
Informator Branicki  

  

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE    ISSN   1733-6821 

 

wersja internetowa: www.branice.pl 

Bliszczyce | Boboluszki | Branice | Dzierżkowice | Dzbańce | Dzbańce-Osiedle | Gródczany | Jabłonka | Jakubowice | Jędrychowice | Lewice 
Michałkowice | Niekazanice | Posucice | Turków | Uciechowice | Wiechowice | Włodzienin | Włodzienin-Kolonia | Wódka | Wysoka 

NUMER 11/2022 (208)                                                                                                                              LISTOPAD 2022 

  



Informator Branicki  

2 

Inwestycje, remonty, modernizacje. 
Budowa skateparku i dużej altany rekreacyjnej w Branicach 

W przeciągu 4 miesięcy, w okresie lipiec – październik 2022r. 

Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-

Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła z siedzibą  
w Pawłowie realizował budowę skateparku oraz dużej altany 

integracyjnej w Branicach. 

 

Skatpark został wybudowany na części terenu byłego basenu 

kąpielowego. 

Zakres prac obejmował:  

− budowę skateparku posadowionego na płycie żelbetowej  

z urządzeniami treningowymi, 

− wykonanie dużej, drewnianej altany rekreacyjnej z oświetle-

niem i stołem z siedziskami, 

− montaż grillowiska z siedziskami, 

− montaż ławek i koszy na śmieci, 

− montaż stojaka na rowery, 

− montaż poidełka, 

− wykonanie nawierzchni wokół skateparku z kostki brukowej 

podświetlonej oświetleniem najazdowym.  

Kolejne etapy budowy skateparku 
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Zagospodarowano teren o powierzchni blisko 1600m2 z prze-

znaczeniem na pełnienie funkcji wypoczynkowych, rekreacyj-

nych i sportowych dla młodzieży i dorosłych. 

Wartość inwestycji współfinansowanej w 90% z Rządowego 

Funduszu Polski Ład wyniosła zgodnie z planem: 602.800,00 zł. 

Redakcja  
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,,Zaśpiewajmy Niepodległej” 
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Branicach obcho-

dziliśmy 104-tą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści. 10 listopada odbył się u nas uroczysty apel, na którym zgro-

madzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. 

Uczestniczyli też w nim zaproszeni goście: Pani Wioletta Koza-

kiewicz – (zastępca Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego) 

oraz Pani Iwona Kopaniecka (Kierownik Wydziału Oświaty 

Gminy Branice). 

Najpierw w części oficjalnej odśpiewaliśmy hymn szkoły. 

Następnie Pani Wicedyrektor Aneta Pelc przypomniała, że na-

sza szkoła brała udział w projekcie realizowanym pod honoro-

wym patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego ,,Pod 

biało-czerwoną”. W ramach tego projektu został zakupiony 

maszt z biało-czerwoną flagą. Właśnie kilka dni temu został on 

zamontowany obok budynku szkoły, i dziś oficjalnie po raz 

pierwszy została na niego wciągnięta flaga podczas odśpiewania 

hymnu narodowego.  

Następnie p. Piotr Wiecha omówił slajdy, na których były 

przypomniane najważniejsze wydarzenia historyczne. Na podsu-

mowanie tej krótkiej lekcji historii, wszyscy bez problemu od-

powiadali na pytania testu o ważnych faktach dla Polski.  

O godz.11.11 wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrot-

ki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Czas odśpiewania hymnu nie był 

przypadkowy. Nasza szkoła brała udział w piątej edycji akcji 

Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Polegała 

ona na wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego w ostatni 

dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości  

o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku jest to właśnie 

czwartek, 10 listopada. 

