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Nowy obiekt sportowy w Branicach 
 

W ubiegłym miesiącu Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy  
i Rozwoju Wsi Uciechowice zakończyło realizację projektu  
pn. „Budowa boiska wraz z elementami małej architektury  
w miejscowości Branice”, mającą na celu: „Stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez budowę boiska do streetballa w miejscowości Branice". 

Partnerem projektu była Gmina Branice. 

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020.  

Wartość zrealizowanej inwestycji, to kwota 88 805,00 zł;  

Dofinansowanie wyniosło 100%, w tym ze środków EFRROW: 

56 506,63 zł.  

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 
Inwestycja składała się z jednego etapu, w ramach którego wy-
konane zostały roboty budowlane związane z makroniwelacją 
terenu, osadzone zostały obrzeża oraz zamontowane zostały 
urządzenia. Wykonawcą inwestycji była firma ROTOSPORT 
Piotr Grzanka. 

Dzięki realizacji inwestycji, baza sportowa w naszej gminie 
wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt z którego będą 
mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Uciechowic, ale również 
całej gminy. 

Beata Nowak 
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Otwarcie i pierwsze mecze na nowym boisku 
W niedzielę 4 lipca, nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybu-

dowanego boiska do streetball’a zlokalizowanego obok branic-
kiego „Orlika”. 

Przecięcia wstęgi do pachnącego jeszcze świeżością obiektu 
dokonali: pani Beata Nowak - przedstawicielka Stowarzyszenia 
realizującego jego budowę, oraz pomysłodawca powstania bo-
iska pan Grzegorz Janocha. 

Z okazji inauguracji nowego obiektu, Branickie Towarzystwo 
Sportowe zorganizowało I Turniej Streetball'a w Branicach 
o Puchar BTS-u. 

Do turnieju zgłosiły się trzy zespoły, które w piękne niedziel-
ne przedpołudnie rozegrały stojące na wysokim poziomie zacię-
te pojedynki. Podziwiać można było finezyjne kozłowania, mi-
strzowskie zwody jednej drużyny i skuteczne blokowanie  dru-
giej, oraz co najbardziej widowiskowe, celne rzuty do kosza.  

Ostatecznie po rozegraniu wszystkich meczy klasyfikacja koń-
cowa przedstawiała się następująco. 

I miejsce zajęła drużyna w składzie: Grzegorz Janocha, Krzysz-
tof Janocha, Mateusz Herbut, II miejsce drużyna w składzie 
Bartosz Herbut, Szymon Bryłka, Sebastian Kozubek,  
oraz III miejsce (medalowe), zespół w którym grali Bartosz 
Herbut, Szymon Bryłka, Sebastian Kozubek. 

Wszystkie miecze sędziował, dbając o ich prawidłowy prze-
bieg Edward Czyszczoń. 

Nagrodami dla uczestników w turnieju były medale i puchary, 
które wręczył  zawodnikom Wójt Gminy Branice Sebastian Ba-
ca. 

Turniej przebiegał w sportowej i przyjacielskiej atmosferze 
spotkania dobrych przyjaciół, i należy mieć nadzieję, że wejdzie 
na stałe do kalendarza branickich imprez sportowych. 

Redakcja 
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„Zakwita raz, tylko raz biały kwiat …”  
26 czerwca 2021r. po raz pierwszy w naszym regionie zostało 

zorganizowane wydarzenie pn. Kwiat paproci. Impreza nawią-
zywała do tradycji i obrzędów związanych z Nocą Kupały. 

Noc Kupały to radosne wydarzenie, które upływało pod zna-
kiem wspólnej zabawy związanej z wodą i ogniem,  

Impreza została zorganizowana w urokliwym miejscu w Bo-
boluszkach obok tamy na zakolu rzeki Opawy.  

Dla gości przygotowano wiele atrakcji, tak że każdy mógł 
znaleźć dla siebie coś ciekawego.  

Dzieci mogły skorzystać z upiększenia swoich buziek fanta-
zyjnym makijażem, wykazać się inwencją twórczą próbując 
swoich sił w warsztatach malarskich, oraz zademonstrować 
swoje umiejętności w tworzeniu bajecznie kolorowych baniek 
mydlanych. 

