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Piknik strażacki w Bliszczycach 
W Bliszczycach 12 września 2021 r. odbył się Piknik strażac-

ki. W trakcie pikniku, po roku przerwy, spowodowanej pande-
mią, odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Branice.  
W zawodach wzięła także udział partnerska drużyna tegorocz-
nych gospodarzy zawodów – OSP Zubrzyce, na zaproszenie 
której  OSP Bliszczyce uczestniczy w zawodach Gminy Głub-
czyce. 

Hasłem przewodnim Pikniku strażackiego było zdanie „Tylko 

najlepsi zostają strażakami”. Sentencja ta została nadrukowana 
na odwrocie czerwonych koszulek, które otrzymali wszyscy 
zawodnicy do 16-tego roku życia. 

W zawodach udział wzięło łącznie 19 drużyn liczących w su-
mie 190 strażaków w tym: 6 drużyn w grupie seniorów, 1 Ko-
bieca Drużyna Pożarnicza, 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
- chłopięce w wieku 12 do 16 lat, 2Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze - dziewczęce w wieku 12 do 16 lat oraz 6 Harcerskich 
Drużyn Pożarniczych (w składach mieszanych) w wieku  
do 12 lat. 

Zawody rozpoczęły się od zbiórki wszystkich drużyn biorą-
cych udział konkurencjach. Meldunek o gotowości do zawodów 
złożył Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Bacy, Komendant 
Gminny OSP dh Józef Orłowski.  

Następnie Wójt Gminy powitał startujące drużyny, przybyłych 
na zawody gości, oraz licznie zgromadzone rodziny i innych 
obserwatorów strażackich zmagań. Przedstawiona została rów-
nież komisja sędziowska którą stanowili: sędzia główny st. kpt. 
Kacper Węgrzyn oraz kierownicy zespołów sędziowskich –
Edward Papuga, Tadeusz Szumlewicz i Jolanta Misiurka - kie-
rownik sekretariatu.  

Po części oficjalnej, przez następnych kilka godzin strażacy 
ochotnicy rywalizowali w jednej tylko konkurencji, a mianowi-
cie w ćwiczeniach bojowych. Około 500 widzów zgromadzo-
nych na widowni stadionu, miało okazję oglądać w akcji najlep-
szych strażaków z poszczególnych jednostek.  

Konkurencja, w której wszyscy wzięli udział – ćwiczenia bo-
jowe, polegały na uruchomieniu motopompy, jak najszybszym 
rozwinięciu i połączeniu węży, podaniu przez nie wody i wy-
wróceniu strumieniem wody z prądownicy zestawu przygotowa-
nych słupków. 
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Kategoria, na której głównie skupiła się uwaga w tych zawo-
dach, to Harcerskie Drużyny Pożarnicze do lat 12, bo najmłodsi 
adepci pożarnictwa wzbudzali szczególny podziw zgromadzonej 
publiczności. Ich rywalizacji w ćwiczeniach bojowych towarzy-
szył gorący doping obserwatorów ich zmagań, a entuzjazm  
i zaangażowanie w wykonywanych działaniach zasługuje na 
wielkie uznanie. Każdy chyba widział, że najmłodsi strażacy 
byli najbardziej zaangażowani. Można powiedzieć, że zaangażo-
wanie było odwrotnie proporcjonalnej do wzrost i wieku straża-
ków. 

Po podsumowaniu wyników wszystkich drużyn, okazało się, 
że zwycięzcą tegorocznej rywalizacji został zespół OSP Blisz-
czyce II. Drugie miejsca zajęła drużyna naszych gości-OSP Zu-
brzyce, a na trzecim stopniu podium stanęła druga z drużyn dru-
żyna OSP Bliszczyce I. 

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie 
pucharów, dyplomów i medali. Nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Branice Sebastian Baca, Przewodnicząca Rady Gminy Branice 
Bogusława Dyląg, Sekretarz Gminy Katarzyna Herbut oraz Ko-
mendant Gminny OSP dh Józef Orłowski. Drużyny ze starszych 
kategorii otrzymywały puchary i dyplomy, zaś każdy uczestnik 
w kategorii wiekowej do 12 lat dostał medal. 
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Oficjalne wyniki zawodów przedstawiają się następująco:  
Seniorzy 
I miejsce – OSP Bliszczyce II, 

II miejsce – OSP Zubrzyce, 

III miejsce – OSP Bliszczyce I,  

IV miejsce – OSP Wysoka,  
V miejsce – OSP Jakubowice,  
VI miejsce – OSP Włodzienin. 
Kobiece Drużyny Pożarnicze 
I miejsce – OSP Włodzienin. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - chłopięce (drużyny 12-16 
lat)  
I miejsce – OSP Zubrzyce, 
II miejsce – OSP Bliszczyce,  
III miejsce – OSP Lewice,  
IV miejsce – OSP Wysoka. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęce (drużyny 12-
16 lat) 
I miejsce – OSP Bliszczyce, 
II miejsce – OSP Włodzienin. 
Harcerskie Drużyny Pożarnicze (drużyny do 12 lat) 
Wszystkie startujące drużyny w tej kategorii zostały sklasyfiko-
wane ex aequo na I miejscu – OSP Bliszczyce, OSP Branice, 
OSP Jakubowice, OSP Włodzienin, OSP Wysoka, OSP Zubrzy-
ce. 
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Spotkanie Aktywnych Seniorów 

Po zakończeniu wręczania nagród, przedstawiciel czeskich stra-
żaków Jan Krašňăk, przekazał Naczelnikowi OSP Bliszczyce 
prezent w postaci elastycznego zbiornika na wodę. 

Ostatnim punktem pikniku strażackiego było szaleństwo w ak-
tywnej pianie, zorganizowanej dzięki zaangażowaniu Naczelni-
ka OSP Bliszczyce Wiesława Cykowskiego, któremu jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni. Aktywna piana oraz napełnione baseny  
z wodą, to było idealne wręcz zakończenie tego bardzo ciepłego 
dnia dla dzieci i młodzieży, które wychodziły czasem zupełnie 
przemoczone, ale wszystkie szczęśliwe. 