Należy też wspomnieć, że podczas śpiewania hymnu śledzili-

śmy ,,na żywo” na ekranie rzutnika, jak biało – czerwona flaga 

zostaje wciągnięta przez szkolny poczet flagowy na maszt stoją-
cy  przed szkołą. Relacja ta była też wyświetlana na szkolnym 

facebooku i każdy na całym świecie mógł ją zobaczyć. Nie mo-

gliśmy wszyscy osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu ze 

względu na pogodę i ograniczoną ilość miejsca. Ale od czego 

mamy współczesne możliwości technologiczne!  

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, podczas któ-

rej, zgodnie z przewodnim hasłem, wszyscy włączali się do 

śpiewania piosenek takich, jak ,,Marsz Pierwszej Brygady”, 

,,Przybyli ułani” czy ,,Piechota”. 

Piosenki te do dzisiaj wzbudzają ducha patriotyzmu i udowad-

niają, że muzyka zawsze towarzyszy Polakom -  w tych do-

brych, jak i w trudnych chwilach. 

Agnieszka Lisiak 

nauczycielka w SP w Branicach 
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Festiwale 
Miesiąc październik obfitował w różnorakie konkursy.  

W dniach 11-28.10 bieżącego roku odbywał się XXI Festiwal 

Kultury Powiatowej Kietrz 2022, a 26.10.2022 roku konkurs 

organizowany przez Szkołę Podstawową w Grobnikach „Siejąc 

kwiaty - pomagamy pszczołom”. Uczniowie SP w Branicach 

aktywnie uczestniczyli w tych imprezach kulturalnych. 

XXI Festiwal Kultury Powiatowej Kietrz 2022 rozpoczął się 
11.10. 2022r Konkursem Piosenki w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Głubczycach. Z naszej szkoły wzięło udział 21 uczniów  

w dwóch kategoriach soliści klas 1-4 i klas 5-8 oraz zespoły 

wokalne MINISZAG oraz SZAG. 

Kolejnym konkursem był Konkurs Recytatorski. Uczestniczy-

ło w nim 4 recytatorów z klas I-III oraz 5 z klas V-VIII. Wszy-

scy występujący młodzi artyści pięknie zaprezentowali się na 

scenie.  

Była duża konkurencja i wysoki poziom artystyczny. Uczest-

nicy konkursów zostali obdarowani biletem na basen oraz dy-

plomem za udział. 

Laureatów konkursów zaproszono do Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Głubczycach na galę festiwalową 28.10.2022 r. w 

celu wręczenia nagród za otrzymane miejsca oraz wyróżnienia.  

Laureaci Konkursu Piosenki (soliści):  
II miejsce Lena Pleśniak (klasa 2) 

II miejsce Milena Ball (klasa 7), 

wyróżnienie- Wiktoria Pall (klasa 1) 

W kategorii zespoły wokalne: 

II miejsce MINISZAG (klasa 2) 
Zdobywczynią I miejsca Konkursu Recytatorskiego została 

Malina Baca (klasa 8). 

26.10.2022 roku również w Miejskim Ośrodku Kultury w Głub-

czycach odbyła się gala VII edycji konkursu „Siejąc kwiaty –

pomagamy pszczołom”. Laureatami  konkursu w kategorii pla-

kat zostali: 

I miejsce – Dmytro Salabaiev (klasa 3) 

I miejsce – Julia Surma (klasa 5) 
oraz za wykonanie zielnika III miejsce-  Barbara Jaskuła 

(klasa 5). 

Wszystkim młodym artystom gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów. 

Jadwiga Misiurka 
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Z życia branickiego przedszkola 
Dzieci z najstarszej grupy naszego przedszkola 21 październi-

ka wzięły udział w XXI Festiwalu Kultury Powiatowej „Świat 

Dziecka”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Branicach. 

Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe  

w Głubczycach, a współorganizatorami były Gminy Branice, 

Głubczyce, Baborów oraz Kietrz. W tym dniu nasze przedszko-

laki zaprezentowały swój taniec. Poziom występów był na wy-

sokim poziomie. Jesteśmy pod wrażeniem dzieci, które tak pięk-

nie występowały po tak długiej nieobecności ze względu na 

pandemię. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody co sprawiło ra-

dość i uśmiech na twarzach dzieci. Gratulujemy naszym przed-

szkolakom oraz wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych 

sukcesów na scenie.  

