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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce-Osiedle  

W dniu 5 grudnia br. dokonano odbioru inwestycji pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce

-Osiedle”. 

Potrzeba budowy nowego systemu kanalizacyjnego, wyniknę-
ła z konieczności wyłączenia z użytku dotychczasowej sieci 

kanalizacyjnej będącej w złym stanie technicznym. Realizacja 

przebiegła w błyskawicznym tempie w przeciągu jedynie 6 mie-

sięcy, przy zakładanym czasie 1,5 roku! 

Ukształtowanie terenu wymusiło zastosowanie nowoczesnego 

w pełni zautomatyzowanego urządzenia tłoczącego ścieki na 

odległości 4 km z osiedla w kierunku oczyszczalni ścieków  

w Branicach. Wybudowano metodą bezwykopową przeszło  

5 km kanalizacji tłocznej oraz metodą wykopu otwartego prze-

szło 2 km rurociągów grawitacyjnych. 

Ponadto Gmina Branice jako pośredniczący zleceniodawca we 

współpracy z Wykonawcą i Mieszkańcami zapewniła sprawną 
budowę nowych przyłączy sanitarnych i ich wpięcie do nowej 

kanalizacji. 

Po przeprowadzonych pracach odtworzono teren do stanu 

pierwotnego, łącznie z naprawą nawierzchni asfaltowych dróg, 

chodników, poboczy i zieleńców. 

Wartość inwestycji współfinansowanej z Rządowego Fundu-

szu Polski Ład wyniosła, zgodnie z planem: 4.243.500,00 zł.  
Ta inwestycja to kolejny krok w stronę ochrony środowiska  

i lepszego standardu życia. 

Redakcja  
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Branicki Mikołaj objazdowy 2022 
Już trzeci rok z rzędu wyruszyłem w objazd Gminy Branice  

w poszukiwaniu grzecznych dzieci i dorosłych (tych mniej 

grzecznych też, wiem, że poprawią się na nast. rok). Jak w po-

przednim roku, objazd zakończyliśmy z przytupem kiermaszem 

w branickim Parku Lipowy Zakątek. Moje trzydniowe tourne po 

Gminie Branice jest jedną z pozytywnych pozostałości po Covi-

dzie, bo od niego zaczął się ten pomysł w 2020 r. 

Wyprawę zaczęliśmy 2 grudnia w piątek, a zakończyliśmy  

w niedzielę 4 grudnia. W trakcie trzech dni objazdu odwiedzili-

śmy wszystkie miejscowości naszej gminy. Tak jak w poprzed-

nim roku do grupy moich pomocników dołączyli sołtysi wraz  

z radami sołeckimi i KGW, którzy w centrach swoich sołectw – 

na placach zabaw czy przy kościołach, zorganizowali miejsca  

w których mogłem spotkać się z naszym fajowymi dzieciakami. 

Sołtysi ze swoimi ekipami z sołectw okazali się super pomocni-

kami, bo dzięki nim miejsca spotkań były perfekcyjnie wręcz 

przygotowane. Były ogniska dla mieszkańców, w jednym sołec-

twie czekał na mnie nawet tron, na którym mogłem porozma-

wiać z mieszkańcami, w kolejnym zaś czekała na mnie cała gru-

pa Mikołajowych pomocników, z uroczą Mikołajką na czele. 

Smakołyków zaś było tyle, że stanowczo po tym objeździe mu-

szę iść na dietę – były kiełbaski, bigos, domowe ciasto, słodkie 

frykasy… 

To były, podobnie jak w poprzednich latach, emocjonujące  

2 dni w trasie... . Setki, a chyba nawet tysiące spotkanych ludzi, 

setki rozdanych Mikołajków, kilkadziesiąt litrów wypitego 

grzańca, setki fotek, przybitych piątek i żółwików, chyba milio-

ny uśmiechów, od których moje serce rozgrzewało się do czer-

woności. Mój główny pomocnik – Sebastian, powiedział, że taki 

przejazd - ta serdeczność napotkanych ludzi i ich radość ze 

wspólnego spędzania czasu, daje mu siłę do pracy przez następ-

ny rok i motywację do kolejnych działań na rzecz mieszkańców 

Gminy Branice, czasem może nieszablonowych i lekko zwario-

wanych, ale zawsze skrojonych na miarę potrzeb naszej małej 

społeczności. 