Organizatorzy zapewnili starszym zawodnikom i sędziom do-
skonałą grochówkę i bogracz, a dzieciom hamburgery. Także 
zgromadzeni widzowie mieli możliwość skorzystania z bogatej 
oferty punktów gastronomicznych, a dzieci i młodzież chętnie 
korzystały z towarzyszącej wydarzeniu bezpłatnej strefy dmu-
chańców. 

Dziękujemy wszystkim – współorganizatorom, strażakom, ich 
rodzinom oraz kibicom, za udział w Pikniku strażackim i zapra-
szamy na II edycję już za rok. 

Redakcja 

W sobotę 4 września w Wiejskim Domu Kultury w Branicach 
odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Aktywny Senior. 
Głównym punktem programu zebrania było dokonanie zmian w 
zarządzie Stowarzyszenia, ze względu na rezygnację kilku jego 
członków. Ze względów osobistych z pełnienia funkcji w Sto-
warzyszeniu zrezygnowały panie - Wiesława Hnatiuk - Prezes, 
Elżbieta Bocian - Wiceprezes oraz Krystyna Borzucka - Skarb-
nik. 

W wyniku przeprowa-
dzonych wyborów, na 
miejsce ustępujących 
zostali wybrani:- Ewa 
Węgrzyn - Prezes, Józef 
Iluk - Wiceprezes oraz 
Teresa Piórkowska - 
Skarbnik. 

W drugiej, już bardziej towarzyskiej części spotkania, zebrani 
Seniorzy przy przepysznych daniach, kawie i ciastku spędzali 
miło czas na długich rozmowach, z niekiedy już dawno nie wi-
dzianymi znajomymi. 

Te miłe chwile wspomnień przeplatały się ze świetną zabawą  
i tańcami, które z wdziękiem wytrawnego wodzireja aranżował 
pan Piotr Wiecha. 

Redakcja 
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WAKACJE 2021 
W sierpniu 2021 r. odbyła się akcja „Wakacje w Branicach”! 

Była to pierwsza taka akcja i z niepokojem czekaliśmy, czy 
znajdą się chętni do uczestnictwa w zaproponowanych spotka-
niach i wyjazdach. Program był bogaty – zaproponowano  
17 wydarzeń wyjazdowych i na miejscu, w których łącznie 
wzięło udział 391 uczestników. Opiekę sprawowało 4 pracowni-
ków UG Branice – Grażyna, Beata, Łukasz i Iwona oraz 18 pra-
cowników pedagogicznych i niepedagogicznych z naszych pla-
cówek oświatowych w ramach wolontariatu  (Izabella Alker, 
Marzena Barszczewska, Edward Czyszczoń, Teresa Czyszczoń, 
Jolanta Domańska, Tomasz Kaliwoda, Łukasz Kędzierski, 

Krzysztof Kinal, Joanna Książek, Karo-
lina Kukuczka, Marta Lenartowicz, Bo-
żena Lewandowska, Tatiana Literska, 
Maciej Nowak, Aneta Pelc, Barbara 
Pytel, Małgorzata Sawicka, Jolanta So-
zańska). Dziękujemy ogromnie Wszyst-
kim, którzy pomogli nam w organizacji 
wszystkich spotkań i wyjazdów. 

 

Na miejscu wydarzenia odbywały się w Branicach i we Wło-
dzieninie. Ogromnym powodzeniem cieszyło się kino plenerowe 
z nocowaniem pod namiotami i ogniskiem we Włodzieninie. 
Mimo deszczu nad ranem, chyba nikt tam nie zasnął, okazało się 
także, że gra w piłkę nożną o 3 w nocy jest jeszcze ciekawsza 
niż za dnia. Podobnie z dobrym feedbackiem spotkało się noco-
wanie z duchami w Wersalce – tym razem zacięte boje  
w „nogę” toczyły się jednak padami w FIFĘ. Duchy nikogo nie 
wystraszyły, mimo że obejrzano 3 horrory i w pełnym składzie 
nocowanie zakończono śniadaniem - już bez duchów. 

Kolejnymi wydarzeniami na miejscu były wycieczki rowero-
we w Branicach i Włodzieninie. Wycieczki okazały się odkryw-
cze, bo nie znamy jeszcze dobrze Gminy Branice. Uczestnicy 
zobaczyli jak pracuje oczyszczalnia ścieków, mieli także wizyty 
w mini zoo w Boboluszkach i w Pałacu w Wysokiej. Wycieczki 
zakończyły się pizzą ufundowaną przez Wójta, w celu regenera-
cji sił utraconych w trakcie pokonywania wielokilometrowych 
tras. 
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W Branicach odbyły się także warsztaty z dietetykiem p. Aliną 
Babińską, w czasie których uczestnicy nauczyli się jak mogą 
zrobić zdrowe słodkie przekąski oraz zdrowszą wersję popular-
nej sałatki jarzynowej. W warsztatach bębniarskich, które były 
dla nas zupełną nowością, wzięli udział nawet Przewodnicząca 
Rady Gminy Bogusława Dyląg oraz Wójt Sebastian Baca. Było 
głośno, radośnie i rytmicznie. Liczymy, że oba rodzaje warszta-
tów jeszcze uda nam się powtórzyć, bo były naprawdę interesu-
jące i rozwijające. 

Dla najmłodszych były 2 wyjazdy do Stumilowego Lasku. To 
było odkrycie dla organizatorów, że niedaleko - w Żyrowej koło 
Zdzieszowic, znajduje się takie fajne miejsce, w którym można 
z dzieciakami spędzić miło i aktywnie czas na świeżym powie-
trzu przez kilka godzin. Były to wyjazdy dla dzieci 6-letnich i z 
klas I-III w pełnym składzie z Branic i Włodzienina. Stumilowy 
Lasek to miejsce, w którym dzieci mogą się pobawić na ogrom-
nym, ręcznie wykonanym placu zabaw w lesie. Jest tam także 
wioska indiańska, gdzie można wysłuchać ciekawostek o India-
nach, przyrodzie amerykańskiej oraz postrzelać z łuku, czy po-
ćwiczyć równowagę przechodząc po pniu zawieszonym między 
drzewami. Dużo radości dzieciom sprawiła wycieczka traktorem 
na specjalnych zadaszonych przyczepkach wokół Stumilowego 
Lasku, gdzie po drodze spotykały postaci z różnych bajek. 