2 listopada w Dzień Zaduszny przedszkolaki wybrały się na 

pobliski cmentarz, by uczcić pamięć zmarłych. Co roku dzieci 

starają się upamiętnić i oddać hołd Żołnierzom poległym w woj-

nie o Wolność Ojczyzny. Dzieci wspólnie z paniami pomodliły 

się, zapaliły znicze. Chwila zadumy nad grobami zmarłych, 

szczególnie na tych, o których nikt już nie pamięta była dobrą 
lekcją wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotyczne-

go, która pozostanie dzieciom na długo w pamięci. 

 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola  

w Branicach. 
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,,Złota jesień” w Katolickim Przedszkolu w Branicach 
Za oknami złota jesień. Pamiętając o Dniu Drzewa, skorzysta-

liśmy z darów jesieni i zorganizowaliśmy zajęcia z edukacji 

ekologicznej. Dzieci poznały budowę drzewa, etapy wzrastania 

drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. 

Czas uprzyjemniły nam zabawy sensoryczne, zadania na spo-

strzegawczość, zabawy matematyczne, wykonaliśmy też senso-

ryczne drzewo. Jednak największą zabawę stanowiło korzysta-

nie ze ścieżki sensorycznej. To jednocześnie sposób na poprawę 
motoryki dużej, rozwój wyobraźni dotykowej oraz poprawę 
równowagi i koordynacji ruchowej oraz stymulację receptorów 

nerwowych w stopach. 

Kolorowa jesień to również okazja do ciekawych zajęć. Jedny-

mi z nich są sensokartony, które rozwijają mało motorykę, 
usprawniają rozwój dłoni i palców, przygotowują małe rączki do 

trzymania kredki, rozwijają chwyt pęsetkowy, usprawniają ko-

ordynację oko – ręka, pomagają identyfikować bodźce czuciowe 

w terapii nadwrażliwości dotykowej. To także okazja do ekspe-

rymentów i zabaw badawczych. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w naszym przedszkolu 

był Dzień Patrona Św. Jana Pawła II. Nasze świętowanie uboga-

cił gość specjalny s. M. Weronika SMN, która opowiedziała 

nam historię o Lolku, który został Papieżem. Mieliśmy okazję 
nie tylko utrwalić historię naszego Patrona, ale też zobaczyć 
ciekawe fotografie oraz album i nauczyć się nowej piosenki  

o świętych. Cieszymy się, że mamy takiego zacnego Opiekuna  

i na jego wzór chcemy mieć dobre i otwarte serduszka dla 

wszystkich, bo taki był nasz Patron. Z całego serca dziękujemy 

s. Weronice, która miała okazję osobiście poznać Jana Pawła II. 

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie z funkcjonariuszami 

Policji. Odbył się pokaz tresury psów policyjnych. Cieszymy się 
bardzo, że mogliśmy zobaczyć, jak dobrze wyszkolone są psy 

policyjne, i jak są posłuszne swoim przewodnikom. Poznaliśmy 

również ważne zasady, jak należy się zachować, gdy spotkamy 

psa kolegi lub koleżanki. Bardzo dziękujemy Powiatowej Ko-

mendzie Policji w Głubczycach za przyjęcie naszego zaprosze-

nia. 

21 października dzieci z grupy „Żabki” wspaniale reprezento-

wały nasze przedszkole na przeglądzie „Świat dziecka” w „XXI 

Festiwalu Kultury Powiatowej”. Dzieci zaśpiewały i zatańczyły 

„Jesienną cza –czę” i „Taniec przyklejaniec”. Jesteśmy bardzo 

dumni z naszych utalentowanych przedszkolaków. 

