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8 Bieg Branicki o Puchar Wójta Gminy Branice  
W niedzielę 26.09.2021r. na stadionie Orła Branice odbył się  

8 Bieg Branicki o Puchar Wójta Gminy Branice. Organizatorem 
biegu było Branickie Towarzystwo Sportowe wraz z Gminą 
Branice. Dyrektorem Biegu był Paweł Zagórski, a wicedyrekto-
rem Michał Łabus. Oficjalny patronat nad biegiem objął Mar-
szałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Pogoda biega-
czom dopisała wyjątkowo. Było słonecznie i niezbyt gorąco, 
czyli idealne warunki do tego typu zawodów.  

W tegorocznych zawodach wzięło udział 80 zawodników, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn z całej Polski. Bieg rozgrywano 
na dystansie 10 i 5 kilometrów, a towarzyszył im marsz Nordic 
Walking na dystansie 5 km. Zawodniczki i zawodnicy wystarto-
wali o godzinie 11:00 i mieli do pokonania trasę ze Stadionu 
Orła Branice do Michałkowic i z powrotem (w biegu na dystan-
sie 10 km trasa ta była pokonywana dwukrotnie).  

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowy medal.  

Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:  
W biegu na 10 km w kategorii kobiet zwyciężyła Irena Pakosz  
z czasem 48:38, druga była Monika Ilnicka 48:58, a trzecia Ka-
tarzyna Lubińska 50:23.  

Najlepszą zawodniczką Gminy Branice na dystansie 10 km 
została Katarzyna Lubińska 50:23, drugie miejsce zajęła Barba-
ra Kopeczek 51:09, a trzecie Anna Modzelewska 55:17. 

W biegu na 10 km w kategorii mężczyzn na 10km zwyciężył 
Daniel Kokot 35:48 przed Pawłem Krawczukiem 36:17, a trze-
cią lokatę wywalczył Dawid Furman 38:40.  
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Najlepszym zawodnikiem Gminy Branice na dystansie 10 km 
został Andrzej Kroczek (Uciechowice) 44:38, drugi był Paweł 
Zagórski (KB Branice) 47:28, a trzeci Leszek Szczuka (Lewice) 
48:14.  

Zwycięzcy Biegu głównego otrzymali pamiątkowe puchary 
które wręczył Wójt Gminy Branice Sebastian Baca.  

W biegu na 5 km w kategorii kobiet zwyciężyła Alina Iwanic-
ka (Kietrz) 25:03, drugą lokatę zajęła Bernadeta Gach 25:51,  
a trzecią Krystyna Dominik 26:15.  

Na dystansie 5 km w kategorii mężczyzn zwyciężył Artur Ol-
brich (Tworków) 18:59, przed Adrianem Orian (Zdzieszowice) 
20:29 i Mirosławem Wawrów (Baborów) 22:11. 

Najlepszą zawodniczką gminy Branice na dystansie 5 km zo-
stała Ilona Ziomko 27:41, a następne pozycje zajęły: drugą Ewe-
lina Redel 27:41, trzecią Jolanta Domańska 28:51.  

Najlepszymi zawodnikami Gminy Branice na dystansie 5 km 
zostali: 1: Filip Lenartowicz 22:50, 2: Marcel Nowak 23:03,  
3: Kamil Bojnicki 23:03. Podczas 8 Biegu Branickiego po raz 
pierwszy przeprowadzono klasyfikację w kategorii NW.  

Kategorię kobiet na 5 km wygrała Aneta Wawrów (Baborów) 
39:21, przed Marysią Orian (Zdzieszowice) 40:15 i Elżbietą 
Mielnik (Głubczyce) 40:49.  

W kategorii mężczyzn pierwszy był Piotr Pakosz 39:52, drugi 
Zygmunt Zagórski 41:10, a trzeci Edward Czyszczoń 43:21.  

Po raz pierwszy udekorowani zostali zawodnicy sprawni ina-
czej: Mateusz Małys (Racibórz) 50:59 i Marcel Kaletka 
(Racibórz) 55:55.  

