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Objazdowy Mikołaj 2021 
W 2020 r. moja wizyta wyjątkowo miała być Objazdowa  

z racji pandemii, bo w 2021 r.świat miał wrócić do normalności. 
Niestety, nadal żyjemy w Covidowej rzeczywistości, więc zde-

cydowałem się na kolejny rok 
objazdowej imprezy. Po naradzie 
z Sebastianem uznałem, że  
w Gminie Branice mieszkają 
tacy fajni ludzie, a dzieciaki to 
już w ogóle są mega fajowskie, 
że musimy zrobić tym razem coś 
wyjątkowego i zakończyć nasz 
objazd z przytupem. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na trzydnio-
wy objazd i jego zakończenie 
kiermaszem w Parku pod Lipami 
w Branicach. 

 Wyprawę zaczęliśmy 3 grudnia 
w piątek, a zakończyliśmy w niedzielę 5 grudnia. W trakcie 
trzech dni objazdu odwiedziliśmy wszystkie miejscowości na-
szej gminy. Tym razem do grupy moich pomocników dołączyli 
sołtysi, którzy w centrach swoich sołectw – na placach zabaw 
czy przy kościołach, zorganizowali miejsca w których mogłem 
spotkać się z dzieciakami – od najmłodszych, do tych już  
z większym stażem. Sołtysi okazali się super pomocnikami – 
miejsca spotkań były perfekcyjnie wręcz przygotowane - były 
pikniki, ogniska dla mieszkańców, a w jednym sołectwie czekał 
na mnie nawet tron, na którym mogłem porozmawiać z miesz-
kańcami… . 

To były emocjonujące 2 dni w trasie… . Setki, a chyba nawet 
tysiące spotkanych ludzi, setki rozdanych czekolad, kilkadzie-
siąt litrów wypitego grzańca, setki fotek, przybitych piątek  

i żółwików, chyba miliony 
uśmiechów, od których moje 
serce rozgrzewało się do czer-
woności. Mój główny pomoc-
nik – Sebastian, powiedział, 
że taki przejazd - ta serdecz-
ność napotkanych ludzi i ich 
radość ze wspólnego spędza-
nia czasu, daje mu siłę do 
pracy przez następny rok  
i motywację do kolejnych 
działań na rzecz mieszkań-
ców Gminy Branice, czasem 
może nieszablonowych i lek-
ko zwariowanych, ale zawsze 
skrojonych na miarę potrzeb 
naszej małej społeczności. 
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Kulminacja imprezy była  
w niedzielę 5 grudnia na kier-
maszu w Parku pod Lipami  
w Branicach. Czułem wyczeki-
wanie na mój przyjazd, nie tyl-
ko wśród dzieci, ale na szczę-
ście czas oczekiwania umilały 
wszystkim występy lokalnych 
artystów. Wzruszyłem się, oglą-
dając przedszkolaki z obu bra-
nickich przedszkoli oraz  
z przedszkola we Włodzieninie. 
Maluchy mimo zimna, zachwy-
ciły obecnych pięknym wystę-
pem śpiewając świąteczne pio-

senki Przepięknie występowali także ich nieco starsi koledzy ze 
szkół podstawowych w Branicach i we Włodzieninie, a także 
doświadczeni i wielokrotnie nagradzani artyści tj. Amelia Lipa, 
Wiktoria Margiel, Dominika Sozańska i Dominik Wąsik oraz 
zespół wokalny SZAG. Rozświetlony park w tym dniu wyglądał 
wręcz magicznie, z piękną świecącą ramką do zdjęć, z setkami 
ludzi przed sceną i kiermaszami.  

Na kiermaszach były przepiękne ozdoby wykonane przez na-
sze placówki oświatowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Szpi-
tala Specjalistycznego w Branicach i ZAZ w Lewicach. Na sto-
isku SP w Branicach wybierać można było pomiędzy pysznymi 
pierogami i barszczem, frytkami czy też, co bardziej docenili 
miłośnicy słodkości - goframi. Komu jeszcze było mało, obok 
Słowik Team zapraszał na pączki, gorącą czekoladę i grzaniec. 
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Animator i Twórca Kultury 2021. 

Za muszlą koncertową można było ogrzać się przy ognisku i 
upiec kiełbaskę, a spotkanie z bliskimi na pamiątkę uwiecznić w 
fotobudce. Mimo zimna na dworze, w powietrzu czuło się ser-
deczność i radość uczestników imprezy, a także ciepłą atmosferę 
zbliżających się świąt.  

Przybyłem do Parku pod Lipami przy dźwiękach muzyki nie-
ocenionego Zespołu ZAZIK, gdzie czekała na mnie masa sym-
patyków Mikołaja. Było cudownie - wiele ciepłych słów, uśmie-
chów i setki wspólnych zdjęć. Uściski zdawały się nie mieć koń-
ca, a wielbicielami Mikołaja okazali się nie tylko najmłodsi 
mieszkańcy gminy, ale także nieco starsi. Odjeżdżałem z Branic 
z sercem rozgrzanym od Waszych słów, uśmiechów i tulasów. 

Wiem, że po ponad tygodniu do naszej objazdowej imprezy, 
nadal są pozytywne komentarze od mieszkańców Gminy Brani-
ce, a w głowach branickiego teamu już rodzą się nowe pomysły 
na przyszły rok. Fajnie będzie móc spotkać się znów z takimi 
pozytywnymi ludźmi, jak Wy. 