Stoisko z własnym wyrobami miały również panie z Zakładu 
Terapii Zajęciowej branickiego szpitala, na którym można było 
zaopatrzyć się w fantazyjne wyroby z wikliny i drewna, oraz 
wybrać coś dla siebie z wielu rodzajów kosmetyków produko-
wanych z lawendy. 

Dorośli również nie mogli się czuć pominięci w przygotowa-
nych przez organizatorów atrakcjach. Szczególną popularnością 
wśród pań cieszył się konkurs wicia wianków które następnie 
przystroiły głowy swoich właścicielek.  

Można było również spróbować swych sił w konkursie wypla-
tania mioteł, oraz w odbywającym się w prawie zupełnych 
ciemnościach poszukiwaniu kwiatu paproci. Na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody. 
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Oprawę muzyczną, dostosowaną do odbywającego się w da-
nym momencie wydarzenia zapewnił Dominik Wąsik, uczestnik 
konkursu „Szansa na sukces”. Wystąpił on również w czasie 
trwania imprezy z kilkoma mini recitalami 

Ale nie tylko wrażeniami artystyczno – wizualnymi raczeni 
byli uczestnicy. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich 
uczestników przepyszne poczęstunki składające się z różnego 
rodzaju podawanych na gorąco dań mięsnych, do których dołą-
czany był mini bochen chleba wypiekany według tradycyjnej 
receptury. 

Najważniejszym jednak wydarzeniem imprezy było, jak każe 
tradycja „Nocy kupały” puszczanie wianków. Po zapadnięciu 
zmierzchu, w niemal całkowitych już ciemnościach rozświetla-
nych jedynie blaskiem pochodni, pochód uczestników imprezy 
przy wspólnych śpiewach pieśni sobótkowych udał się nad 
brzeg Opawy, gdzie przygotowane uprzednio wianki symbolizu-
jące miłość, zdrowie i bogactwo, zgodnie z prastarą tradycją 
powierzono wodzie przepływającej rzeki. 

Zgromadzeni nad brzegiem, w niemal absolutnej ciszy, w któ-
rej słychać było jedynie delikatny szum drzew i szemranie prze-
pływającej wody, obserwowali oddalające się powoli i ginące w 
ciemności symbole Nocy Świętojańskiej. 

Kolejnym, i zarazem kulminacyjnym punktem wydarzenia był 
imponujący pokaz sztucznych ogni, które w girlandach koloro-
wych rozbłysków rozświetliły niebo nad Boboluszkami. 

A później już, prawie do samego rana trwała szalona zabawa  
i tańce w blasku płonącego ogniska. 

Impreza mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu  
z LGD ,,Płaskowyż Dobrej Ziemi” oraz Partnerowi Gminie Bra-
nice.  

Noc Kupały na stałe zagości w kalendarzu imprez Gminy Bra-
nice, więc już zapraszamy za rok!  

Organizatorzy.  
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Finał Regionalnego Pucharu Polski w Branicach 
30 czerwca, przy pięknej letniej pogodzie, na branickim sta-

dionie rozegrany został Regionalny Finał Pucharu Polski pomię-
dzy miejscową drużyną „Orła” Branice, a ekipą „Zawisza” Stara 
Kuźnia. Przypomnijmy, iż są to zmagania przeznaczone dla ekip 
z klas A i B, a ich triumfatorzy zyskują prawo gry w wojewódz-
kim etapie w następnym sezonie razem z drużynami z 3 i 4 ligi 
oraz dwóch grup klasy okręgowej. 

Imprezę rozpoczęły występy zespołu tańca nowoczesnego 
IMPULS, który pokaz swoich imponujących możliwości tanecz-
nych przedstawił po raz drugi w przerwie meczu. 

Mecz rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem na płytę bo-
iska zawodników obu drużyn przez najmłodszych adeptów piłki 
nożnej z grupy „Skrzatów” Akademii Piłkarskiej Orła Branice. 

A później już licznie zgromadzeni widzowie mogli oddać się 
temu co najbardziej lubią kibice – dopingowaniu własnych dru-
żyn. 