Wszystkie zaproponowane wycieczki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem i wzięły w nich udział komplety uczestników 
(do limitu miejsc w autobusie). Dla młodszych był wyjazd do 
kina na bajkę Luca, która była cudowna i niezmiernie wzrusza-
jąca – niektórzy nawet uronili łezkę przy końcu. Nieco starsi 
wzięli udział w wyjeździe na kajaki do Zawadzkiego, na które 
mieli idealne „okno pogodowe”, bo trafił im się jedyny słonecz-
ny, ciepły dzień w zimnym, deszczowym tygodniu. Na tzw. 
Opolskiej Amazonce, czyli Małej Panwi, część uczestników 
zdobyła pierwsze szlify w kajakarstwie. Była tylko jedna wy-
wrotka, na szczęście już na samo zakończenie, a potem już moż-
na było odpocząć przy ognisku z kiełbaskami. 

Kolejne 2 wycieczki praktycznie na zakończenie wakacji, bo 
w ostatnich dniach sierpnia odbyły się do Parku Wodnego  
w Tychach i do Parku Trampolin w Opolu. Park Trampolin  
ODSKOCZNIA był propozycją zamienną za 2 inne propozycje 
na miejscu z powodu zapowiadanej deszczowej pogody oraz 
małej liczby chętnych i lista uczestników na ten wyjazd zapełni-
ła się w pół dnia. Oba wyjazdy były bardzo udane i dzieciaki 
świetnie się bawiły, mimo deszczu na zewnątrz. 
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Propozycją wakacyjną, która wzbudziła największe zaintere-
sowanie, były wyjazdy do Energylandii. Wstępnie został zapla-
nowany tylko jeden wyjazd dla klas VI-VIII, ale w związku  
z licznymi pytaniami o możliwość zgłoszenia młodszych dzieci, 
zorganizowano również wyjazd dla dzieci z klas III-V. Oba wy-
jazdy były super, starsza młodzież samodzielna i zdyscyplino-
wana, a młodsza nie mniej zdyscyplinowana, a do tego odważna 
i pełna energii. Z atrakcji parku rozrywki korzystaliśmy przez 
około 7 godzin w trakcie każdego wyjazdu. Pod koniec niektó-
rzy padali, inni zaś do końca biegali między Hyperionem, Zadrą 
czy Anacondą, mimo że na ich widok opiekunom robiło się sła-
bo. Na pewno ta propozycja za rok zostanie powtórzona. 

Mamy nadzieję, że propozycje na kolejne wakacje i ferie, uda 
nam się uzgodnić z samą młodzieżą i dziećmi. Część propozycji 
z tego roku - te najbardziej oblegane, zostaną na pewno w planie 
na wakacje 2022, będziemy natomiast czekali na inne zgłosze-
nia, o których nawet nie pomyślelibyśmy. 

Redakcja 

Kolejne środki trafią do Uciechowic!!! 
Grupie nieformalnej Uciechowiczanie udało się pozyskać kwotę 5 950,00 zł na realizację projektu  

pn.: „Ogródek edukacyjny w Uciechowicach” w ramach programu Kierunek NOWE FIO. W ramach projektu na placu 

zabaw w Uciechowicach nasadzone zostaną barwne i kwitnące rośliny i krzewy, zamontowane zostaną tablice z najważ-

niejszymi faktami historycznymi dot. miejscowości oraz zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców. Już teraz 

zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu.  

Uciechowiczanie  
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Pożegnanie lata w Branicach 
21 sierpnia, na placu zabaw w Branicach, sołtys wsi Branice 

pani Anna Gołuchowska-Sipel wraz z Radą Sołecką i Brani-
czankami zorganizowali festyn z okazji zakończenia lata.  

Pogoda w stu procentach dopisała i całe popołudnie upłynęło  
w pięknej letniej atmosferze. 

Organizatorzy przygotowali dla licznie zgromadzonych miesz-
kańców Branic mnóstwo atrakcji. 

Szczególne powody do zadowolenia miały dzieci. Mogły wybie-
rać z wielu przygotowanych dla nich niespodzianek. Była dmu-
chana zjeżdżalnia, mogły pobłądzić w kolorowym labiryncie 
albo poszaleć na wielkiej dmuchanej trampolinie. Ale to nie 
wszystko. 

Najmłodsi cierpliwie czekali w kolejce na malowanie  twarzy. 

Również sportowcy mieli coś dla siebie. Młodzi adepci piłki 
nożnej na boisku państwa Nowaków rozegrali zacięty mecz pił-
karski. Dla uczestników przygotowane zostały również przeróż-
ne specjały kulinarne. Panie z koła Braniczanek na swoim sto-
isku oferowały doskonałe gofry, frytki, a na amatorów słodkości 

czekała wata cukrowa i popcorn. Hitemi imprezy były nato-
miast, „Pajda Sołtysowej”, czyli wielka kromka chleba ze swoj-
skim smalcem, swojskim pasztetem i kiszonym ogórkiem, ser-
wowana wszystkim chętnym osobiście przez autorkę tego przy-
smaku. 

Piękna pogoda sprawiła, że na imprezie pojawiło się bardzo 
wielu mieszkańców Branic którzy tłumnie korzystali z oferowa-
nych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się również urzą-
dzenia placu zabaw, na których dokazywali głównie najmłodsi. 

Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko w płomie-
niach którego każdy chętny mógł własnoręcznie upiec kiełbaskę 
oraz poczęstunek lodami, które ufundował Krzysztof Słowik. 
Jego wspaniały i niezastąpiony #teamsłowik zadbał również  
o ugaszenie pragnienia w ten gorący późnoletni dzień. 

Wraz z zapadnięciem zmroku, na spowitym mgłą rozświetlaną 
różnokolorowymi światłami tanecznym placu w tym roku przy 
świetnej muzyce bawiliśmy się z DJ MATTHEW. 