Kulminacja imprezy była w niedzielę 4 grudnia na kiermaszu 

w Parku Lipowy Zakątek w Branicach. Okazało się, że mój 

przyjazd niestety miał sporą konkurencję w postaci meczu pol-

skiej reprezentacji w piłce nożnej w Mistrzostwach Świata  

w Katarze. Dlatego też Sebastian z ekipą na ostatnią chwilę mu-

siał zmienić godzinę kiermaszu z 16.00 na 14.00, żeby dać 
wszystkim szanse na udział w obu wydarzeniach. Trochę mnie 

to na początku zdziwiło, ale okazało się, że na kolejny mecz 

reprezentacji w 1/8 Mundialu będzie trzeba czekać kilka, lub 

nawet wiele lat, a ja z pewnością będę znów za rok, więc w su-

mie zrozumiałem taką decyzję.  
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U nas na biegunie nie ma takich emocji piłkarskich, bo elfy 

nie miałyby konkurencji – są bardzo sprawne i zwinne. 

Jak zwykle najwięcej emocji i wzruszeń było na występach 

najmłodszych artystów, czyli przedszkolaków z obu branickich 

przedszkoli oraz z przedszkola we Włodzieninie. Maluchy mi-

mo zimna, zachwyciły obecnych pięknym występem śpiewając 

świąteczne piosenki i tańcząc. Każdy występ był inny, a pod 

sceną w tym czasie kłębiła się liczna grupa Rodziców i Dziad-

ków z telefonami, uwieczniającymi jedne z pierwszych wystę-
pów swoich dzieci i wnuków. Wszyscy byli zachwyceni i wzru-

szeni, mnie też zakręciła się łezka w oku. Te występy były tak 

piękne i słodkie - 100% cukru w cukrze. 

Oczywiście mistrzowski jak zawsze występ dały obie formacje 

Branickich Mażoretek „KAPRYS”. Mistrzynie Świata poniżej 

pewnego poziomu się nie zniżają, więc oba występy były na 

najwyższym poziomie, co docenili zebrani widzowie, a i ja sam 

podrygiwałem do rytmu podkładów muzycznych mażoretek. 

Następnie wszyscy obejrzeli przepiękne występy ich nieco 

starszych kolegów ze szkoły podstawowej w Branicach, a także 

doświadczonych już i wielokrotnie nagradzanych artystów  

tj. Amelii Lipa, Wiktorii Margiel i Dominika Wąsika oraz ze-

społu wokalnego SZAG. To była prawdziwa muzyczna uczta  

i świetne wprowadzenie świątecznego nastroju – nostalgii po-

mieszanej z radością. 
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Na kiermaszu można było nabyć przepiękne ozdoby oraz 

pyszne ciasteczka i ciasta własnoręcznie wykonane przez nasze 

placówki oświatowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Szpitala 

Specjalistycznego w Branicach. Na stoisku SP w Branicach wy-

bierać można było pomiędzy pysznymi pierogami i barszczem, 

frytkami czy też, co bardziej docenili miłośnicy słodkości - go-

frami. Komu jeszcze było mało, obok Słowik Team zapraszał na 

smakołyki i pysznego grzańca, który cieszył się powodzeniem  

w ten mroźny dzień. 
Dla rozgrzewki można było także ogrzać się i upiec kiełbaskę 

przy ognisku rozpalonym za muszlą koncertową, a spotkanie  

z bliskimi na pamiątkę uwiecznić w fotobudce. Mimo zimna na 

dworze, w powietrzu czuło się serdeczność i radość uczestników 

imprezy, a także ciepłą atmosferę zbliżających się świąt.  
Rozświetlony park w tym dniu wyglądał wręcz magicznie,  

z piękną świecącą ramką do zdjęć, z setkami ludzi przed sceną  
i kiermaszami. 

W tym roku przybyłem do Lipowego Zakątka  przy dźwiękach 

muzyki jak w poprzednim roku, ale tym razem w otoczeniu Bra-

nickich Mażoretek, którym nawet dałem się porwać do tańca. 

Moje podrygi wyglądały przy Mażoretkach dosyć amatorsko, 

ale wiadomo – w moim wieku wiele rzeczy zostaje mi wybaczo-

ne. W końcu liczą się chęci i zapał, a tego mi nie brakuje, 

zwłaszcza jak przyjeżdżam do Branic.  