Katolickie Przedszkole w Branicach 

#WCentrumSercaWolontariatu 
W piątek tj. 21 października udało się nam zorganizować dłu-

go wyczekiwane przez nas spotkanie Wolontariuszy. Wszystko 

odbyło się w ramach projektu pod tytułem „W Centrum Serca 

Wolontariatu”. Projektu, który realizujemy z funduszy otrzyma-

nych z dotacji w wygranym konkursie ofert z Samorządu Woje-

wództwa Opolskiego. Otrzymana dotacja pomogła nam zreali-

zować nasze dawne marzenie. Marzenie o spotkaniu się wszyst-

kich naszych Wolontariuszy „Ziarenkowych” po latach, ale tak-

że spotkać się z obecnymi Wolontariuszami. Po drodze zrodził 

się jeszcze pomysł, by wyposażyć odrębne sale przeznaczone 

głównie do spotkań dla nich. I to również dzięki projektowi uda-

ło nam się osiągnąć. Są i one. Dwie sale przygotowane  

i wyposażone specjalnie dla Wolontariuszy. Udało się! Radość 
dla nas ogromna, nawet trudna do opisania. Chyba nie przepusz-

czaliśmy, że w tym roku jeszcze uda nam się napisać i zrealizo-

wać kolejny projekt. Najpiękniejszą inwestycją jest inwestycja 

w drugiego człowieka, który chce dzielić się sobą, swoimi talen-

tami i czasem z innymi. 

Samo spotkanie balsam dla duszy. Było tłoczno i hałaśliwie, 

ale jak mogło by być inaczej. Spotkanie po latach z niektórymi 

osobami, które jeszcze pamiętają stare „Ziarenko” i zupełnie 

nowi, którzy z kolei sami byli uczestnikami naszej Placówki 

jako dzieci. Popołudnie i wieczór więc pełen wspomnień. Po-

mógł nam w tym przygotowany przez nas film ze zdjęć z życia 

„Ziarnkowych” Wolontariuszy. Można się domyśleć także, że 

radości była cała masa jak i słodkich i uszczypliwych komenta-

rzy „Emila to Ty?”.Głód też nas dopadł, ten zupełnie obiadowy. 

Pizza z naszej Branickiej pizzerii załatwiła sprawę w całości, 

nikt nie wyszedł głodny.  

Dla każdego z Wolontariuszy w ramach naszych zajęć w pra-

cowni „graficzno - technicznej” przygotowaliśmy pamiątkowe 

torby i koszulki (piękne). 
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Kolejna nasze zadanie projektowe już zrealizowane  

Czas na zakończenie i pożegnanie. Na koniec zrodziła się 
spontaniczna myśl, by w najbliższy, możliwy dla wszystkich 

piątek zorganizować „Nocowanie” w Ziarenku dla Wolontariu-

szy. I jak tylko wszystko się uda, to początkiem grudnia spoty-

kamy się tym razem w nocy. 

Jak nam się wydaje projekt był udany i bardzo, bardzo owocny. 

Życzymy sobie kolejnych takich. 

I ufamy, że jest on początkiem dalszej wspaniałej przygody wo-

lontariackiej dla młodych osób z naszych małych, ale jakże 

pięknych Branic. 

S. Daniela 

Letni wyjazd - Polskie pasmo Gór Stołowych. Zimą, a dokład-

nie w lutym 2020 roku odbył się zimowy wyjazd na Czeski Pra-

det w ramach tego samego projektu - „Talent za talent”. Projekt 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP 

„Przekraczamy granice” we współpracy z Euroregionem Silesia 

i Gminą Branice. 

I analogicznie jak w przypadku wyjazdu zimowego, tak i tym 

razem, naszym celem było po pierwsze spotkać się ze sobą na-

wzajem, podzielić się swoimi talentami oraz poznać tym razem 

kawałek polskich gór. Po 2 latach przerwy w naszym górskim 

wędrowaniu spowodowanym pandemią UDAŁO się! Szczeli-

niec zdobyty, Fort Karola również, Błędne skały zaliczone. 