Na koniec muszę podziękować wszystkim, bez których ta logi-
stycznie wymagająca impreza nie udałaby się: 
− Sebastianowi i jego drużynie:Grażynce, Asi, Beatce, Dorot-

ce, Łukaszowi i Szymonowi, 

− Ireneuszowi Kleczkowi, który już drugi rok użycza swoich 
mechanicznych sani, aby moje renifery mogły odpocząć, 

− Dawidowi Jeziorskiemu (OSP 
Wódka) za zapewnienie całej 
ekipie bezpieczeństwa na tra-
sie, 

− Arkowi Pal – mistrzowi od 
światła, bez niego na Parku nie 
znalazłbym nawet dzieci w 
ciemnościach, 

− Krzysztofowi Słowik – za 
ogromną pomoc w organizacji 
imprezy, 

− Edwardowi Czyszczoniowi – 
za obsługę fotograficzną na 
kiermaszu, 

− artystom występującym na 
scenie, 

− wszystkim placówkom oświatowym z Gminy Branice, 
Warsztatom Terapii Zajęciowej ze Szpitala Specjalistyczne-
go w Branicach, ZAZ w Lewicach. 

Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. 
Ściskam Was wszystkich mocno i dziękuję za wiele radosnych 
oraz wzruszających chwil. 
Gmino Branice - do zobaczenia za rok na Objeździe! 

Mikołaj 

Z radością informujemy, że trener i choreograf Branickich 

Mażoretek Kaprys-Aleksandra Szpak-Listopadzka została 

laureatką Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla 

Animatorów i Twórców Kultury 2021. Nagrodę odebrała  

18 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze im. J. Kocha-

nowskiego w Opolu z rąk Marszałka Województwa Opolskiego 

Andrzeja Buły oraz wicemarszałka - Zbigniewa Kubalańcy . 

Aleksandra została uhonorowana za 22-letnią pracę jako tan-

cerz, choreograf i trener, doprowadzenie wielu pokoleń Branic-

kich Mażoretek Kaprys do medali mistrzostw Polski, Europy  

i świata oraz promocję Opolszczyzny w kraju i na arenie mię-

dzynarodowej. 

Serdecznie gratulujemy! 

Branickie Mażoretki Kaprys 
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Magia Świąt w Pałacu 
 IX Polsko Czeskie Kolędowanie z Jarmarkiem rękodzieła 

w Pałacu w Wysokiej, dobiegło końca.  

Był to niewątpliwie sukces integracji społecznej w trudnych 
chwilach spowodowanych szalejącą pandemią, i pomimo chorób 
dziesiątkujących przedszkolaków i szkolaków. Na IX Kolędo-
wanie do Pałacu przybyły tłumy gości z Polski i Czech. 

Wspaniali Goście, bardzo dużo znajomych twarzy, ale i mnó-
stwo nowych gości. Wrocław, Katowice, Opole, Opava, Krnov, 
Głubczyce, Kietrz, Pietrowice Wielkie, Kędzierzyn Koźle, oko-
liczne wsie z Polski i Czech 

Stoiska ze wspaniałym rękodziełem, Panie: Aniela Fergisz, 
Beata Tworkowska, Anna Lipa Kiner, Elżbieta Lis i Anna Lis, 
Dorota Klobukar, Martyna Machnik, Magdalena Machnik, Tatsu 
von Cosel, Pan Leszek Antoszczyszyn, Przedszkole Katolickie  
z Branic, Zakład Terapii Zajęciowej z Branic, a miejscowa Para-
fia udostępniła opłatki świąteczne.  

Wspaniałe gospodynie „Jakubowiczanki” oraz wolontariusze  
z Fundacji Pałac Wysoka zadbali o Nasze podniebienia. 

Tradycyjnie na scenie występowały dzieci, młodzież i dorośli. 
W tym roku z powodu chorób i niepewnych rokowań zdrowot-
nych w nieco okrojonym składzie, wystąpił zespół Szag pod 
kierownictwem Pani Jadwigi Misiurki, oraz dzieci z Przedszkola 
Katolickiego pod czujnym okiem Pani Iwony Pączko. Niezrów-
nany zespół ZAZIK z frontmanem Wiesławem Janickim.  

Wyjątkowy popis umiejętności i dojrzałości scenicznej poka-
zali soliści Amelia Lipa i Dominik Wąsik, którzy pomimo awa-
rii nagłośnienia, a capella wspaniale zaśpiewali przygotowane 
utwory. Warto wspomnieć, że w tej wyjątkowej sytuacji na wy-
sokości zadania stanęli muzycy ZAZIK'a dając podkład mu-
zyczny na gitarze i bębnie. 

Dzięki wstawiennictwu Pani Starosty Anity Juchno i zaanga-
żowaniu Marszałka Województwa Pana Andrzeja Buły, na dzie-
ci czekały wspaniałe atrakcje w kąciku animacji: gry, zabawy  
i prezenty. Również staraniem Pana Marszałka na Kolędowanie 
przyjechał teatr ze sztuką „Pszczółka Zosia w podróży”. 
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Wyjątkowy, niesamowity grudzień! 

Gości witał Aniel-
ska Drużyna Stajni 
Pałac Wysoka pod 
kierownictwem tre-
nera Anny Kurkowej, 
oferując przejażdżki 
konne i bryczką, oraz 
nocny przejazd ga-
laktycznego konia. 

Wspaniałe fotografie i relacje filmowe wykonał i opracował 
Piotr Wołoszyn Photography. 

Zapraszamy za rok w pierwszą sobotę grudnia 2022 Fundacja 
Pałac Wysoka i Stajnia Płac Wysoka. 

Igor Machnik  

Foto:  Piotr Wołoszyn 

Miesiąc grudzień to wyjątkowy czas w roku, szczególnie dla 
naszych dzieci. Z tego powodu zaplanowaliśmy wiele wspania-
łych zajęć. 