Wszystkie te atrakcje zostały sfinansowane ze środków fundu-
szu sołeckiego. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc  
w organizacji imprezy państwu Agacie i Maciejowi Nowakom, 
którzy udostępnili teren własnej posesji na część odbywających 
się wydarzeń, a szczególnie panu Maciejowi za przygotowanie 
ogniska i sprzętu do pieczenia kiełbasek, oraz panu Leszkowi 
Szatko i Krzysztofowi Słowikowi. 

Była to druga impreza zorganizowana w tej formule, tym ra-
zem wzbogacona o DJ, czyli zabawa dla dzieci i dorosłych. Pla-
nujemy że w tej formie będziemy ją kontynuować w następnych 
latach, i mam nadzieję, że impreza ta stanie się już naszą Branic-
ką tradycją. Planujemy również, że będzie się ona odbywać co-
rocznie w sobotę, w przedostatni weekendu sierpnia. Czyli moi 
kochani, zapraszam już za rok - 20.08.2022. Proszę tę datę wpi-
sać w kalendarz . 

Sołtys Wsi Branice - Anna Gołuchowska Sipel 
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Jubileusz 20-lecia istnienia  

Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls 
Rok 2021 to dla Zespołu Impuls ważny rok – 27 sierpnia ob-

chodził 20-lecie istnienia. W ostatnim tygodniu wakacji, tancer-
ki i tancerze rozpoczęli sezon taneczny uczestnicząc w 5-cio 
dniowych Letnich Warsztatach Tanecznych, podczas których 
uczyli się nowych kroków tanecznych i schematów od lektorów 
z najlepszych szkół tanecznych w Polsce i Czechach. Treningi 
przeplatane były zabawą, wspólnymi posiłkami i wieloma atrak-
cjami dla tancerzy. 

Na koniec warsztatów Zespół zorganizował Galę Jubileuszo-
wą dla zaproszonych gości, byłych i obecnych tancerzy i ich 
rodziców.  

Impuls zaprezentował swoje choreografie ułożone  
w przeciągu ostatniego roku, a także schematy nauczone na 
warsztatach.  

Podziękowania zostały wręczone zaproszonym gościom któ-
rzy przez wiele lat wspierają Zespół, a także rodzicom tancerzy. 
Tancerze otrzymali pamiątkowe statuetki. Największą atrakcją 
był wspólny taniec obecnych i byłych członków Zespołu. Nie 
zabrakło toastu, tortu oraz zaśpiewanego wspólnie sto lat!  

Na koniec tancerze wraz z gośćmi uwiecznili Jubileusz na 
pamiątkowym zdjęciu zrobionym pod muralem, który jest prze-
pięknym prezentem, i za który ogromnie jeszcze raz dziękujemy 
naszemu Urzędowi Gminy Branice! 

Kierownik Zespołu -Karolina Gunia 
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Festyn rodzinny w Boboluszkach 
KGW BOBOLUSZKI 4 września zorganizowało Festyn Ro-

dzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień #Szczepimy 
się z KGW. Kilkugodzinne spotkanie promujące szczepienie 
przeciwko COVID-19 przebiegało dwutorowo. Prowadzono 
akcję szczepień zorganizowaną we współpracy z Przychodnią 
Zdrowie Rodziny, a na boisku odbywały się liczne atrakcje inte-
grujące lokalną społeczność.  

Plenerowa część festynu okazała się bardzo udana. Coś dla 
siebie znaleźli zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci.  
A wszystko to przy pięknej słonecznej pogodzie. Najmłodsze 
dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach i zamkach, ko-
rzystały ze stoiska z popcornem i watą cukrową.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się godzinny pokaz tresury 
psów prowadzony przez szkołę „Kałduński kieł”.  

Nie zabrakło też występów naszej zdolnej młodzieży z SP 
Branice, która wspaniale recytowała wiersze i śpiewała piosen-
ki. Występy zostały nagrodzone gorącymi brawami. Dziękuje-
my pani Jadwidze Misiurka za przygotowanie artystów.   
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Wakacyjna podróż na morzu, lądzie i w powietrzu…  
Wakacje minęły, jak sen kolorowy; wróciliśmy do przedszkola 

z najdalszych zakątków by razem powspominać ten piękny mi-
niony czas. Przez te kilka tygodni w naszym przedszkolu i żłob-
ku panował radosny nastrój, dobra zabawa, spontaniczny śmiech 
i dziecięcy gwar. Każdy dzień był zaskakujący i pełen niespo-
dzianek. Dzieci rozpoczęły podróżowanie lotem balonem wy-
bierając miejsca, w które chciałyby polecieć, konstruowały balo-
ny z klocków. Następnie wesoły Żeglarz zabrał marynarzy i 
majtków w morską podróż, podczas której spotkaliśmy rekina, 
syreny i wiele innych morskich stworzeń. Wolne chwile umilały 
nam morskie opowieści oraz szanty.  

Po opanowaniu morza zeszliśmy na ląd i ruszyliśmy w dalszą 
podróż poznając kolejne krainy. Kończąc wakacyjną przygodę 
uwieczniliśmy nasze wspomnienia i towarzyszące im emocje w 
barwach pełnych dziecięcej ekspresji. A teraz rozpoczynamy 
nową podróż z naszym przedszkolem i żłobkiem po dużej meta-
morfozie. Niebawem podzielimy się relacją z tego wydarzenia. 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne  

Katolickiego Przedszkola i Żłobka 

Oczywiście nie zabrakło wspólnego biesiadowania i degustacji 
potraw przygotowanych przez panie z naszego Koła. Można 
było raczyć się wyśmienitym ciastem, kawą i herbatą, chlebem 

ze smalcem i ogórkiem, pierożkami z kapustą i kaszą gryczaną 
oraz spróbować smakołyków z grilla. 

Zespół ORION z Głub-
czyc zapewnił nam wspa-
niałą i profesjonalną opra-
wę muzyczną. Przygoto-
wane zabawy dla dzieci  
i ich rodziców spełniły 
nasze oczekiwania. Wszy-
scy bawili się świetnie. 

Dziękujemy wszystkim, 
którzy aktywnie zaanga-
żowali się w organizację 
festynu. 