Oczywiście na tym nie poprzestaliśmy. Udało nam się wejść do 

Parku linowego - gdzie niektórzy z nas musieli pokonać własne 

ograniczenia i lęki. Zwiedziliśmy także lokalne Ekocetrum oraz 

miasto Kudowę Zdrój. Kilka słów o samym Ekocentrum: Jest to 

ośrodek edukacyjno - wystawienniczy Parku Narodowego Gór 

Stołowych, gdzie można lepiej poznać walory przyrodnicze i 

kulturowe Gór Stołowych. W Ekocentrum prezentowana jest  

nowoczesna, multimedialna i interaktywna ekspozycja, która 

zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych. Atrakcji przy 

dopisującej nam pięknej pogodzie nie brakowało. Tym jednak 

co zaskoczyło nas organizatorów chyba najbardziej, to bezcenny 

fakt pięknej integracji dzieci Polsko - Czeskich. Dosłownie w 

każdej możliwie wolnej chwili dzieci spędzały czas ze sobą ra-

zem. Rozgrywki w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę 
kończyły się późnią nocą nawet przy świetle latarek. Wiele rze-

czy możemy dla dzieci zaplanować, wiele przewidzieć, wiele 

nawet chcieć im dać ale wszystko ostatecznie zależy od nich 

samych. I w tym wypadku pokazały nam to same. One po prostu 

chciały się dobrze bawić i do końca wykorzystać dany im 

wspólny czas. Ze zdumieniem obserwowałyśmy ten fakt. Niko-

mu nie trzeba było powtarzać aby odłożył telefon, to się po pro-

stu działo. Główny cel projektu jakim była integracja grupy 

dzieci z Polski i Czech stał się faktem. I to pokazało nam że 

WARTO pisać te projekty, warto się trudzić i warto czasem się  
 trochę pozłości gdy coś idzie pod górkę. 

Każdy uczestnik tego wyjazdu został obdarowany wyjątkową 
koszulką, która zapewne będzie miłą pamiątką czasu spędzone-

go w gronie przyjaciół. 

Dlaczego ona taka wyjątkowa? Koszulka została zaprojekto-

wana przez nas samych, od początku do końca. Jest na niej na-

druk sublimacyjny ze zdjęć z naszego poprzedniego górskiego 

wędrowania, właśnie zimną 2020 roku na Pradet. Jest na niej 

również nasze wspólne zdjęcie z tego czasu oraz loga wszyst-

kich organizatorów. Ufamy, że ten materialny wymiar będzie 

również żywo wpływał na miłe wspomnienie dzieci ze wspólnie 

spędzonego czasu. 

Do atrakcji niestety nie zaliczonych, musimy ze smutkiem 

wspomnieć o nie udanym wejściu do Kopalni Złota w Złotym 

Stoku. Niestety brak czasu, ale chyba też i brak sił spowodował 

że ten punkt nie był możliwy do zrealizowania. Ale jeszcze 

wszystko przed nami.  

Ufamy, że może jeszcze niejeden projekt i niejedna wycieczka 

do przeżycia, jest już dla nas zaplanowana z Góry. 

 

s. Daniela 
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9 Bieg Branicki za nami 
W niedzielę 25.09.2022r. na atestowanej trasie Branice - Mi-

chałkowice odbył się 9 Bieg Branicki o Puchar Wójta Gminy 

Branice. Organizatorem biegu było Branickie Towarzystwo 

Sportowe wraz z Gminą Branice. Nad całością imprezy czuwali 

Paweł Zagórski – komandor biegu i Michał Łabus -

wicekomandor. 

Oficjalny Patronat nad biegiem objął Marszałek Województwa 

Opolskiego Andrzej Buła i Starostwo Powiatowe w Głubczy-

cach. 