Obok muszli koncertowej czekała na mnie masa sympatyków 

Mikołaja. Było cudownie - wiele ciepłych słów, uśmiechów  

i setki wspólnych zdjęć. Uściski zdawały się nie mieć końca,  

a wielbicielami Mikołaja okazali się nie tylko najmłodsi miesz-

kańcy gminy, ale także nieco starsi. Odjeżdżałem z Branic  

z sercem rozgrzanym od Waszych słów, uśmiechów i przytula-

sów.  

Branicki team już szuka nowych pomysłów na przyszły rok, 

bo może Mikołajowy objazd co roku się znudzi? Już nie mogę 
się doczekać, co dla mnie nowego wymyślą, bo super byłoby 

móc spotkać się znów z takimi pozytywnymi ludźmi, jak Wy. 

Liczę, że będę ujęty w tych nowych planach. 

Na koniec muszę podziękować wszystkim, bez których ta logi-

stycznie wymagająca impreza nie udałaby się i na których zaw-

sze można liczyć: 
− Sebastianowi i jego drużynie: Joli, Grażynce, dwóm Beatkom, 

Iwonce. 

− Ireneuszowi Kleczkowi, który już trzeci rok użycza swoich 

mechanicznych sani, aby moje renifery mogły odpocząć, 
− Dawidowi Jeziorskiemu (OSP Wódka) i Patrykowi za zapew-

nienie całej ekipie bezpieczeństwa na trasie, 

− Arkowi Pal – mistrzowi od światła, bez niego na Parku nie 

znalazłbym nawet dzieci w ciemnościach, 

− Krzysztofowi Słowik – za ogromną pomoc w organizacji im-

prezy, 

− artystom występującym na scenie, 

− wszystkim placówkom oświatowym z Gminy Branice oraz 

Warsztatom Terapii Zajęciowej ze Szpitala Specjalistycznego 

w Branicach. 

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 lub innej 

formie spotkania! 

Mikołaj 
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Polsko-Czeskie kolędowanie w Wysokiej 
Jak co roku już od dziesięciu lat w pierwszą sobotę grudnia  

w Zespole Pałacowo Parkowym z Folwarkiem w Wysokiej od-

było się Polsko Czeskie Kolędowanie z jarmarkiem rękodzieła  

i wyrobów domowych. 

Choć zabrakło tak ważnych wykonawców, jak ulubiony przez 

nas zespół ZAZIK czy wspaniałych przedszkolaków z Branic, to 

jubileuszowe dziesiąte Kolędowanie było wyjątkowe. Przepięk-

nie przygotowana Pańska Stodoła, a w niej sanie św. Mikołaja 

oblegane przez miłośników foto pamiątek. Zawodnicy Klubu 

Jeździeckiego działającego przy pałacowych stajniach pod 

okiem Pani Anny Kurkovej, przygotowali bryczkę zaprzężoną  
w reni-konie. Goście mogli również skorzystać z przejażdżek 

konnych. Smakołyki i wspaniałe wyroby, czekały na siedemna-

stu suto zastawionych stoiskach z wyrobami domowymi i ręko-

dziełem.  

Wspaniali artyści! Że wymienię: wyjątkowy chór SZAG i soli-

ści pod kierownictwem Pani Jadwigi Misiurki, przedszkolaki  

z Włodzienina pod okiem Pań Jolanty i Dominiki Sozańskich 

które wystąpiły w wyjątkowym programie na „Góralską nutkę”.  

Gwiazdami wieczoru byli Julia Żełudkowska po raz pierwszy 

w Pałacu Wysoka, oraz Amelia Lipa i Dominik Wąsik, którzy 

również wspaniale wcielili się w rolę gospodarzy wieczoru.  

Niewątpliwie wspaniałe, dyna-

miczne i perfekcyjnie wykonanie 

tańców finałowych pozostanie dłu-

go w pamięci widzów, bo przecież 
nikomu nie trzeba przedstawiać 
wielokrotnych Mistrzyń Świata  

i Europy, wyjątkowych i uwielbia-

nych Branickich Mażoretek Kaprys, 

pod kierownictwem charyzmatycz-

nych Pań Lidi Szpak i Aleksandry 

Szpak Listopadzkiej. Nieprzebrane 

tłumy gości, z Panią Anitą Juchno 

Wicestarostą Głubczyckim, Panem 

Piotrem Soczyńskim Starostą Głub-

czyckim i zastępcą Wójta Gminy 

Branice Panią Katarzyną Herbut, 

radnymi powiatowymi i gminnymi. 