Dla wszystkich uczestników rywalizacji organizatorzy przygo-
towali posiłek regeneracyjny. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodniczkom i zawodnikom za udział w naszym 8 Biegu Bra-
nickim. Dziękujemy również wszystkim tym, bez których nasz 
Bieg Branicki nie mógłby się odbyć - licznym darczyńcom  
i sponsorom. Sponsorami naszej imprezy byli: Gmina Branice, 
Polvita - Paweł Tacyk, Galmet, Top-Farms, Starostwo Powiato-
we Głubczyce, Browar Głubczyce, Stacja Paliw-Konrad Wey-
gand, STM Węglowski, Ireneusz Kleczek, Stabryl, Centrum Car 
- Paweł Kopeczek, Marko sklep mięsny, Rabat - Krzysztof Sło-
wik, Adam Zapotoczny, Makrus, Hurtownia Viva, Janeta -
zakład wędliniarski, Zina, Beaulien – Kietrz oraz Leszek Cieśla. 

Do zobaczenia za rok 
Paweł Zagórski - BTS Branice 



Informator Branicki  

4 

Dożynki w Michałkowicach 
Dożynki są świętem bardzo ważnym polskiej wsi i dla wszyst-

kich którzy są związani z ziemią i jej plonami. Jest to pora pełna 
radości i dumy dla wszystkich rolników i działkowców. Jak co 
roku, parafie i miejscowości składają dziękczynne podziękowa-
nia za zebrane plony.  

W Michałkowicach tegoroczne dożynki, które odbyły się 12 
września rozpoczęły się uroczystą mszą którą odprawił Pro-
boszcz Jarosław Dąbrowski. Pięknie ubrany kościół z koroną i 
chlebem na czele oddawał hołd temu świętu. Z nadzieją czeka-
my na przyszłoroczne plony, które zaowocują jeszcze większą 
obfitością zbóż, bogactwem owoców i warzyw. 

Żaneta Jagodzińska 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP Branice 
Od poniedziałku 27 września w naszej szkole trwała akcja 

edukacyjna pod nazwą „XI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA”. Na korytarzach, chodziły patrole z żółtymi szar-
fami i kontrolowały znajomość tabliczki mnożenia. 

Finał akcji odbył się w piątek 1 października 2021r. Ucznio-
wie klas 4-5 brali udział w rozgrywce, która składała się z pięciu 
różnych konkurencji, m.in budowaliśmy wieże i graliśmy  
w kółko i krzyżyk. Zmagania naszych uczniów odbywały się 
bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami fair play. Organizatorami 
całego przedsięwzięcia były nauczycielki matematyki: Alina 
Szpiech i Marta Lenartowicz. 
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WYNIKI: 
I miejsce - Sara STASZCZYSZYN (kl. 5b) 
II miejsce - Hanna PIÓRKOWSKA (kl. 5a) 
III miejsce - Hubert SYKUŁA (kl. 4b) 
Wyróżnienie: Igor TELEGA (kl. 5a), Bartosz HEBA (kl. 4b). 
Dyplomy za aktywny udział otrzymują: 

Klasy 4-5 
Alker Emilia, Antoszczyszyn Karol, Bocian Zofia, Cichoń Mi-
chał, Kupnicka Laura, Łabuz Jan, Marchel Dawid, Kudzia Oli-
wier, Lisiak Natalia, Pleśniak Wojciech, Adamczyk Wiktoria, 
Herbut Dominik, Kolanko Lena, Małyszek Łukasz, Pająk Bru-
no, Dutka Oskar, Herbut Wojciech, Skrabut Ksawery. 

Klasy 6-8 
Kawulok Karolina, Lenartowicz Bartosz, Pawluś Emilia, Piwek 
Paulina, Tokarz Milena, Literska Anna, Staszczyszyn Gloria. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy 
za chęć udziału. Bez Was to nie mogłoby się odbyć!  

Gorące podziękowania dla uczniów klas 7B i 7A, za ogromne 
zaangażowanie i pomoc w organizacji Światowego Dnia Ta-
bliczki Mnożenia! 

