. 

Liczymy na życzliwe przyjęcie prezentowanych wierszy.  
Chcemy poznać Państwa opinie dotyczące prezentowanych prac, oraz 
kontynuacji tego rodzaju rubryki w naszej gazecie. 
Opinie prosimy kierować na adres: informator.branicki@onet.pl 