W tegorocznych zawodach wzięło udział 78 zawodników za-

równo kobiet jak i mężczyzn z całej Polski.  

Rywalizacja odbyła się na dystansie 10 i 5 kilometrów a towa-

rzyszył im marsz NordicWalking na dystansie 5 kilometrów. 

Zawodniczki i zawodnicy wystartowali o godzinie 11:00. Mieli 

do pokonania trasę ze Stadionu Orła Branice do Michałkowic  

i z powrotem (w biegu na 10 km trasa ta była pokonywana dwu-

krotnie).  

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.  
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Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco: 

w biegu na 10 km w kategorii kobiet open zwyciężyła: Aleksan-

dra Ferdek z czasem 43:57, drugie miejsce zajęła Dominika Pa-

cak z czasem 45:34, trzecie miejsce zajęła Justyna Czekaj z cza-

sem 46:53. 

W biegu na 10 km w kategorii mężczyzn open zwyciężył: 

Piotr Rybiałek z czasem 34:51, drugie miejsce zajął Łukasz 

Błach z czasem 36:17, trzecie miejsce zajął Bernard Rzepka  

z czasem 38:42. 

Najlepszą zawodniczką Gminy Branice na dystansie 10 km 

została: Katarzyna Lubińska z czasem 49:50,drugie miejsce za-

jęła Anna Modzelewska z czasem 54:30. Najlepszym zawodni-

kiem Gminy Branice na dystansie 10 km został Andrzej Kro-

czek z czasem 43:11, drugie miejsce zajął Paweł Zagórski (KB 

Branice) z czasem 44:09, trzecie miejsce zajął Benedykt Pospi-

szyl (KB Branice) z czasem 49:16.  

Puchary dla najlepszych zawodniczek i zawodników wręczył 

tradycyjnie Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. 

W Biegu na dystansie 5 km w kategorii kobiet open zwycięży-

ła Alina Iwanicka z czasem 25:44, drugie miejsce zajęła Krysty-

na Dominik z czasem 26:27, trzecie miejsce zajęła Ewelina Re-

del z czasem 26:57.  

W Biegu na dystansie 5 km w kategorii mężczyzn open zwy-

ciężył Artur Olbrich z czasem 19:58, drugie miejsce zajął Ad-

rian Kostuch z czasem 20:17, trzecie Tomasz Herbut z czasem 

25:32. 

Najlepszą zawodniczką Gminy Branice na dystansie 5 km 

została Ewelina Redel z czasem 26:57, drugie miejsce zajęła 

Jolanta Domańska z czasem 28:49. Najlepszym zawodnikiem 

Gminy Branice na dystansie 5 km został Tomasz Herbut z cza-

sem 25:32, drugie miejsce zajął Oliwier Kudzia z czasem 26:03, 

a trzecie Grzegorz Janocha z czasem 26:45. 

Podczas 9 Biegu Branickiego przeprowadzono klasyfikację  
w kategorii NordicWalking. W kategorii  kobiet na dystansie  

5 km wygrała Natalia Lisiak z czasem 39:43, drugie miejsce 

zajęła Katarzyna Minartowicz z czasem 39:54, trzecie miejsce 

zajęła Ewa Ratajszczak-Małys z czasem 40:14,  

W kategorii mężczyzn na dystansie 5 km wygrał Grzegorz 

Rogacki z czasem 41:12, drugie miejsce zajął Bartłomiej Skrzy-

piciel z czasem 41:26, trzecie miejsce zajął Adam Zapotoczny  

z czasem 41:30. 

Tradycyjnie, pamiątkowymi statuetkami biegu uhonorowani 

zostali zawodnicy sprawni inaczej Mateusz Małys, Andrzej 

Wójtowicz i Czesław Gil.  