Mecz rozpoczął się rewelacyjnie dla „Orła”, bo już w pierw-
szej minucie prowadzenie dla Branickiej drużyny uzyskał Artur 

Leus, który na listę strzelców wpisał się jeszcze dwukrotnie,  
w 7 minucie kiedy to bezbłędnie wykorzystał rzut karny, oraz po 
raz trzeci zdobywając bramkę w 39 minucie. Do przerwy wynik 
dla branickiej drużyny podwyższył jeszcze w 35 minucie Mate-
usz Kudzia, tak że do szatni drużyny schodziły przy wyniku 4:0 
dla Orła. 

W przerwie czas umilał publiczności ponownie zespół  
IMPULS, który tym razem wystąpił w zmienionych strojach  
i z innym układem tanecznych choreografii. 

Druga połowa meczu, zaczęła się dla odmiany obiecująco dla 
gości ze Starej Kuźni. W 62 minucie kontaktowego gola uzyskał 
Tobiasz Mastalerz. Na odpowiedź braniczan nie trzeba było 
jednak długo czekać. Wynik na 5:1 podwyższył w 67 minucie 
ponownie Mateusz Kudzia, a festiwal strzelecki na 6:1 zakoń-
czył w 74 minucie Patrik Kozelek. Wynik ten utrzymał się już 
do końca spotkania, mimo kilku okazji do jego zmiany zarówno 
ze strony jednej, jak i drugiej drużyny. 

Mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem Orła, który 
w tym meczu był drużyną zdecydowanie lepszą. 

Drużyna Orła Branice wystąpiła w składzie: Mateusz Mal-
szewski, Sebastian Moryl, Mateusz Kawulok, Patryk Kozelek, 
Bartłomiej Badower, Maciej Rzeszutek, Wojciech Pytel, Dawid 
Komarnicki, Dawid Żakowski, Artur Leus, Mateusz Kudzia, 
Olaf Zogata, Szymon Malinowski, Robin Pieszak, Kamil Żywi-
na, Łukasz Kędzierski, Igor Bedryj, Tomasz Astukiewicz oraz 
Jakub Korszyłowski. 

Kulminacyjnym momentem zawodów była dekoracja uczest-
ników meczowego pojedynku. 

Za zwycięstwo w meczu, Orzeł Branice otrzymał okazały pu-
char, wszyscy zawodnicy złote medale oraz czek na kwotę  
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2000 tys. złotych. Pokonana drużyna została uhonorowana iden-
tycznymi nagrodami i czekiem opiewającym na kwotę o połowę 
niższą. 

Nagrody wręczali: Wiceprezes OZPN ds. Szkolenia i Rozgry-
wek Marek Curyło oraz Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. 
Zwycięska drużyna, zdobycie pucharu świętowała w obficie 
lejących się strumieniach szampana. 

Mecz pod względem organizacyjnym przygotowany został 
perfekcyjnie, za co należą się wielkie podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w jego przeprowadzenie. Widzom zaś, oprócz 
emocji typowo sportowych organizatorzy zapewnili dużą dawkę 
wrażeń artystycznych. 

Jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa „Orłowi” Branice i życzy-
my jak najlepszych wyników w nowym sezonie rozgrywko-
wym.  

Redakcja 
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Wielki mecz rodzice kontra Skrzaty 
Niezwykłym wydarzeniem zakończył się miniony sezon. Siód-

mego lipca na naszym Orliku zorganizowany został pierwszy  
w historii mecz SKRZATY vs RODZICE.  

Dla niewtajemniczonych już spieszymy z pomocą. Skrzaty to 
najmłodszy zespół naszej Akademii, który powstał we wrześniu 
minionego roku. Występują w nim dzieci, chłopcy jak i dziew-
czynki w wieku 5-7 lat i aktualnie zrzesza aż 30! najmłodszych 
adeptów piłki nożnej z naszej gminy i nie tylko. Ten wspólny 
projekt AP Orzeł Branice oraz Gminy Branice prowadzi z wiel-
kim zaangażowaniem trener Edward Czyszczoń.  