Dziękujemy naszym fotografom: Majce Nowak i Panu Edwar-
dowi Czyszczoniowi, za uwiecznienie całego wydarzenia.  

Dziękujemy również wszystkim fundatorom oraz Gminie Bra-
nice za nieocenioną pomoc w skompletowaniu nagród dla 
uczestników. 

Marta Lenartowicz 
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Memoriał Kamili Skolimowskiej  
Stadion Śląski w Chorzowie. Piękne wrześniowe, słoneczne 

popołudnie. 35 tysięcy widzów, a wśród nich szkolna młodzież 
gminy Branice.  

W takiej scenerii mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Me-
moriale Kamili Skolimowskiej. Na tę uroczystość przybyli naj-
lepsi polscy i zagraniczni sportowcy – lekkoatleci. Na pół godzi-
ny przed rozpoczęciem sportowych zmagań wysłuchaliśmy 
przepięknego koncertu zespołu „Śląsk”. Następnie hymn i po-
czątek zawodów, w których między innymi wzięli udział meda-
liści olimpijscy w rzucie młotem Wojciech Nowicki, Paweł Faj-
dek i Norweg Eivind Henriksen, kulomioci Tom Walsh, Ryan 
Crouser, Joe Kovacs, Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki.  
Ale także „Aniołki Matusińskiego”, medalistki ze sztafety  
4x400 m Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska, Natalia 
Kaczmarek i Małgorzata Hołub-Kowalik. Obejrzeliśmy ciekawe 
zawody, a także podziękowaliśmy polskim lekkoatletom za 

wspaniały występ na igrzyskach w Tokio. Przypomnijmy, że  
w tej dyscyplinie Biało-Czerwoni zdobyli w stolicy Japonii aż 
dziewięć olimpijskich medali. Kibice gromkimi brawami żegna-
li też nasze gwiazdy kończące swoje wspaniałe kariery: dysko-
bola Piotra Małachowskiego, skoczkinię wzwyż Kamilę Lićwin-
ko i młociarkę Joannę Fiodorow. Podczas memoriału można 
było sobie zrobić fotkę ze znanymi sportowcami, a kto był 
sprytny, złowił autograf (a nasza młodzież jest sprytna !!!). 

Chcielibyśmy bardzo podziękować Urzędowi Gminy Branice 
za pokrycie kosztów przejazdu na tak wielkie międzynarodowe 
święto sportu. Nadmienić należy, że nasi uczniowie byli jedną  
z dziesięciu zorganizowanych szkolnych grup z całej Polski. 
Opiekunami wyjazdu byli: Edward Czyszczoń, Aneta Pelc, Te-
resa Czyszczoń, Karolina Świerkosz, Bartłomiej Pleśniak. 

organizator wyjazdu: Edward Czyszczoń 
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Pierwszy miesiąc już za nami…. 

15-lecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Lewicach 
W dniu 7.10.2021 r. w Lewicach odbyło się oficjalne, symbo-

liczne otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej im. św. Jana 
Pawła II połączone z jubileuszem 15- lecia istnienia. Świętowa-
nie rozpoczęło się od uroczystego przecięcia wstęgi oraz po-
święcenia pomieszczeń naszej nowej siedziby. 

Uroczystość tą zaszczycili zaproszeni goście wśród których 
była m.in.Pani poseł Violetta Porowska, zastępca wójta Gminy 
Branice Pani Katarzyna Herbut, ks. Alojzy Nowak oraz prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tadeusz 
Piątkowski. 

Po uroczystym otwarciu ZAZ w Lewicach zaproszeni goście 

wraz z pracownikami udali się do hotelu „Domino” w Głubczy-
cach gdzie nastąpiły przemówienia, podziękowania oraz życze-
nia wygłoszone m.in. przez dyrektora ZAZ Lewice Pana Dariu-
sza Kaśków. 

Dyrektor ZAZ Lewice pokroił rocznicowy tort, a każdy z za-
proszonych gości otrzymał symboliczny prezent.  