Zorganizowaliśmy świąteczną sesję fotograficzną, która bę-
dzie wspaniałą pamiątką dla naszych przedszkolaków. Zachęci-
liśmy Rodziców i dzieci do wzięcia udziału w przedszkolnym 
konkursie na ozdobę choinkową. Zwycięska praca reprezentuje 
nasze przedszkole w Wojewódzkim Konkursie na „Ozdobę cho-
inkową” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu. 
5 grudnia chętne dzieci z grupy starszaków zaprezentowały 
świąteczny taniec podczas „Spotkania Mikołajkowego” w Bra-
nicach. Już kolejnego dnia, dzieci spotkały się z Mikołajem  
w Przedszkolu i otrzymały wspaniałe prezenty.  

Gratulujemy Kamilowi, który wygrał w gminnym konkursie 
na kartkę świąteczną. Jest to wielkie wyróżnienie dla Kamila  
i dla naszego przedszkola.  

W piątek 17 grudnia odbyło się w Przedszkolu „Spotkanie 
Opłatkowe”, ze wspólną modlitwą, łamaniem się opłatkiem, 
degustacją potraw wigilijnych i kolędowaniem. W ten sposób 
staramy się pielęgnować tradycje i zwyczaje Bożonarodzenio-
we. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia:  

zdrowia, radości i spokojnych chwil spędzonych  

w rodzinnym gronie, oraz pomyślności w 2022 roku. 
 

Dyrekcja, Nauczyciele  

oraz Pracownicy Przedszkola we Włodzieninie 
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I nas odwiedził ukochany Święty.... 

Ten „Anielski” – świąteczny czas! 

Pomocnicy Świętego Mikołaja w Dzbańcach Osiedle i tym 
razem stanęli na wysokości zadania, aby przygotować miejsce 
dla zaprzęgu Gwiazdora i spotkać się z najmłodszymi mieszkań-
cami, którzy cały rok czekali na Jego przyjście. 

Od godziny 17-tej, przy dzwoneczkach i świątecznych piosen-
kach oczekiwaliśmy tego jedynego. Tańce w rytm okazjonalnej 
muzyki, wyśpiewując głośno słowa piosenek o Mikołaju, z wiel-
ką nadzieją wypatrywaliśmy i nasłuchiwaliśmy, czy gdzieś zza 
rogu nie wyłania się duży brzuch, wielka siwa broda i dźwięk 
dzwonków.  

Nasze starania nie poszły na marne, gdyż po chwili wszystkim 
zebranym, tym najmłodszym i tym nieco starszym ukazał się 
Święty Mikołaj. Zmęczony ciężką, długą drogą, usiadł na przy-
gotowanym miejscu, powitał dzieci i czym prędzej zaprosił ze-
brane dzieci, aby opowiedziały wiersz, zaśpiewały piosenkę czy 
złożyły Mikołajowi życzenia, bo to w końcu Jego dzień.  
Dla wszystkich z dalekiej podróży przyjechały ogromne paczki, 
wypełnione po brzegi. Każdy był chętny na zgarnięcie swojej 
paczuchy. Przyszedł też oczywiście czas na zrobienie sobie pa-
miątkowego zdjęcia z ukochanym Świętym. Po tak intensyw-

nym czasie, przyszła pora na pożegnanie się z Mikołajem, gdyż 
musiał jechać do innych grzecznych dzieci, wręczać kolejne 
zasłużone paczki. Życzymy Św. Mikołajowi dużo zdrowia  
i wytrwałości na cały nowy rok. Do zobaczenia ! 

Pozdrawiają mikołajki i elfy z Dzbaniec Osiedle 

Listopad, to taki miesiąc w naszym przedszkolu, kiedy powoli 
przygotowujemy się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
oraz związane z nimi przedszkolne uroczystości. 

W połowie listopada zawitał w nasze progi specjalny gość, 
którym był ksiądz Artur, Kapelan ze Straży Granicznej, zapro-
szony przez siostrę Danielę do Branic na spotkanie z dziećmi. 
Przedszkolaki przygotowały specjalną niespodziankę - anioły 
ozdobione przez dzieci z modlitwą do Anioła Stróża i wręczyły 
je ks. Arturowi, który przekazał je naszym obrońcom. Spotkanie 
miało miejsce dlatego, że nasze małe przedszkolaki wzięły 
udział w akcji :,,Jeden Anioł dla Jednego Obrońcy Granic”, 
wspólnie z kapelanem odmówiliśmy więc modlitwę do Anioła 
Stróża , za wszystkich tych, którzy stoją na straży granic nasze-
go kraju. 

Chociaż pogoda za oknami i panujące wokół wirusy nam nie 
sprzyjały, to i tak 25 listopada świetnie bawiliśmy się 
na ,,Międzynarodowym Święcie Pluszowego Misia”. Nasze sale 
opanowały misie duże i małe, oczywiście świetnie się bawiły 
podczas wesołych misiowych zabaw i tańców połamańców. 

Grudniowy czas rozpoczęły świąteczne kiermasze, podczas 
których dzieci mogły spotkać świętego Mikołaja wraz z pomoc-
nikami, były też występy i niespodzianki. Oczywiście, ten dobry 
święty zawitał do przedszkola 6 grudnia, aby wręczyć wszyst-
kim naszym milusińskim mikołajkowe prezenty. Każdy maluch 
chętnie przychodził po prezenty, a uśmiech tego dnia nie scho-
dził z małych twarzy i radość zagościła w małych serduszkach. 

A teraz czekamy bo.... 
Zimowy świąteczny czas już nadchodzi, 

cieszą się wszyscy, starsi i młodsi, 

każdy wygląda tego wieczoru, 

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu już wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku. 