„Pomysł utworzenia skrzatów był strzałem w dziesiątkę. Tego 
jeszcze u nas w Gminie nie było. Zainteresowanie jest ogromne, 
a sami rodzice widzą że prowadzone zajęcia bardzo korzystnie 
wpływają na rozwój ich dzieci. Pochwalić należy zarówno na-
szych najmłodszych zawodników za postępy w grze, jak i rodzi-
ców za wielką pomoc w organizowaniu choćby transportu na 
wyjazdowe turnieje” – relacjonuje trener Edek. 

Przed meczem każdy obowiązkowo wziął udział w rozgrzew-
ce czyli „berku kibelku”, ulubionej zabawie naszych orłów.  

Samo rozegrane spotkanie przysporzyło wiele emocji, prawie 
jak na niedawno zakończonym EURO, a wynik ważył się do 
samego końca! Minimalnie lepsi okazały się skrzaty, chociaż 
rodzice już zapowiedzieli srogi rewanż w przyszłym roku.  

Nie da się ukryć, że najmłodsi to oczko w głowie zarówno 
Akademii jak i Gminy. Dlatego też każdy zawodnik po ostatnim 
gwizdku został nagrodzony pamiątkowym medalem za uczest-
nictwo w zajęciach w minionym sezonie, oraz dyplomem 
„wzorowego piłkarza” za godne reprezentowanie barw klubo-
wych. Oczywiście nie zabrakło drobnego poczęstunku, tak by 
osłodzić naszym zawodnikom wakacyjną przerwę od zajęć.  

Bądźcie cierpliwi wracamy niebawem.  

Artur Komarnicki 
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Nasze Posucice 
W miesiącu maju br. z inicjatywy Sołtysa wsi Pana Rafała 

Poleszczuka wykonaliśmy prace remontowo- porządkowe na 
terenie placu zabaw i boiska sportowego. Wyczyszczono i od-
malowano altanę, ławo-stoły oraz urządzenia zabawowe.  

Dokończono również montaż ogrodzenia. W sumie zamontowa-
no 76 przęseł. Zakup ogrodzenia sfinansowany został w ostat-
nich latach ze środków budżetu Gminy Branice (m.in. fundusz 
sołecki oraz środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych). Natomiast cały montaż 
został wykonany w ramach tzw. czynu społecznego przez męską 
część mieszkańców miejscowości, na czele z sołtysem.  
Mieszkańcom zaangażowanym we wszystkie prace na rzecz 
naszej małej miejscowości należą się podziękowania.  

Pamiętajmy, że w grupie tkwi siła i moc. Wspierajmy sołtysa 
w działaniach skierowanych na poprawę naszej wsi. Obecnie 
trwa remont świetlicy wiejskiej, dlatego też zachęcamy miesz-
kańców do dalszej pomocy przy kontynuacji prac.  

Niestety, akty wandalizmu też pojawiają się w naszej miejsco-
wości, np. w ostatnim czasie został zdewastowany namalowany-
mi gryzmołami przystanek autobusowy. Zostało zniszczone 
nasze wspólne mienie, z którego korzystają nie tylko mieszkań-
cy miejscowości. Przystanek został wyczyszczony, ale niestety 
ślady pozostały i pewne pozostaną. Reagujmy na tego typu dzia-
łania. Dbajmy i czujmy się odpowiedzialni za to co mamy. 

Mieszkanka Posucic 

Piknik rodzinny w Gródczanach 
W niedzielne popołudnie 4 lipca 2021r. odbył się piknik ro-

dzinny związany z odpustem w naszym kościele.  

Pogoda dopisała i całe popołudnie upłynęło w pięknej, letniej 
atmosferze. Mieszkańcy zadbali o czystość i porządek w parko-
wym miejscu spotkań. Panowie wykosili trawę, młodzież przy-
cięła żywopłot oraz klony. Przygotowaliśmy ognisko oraz ude-
korowaliśmy balonami miejsce naszego pikniku.  

Piękna pogoda sprawiła, że na 
pikniku pojawiło się sporo 
mieszkańców Gródczan oraz 
Gości. Panie częstowały kawą 
oraz domowym kołaczem. Naj-
młodsi bawili się łapiąc bańki 
mydlane. Atrakcją pikniku było 
ognisko przy którym piekliśmy 
kiełbaski prowadząc rozmowy. 