Wydarzenia w Pałacu Wysoka organizowane przez Fundację 
Pałac Wysoka, znane są z promocji naturalnego, zrównoważo-

nego trybu życia, prezentowania dorobku i osiągnięć ludzkich 

rąk i umysłu w zgodzie z naturą i szacunkiem dla historii. 

Do zobaczenie w przyszłym roku. 

Igor Machnik, Foto: Piotr Wołoszyn 
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„Andrzejki” branickich Seniorów 
Aby tradycji stało się zadość, 17 listopada w branickim Domu 

Kultury miejscowy Klub Seniora zorganizował Andrzejki dla 

swoich członków. W spotkaniu wzięło udział około stu gości, 

którzy w miłej atmosferze spędzili kilka wieczornych godzin. 

Przy obficie zastawionych stołach była okazja do spotkań  
z dawno nie widzianymi znajomymi, do wspomnień z czasów 

już minionych, jak i do snucia planów na przyszłość.  

Główną jednak atrakcją była zabawa i tańce przy dźwiękach 

zaprzyjaźnionego zespołu. Tańczono więc zarówno przy nastro-

jowych melodiach jak przy znacznie żywszej muzyce  

w „kółeczku”. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego „pociągu”, 

który wiózł uczestników zabawy wszędzie, „… byle nie do 

Warszawy”.  

Zabawa jak i całe spotkanie były bardzo udane, i zapewne na 

długi czas pozostanie w pamięci jego uczestników. 

Redakcja 
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Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora 
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas pełen 

radości. Magia tych Świąt polega także na tym, że więcej czasu 

spędzamy z bliskimi i znajomymi. To czas wzajemnych odwie-

dzin, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń. 
15 grudnia w WDK w Branicach, miejscowy Klub Seniora 

zorganizował dla swych członków spotkanie wigilijne. Choć  
z zaproszenia skorzystało bardzo wiele osób, miejsca przy pięk-

nie przystrojonym świątecznym stole nie zabrakło dla nikogo. 

W spotkaniu oprócz samych seniorów wzięli udział miejscowi 

księża, ks. Alojzy Nowak, ks. Jarosław Dąbrowski oraz Wójt 

Gminy Branice Sebastian Baca. Na początku uroczystości, za-

proszonych gości i wszystkich przybyłych serdecznie powitała 

organizatorka tego wydarzenia i jednocześnie przewodnicząca 

Klubu Seniora pani Ewa Węgrzyn. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Księża składając 

naszym Seniorom życzenia świąteczne podzielili się z nimi roz-

ważaniami na temat zbliżających się świąt, a Wójt Gminy ży-

czył, aby zbliżające się święta upłynęły Wszystkim w zdrowiu  

i rodzinnej atmosferze, żeby były czasem pełnym miłości i życz-

liwości, a Nowy Rok obfitował w sukcesy i spełnił najskrytsze 

marzenia. 

Świąteczną atmosferę spotkania podkreśliły wspólnie odśpie-

wane kolędy, przy dyskretnym i nastrojowym akompaniamencie 

harmonijki ustnej jednego z uczestników uroczystości. 

Ks. Alojzy Nowak poświęcił opłatki i uczestników uroczysto-

ści, po czym nastąpiło to, co w polskiej kulturze jest najpiękniej-

sze w tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Tym najpiękniejszym 

jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń 
przy wigilijnym stole. Dzieląc się opłatkiem, składano sobie 

nawzajem najserdeczniejsza życzenia. 

Po tej uroczystej części spotkania wszyscy zasiedli do wigilij-

nego stołu na którym pojawiły się przygotowane przez organiza-

torów tradycyjne świąteczne potrawy. 

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali słodkie 

świąteczne prezenty i drobne upominki od Gminy Branice. 