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego 2022 Roku 

życzą 

Dzieci i Dyrektor 

wraz z Kadrą Katolickiego Przedszkola w Branicach 
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Listopadowe aktualności z SP Włodzienin 
Listopad (mimo, że pogoda za oknem nie sprzyja) obfitował w 

naszej szkole w różnego rodzaju imprezy i wydarzenia. Jednym 
z ważniejszych były tzw. „Otrzęsiny”, podczas których ucznio-
wie i uczennice klasy pierwszej zostali przyjęci do braci 
uczniowskiej. 

Tradycyjne, przed obchodami Wszystkich Świętych, ucznio-
wie młodszych klas odwiedzili cmentarze we Włodzieninie. Po 
raz kolejny wzięliśmy udział w akcji „Góra Grosza”, to już 
XXIII edycja! Natomiast po raz siódmy, klasy I i III wzięły 
udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Uczymy  
w ten sposób 12 zasad zdrowego odżywiania opracowanych 
przez Instytut Matki i Dziecka oraz tego jak ważną rolę spełnia 
śniadanie w naszym życiu. 

Jak większość szkół w naszym kraju przygotowaliśmy się 
również do celebrowania Narodowego Święta Niepodległości, 
tworząc papierowe kotyliony (młodsi uczniowie), czy pisząc 
życzenia dla Polski, które zdobiły później szkolne korytarze 
(starsi uczniowie). Wszystkie klasy z wychowawcami odśpiewa-
ły również hymn, łącząc się z innymi szkołami w akcji „Szkoła 
do Hymnu”. 

W listopadzie dobiegła końca zabawa językowa „OKTOBER 
Festival”, zorganizowana przez nauczycielkę języka angielskie-
go- panią Sylwię, w której uczniowie nagrywali śpiewane przez 
siebie piosenki w języku angielskim. Dwie uczennice naszej 
szkoły (Lena i Karolinka) z klasy II, zostały wyróżnione w kon-
kursie organizowanym przez szkołę w Grobnikach „Siejąc kwia-
ty - pomagamy pszczołom”. Chłopcy z klasy V reprezentowali 

szkołę w turnieju piłkarskim „Z Podwórka na Stadionu o Puchar 
Tymbarku” zdobywając III miejsce, natomiast uczniowie klasy 
V wzięli udział w szkolnym konkursie mitologicznym, w któ-
rym musieli zmierzyć się z 90 pytaniami z mitologii. Listopad to 
również Andrzejki. Każda klasa w naszej szkole obchodziła je 
we własnym gronie, spędzając czas na zabawie i wróżbach. 

Sporo się działo jak na jeden miesiąc. Po więcej aktualności 
zapraszamy wszystkich na naszego szkolnego facebooka. 

 Do zobaczenia! 

Małgorzata Sawicka, Łukasz Pantak 
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To samo…- ale zawsze inaczej.  
To samo?... bo kartki kalendarza wyzna-

czają nam co roku  te same szczególne 
dni. Jednymi z ulubionych dni jakie dzieci 
świętują w wyjątkowy sposób jest m.in. 
Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, spo-
tkanie ze św. Mikołajem, no i przed nami 
nasze wewnętrzne święto; Przedszkolna 
Wigilia, która ma swój niesamowity urok. 
Są to uroczystości i święta, które na stałe 
wpisane są w przedszkolny kalendarz jako 
obowiązkowe. 

Zawsze inaczej ?… zawsze dbamy o to, 
aby każdy z tych dni był szczególny i wy-
jątkowy, wyróżniał się od dnia codzienne-
go. Już kolejny rok żyjemy pod reżimem 
sanitarnym przestrzegając aktualnych ob-
ostrzeń, mimo to dbamy o to, aby było 
bezpiecznie, wesoło, zabawnie i wyjątko-

wo. Chociaż przedszkolaki nie mogły 
przynieść swoich pluszaków z domu, dla-
tego miały okazję, aby same stworzyć 
swojego misia z papieru, z wycinanki,  
z kolorowanki, a nawet kulinarnie. Poja-
wiły się kanapkowe misie oraz misie mu-
finki, każdy znalazł coś dla siebie. 

Na Andrzejkach w tym roku były chwile 
z doświadczeniami, eksperymentami, no  
i tradycyjnie z wróżbami. Nie zabrakło też 
gier i zabaw, które dzieci tak uwielbiają. 

Odwiedziny Mikołaja w naszym przed-
szkolu były w poniedziałek 6.grudnia. Jest 
to wyjątkowe spotkanie pełne uroku, roz-
mów, piosenek oraz wyczekiwanych pre-
zentów. Bo o to czy są grzeczne, to nie 
trzeba przecież pytać. Byliśmy również na 
spotkaniu z Mikołajem w Parku „Lipowy 
zakątek”, gdzie grupa sześciolatków miała 
swój prawdziwy występ przed żywą pu-
blicznością. Jak zawsze mogliśmy tam 
liczyć na wsparcie rodziców i osób za-
przyjaźnionymi z naszym przedszkolem. 
Serdecznie WAM za to dziękujemy, to 
dodaje nam skrzydeł. 

Przed nami jeszcze przedszkolna wigi-
lia, na którą czekamy wszyscy. Jest opła-
tek, życzenia, kolędy oraz tradycyjne pol-
skie potrawy, no i oczywiście świąteczne 
upominki,  na które wszyscy czekamy. Bo 
przecież przed nami Święta Bożego Naro-
dzenia. Korzystając z okazji wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy pragniemy 
złożyć świąteczne życzenia: 

 

Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji  

z podejmowanych wyzwań.  

Niech magiczna moc wigilijnego wieczo-

ru przyniesie Wam spokój, wytchnienie  

i radość.  
Każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

niech żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 

pomyślnością i szczęściem.  