 
KGW Boboluszki 
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Szanowni Państwo 

Przypominamy, że do dnia 30 września 2021 roku trwa obowiązek spisowy w ramach  

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

Udział w spisie jest obowiązkowy.  

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2021 r.  

Prosimy o niezwłoczne dokonanie spisu poprzez stronę spis.gov.pl, infolinię spisową: 22 279 99 99  

lub w Urzędzie Gminy w Branicach. 

Edukacyjna przygoda  

Bo wszystko zaczyna się od przedszkola. 
Walizki rozpakowane, sale przedszkolne wysprzątane, akumu-

latory – po wakacyjnym wypoczynku – naładowane. Zaczyna-
my kolejny rok. Nieważne, czy to pierwszy, siódmy, czy może 
osiemnasty rocznik dzieci bo każdy rok to nowe wyzwanie. My 
zawsze pracujemy z zaangażowaniem i oddaniem, dziecko  
w naszym przedszkolu jest traktowane podmiotowo, z dużym 
szacunkiem, wyrozumiałością i zainteresowaniem. Mały czło-
wiek, który staje się przedszkolakiem może liczyć na ciepłą  
i fachową opiekę , proponujemy dziecku  mnóstwo działań, 
dzięki którym rozwija własną wiedzę o świecie i sobie samym. 

Dlaczego my?.. Ponieważ proponujemy: 

• ciekawe zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową; 

• zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, które rozbudzają u dzie-
ci wrażliwości muzyczne  

• i estetyczne, rozwijają zamiłowanie do śpiewu, muzyki, tań-
ca oraz zaspokajają potrzebę ruchu, a tego naszym milusiń-
skim nie brakuje; 

• bogato wyposażony 
ogród przedszkolny z 
nowym sprzętem 
ogrodowym oraz 
kuchnią błotną- jako 
miejsce fantastycznej 
zabawy, nauki i eks-
perymentów; 

• zajęcia z logopedą, 
których głównym 
celem jest profilakty-
ka wad wymowy  
i zaburzeń mowy 
dzieci; 

• język angielski - an-
gielski w przedszkolu 
to nic innego jak za-
bawa. To nauczanie 
języka w formie naj-
bardziej atrakcyjnej 
dla dziecka – przy 
pomocy rysunków, 
komiksów, piosenek, 
bajek czy zabawek; 

• zajęcia z terapii ręki, 
dodatkowe zajęcia, 

które w głównej mierze 
polegają na usprawnia-
niu małej motoryki, 
czyli precyzyjnych ru-
chów rąk, dłoni i pal-
ców. 

• interaktywną podłogę 
czyli Magiczny dywan 
- który angażuje dzieci, 
które poprzez zabawę 
uruchamiają swoje 
zmysły, wspomagają 
rozwój psychofizyczny 
dziecka. 

• oraz Biofeedback-
trening bazujący na 
biologicznym sprzęże-
niu zwrotnym, podnosi 
zdolność koncentracji 
dziecka, wydłuża czas, 
w którym zdolne jest w 
pełni skupić swoją 
uwagę na danym zada-
niu, który z dużą sku-
tecznością może być 
stosowany w każdej 
grupie wiekowej. Duży 
pożytek z tej metody 
niewątpliwie odnoszą 
dzieci. Biofeedback dla 
dzieci stosowany jest w 
przypadku autyzmu, 
zespołu Aspergera, 
zespołu nadpobudliwo-
ści psychoruchowej 
(ADHD), problemów  
z koncentracją, zabu-
rzeń rozwoju mowy 
(opóźnionego jej roz-
woju, jąkania się) oraz 
dysleksji. 

Każdy dzień w przedszkolu jest pełen fascynacji, nasze dzieci 
doskonale o tym wiedzą. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 
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U.S.-W.: Pani Doktor, mąż mówi o szpitalu, o sprawach za-
wodowych. Ale przecież życie to nie tylko praca. Co było dla 
Państwa źródłem siły, pomagało „ładować akumulatory”? 

E. J.-Sz.: Życie nas ciągle zaskakuje, ale mamy stałe punkty 
„podparcia”: po pierwsze rodzina, trójka cudownych dzieci ze 
swymi połówkami, dziesięcioro ukochanych wnuków, dom  
i ogród „z duszą”. Poza tym: branickie pejzaże ( szczególne, gdy 
kwitnie rzepak), piękna architektura szpitala z bazyliką pobu-
dzającą przeżycia religijne. Lubimy podróże, długie spacery  
z psami, mamy swoje hobby (ja lubię słuchać muzyki, śpiewam 
w chórze z innymi lekarzami, a mąż – hoduje pszczoły i nie-
ustannie doskonali swoją znajomość języka włoskiego), pielę-
gnujemy przyjaźnie i staramy się pamiętać tylko dobre rzeczy. 
Mieliśmy szczęście spotkać wielu wspaniałych ludzi… 

A. J.-Sz.: Nie byłoby sukcesów, nie byłoby czego wspominać, 
gdyby nie ludzie budujący codzienną rzeczywistość, ale też  
i historię szpitala. To oni stanowią o niepowtarzalności tego 
miejsca, któremu na imię Branice. O każdym z nich można by 
napisać książkę. O twórcy „Miasteczka Miłosierdzia”, księdzu 
biskupie Józefie Marcinie Nathanie powiedziano i napisano bar-
dzo wiele, więc nie będziemy tych informacji powielać. W 1997 
r. szpital w Branicach oficjalnie został nazwany Jego imieniem. 
Wszyscy w szczególny sposób jesteśmy spadkobiercami, ale  
i kontynuatorami jego dzieła i jego przesłania. Myślę, że warto 
jednak wspomnieć ważne dla szpitala osoby z czasów powojen-
nych.  