Muzykę oraz dobrą zabawę zapewnił pan Plata. Dziękuję za 
pomoc w organizacji pikniku. Dziękuję wszystkim za obecność 
za wspaniały klimat i zabawę. 

Krystyna Matysiak Sołtys wsi Gródczany 
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„Lećcie i wysoko wznieście biało-czerwoną”  
Tymi słowami dyrektor szkoły Pan Tomasz Kaliwoda żegnał 

31 absolwentów SP w Branicach. Słowa te nawiązują do logo 
szkoły (ptak) oraz do tradycji zawołań, do których w przyszłości 
chcemy powrócić. Zanim nasi absolwenci na dobre opuścili 
mury szkoły, najpierw, 8 czerwca brali oni udział w wycieczce 
do Wrocławia.  

Głównym punktem programu była wizyta w ZOO. Uczniowie 
odwiedzili Afrykarium, gdzie mogli zobaczyć m.in. rekiny, żół-
wie morskie, a także meduzy, krokodyle, czy hipopotamy nilo-
we. Ciekawą atrakcją była także wizyta w gorącej dżungli ota-
czającej rzekę Kongo. Poza tym, odwiedzili oni pawilony tema-
tyczne oraz stałych mieszkańców wrocławskiego zoo. Na koniec 
wybrali się do kina na seans familijnego filmu „Cruella”. Pogo-
da dopisała, słonko grzało i wszyscy spędzili miło czas. Organi-
zatorami wyjazdu byli wychowawcy klas: p. Teresa Czyszczoń  
i p. Maciej Nowak. 

„Poloneza czas zacząć!” – tak dyrektor T. Kaliwoda uroczy-
ście rozpoczął komers klas ósmych w upalne popołudnie  
17 czerwca. Taniec uczniów zachwycił wszystkich i na pewno 
mógłby być odtańczony na niejednej studniówce. Absolwenci 
naszej szkoły bawili się wspaniale podczas swojego pierwszego, 
prawdziwego balu. Dziękujemy rodzicom za świetną organiza-
cję, oraz uczniom za miło spędzony wieczór. 

25 czerwca w Szkole Podstawowej w Branicach odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Jednocześnie 
dla uczniów klas VIII był to ostatni dzień, kiedy wspólnie zgro-
madzili się na apelu jako uczniowie SP. Oprócz uczniów  
i pracowników szkoły, uczestniczyli w niej zaproszeni również 
goście: przedstawicielki organu prowadzącego szkołę w oso-
bach pań Beaty Nowak i Grażyny Margiel, oraz rodzice 
uczniów kończących szkołę. W pierwszej części akademii, 
uczniowie klas siódmych i ósmych wyróżniający się w nauce 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami i dyplomami. Na-
grodzeni zostali również uczniowie biorący udział w konkursach 
przedmiotowych na szczeblu miejsko - gminnym oraz woje-
wódzkim. Dla uczniów kończących szkołę przygotowane zosta-
ły nagrody za pracę w ZHP, Samorządzie Uczniowskim oraz 
zespole Branickie Mażoretki ”Kaprys”.  

W drugiej części akademii, prowadzenie uroczystości przejęli 
uczniowie klas ósmych, którzy przygotowali niezwykle wzru-
szający program artystyczny. Na zakończenie wręczyli na ręce 
Pana Dyrektora prezent dla szkoły - dwa piękne klasowe tabla, 
które znajdą swoje miejsce na szkolnych ścianach. 

Mamy nadzieję, że pobyt w naszej szkole na zawsze pozosta-
nie miłym wspomnieniem i dobrym początkiem drogi w dorosłe 
życie. Naszym absolwentom życzymy więc powodzenia w ko-
lejnym etapie życia, a przede wszystkim „rozwijajcie skrzydła”  
i spełniajcie Wasze marzenia. 

Agnieszka Lisiak - nauczycielka w SP w Branicach 
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„Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja?” 