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodze-

nia! 
 Życzą dzieci i personel Publicznego 

Przedszkola w Branicach 

Oldboje na start 
„…Na głowie już i włosów mniej, 

Wieczorem wcześnie spać się chce, 

I w kościach strzyka gdzieś, 
I wzrok już też nie ten, 

I wolniej w żyłach krąży krew…  

a nam w gałę grać się chce”  

Takie motto przyświecało Pierwszemu Turniejowi Oldbojów. 
Wzięły w nim udział drużyny z Głubczyc, Kietrza i Branic. Fi-
nezyjna technika piłkarzy, waleczność, nieustępliwość, piękne 
zagrania, popisowa gra bramkarzy, to tylko niektóre z cech 
„starszych panów”, których można obejrzeć w sobotnie popołu-
dnie 11 grudnia br. w branickiej hali sportowej Tylko nie wie-

dzieć czemu, czasami piłka okazała się szybsza od zawodników 
i nie można jej było dogonić. W sumie grający mieli 1521 lat. 
Średnia wieku piłkarza wynosiła 52 i pół roku. Turniejowy czas 
był nie tylko na potyczki sportowe, ale był czasem na wspo-
mnienia z piłkarskich boisk. Oldboje umówili się na kolejne 
turnieje, które mają się odbyć w przyszłym roku w Kietrzu, 
Głubczycach i Branicach. Zawody sędziował Mirosław Barsz-
czewski. Skład naszej drużyny: Janusz Książek, Ryszard Sku-
plik, Zbigniew Pączko, Andrzej Maksymowicz, Mirosław Sęga, 
Ryszard Podgórski, Edward Czyszczoń, Artur Moskała, Lesław 
Szyszka, Sebastian Baca i Piotr Dębicki. 

Edward Czyszczoń  
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5 grudnia 2021 roku,  
w niedzielne mroźne 
przedpołudnie, na 
strzelnicy w Bliszczy-
cach odbyły się zorga-
nizowane przez KSB 
sportowe zawody 
strzeleckie z broni pal-
nej w 3 konkurencjach: 
 
A. Broń krótka: 25m, 10 strzałów, pozycja stojąc, mechaniczne 
przyrządy celownicze 
Spośród 23 startujących najlepsze „oko” mieli: 
I miejsce Wojciech Reński 
II miejsce Daniel Durczok 
III miejsce Bartłomiej Pleśniak 

B. Broń długa: 50m, 10 strzałów, pozycja dowolna, mechanicz-
ne przyrządy celownicze 
Zwycięzcy tej kategorii to: 
I miejsce Daniel Biłka (97) 
II miejsce Daniel Durczok 
III miejsce Torsten Hunel oraz Wojciech Reński 

C. Kategoria open: 100m, 10 strzałów, pozycja dowolna, dowol-
ne przyrządy celownicze. 
Najlepszym snajperem okazał się: 
I miejsce Daniel Durczok (93) 
II miejsce Arkadiusz Olszewski (92) 
III miejsce Jerzy Wojciechowski (91) 

W nieoficjalnej kategorii „wielobój”, najlepszy w sumie zdoby-
tych punktów w 3 kategoriach okazał się: 
I miejsce Daniel Durczok   
II miejsce Bartłomiej Pleśniak 

III miejsce Jerzy Wojciechowski 
IV miejsce Dariusz Żukliński 
V miejsce Jolanta Hawron 

W wieloboju kobiet 
najlepszą wśród star-
tujących pań okazała 
się: 
I miejsce Jolanta 
Hawron 
II miejsce Anna 
Prask 
III miejsce Monika 
Pal 
Amunicja .22LR dla członków klubu była bezpłatna, większe 
kalibry w cenach sklepowych. Dla wszystkich kociołek, kiełba-
ska gratis. 
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do wspólnych treningów. 

Klub Strzelecki Branice 

Mistrzowie celnego oka w Bliszczycach 
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Branice 
W tym roku odbyła się już II edycja projektu pn. 
„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-
2022”, którego głównym celem jest dofinansowanie małych 
projektów lokalnych na terenach wiejskich, które służą wspiera-
niu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu ak-
tywności lokalnych społeczności. 
Podobnie jak w ubiegłym roku zainteresowanie wśród naszych 
sołectw było duże, a złożone fiszki projektowe ciekawe i pomy-
słowe. W tym roku swoje projekty mogły zrealizować następu-
jące sołectwa: Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, 
Jakubowice, Niekazanice, Posucice, Uciechowice i Wysoka. 
A oto zrealizowane projekty: 

− „Doposażenie placu zabaw w Dzbańcach- Osiedle”. Głównym 
celem zadania było doposażenie placu zabaw w miejscowości 
w nowe urządzenia zabawowe. W ramach realizacji zadania 
zakupiona została huśtawka metalowa podwójna z bocianim 
gniazdem oraz bujak skuter. Całkowity koszt realizacji zada-
nia wyniósł: 6 370,00 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja  
z Urzędu Marszałkowskiego, a 1 370,00 zł. to wkład własny 
gminy. 

− „Doposażenie placu zabaw sołectwa Dzierżkowice”. Głów-
nym celem zadania było stworzenie rekreacyjnego miejsca 
spotkań dla mieszkańców. W ramach realizacji zadania zaku-
pione zostały: piasek, stojak na rowery i ławostowy oraz wy-
równany został teren pod ich montaż. Całkowity koszt realiza-
cji zadania wyniósł: 6 997,00 zł. z czego 5 000,00 zł. to dota-
cja z Urzędu Marszałkowskiego, a 1 997,00 zł. to wkład wła-
sny gminy. 