 W tym okresie szpital najwięcej zawdzięczał dwóm dyrekto-
rom – Zdzisławowi Jackowiakowi i Andrzejowi Różyckiemu. 
Temu pierwszemu szpital zawdzięcza głównie powojenną odbu-
dowę i swój obecny kształt. On stworzył Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, otworzył w Branicach pierwszą w Polsce pomaturalną 
szkołę kształcącą kadry instruktorów dla szpitala i innych insty-
tucji - Studium Terapii Zajęciowej. Zadbał również o kształce-
nie pielęgniarek, dając możliwość zdobycia zawodu podczas 
pracy w szpitalu w specjalnie utworzonej szkole. Był znany ze 
swego „gospodarskiego” podejścia, a także sympatii do mło-
dzieży – prowadził m.in. drużynę harcerską.  

 Na czas dyrektorowania dra Andrzeja Różyckiego przypada 
okres „rewolucji psychiatrycznej”, której był gorącym orędow-
nikiem. W szpitalu znikały kraty, fizyczne ograniczenia cho-
rych, zmieniały się radykalnie relacje pomiędzy personelem 
leczącym a chorymi, budowane były zasady społeczności tera-
peutycznej. Był to okres entuzjazmu i intelektualnego fermentu 
w ścieraniu się „nowego” ze „starym” podejściem w psychiatrii. 
W tym czasie znacząco powiększyła się kadra lekarska i psycho-
logiczna, rozwijały się wszelkie formy psychoterapii. Znikał 
powoli podział oddziałów psychiatrycznych na przyjęciowe  
i chroniczne, wprowadzana była zasada subrejonizacji. Wielu 
tzw. „chroników” opuszczało szpital i wracało do swego środo-
wiska. Co warte podkreślenia, rozwijały się kontakty naukowe 
ośrodkami, m.in. Kliniką Psychiatryczną w Warszawie, szpita-
lem w Opawie. Kwitło też życie towarzyskie. Piękne, niezapo-
mniane czasy… 

 Dr Stanisław Kaczmarczyk był wieloletnim wicedyrektorem 
do spraw lecznictwa, wychowawcą co najmniej dwóch pokoleń 
psychiatrów w Branicach. Miał dar łączenia rzetelnej wiedzy 
(nikt nie był tak oczytany jak on w literaturze fachowej) z no-
winkami w psychiatrii. Wraz z psychologiem mgrem Stanisła-
wem Ostafinem jako pierwsi w Polsce opisali „Zespół błędnej 
adaptacji” odpowiadający pojęciu „choroby szpitalnej”. 

 Wielu zatrudnionych w naszym szpitalu doktorów kierowało 
po opuszczeniu Branic innymi ośrodkami psychiatrii: Jerzy  
Wyżnikiewicz i Mirosław Przedmojski to późniejsi dyrektorzy 
szpitala neuropsychiatrycznego w Opolu, a dr Zbigniew Osiński 
to późniejszy wieloletni kierownik przychodni wojewódzkiej. 
Dr Zbigniew Kosiorowski przez wiele lat był dyrektorem szpita-
la psychiatrycznego w Toszku, dr. Waldemar Mrowiec - w Lu-
blińcu. Dr Krzysztof Czuma był niestrudzonym organizatorem 
zjazdów i sympozjów naukowych, stworzył i prowadził w Bra-
nicach oddział późnej rehabilitacji, a po wyjeździe przez wiele 
lat był wojewódzkim konsultantem ds. psychiatrii w Katowicach 
i dyrektorem szpitala psychiatrycznego.  

 Oprócz lekarzy szpital zatrudniał innych pracowników.  
Mgr Ludwika Gałońska była z wykształcenia filologiem. Orga-
nizowała czas wolny pacjentom, prowadziła w klubie pacjenta 
różnorodne formy terapii (psychodramę, teatr), ale także zajęcia 
z kultury zachowań (dziś nazwane byłyby treningiem umiejętno-
ści społecznych). Mgr Marianna Murkowa – muzykolog, stwo-
rzyła pracownię muzykoterapii i rozwinęła w całym szpitalu ten 
system pracy terapeutycznej. Paweł Mrozek – bardzo ceniony 
pielęgniarz, wieloletni przełożony pielęgniarzy znany z facho-
wości, niezwykłego oddania zawodowi, senior całego rodu póź-
niejszych pracowników szpitala. Emilia Obruśnik - pielęgniarka, 
autochtonka, jedna z tych, które całe swoje życie poświęciły 
szpitalowi i chorym. Potrafiła sama obsłużyć jednocześnie kil-
kunastu pacjentów leczonych śpiączkami insulinowymi. 
Agnieszka Guhz - siostra zakonna, niezapomniana Cyryla – 
pielęgniarka, m.in. obsługująca salę chirurgiczną. Chodząca 
dobroć, zawsze uśmiechnięta, oddana „do końca” służbie Bogu i 
ludziom. Stanisław Wodyński – instruktor terapii zajęciowej. 
Twórca i wieloletni kierownik pracowni ekspresji sztuki, organi-
zator licznych wystaw prac artystycznych pacjentów, często 
przez niego inspirowanych. Był współautorem dwóch katalogów 
poświęconych artoterapii: „Inny świat” (1975), „Siódmy dzień 
całego życia” (1980). Maria Wyszyńska – instruktorka terapii 
zajęciowej, całe życie poświęciła chorym. Pracowała m.in. jako 
oddziałowa eksperymentalnego oddziału rehabilitacyjnego, kie-
rowniczka warsztatów terapii zajęciowej oraz warsztatu rehabi-
litacji ZOL. Kochana przez pacjentów, ceniona przez przełożo-
nych, do perfekcji opanowała technikę tworzenia „z niczego” 
tak przydatną w obecnych czasach. Obecnie jej miejsce, z rów-
nie wspaniałym skutkiem, zajmuje Anna Dudziak. Bronisław 
Kloskowski – pamiętany do dziś szef szpitalnych służb tech-
nicznych. To jego wrażliwości i sprytowi zawdzięczamy ocale-
nie płaskorzeźby Chrystusa Błogosławiącego. Gdy władze ko-
munistyczne kazały ją zniszczyć, z pietyzmem i miłością tak ją 
zabezpieczył i schował pod otynkowaną siatką przed niepowoła-
nymi oczami, że doczekała w stanie nienaruszonym lepszych 
czasów. 