Pożegnania nadszedł czas… 
Miesiąc czerwiec w naszym przedszkolu był obfity w różne 

atrakcje i wydarzenia zorganizowane dla naszych dzieci. Pierw-
sza z nich, to otwarcie naszego nowego placu zabaw podczas 
którego dzieci przedszkolne wspaniale bawiły się w rytm weso-
łej muzyki. Uśmiech na ich twarzach był najlepszym podzięko-
waniem dla wszystkich zaangażowanych w powstanie tego 
miejsca. I już dziś jesteśmy w stanie potwierdzić, że plac zabaw 
przynosi dzieciom, także na co dzień, wiele radości.  

Następna niespodzianka była zorganizowana dla dzieci z grup 
starszych, czyli 5 – letnich i 6- letnich. Dzieci autobusem udały 
się na wycieczkę do Pałacu w Wysokiej, gdzie Pan Igor oprowa-
dził przybyłych po swoim gospodarstwie, pokazał zwierzęta 
jakie w nim mieszkają, ale najlepszą niespodzianką okazała się 
przejażdżka na kucyku. Na koniec tak wspaniałej wycieczki 
czekał na dzieci poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.  

Czas upływa nieubłaganie... . Dzieci, które jeszcze niedawno 
przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, 11 czerwca 
2021 roku pożegnały się z przedszkolną przygodą. Uroczystość 
tę uświetniły swoimi występami – podniosły polonez, wiersze, 

piosenki i tańce - to wszystko, by wyrazić swoją wdzięczność za 
trud, wysiłek i pracę Pań włożone w wychowanie i edukację. 
Natomiast Rodzice, w podziękowaniu, przygotowali słodki po-
częstunek dla dzieci i przekazali na ręce Pani Dyrektor drzewka, 
które będą rosły w ogrodzie przedszkolnym. W tym dniu zorga-
nizowany był także „nocleg w przedszkolu”. Dzieci, przycho-
dząc rano do przedszkola, zabrały ze sobą całym ekwipunek.  
W tym dniu na sześciolatków czekały różne atrakcje. Oprócz 
zabaw, tańców, dzieci udały się na pyszne lody, zaś na kolację 
zjadły smaczną pizzę przygotowaną przez rodziców – za co ser-
decznie dziękujemy.  

Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera  
w sobie obietnicę kolejnej przygody, jaką jest dorastanie, jaką są 
szkolne lata. Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmie-
chem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki – POWO-
DZENIA W SZKOLE. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Publiczne Przedszkole we Włodzieninie chętnie włączyło się 
w akcję na rzecz osób ze spectrum autyzmu „Niebieskie motyle”  
i posłało iskierkę przyjaźni do osób chorych na autyzm i ich 
rodzin. Jest to szlachetna i potrzebna inicjatywa, której celem 
jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu. 

10 czerwca uroczystym „Polonezem” pożegnali przedszkole 
najstarsi przedszkolacy. Choć serduszka ich wołały: „a my nie 
chcemy, nie chcemy jeszcze iść…”, to jednak przyszedł czas by 
wyśpiewać: „odchodzimy, bo już szkoła wzywa nas…”.  
Naszym Absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów  
w szkole! 

Tańcem „Twist again” przedstawiciele grupy starszaków re-
prezentowali nasze przedszkole na XX Festiwalu Kultury  

Powiatowej w Głubczycach. Młodym artystom gratulujemy 
wspaniałego występu. Przy okazji nagrania tańca przez Pana 
Mariana Pospiszel z TV Pogranicze, dzieci miały okazję zapo-
znać się z pracą kamerzysty, a nawet spróbować swoich sił jako 
operatorzy kamery. 

Kończąc rok przedszkolny 2020/2021 pragniemy podziękować 
wszystkim Rodzicom oraz Przedszkolakom za wszystkie dobre 
chwile, za zaangażowanie i owocną współpracę. Życzymy uda-
nych i słonecznych wakacji, dobrego odpoczynku ogrzanego 
słońcem, oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 
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Pragnąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi  

w Gminie Branice, przypomina się mieszkańcom o segregacji odpadów.  