− „Zakup domku narzędziowego” – sołectwo Gródczany. Głów-
nym celem zadania było utrzymanie czystości i estetyki wsi 
poprzez zakup domku ogrodowo-narzędziowego. W ramach 
realizacji zadania wykonana została wylewka betonowa, na 
której zamontowana została konstrukcja stalowa – domek na-
rzędziowy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł:  
 7 500 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszał-
kowskiego, a 2 500,00 zł. to wkład własny gminy. 

 

− „Remont toalet w świe-
tlicy wiejskiej” – sołec-
two Jakubowice. Głów-
nym celem zadania była 
poprawa jakości życia 
mieszkańców sołectwa, 
poprzez remont toalet w 
świetlicy wiejskiej.  
W ramach realizacji 
zadania zakupione zo-
stały materiały budow-
lane niezbędne do prze-
prowadzenia remontu. 
Całkowity koszt realiza-
cji zadania wyniósł:  
7 039,57 zł. z czego 
5 000,00 zł. to dotacja  
z Urzędu Marszałkow-
skiego, a 2 039,57zł. to 
wkład własny gminy. 

 

− „Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niekazani-
ce”. Głównym celem zadania było doposażenie wiejskiego 
centrum spotkań w nowe urządzenia zabawowe. W ramach 
realizacji zadania zakupiona została huśtawka metalowa po-
dwójna z bocianim gniazdem oraz dwa bujaki. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł: 7 350,00 zł. z czego 5 000,00 
zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 2 350,00 zł. to 
wkład własny gminy. 
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− „Remont posadzki w świetlicy wiejskiej” – sołectwo Posucice. 
Głównym celem realizacji zadania była poprawa jakości życie 
mieszkańców sołectwa poprzez remont posadzki w świetlicy 
wiejskiej. W ramach realizacji zadania zakupione zostały ma-
teriały budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu 
oraz termozgrzewalna wykładzina. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł: 6 677,14 zł. z czego 5 000,00 zł. to dotacja  
z Urzędu Marszałkowskiego, a 1 677,14 zł. to wkład własny 
gminy. 

− „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uciechowicach”. Głów-
nym celem zadania była poprawa warunków życia mieszkań-
ców sołectwa poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej. W ra-
mach realizacji zadania zakupione i zamontowane zostały wy-
konane na wymiar nowe meble kuchenne. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł: 7 106,94 zł. z czego 5 000,00 zł. to 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 2 106,94 zł. to wkład 
własny gminy. 

− „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wyso-
kiej”. Głównym celem zadania było stworzenie ogólnodostęp-
nego miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców. W ra-
mach realizacji zadania zakupione zostały: grill żuraw z rusz-
tem, ławki parkowe, ogrodzenie i materiały budowlane do 
zabezpieczenia paleniska w tym kostka brukowa i obrzeża. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 7 146,42 zł. z cze-
go 5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,  
a 2 146,42 zł. to wkład własny gminy. 

Kolejny nabór wniosków już wkrótce zostanie 

ogłoszony, dlatego już teraz zachęcamy pozostałe  

7 sołectw, które jeszcze nie skorzystały z dotacji do 
zgłaszania ciekawych pomysłów na kolejny rok. 
 

Beata Nowak 

Projekt zakończony! 

W ostatnim czasie zakończyliśmy w Uciechowicach realizację 
projektu pn.: ”Ogródek edukacyjny w Uciechowicach”. Wnio-
sek został złożony przez grupę nieformalną UCIECHOWICZA-
NIE, a dofinansowany został ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE-
FIO na lata 2021-2030.  

W ramach realizacji projektu na placu zabaw w Uciechowi-
cach powstał Edukacyjny Ogródek, w którym nasadzone zostały 

barwne i kwitnące rośliny oraz zamontowane zostały pergole  
i hoteliki dla owadów. W ogródku swoje miejsce znajdą również 
wykonane w ramach projektu tablice zawierające najważniejsze 
informacje historyczne dot. naszej miejscowości oraz nazwy 
roślin nasadzonych w ogrodzie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli we 
wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu i już 
dziś zapraszamy, aby wiosną jak wszystko zakwitnie odwiedzić 
nasz edukacyjny ogródek. 

Beata Nowak 
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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Remont drogi w Bliszczycach 

Zakres wykonanych prac: 

frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie ścieków z prefa-
brykatów betonowych, wykonanie podbudowy, wykonanie na-
wierzchni asfaltowej, wykonanie progu zwalniającego oraz wy-
niesionego skrzyżowania z kostki betonowej, wyrównanie pobo-
czy, roboty ziemne i porządkowe, montaż oznakowania. 

Łączna kwota inwestycji - 224 672,20 PLN brutto 

Dofinansowanie - 98 665,14 PLN (Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg)  

Wkład własny – 126 007,06 PLN 

Zakres wykonanych prac: 

roboty rozbiórkowe, mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie 
ścieków z prefabrykatów betonowych, wykonanie podbudowy, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej, remont przepustu, roboty 
ziemne i porządkowe, montaż oznakowania. 

Łączna kwota inwestycji - 277 676,21 PLN brutto 

Dofinansowanie - 125 032,28 PLN (Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg) 

Wkład własny - 152 643,93 PLN  

Remont drogi w Jędrychowicach 
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Przypominamy, że to już ostatni moment na otrzymanie pakietu 
powitalnego przy zameldowaniu w związku z akcją  

„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. 

 

Każdy, kto dokona zameldowania na pobyt stały weźmie 

także udział w losowaniu nagrody w formie vouchera  do 

wykorzystania w sklepie sportowym o wartości 1000 zł.  

Do rozdania mamy aż cztery vouchery! 