Muzyczną oprawę tworzył DJ-ej, który prezentował utwory  
z różnych lat, dzięki temu atmosfera była radosna i pełna życzli-
wości, a pracownicy wierzą, iż ZAZ dotrwa do kolejnej roczni-
cy. 

Krystyna Wanat, Walenty Potwora 

Za nami wrzesień, który pomimo iście jesiennej już pogody 
obfitował w dużą ilość wycieczek i zajęć na świeżym powietrzu 
oraz zabaw na naszym ,,nowym ,super placu zabaw”. W ramach 
realizacji tematów Bezpieczna droga do przedszkola oraz  
w myśl powiedzenia „Czym skorupka za młodu....” w dniu 24 
września odwiedził nasze przedszkole wyjątkowy gość – nasz 
Pan dzielnicowy - Pan Policjant Paweł Lipiński. Nasz gość 
przypomniał przedszkolakom m.in. zasady bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdnię, korzystania z kasków ochronnych, 
pasów bezpieczeństwa oraz fotelików dla dzieci. Zachęcał też 
najmłodszych do używania elementów odblaskowych. Rozma-
wialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów Ru-
chu drogowego. Przedszkolaki słuchały porad funkcjonariusza  
z wielką uwagą, jednak ich największe zainteresowanie wzbu-
dziły policyjny sprzęt wykorzystywany przez policjantów  
w czasie służby. Na zakończenie spotkania Pan Policjant dał 



Informator Branicki  

8 

dzieciom odblaski, które można przyczepić do kurtki lub pleca-
ka. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Na koniec spotkania dzieci podziękowały Policjantowi wrę-
czając obrazek. Od dzisiaj każdy przedszkolak już wie, ze poli-
cjant to  przyjaciel, który zawsze chętnie służy pomocą. Ser-
decznie dziękujemy i cieszymy sie na kolejną wizytę wkrótce, 
która zawsze stanowi pewną niespodziankę. 

Kolejną atrakcją były wykopki. Tego dnia wszystkie małe  
i duże przedszkolaki przyszły w odpowiednim stroju ze swoim 
wiaderkiem do przedszkola.  

Na polu czekał na nas zaprzyjaźniony Pan Gospodarz Adam. 
Dzieci szybko i z zapałem zabrały się do pracy, a ziemniaki  
w krótkim czasie wypełniły wielka przyczepę.  

Była to dobra lekcja szacunku dla ciężkiej pracy Rolnika. Zapał 
i zaangażowanie w pracę bardzo wszystkich zaskoczył, i zbiera-
nie ziemniaków okazało się nie tylko pracą, ale także dobrą za-
bawą. Wśród pozbieranych ziemniaków znalazły sie ciekawe 
okazy tj. serca, kotki, świnki itp, które wzbogaciły kąciki przy-
rody. W ramach podziękowania za pomoc dzieci otrzymały 
pyszne słodycze. Lekko zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni wró-
ciliśmy do przedszkola. Słowa podziękowania kierujemy do 
Pana Adama Lenartowicza za pomoc w kształtowaniu  pozytyw-
nych wartości u dzieci oraz podarunki ze słodyczy i ziemnia-
ków.  

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Branicach 

„Tup, tup, tup …. do przedszkola idzie zuch...” 
Za nami już pierwszy miesiąc zabawy i nauki w nowym roku 

szkolnym, lecz nawet dziś mamy przed oczami buźki naszych 
przedszkolaków, wracających do przedszkola po wakacjach. 
Oczom dzieci ukazały się pięknie odnowione i pomalowane sale 
i pomieszczenia przedszkola, a szczególnie Kraina Smerfów, 
która powstała w sali najmłodszych. Nie możemy też nie wspo-
mnieć o powiększonej i nowocześnie urządzonej sali zabaw 
grupy najstarszej. Dzięki modernizacji, stworzyliśmy dzieciom 
większą przestrzeń do organizacji dziecięcych zabaw, a nauczy-
cielom możliwość przeprowadzania m.in. jeszcze bardziej uroz-
maiconych zabaw ruchowych. Uzyskaliśmy w ten sposób miej-
sce, w którym możemy gościć ciekawych ludzi, czy organizo-
wać przedszkolne uroczystości i spotkania. 