Jeżeli nie będzie prawidłowej segregacji, Gmina Branice otrzyma kary za niewywiązanie 

się z obowiązku, a tym samym zostaną podwyższone stawki opłat za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi dla mieszkańców!!! 
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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 nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza następujące przetargi:  

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych oraz gruntach rolnych. Kształt działki średnio 
korzystny, wydłużony czworokąt,  niweleta lekko pofalowana. Działka w części porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami  
i drzewami. Dojazd do działki z jednej strony drogą gminną, z drugiej strony drogą utwardzoną asfaltem. 
 

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Działka zlokalizowana jest pośród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Obecnie stanowi teren 
częściowo porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Ukształtowanie działki niekorzystne, niweleta nieregularna z licznymi 
przewyższeniami. Dojazd do działki droga publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie działki: energia elektryczne i wodociąg 
w drodze. 
 

II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki ko-
rzystny, regularny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – 
wodociąg i energia elektryczna. Działka zabudowana budynkiem parterowym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2. 
Stopień zużycia funkcjonalno – ekonomicznego wynosi 75%. 
 

II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych i stawów rekreacyjno – hodowlanych. Dojazd do 
działek drogą transportu rolnego o nawierzchni gruntowej. Położenie około 700 m od zabudowy wsi. Kształt średniokorzystny – 
nieregularny wielokąt, rzeźba terenu o zróżnicowanej wysokości. 

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 385 

KW nr  
OP1G/00023893/0 
 

0,2992 ha 

Lewice 

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

30.07.2021r. 
godz. 12:30 

41 300,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

5000,00 zł 

wpłata do 
27.07.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie w planie 

(P)/studium (S) 
Termin prze-

targu 

Cena 

wywoławcza 
do przetargu 

Wadium 

/zł/ 
i termin wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 412 

KW nr  
OP1G/00028303/3 

0,3600 ha 

Lewice 

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

30.07.2021r. 
godz. 11:30 

40 600,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

5000,00 zł 

wpłata do  
27.07.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

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 994/13 

OP1G/00015236/8 

0,0461 ha 

Lewice 

(P) projektowana sieć wodo-
ciągowa o przekroju Ø110 
dla sieci tranzytowo – roz-
dzielczej i przyłączy 

(S) obszary zabudowy wsi  
z preferencją zabudowy zwią-
zanej z rolnictwem 

30.07.2021r. 

godz. 11:00 

20 000,00 zł + 

+ VAT  
według obo-
wiązującej 

stawki 

2 000,00 zł 

wpłata do 
27.07.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

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 374 
OP1G/00006072/4 

Działka nr 850/1 
OP1G/00028303/3 

1,1400 ha 

Lewice 

(S) obszary zieleni 04.08.2021r. 

godz. 10:00 

35 000,00 zł  

(podlega zwol-
nieniu  

z podatku 
VAT) 

4000,00 zł 

wpłata do  
30.07.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
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I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz gruntów rolnych. Na działce siedlisko-
wej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy. Uzbrojenie techniczne działki: wodociąg, sieć 
energii elektrycznej. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio 
drogą o nawierzchni z kamienia polnego („kocie łby”). 
 

II przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: Działka rolna o kształcie regularnego czworokąta, niweleta pozioma. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi. 
 

III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest wewnątrz wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny wielo-
kąt, niweleta pozioma. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Dojazd do działki drogą publiczną o na-
wierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna. 

 

Wszystkie przetargi w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu 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 małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminach 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 Gmin 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 odwoła-
niu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Nieruchomości nie są obciążone i nie są 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 34 

OP1G/00032568/9 

  
budynek mieszkal-
ny nr 15 

0,3500 ha 

Niekazanice 

  
70,50 m2

 

Niekazanice - 
Kałduny 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z pre-
ferencją zabudo-
wy związanej  
z rolnictwem 

30.07.2021r. 

godz. 12:00 

46 500,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

5000,00 zł 

wpłata  

do 27.07.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

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 302/2 

KW nr  
OP1G/00028528/6 

0,0500 ha 

Dzierżkowice 

(S) obszary rolne. 30.07.2021r. 

godz. 10:30 

3 500,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

400,00 zł 

wpłata do  
27.07.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego ogra-
niczonego do właścicie-
li działek nr 302/1,  
303/1, 295. 