Podczas 9 Biegu Branickiego po raz pierwszy przeprowadzo-

no klasyfikację dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawod-

nika z Branic w biegu głównym na dystansie 10 km. W rywali-

zacji tej, pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Katarzyna Lubiń-
ska, a wśród mężczyzn Paweł Zagórski. Radny powiatowy Be-

nedykt Pospiszyl, wręczył puchary ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Głubczycach dla najlepszych zawodników powia-

tu głubczyckiego, Katarzyny Lubińskiej i Andrzeja Kroczek.  
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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 15.12.2022 r. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiado-

mości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 

24.11.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr 
KW 

Pow. i po-

łożenie 

Przeznacze-
nie w planie 

(P)/ studium 
(S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 29 

  

KW nr OP1G-

/00041071/4 

0,1500 ha 

Niekazanice 

  

  

  

(S) w części 

obszary rolne, 

a w części 

obszary zabu-

dowy wsi z 

preferencją 
zabudowy 

związanej  

z rolnictwem 

Działka zlokalizowana jest wśród gruntów 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi i 

gospodarczymi oraz gruntami ornymi. 

Kształt działki to regularny czworokąt, niwe-

leta lekko pochyła. Dojazd do działki wąską 
drogą utwardzoną brukiem kamiennym. Na 

działce występują niewielkie pozostałości po 

zabudowaniach oraz dziko rosnące krzewy  

i drzewa. Uzbrojenie techniczne – energia 

elektryczna i wodociąg. 

43 765,00 zł 
(podlega zwolnieniu z 

podatku VAT) 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

Część działki nr 

194/5 

  
KW nr OP1G-

/00038197/9 
  
  

0,0700 ha 

Wysoka 
 
 

  
  

(S) obszary 

rolne 
Część działki o klasoużytku RIIIa z przezna-

czeniem na użytkowanie rolnicze. 
Czynsz roczny 66,50 zł 
 (podlega zwolnieniu z 

podatku VAT) 
+ podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej 

stawki 
Płatność do 30 września 

danego roku. 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Działka nr 259/1 

  
KW nr OP1G/-

00006880/1 
Budynek zakładu 

opieki medycznej 

 128,50 m2 
Włodzienin 

(S) obszary 

zabudowy wsi 

wielofunkcyjne 
  

Część budynku z przeznaczeniem na prowa-

dzenie działalności gospodarczej – ośrodek 

zdrowia. 

Czynsz miesięczny  
514,00 zł 

  + VAT + podatek od 

nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki.  

Płatność do 15 dnia każ-
dego miesiąca 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Dla wszystkich uczestników Biegu organizator Branickie To-

warzystwo Sportowe przygotowało posiłek regeneracyjny. Po-

dziękowania dla Eli, Maćka, Ani, Miłosza, Aliny, Wioletty, Ka-

si, Marka i Przemka, za miłą atmosferę w trakcie regeneracji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodni-

kom za udział w naszym 9 Biegu Branickim. Dziękujemy rów-

nież tym, bez których nasz Bieg Branicki nie mógłby się odbyć, 
wszystkim darczyńcom i sponsorom. 

Sponsorami naszej imprezy byli: 

Urząd Gminy Branice, Galmet, Top-Farms „Głubczyce”, Staro-

stwo Powiatowe w Głubczycach, Browar Głubczyce, Stacja 

Paliw - Konrad Weygand, STM Węglowski, Ireneusz Kleczek, 

Stabryl, Centrum Car - Paweł Kopeczek, Adam Zapotoczny, 

Makrus, Hurtownia Viva, Beaulien-Kietrz, Leszek Cieśla, Gabi-

Nasiedle.  

Do zobaczenia za rok na 10 jubileuszowym Biegu Branickim 

o Puchar Wójta Branic.  

Paweł Zagórski  

Branickie Towarzystwo Sportowe 
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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 wyma-

gać pomocy ze strony Ośrodka. Podjęcie w porę kompleksowych dzia-

łań, 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 478622203, 478622302, 514819097 

 

Telefony Alarmowe: 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Z tel. Komórkowych 112 