Jedną z pierwszych osób, które gościliśmy, był nasz zaprzy-
jaźniony Pan Policjant st. asp. Piotr Poleszczuk. Przekazał istot-
ne dla dzieci informacje na temat bezpieczeństwa. 

10 października tradycyjnie przedszkolacy wystąpili w koście-
le Św. Trójcy we Włodzieninie podczas nabożeństwa „Niedzieli 
Papieskiej”. Hasło tegoroczne brzmiało „NIE LĘKAJCIE SIĘ”, 
dlatego też dzieci z wielką odwagą i radością wyśpiewały te 
słowa. Jak co roku przedszkolacy uczcili pamięć Św. Jana Pawła 

II wierszem, piosenką i tańcem. Na koniec wybrzmiała ulubiona 
pieśń naszego wspaniałego Papieża - „Barka” w wykonaniu 
wszystkich przedszkolaków. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego 

we Włodzieninie 
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Nowy rok - nowe podróże przedszkolaków 
W końcu nadszedł długo wyczekiwany rok szkolny 2021-

/2022, który przywitał nas piękną wrześniową pogodą. Dzieci z 
radością wróciły do przedszkola, gdyż nie mogły doczekać się 
aby wyruszyć w nową podróż. Na każdym kroku dokonywały 
nowych odkryć, zmian i niespodzianek, które były wynikiem 
wakacyjnej metamorfozy naszego przedszkola. Dzięki pozyska-
nym funduszom z projektów, podczas wakacji mieliśmy możli-
wość odświeżyć i unowocześnić sale, aby zapewnić jeszcze lep-
sze warunki naszym dzieciom. Radość na twarzach przedszkola-
ków wynagrodziła trud włożony w tę modernizację. 

Podróżowanie zaczęliśmy od świętowania Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka. Tego dnia to dzieci miały swoje święto. 
Podczas wielu zabaw i atrakcji nie schodził z ich twarzy 
uśmiech. Rozpoczęliśmy odśpiewaniem tegorocznego hymnu 
przedszkolaka „Życie Przedszkolaka”, a zakończyliśmy słodkim 
poczęstunkiem. 

Ostatni dzień września to święto naszych chłopców. W tym 
dniu dziewczynki wręczyły drobne upominki swoim kolegom. 
Oczywiście, w naszym żłobku dziewczynki również nie zapo-
mniały o Dniu Chłopaka. 

W przedszkolne progi zawitała jesień, która zaprasza nas  
w kolejną podróż pełną barw i nowych odkryć. 

Nauczycielki Katolickiego Przedszkola 

w Branicach 
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Przypominamy, że nadal trwa akcja „Zamelduj się w Gminie Branice” 

Akcja trwa do 31.12.2021r i jest skierowana do osób pochodzących spoza gminy oraz tych,  

którzy mieszkają w gminie a nie są zameldowani. 

Aby otrzymać pakiet powitalny należy zamel-
dować się na pobyt stały. Proces meldunku 
jest bardzo prosty i nie powinien zająć więcej 

niż kilka minut. Można wygrać atrakcyjne 

nagrody. 

Referat Ewidencji Ludności przyjmuje wnio-
ski od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu. Dla osób preferujących zała-

twianie spraw on-line istnieje możliwość doko-
nania meldunku za pośrednictwem platformy 

ePUAP. Osoby, które w ten sposób zameldują 
się w gminie Branice, otrzymają pakiet powi-

talny na wskazany we wniosku adres. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Regulamin losowania nagród dostępny 

w Referacie Spraw Obywatelskich 

Zostań mieszkańcem Gminy Branice 
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OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży  

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 11.11.2021 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 21.10.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr KW 
Pow. i poło-

żenie 

Przeznaczenie 
w planie (P)/ 

studium (S) 
Opis nieruchomości Cena  

nieruchomości Uwagi 

Działka nr 90 
KW nr OP1G-
/00028529/3 

0,2063 ha 
Turków 

(S) obszary 
zieleni 

Nieruchomość zlokalizowana jest na skraju 
wsi w pobliżu zabudowań mieszkalnych 
oraz gruntów ornych. Kształt działki to regu-
larny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do 
działki drogą gminną o nawierzchni asfalto-
wej. Część obrzeży działki porośnięte drze-
wami. 