 Nie można pominąć w tym wspomnieniu pacjentów szpitala, 
pozostawić ich anonimowymi jak to działo się dotychczas, cze-
go najsmutniejszym przejawem były numerki zamiast tabliczek 
z nazwiskami na krzyżach szpitalnego cmentarza. Ksiądz Kazi-
mierz Stopa – gorliwy kapłan, człowiek niezwykłej biografii, 
spełniający do końca życia swą posługę mimo zaawansowanej 
choroby, wspominany szczególnie przez wiernych jako wspa-
niały spowiednik. Marian Henel – utalentowany artysta, twórca 
wielu gigantycznych gobelinów olśniewających bogactwem 
formy i psychopatologicznych treści. Rozsławił branicki szpital 
na cały kraj i poza jego granice. Julia Starzyk – wieloletnia pa-
cjentka oddziału opieki domowej, opiekunka i niania rozlicz-

Historia to splot ludzkich losów… – wspomnienia  
Państwa Ewy i Antoniego Junoszy-Szaniawskich (część II) 
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nych dzieci, co najmniej dwóch pokoleń braniczan. Wojciech 
Promiński – natchniony poeta, kompozytor i muzyk, autor licz-
nych utworów poetyckich, wierszy, pieśni, koncertujący i wy-
stępujący z recitalami przy różnych uroczystościach, ale i bez 
okazji. Hieronim Śliwiński – zaczynał od wyplatania koszy,  
a okazał się twórcą, redaktorem naczelnym i niezwykle utalento-
wanym dziennikarzem „Zygzaka” – gazetki wydawanej w na-
szym szpitalu. 

U.S.-W.: I tak oto opowieść o Państwa pobycie w Branicach 
zmieniła nam się w opowieść o szpitalu, jego pacjentach i perso-
nelu. 

E. J.-Sz.: Bo szpital, a szerzej pomoc ludziom chorym, stano-
wiły osnowę, na której tkaliśmy  nasze życie. Wplataliśmy w nie 
nitki naszych zainteresowań i pasji, jak na przykład kajakarstwo. 
W kwietniu1976 roku mąż ze swoim przyjacielem Staszkiem 
Wodyńskim zawiązali klub kajakowy Majak”. Do 1989 r. odby-
ło się 45 spływów kajakowych. Były to wypady wyczynowe ale 
i wakacyjne wyjazdy całymi rodzinami „z dziećmi, psami, ka-
narkami…”.  

 Co warto podkreślić, w tej historii, którą tu snujemy, zdarzały 
się też momenty trudne. Mąż był Przewodniczącym Komitetu 
Założycielskiego „Solidarności” w Branicach. To był czas entu-
zjazmu i głębokiej wiary, że Polska zmieni się na lepsze. Skoń-
czyło się wszystko 13 XII 1981 r. Mąż został aresztowany, trafił 
do obozu dla internowanych. Nie miałam z nim kontaktu, rodzin 
nie informowano nawet o miejscach pobytu internowanych. 
Zostałam sama z dziećmi w zmilitaryzowanym otoczeniu na 
wiele miesięcy. Złych ludzi wyrzuciłam z pamięci, ale pielęgnu-
ję wspomnienia tych, którzy wtedy okazali serdeczną pomoc  
i wsparcie – sąsiedzi, wielu mieszkańców gminy, również Szpi-
tal jako zakład pracy, oczywiście w największej tajemnicy. 
Wzruszające było, gdy KTOŚ pod osłoną nocy wrzucił nam do 
ogrodu choinkę przed Bożym Narodzeniem. Męża zwolniono  
z obozu w Nysie dopiero 23.04.1982 r.  

Tuż przed zakończeniem 
stanu wojennego mąż wraz 
z innymi osobami zorgani-
zował 21.06.1983 r. wy-
jazd na spotkanie z Ojcem 
Świętym odbywające się 
na Górze św. Anny.  
Później brał czynnie udział 
w formowaniu Komitetu 
Obywatelskiego Gminy 
Branice, który powstał 
przed wyborami 1989 r. na 
wzór Komitetu Obywatel-
skiego przy Lechu Wałę-
sie. Takie cudowne mo-
menty: spotkania z papie-
żem, pierwsze demokra-
tyczne wybory 6 czerwca 
1989 r. przeplatały 
się z tymi trudnymi. 
Jak u Kochanow-
skiego: Nic wiecz-

nego na świecie: 

Radość sie z troską 
plecie, (…), A po 

złej chwili piękny 

dzień przychodzi.     

U.S.-W.: I te sło-
wa niech będą  
puentą naszego spotkania. Dziękuję Państwu za tę rozmowę.  

Z Państwem Ewą i Antonim Junoszą-Szaniawskimi 

rozmawiała Urszula Sipel-Wiecha 
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O G Ł O S Z E N I E 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH 
 

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020r. poz.2028)  
 

i n f o r m u j e, 
 

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr 
GL.RZT.70.122.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat. 
Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 12 lipca 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia 20.07.2021r. na okres 3 lat. 
 

Taryfowe grupy odbiorców usług 
 
Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone 
usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy 
Prawo wodne.  

 
W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane kosz-
ty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyod-
rębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.  
 
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzy-
stania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także 
zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców 
usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług: 
 
1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców: 
 

W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał  

W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc 

W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz 

na miesiąc 

 
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców: 
 

K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców 
 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%. 
 
1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi: 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

  1.   Grupa - W1 
cena za 1m³ wody 3,41 3,68 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 3,43 3,70 zł/odb./ 1 m-c 

  2. Grupa - W2 
cena za 1m³ wody 3,41 3,68 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,47 6,99 zł/odb./ 1 m-c 

  Grupa - W3 
cena za 1m³ wody 3,90 4,21 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,47 6,99 zł/odb./ 1 m-c 
  3. 
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2. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi: 

 

3. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi: 

 

4. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r.wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

 

5. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

6. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen za odprowadzone ścieki. 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

  1.   Grupa - W1 

cena za 1m³ wody 3,45 3,73 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 3,42 3,69 zł/odb./ 1 m-c 

  2.   Grupa - W2 

cena za 1m³ wody 3,45 3,73 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,60 7,13 zł/odb./ 1 m-c 

  3. 

cena za 1m³ wody 3,94 4,26 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,60 7,13 zł/odb./ 1 m-c 
  Grupa - W3 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