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  
328/101 

OP1G/00028529/3 

0,1180 ha 
Turków 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencją zabudowy 
związanej z rolnic-
twem. 

30.07.2021r. 

godz. 10:00 

14 000,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

1500,00 zł 

wpłata do  
27.07.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 
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Wyróżnienie w plebiscycie „Społecznik roku 2019”  

w branickich rękach!  
Sylwetki Edwarda Czyszczonia nie 

trzeba przedstawiać żadnemu miesz-
kańcowi naszej gminy. Na przestrzeni 
lat dał nam się poznać jako prawdziwy 
społecznik działający na rzecz rozwoju 
sportu, kultury oraz wychowania dzieci 
i młodzieży. Jest absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu, od 25 lat spełnia się w zawo-
dzie nauczyciela wychowania fizycz-
nego oraz trenera. Ze swoimi pod-
opiecznymi odniósł między innymi 
takie sukcesy jak: 7. miejsce w Polsce 
w Finale Centralnym Pucharu Coca Cola Cup Piłki Nożnej 
Chłopców w Warszawie, dwukrotnie 2. miejsce w Ogólnopol-
skich Turniejach Piłki Nożnej Dziewcząt, a także brązowy me-
dal w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w Halowej 
Piłce Nożnej Dziewcząt.  

Organizuje wiele imprez sportowych, turniejów dla dzieci  
i młodzieży, na przykład dobrze wszystkim znany, odbywający 
się co roku w okresie Wielkanocy, Międzynarodowy Wielka-
nocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, na który przyjeżdżają 
drużyny z Czech, Słowacji i Polski. Impreza ta jest sportową 
wizytówką naszej gminy. Za znaczące osiągnięcia, które uzyskał 
w pracy z młodzieżą szkolną, został laureatem ogólnopolskiego 
konkursu Akademii Mistrzów Sportu, Mistrzów Życia i otrzy-
mał Tytuł Mistrz Sportu, Mistrz Życia. Jest również honorowym 
członkiem właśnie tej akademii. Dzięki złożonym przez niego 
do Ministerstwa Sportu projektom, branicka szkoła wzbogaciła 
się o profesjonalny sprzęt sportowy z takich dyscyplin jak piłka 
nożna, lekkoatletyka, unihokej o wartości około 30 tysięcy zło-
tych. Jest jednym z założycieli Branickiego Towarzystwa Spor-
towego, którego zadaniem jest upowszechnianie kultury fizycz-
nej poprzez działalność w zakresie sportu i turystyki. Aktualnie 

działa w klubie Orzeł Branice jako trener dwóch grup – Młodzi-
ków oraz najmłodszej grupy, Skrzatów, u której od przedszkol-
nych lat zaszczepia miłość do piłki nożnej. Nie można także nie 
wspomnieć o wielu turniejach sportowych i festynach wiejskich, 
między innymi w Wysokiej, współorganizowanych i prowadzo-
nych przez Pana Edwarda. 

2 2  c z e r w c a  
w opolskiej filhar-
monii odbyła się 
uroczysta gala wrę-
czenia nagród: Spo-
łecznik Roku oraz 
Opolska Niezapomi-
najka. W poprzed-
nim roku, ze wzglę-
du na obostrzenia 
związane z pande-
mią, gala nie mogła 
się odbyć, dlatego  
w tym roku uhonoro-
wane zostały osoby 
oraz instytucje woje-
wództwa opolskiego, 
które wyróżniły się 
w swoim środowisku 
n i e t u z i n k o w y m i 
działaniami na tle 
społecznym w po-
przednim roku. 

Wśród zgłoszonych wielu dziesiątek kandydatów, kapituła 
postanowiła przyznać nagrodę główną i 3 nagrody wyróżnienia. 
Jednym z wyróżnionych, który przyjął nagrodę z rąk wicemar-
szałek Zuzanny Donath-Kasiury oraz wicemarszałka Zbigniewa 
Kubalańcy, był właśnie Edward Czyszczoń. 

Redakcja 