15 000,00 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podatku 
VAT) 

Sprzedaż nieru-
chomości w dro-
dze przetargu 
nieograniczonego. 

Działka nr 568/2 
KW nr OP1-
G/00028303/3 

0,0400 ha 
Lewice 

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

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabu-
dowań mieszkalnych i zagrodowych. Kształt 
działki mało korzystny regularny trójkąt, 
niweleta pozioma, wyniesiona ponad poziom 
drogi. Działka porośnięta drzewami i krze-
wami. Dojazd do działki drogą gminną  
o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie tech-
niczne – wodociąg i energia elektryczna. 

9 600,00 zł 
(podlega zwol-

nieniu z podatku 
VAT) 

Sprzedaż nieru-
chomości w dro-
dze przetargu 
nieograniczonego. 

OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

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 03.11.2021 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 13.10.2021 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 

Działka nr 36 
KW nr OP1G/-
00023926/1 

0,0505 ha 
Uciechowice 

(S) obszary 
zabudowy wsi  
z preferencja 
zabudowy zwią-
zanej z rolnic-
twem 

Nieruchomość zlokalizowana 
jest w pobliżu zabudowań 
mieszkalnych. Kształt działki 
korzystny regularny czworokąt, 
niweleta pozioma. Dojazd do 
działki drogą gminną o na-
wierzchni asfaltowej. Uzbroje-
nie techniczne – wodociąg  
i energia elektryczna. 

22 000,00 zł 
(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT) 

Sprzedaż nieru-
chomości w dro-
dze przetargu 
nieograniczonego. 

Działka nr 135 
KW nr OP1-
G/00023893/0 

1,5800 ha 
Branice 

(S) obszary 
zabudowy wsi 
wielofunkcyjne 

Działka rolna o korzystnym 
kształcie z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 
2 500,00 zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września 

danego roku. 

Przedłużenie umo-
wy na okres 3 lat 
na rzecz dotych-
czasowego dzier-
żawcy. 

Działka nr 28/2 
KW nr OP1G/-
00035606/9 

0,1900 ha 
Wiechowice 

(S) obszary 
rolne 

Działka rolna o korzystnym 
kształcie z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

104,50 zł 
(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września 

danego roku. 

Przedłużenie umo-
wy na okres 3 lat 
na rzecz dotych-
czasowego dzier-
żawcy. 
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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 roko-

wań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
ogłasza II 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. 

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie 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 drugie-

go 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 Gmin Branice, przy czym za datę wpła-
ty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane doty-

czące 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 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 prze-

targu 

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 wielofunkcyjne, 
a w części U – obszary aktyw-
ności gospodarczych - usługo-
we 

18.11.2021r. 

godz. 10:00 

3 660,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

400,00 zł 

wpłata do 
15.10.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
ograniczonego. 

APEL OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W BRANICACH 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, mając na uwadze zbliżający się okres zimy, występuje z apelem 
do mieszkańców Gminy Branice, aby nie zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych 
i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie. Aby uniknąć negatywnych 
skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam informacji o rodzinach i osobach mogących  
wymagać pomocy ze strony Ośrodka. Podjęcie w porę kompleksowych działań, współpracy wszystkich służb 
na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa  
utraty życia i zdrowia. 

Poniżej podajemy telefony kontaktowe: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach: 77 486 00 60, 798 164 605,  
781 970 500, 781 610 500 
Urząd Gminy w Branicach: 77 486 82 50, 77 486 81 92, 77 486 82 28 
Ośrodek Zdrowia w Branicach 77 486 83 62 
Komisariat Policji w Kietrzu 77 471 17 50, 77 471 02 03 

Telefony Alarmowe: 
Policja: 997 
Straż Pożarna: 998 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Z tel. Komórkowych: 112 