  1.   Grupa - W1 
cena za 1m³ wody 3,47 3,75 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 3,52 3,80 zł/odb./ 1 m-c 

  2.   Grupa - W2 
cena za 1m³ wody 3,47 3,75 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,73 7,27 zł/odb./ 1 m-c 

  3. 
cena za 1m³ wody 3,97 4,29 zł/m³ 

stawka opłaty abonamentowej 6,73 7,27 zł/odb./ 1 m-c 
  Grupa - W3 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

1. Grupa 1 – K1 cena za 1m³ ścieków 7,07 7,64 zł/m³ 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

1. Grupa 1 – K1 cena za 1m³ ścieków 7,15 7,72 zł/m³ 

Lp. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary 

1 2 3 4 5 6 

1. Grupa 1 – K1 cena za 1m³ ścieków 7,23 7,81 zł/m³ 
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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:  

II 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. 
 

III 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%. 
 

IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: 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. 

 

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest pośród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami rolnymi, 
otoczona jest rowem melioracyjnym. Na działce zlokalizowanych jest kilka drzew. Ukształtowanie mało korzystne, niweleta niere-
gularna z licznymi przewyższeniami, kształt nieregularny, wąski wielokąt. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfalto-
wej. Zgodnie z ewidencją gruntu symbol klasoużtku to S-RIIIa. 

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 

07.10.2021r. 
godz. 10:00 

41 300,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

5000,00 zł 

wpłata  

do 04.10.2021 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 

07.10.2021r. 

godz. 11:00 

20 000,00 zł + 

+ VAT  
według obo-
wiązującej 

stawki 

2 000,00 zł 

wpłata do 
04.10.2021 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  
328/101 

OP1G/00028529/3 

0,1180 ha 
Turków 

(S) obszary zabudo-
wy wsi z preferen-
cją zabudowy zwią-
zanej z rolnictwem. 

08.10.2021r. 

godz. 10:00 

14 000,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

1500,00 zł 

wpłata do  
05.10.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 

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 280/3 
OP1G/00025168/3 

0,1300 ha 

Bliszczyce 
(S) Z – obszary 
zieleni 

06.10.2021r. 

godz. 11:00 

3 100,00zł  

(podlega zwolnie-
niu z podatku 

VAT) 

400,00 zł 

wpłata  
do 01.10.2021 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. Obecnie nieużytko-
wana, porośnięta dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Brak uzbrojenia technicznego. Kształt działki korzystny – regularny wielo-
kąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą o nawierzchni z kostki brukowej. 
 

 
II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

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

 

I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest pośrodku wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz gruntów ornych. Według wypisu z rejestru 
gruntów stanowi teren Bp, Lzr- RIIIa oraz RIIIa. Kształt działki korzystny regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do dział-
ki drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne – brak. Działka obecnie jest nieużytkowana, porośnięta drzewami i krzewami dziko ro-
snącymi.  

 

I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz szpitala. Kształt działek korzystny regularny 
wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działek tylko przez nieruchomości sąsiednie. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, kanalizacja 
sanitarna i energia elektryczna  

 

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 25/1 

OP1G/00006414/4 
0,1100 ha 

Niekazanice 

  
Niekazanice- 
Kałduny 

(S) w części obszary 
zabudowy wsi z prefe-
rencją zabudowy zwią-
zanej z rolnictwem, a w 
części obszary rolne 

19.10.2021 

godz. 11:30 

18 300,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

1900,00 zł 

wpłata do 
15.10.2021 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 34 

OP1G/00032568/9 

  
budynek mieszkal-
ny nr 15 

0,3500 ha 

Niekazanice 

  
70,50 m2

 

Niekazanice - 
Kałduny 

(S)obszary zabudowy 
wsi z preferencją zabu-
dowy związanej  
z rolnictwem 

19.10.2021r. 

godz. 10:00 

27 900,00 zł 
(podlega 

zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

3000,00 zł 

wpłata do 
15.10.2021 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 426/2 
KW nr OP1G-
/00033167/5 
  

0,2300 ha 
Lewice 

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

19.10.2021r. 

godz. 11:00 

15 000,00 zł 
(podlega 

zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

1 500,00 zł 
wpłata do 

15.10.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

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 132/55 
KW nr OP1G-
/00034977/3 

Działka nr 132/57 
KW nr OP1G-
/00021372/8 

0,0105 ha 
Branice 
 

0,0219 ha 
Branice 

(S) w części MU - obszary 
zabudowy wsi wielofunk-
cyjne, a w części U– obsza-
ry aktywności gospodar-
czych - usługowe 

06.10.2021r. 

godz. 10:00 

6 100,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

700,00 zł 

wpłata do  
01.10.2021 r. 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego 
ograniczonego. 
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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. 

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: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1  
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 22.10.2021 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 01.10.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki  
i nr KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie w 

planie (P)/ studium 
(S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Cześć działki nr 
157 
KW nr OP1G/-
00038853/6 

0,0018 ha 
Posucice 

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

Część działki z prze-
znaczeniem na garaż 
blaszany. 

Czynsz miesięczny 
27,00 zł 

+ VAT + podatek od nieru-
chomości wg obowiązującej 
stawki, płatność do 25 dnia 

każdego miesiąca 

Dzierżawa 
nieruchomości 
na okres 3 lat. 

Cześć działki nr 
238 
KW nr OP1G/-
00030563/0 

0,1300 ha 
Jędrychowice 

(S) obszary rolne Część działki z prze-
znaczeniem na użyt-
kowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 
39,00 zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września da-
nego roku. 

Dzierżawa 
nieruchomości 
na okres 3 lat. 

Cześć działki nr 
975/4 
KW nr OP1G-
/00023893/0 

0,5064 ha 
Branice 
  

(P) tereny rolnicze Część działki  
o klasoużytku Rii  
i RIIIa z przeznacze-
niem na użytkowa-
nie rolnicze. 

306,37 zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września da-
nego roku. 

Przedłużenie 
umowy na 
okres 3 lat na 
rzecz dotych-
czasowego 
dzierżawcy. 