Referat Ewidencji Ludności przyjmuje wnioski od ponie-

działku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Dla osób 

preferujących załatwianie spraw on-line istnieje możli-
wość dokonania meldunku za pośrednictwem platformy 

ePUAP. Osoby, które w ten sposób zameldują się w gminie 
Branice, otrzymają pakiet powitalny 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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Jak zmniejszyć ryzyko nieszczęśliwego wypadku 

w gospodarstwie rolnym?  

Praca w gospodarstwie rolnym  

wiąże się z dużym ryzykiem wypadków.  
 

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa 
w swoim gospodarstwie, pracujący na wielu stanowiskach, wy-
magających odmiennych umiejętności był świadomy zagrożeń, 
potrafił  je zidentyfikować, przejął inicjatywę, kontrolował ryzy-
ko, był dobrze zorganizowany, zadbał o bezpieczne otoczenie  
i stanowisko pracy w swoim gospodarstwie, stale poszerzał wie-
dzę na temat bezpieczeństwa oraz dawał przykład i motywował 
innych. 
 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. 
Od wiedzy i doświadczenia właścicieli gospodarstw zależy, czy 
odpowiednio zorganizują sobie pracę z uwagi na jej specyfikę,  
a mianowicie zróżnicowanie czynności czy sezonowe nasile-
niem prac. 
 

W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników 
do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odno-
towano między innymi upadki osób. Ta grupa wypadkowa wy-
stępuje najliczniej wśród zgłoszeń, dokonywanych przez rolni-
ków z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – kozielskiego,  
a także prudnickiego. 
  
Przyczyn upadków osób pracujących w gospodarstwie jest wie-
le. Należą do nich w szczególności: 

− niekorzystanie z podestu/rusztowania podczas pracy na wy-
sokości, 

− nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabiny,  

− brak zabezpieczenia drabiny przed przechyłem i osunięciem, 

− nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstawna używana jako 
przystawna o nieodpowiedniej długości do aktualnego zast-
osowania/,  

− zły stan techniczny drabiny /domowa konstrukcja/, 

− nieużywanie środków ochrony indywidualnej podczas prac 
na wysokości - szelek bezpieczeństwa, kasku ochronnego, 

− nieprawidłowy sposób schodzenia z przyczepy – brak drabi-
ny, 

− niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynno-
ści, 

− pośpiech, 

− nierówna i śliska nawierzchnia podwórza, 

− nieodpowiednie obuwie, 

− nieodpowiednie oświetlenie, 

− wykonywanie pracy podczas niedyspozycji zdrowotnej. 
 
Ryzyko zaistnienia wypadku można zminimalizować, by 

nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia.  
Zaleca się, aby: 

− przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko-
ści powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi zapewnić 
bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej, odpowiednią 
stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciążenia,  
a przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać 
odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych 
przepisach. Podczas pracy na podwyższeniu, wymagającej 
wychylenia się poza obrys urządzenia albo przyjmowania 
innej wymuszonej pozycji ciała należy stosować sprzęt chro-
niący przed upadkiem tj. szelki bezpieczeństwa z linką bez-
pieczeństwa oraz hełm ochronny, 

− podczas wchodzenia i schodzenia z wysokości stosować 
zasadę trzypunktowego podparcia (dwie stopy i dłoń lub 
dwie dłonie i stopa powinny stykać się z drabiną), 

− wchodzić i schodzić należy przodem do drabiny w taki spo-
sób, by znajdować się między podłużnicami, trzymając się 
rękoma szczebli (a nie podłużnic),  

− zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza mając na uwadze nie-
równość terenu oraz pomiot z chowu drobiu, 

− stosować obuwie robocze dostosowane do rodzaju i warun-
ków wykonywanej pracy - odpowiednie są obuwie na pła-
skiej podeszwie, sznurowane, z protektorem, za kostkę, 

− zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, czy nie jest zuży-
te lub zabrudzone, 

− drabina była właściwa do aktualnego zastosowania - nie uży-
wać drabiny przystawnej jako rozstawnej ani drabiny uszko-
dzonej, 

− drabina przystawna odpowiednia do rodzaju wykonywanej 
pracy była solidnie ustawiona pod kątem 65 - 75 stopni  
i wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą 
się wchodzi, 

− drabina była zawsze zabezpieczona przed przechyłem i po-
ślizgiem -  musi być ustawiona na płaskim, stabilnym podło-
żu i powinna być przymocowana dla zapewnienia stateczno-
ści, 

− podczas schodzenia bądź wchodzenia na przyczepę każdora-
zowo korzystać z drabiny odpowiedniej długości, bez uszko-
dzeń i wad, wykonanej z mocnych podłużnic i szczebli, 

− zarówno przy wchodzeniu, jak i schodzeniu z przyczepy 
bezwzględnie przyjmować prawidłową pozycję ciała - twa-
rzą do szczebli, 

− na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia podłoża (m.in. 
wgłębienia) jak również wygrodzić wybieg dla drobiu, aby 
zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku i dotkli-
wych urazów ciała, 

− używać urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wy-
sokości i środków ochrony osobistej.  

 

Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc pod uwagę skutki 
wypadków, chociażby te, związane z doznanym bólem i cierpie-
niem, trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, poniesionymi 
kosztami leczenia czy dezorganizacją pracy w gospodarstwie 
rolnym i wysokimi kosztami rehabilitacji. 
 

Przypominamy Państwu, że w razie zaistnienia wypadku przy 
pracy rolniczej należy zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: oso-
biście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elek-
troniczną. 
Zgłaszając wypadek za pośrednictwem ePUAP można również 
złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wy-
padkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. 
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną zachęcam Państwa do 
odwiedzenia strony internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania 
się z broszurami prewencyjnymi KRUS na temat zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. 

Z życzeniami bezwypadkowej pracy 
Barbara Ziółko 

  Główny Specjalista  
w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach 
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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 gospodar-
ce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.01.2022 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.12.2021 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 880/2 
KW nr OP1G/-
00028388/2 

0,1500 ha 
Branice 

(S) obszary 
rolne 

Działka rolna o korzyst-
nym kształcie z prze-
znaczeniem na użytko-
wanie rolnicze. 

Czynsz roczny 82,50 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na 
okres 3 lat. 

Cześć działki nr 
220/3 
KW nr 
OP1G/00028302/6 

0,2100 ha 
Wiechowi-
ce 

(P) obszary 
zieleni 

Działki o klasoużytkuP-
sIII i RIVa  z przezna-
czeniem na użytkowa-
nie rolnicze. 

Czynsz roczny 63,00 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na 
okres 3 lat. 

Część działki nr 
23/26 
KW nr 
OP1G/00033941/5 

0,0400 ha 
Michałko-
wice 

(S) obszary 
rolne 

Część działki rolnej o 
korzystnym kształcie z 
przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

22,00 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na 
okres 3 lat. 

UWAGA! 

Informacja dla mieszkańców 

- obowiązkowe zgłoszenie do CEEB 
(Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) 

od 1 lipca 2021 roku 

Już od 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 
1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc 
z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie 
masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji 
zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu. 

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw 
kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od 
instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. 

Deklaracja zawiera takie informacje jak: 

− Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca za-
mieszkania lub siedziby, 

− Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania pa-
liw, 

− Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy, 

− Adres e-mail również opcjonalnie, 

− Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. 
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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 2021 r. 

poz. 1899) 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 II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest w  pobliżu zabudowań mieszkalnych i zagrodowych. Kształt działki mało korzystny regularny 
trójkąt, niweleta pozioma, wyniesiona ponad poziom drogi. Działka porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do działki droga gmin-
ną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna. 
 

ogłasza III 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 drzewa-
mi. Dojazd do działki z jednej strony drogą gminną, z drugiej strony drogą utwardzoną asfaltem. 
 

ogłasza IV 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%. 
 

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 odwołaniu 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 568/2 
KW nr OP1G-
/00028303/3 

0,0400 ha 

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

nictwem 

13.01.2022r. 
godz. 11:00 

7 000,00 zł 
(podlega zwolnie-
niu z podatku 
VAT) 

700,00 zł 
wpłata do 

10.01.2022r 

Sprzedaż w for-

mie przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego 

Oznaczenie 

(nr działki)  
i KW 

Pow. i po-

łożenie 
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 zabu-
dowy związanej z rolnic-
twem 

05.01.2022r. 
godz. 10:00 

39 700,00 zł 
(podlega zwolnie-
niu z podatku 
VAT) 

4000,00 zł 
wpłata do 
31.12.2021 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 wodociągo-
wa o przekroju Ø110 dla sieci tran-
zytowo – rozdzielczej i przyłączy 

(S) obszary zabudowy wsi z prefe-
rencją zabudowy związanej z rol-
nictwem 

05.01.2022r. 
godz. 11:00 

11 000,00 zł 
+ VAT we-

dług obowią-
zującej staw-

ki 

1100,00 zł 
wpłata do 
31.12.2021 r. 

Sprzedaż w 
formie przetar-
gu ustnego nie-
ograniczonego. 
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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 17.01.2022 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 27.12.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 
„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 
działki i nr KW 

Pow. i poło-
żenie 

Przeznacze-

nie w planie 
(P)/ studium 

(S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 103/5 

KW nr OP1G-
/00023893/0 

0,5234 ha 
Branice 

(S) obszary 
rolne 

Działka z przeznacze-
niem na użytkowanie 
rolnicze. Kształt ko-
rzystny, dojazd drogą 
gruntową. 

Czynsz roczny 303,68 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 

Działka nr 359/1 

KW nr OP1G/-
00023807/1 

0,5200 ha 
Bliszczyce 

(S) obszary 
rolne 

Działka z przeznacze-
niem na użytkowanie 
rolnicze. Kształt ko-
rzystny, dojazd drogą 
asfaltową. 

Czynsz roczny 314,60 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 

Działka nr 385/2 

KW nr OP1G/-
00023893/0 

0,4800 ha 
Bliszczyce 

(P) tereny rolni-
cze 

Kształt działki ko-
rzystny, dojazd droga 
gruntową. Działka  
z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 264,00 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 

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 17.01.2022 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 27.12.2021 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 290/2 

KW nr OP1G/-
00023807/1 

0,1100 ha 
Bliszczyce 

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

Działka budowlana  
o korzystnym kształ-
cie z przeznaczeniem 
na użytkowanie rol-
nicze. 

Czynsz roczny 60,50 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) 

+ podatek od nieruchomości  
wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 

Cześć działki nr 
975/4 

KW nr OP1G/-
00023893/0 

0,2500 ha 
Branice 

(P) tereny rol-
nicze 

Część działki o kla-
soużytku RII i RIIIa  
z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolni-
cze. 

Czynsz roczny 137,50 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) 

+ podatek od nieruchomości  
wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 

Działka nr 357 

KW nr OP1G/-
00023893/0 

1,2937 ha 
Bliszczyce 

(S) obszary 
rolne 

Działka rolna o ko-
rzystnym kształcie  
z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolni-
cze. 

2 643,17 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) 

+ podatek od nieruchomości  
wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa nie-
ruchomości na 
okres 3 lat. 
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Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Branice 

Instytucje i osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg: 
Drogi wojewódzkie. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81 

Drogi Powiatowe. 
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach – Sebastian Związek – tel. 605 528 780 

Drogi Gminne. 
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080 