Spotkaniu towarzyszyła niezwykle radosna, życzliwa, a przede 

wszystkim rodzinna atmosfera. 
Redakcja 
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Powitanie najmłodszych mieszkańców gminy 
Po raz kolejny w tym roku witaliśmy w Gminie naszych naj-

młodszych mieszkańców. W dniu 28 listopada sześcioro nie-

mowlaków wraz z rodzicami zostało powitanych przez Wójta 

Gminy Branice Sebastiana Baca oraz jego zastępcę Katarzynę 
Herbut w Urzędzie Gminy w Branicach.  

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia gratulacji Rodzicom z oka-

zji przyjścia na świat ich przecudnych pociech. Dzieciom nato-

miast Wójt Gminy złożył życzenia, zdrowia i beztroskiego dzie-

ciństwa w wypełnionych miłością Rodzinach. Następnie wrę-
czono upominki dla najmłodszych, a rodziców poczęstowano 

słodkim i kolorowym tortem. Dalsza część miłego spotkania 

przebiegła na luźnych wspólnych rozmowach.  

Dziękujemy za odwiedziny. 

Redakcja 
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Mikołaju… przynosisz dobro nam  
Magia, która towarzyszy temu wydarzeniu jest niesamowita, 

ulegają jej nawet dorośli, już nie mówiąc o dzieciach. 

Nasze przedszkolaki do pisania listów zasiadały już dużo, dużo 

wcześniej, pisały je w wolnej chwili prawie codziennie, bo prze-

cież wyobraźnię mają bogatą, a marzenia ich, nie mają końca, 

my dorośli doskonale o tym wiemy. 

Gdy nadszedł ten wyczekiwany dzień mogły zobaczyć, przytulić 
i porozmawiać (to te bardziej odważne:) oraz zatańczyć i zaśpie-

wać Świętemu.  

Pierwszy swój występ przedszkolaki miały już 4 grudnia w par-

ku ,,Lipowy zakątek”. W oczekiwaniu na św. Mikołaja dzieci ze 

starszych grup miały okazję zaprezentować taniec ,, O dobrym 

świętym”, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Nato-

miast 6 grudnia Mikołaj odwiedził nasze dzieci w przedszkolu  

osobiście, emocje jakie towarzyszyły wszystkim w tym dniu są  
nie do opisani. Dzieci miały okazję zaprezentować się wokalnie, 

tanecznie oraz recytatorsko, a na koniec otrzymały prezenty.  

Te bardziej odważne pozwoliły nawet zrobić sobie na pamiątkę 
zdjęcie z Mikołajem. 

W grudniu jeszcze 

przed nami; 

Jasełka. Jest to zaw-

sze wielkie wydarze-

nie w naszym przed-

szkolu, do którego 

przygotowujemy się 
już od dłuższego cza-

su, chcąc się jak najle-

piej zaprezentować 
rodzicom i zaproszonym gościom. 

Przedszkolna wigilia. Na której są życzenia, opłatek, wigilijne 

potrawy, wspólne kolędowanie no i oczywiście prezenty pod 

choinką. 
Korzystając z okazji, dzieci i personel Publicznego Przedszkola 

w Branicach pragnie złożyć wszystkim mieszkańcom naszej 

gminy świąteczne życzenia: 

…Niech nigdy w Waszych sercach nie gaśnie NADZIEJA, 
która zawsze rozpali w WAS WIARĘ, POKÓJ I MIŁOŚĆ. 

Nauczycielki 

Publicznego Przedszkola w Branicach 
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Aktywny listopad w Katolickim Przedszkolu  
W listopadzie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci 

z Bajek. Zawitały do nas księżniczki, biedronki, myszki, kreciki, 

smerfy, minionki, tygryski oraz superbohaterowie. Nasze przed-

szkole zmieniło się w niezwykłą krainę bajkowych postaci.  

Najważniejszym celem w tym dniu było popularyzowanie 

tradycyjnych bajek. Dzieci rozpoznawały bajkowe postacie  

i tytuły bajek, z których pochodzą, miały także okazję poogląda-

nia książek z bajkami. Odbył się też modowy pokaz swoich stro-

jów na wybiegu oraz sesja zdjęciowa. Wiele radości sprawiła 

także wspólna praca przy kolorowaniu ogromnych kolorowanek 

z ulubionymi bohaterami. Uwieńczeniem tego dnia był bal  

z wykorzystaniem popularnych piosenek z bajek. Wszystkie 

dzieci z entuzjazmem i ogromnym zapałem wzięły udział we 

wszystkich zorganizowanych w tym dniu zabawach.  

10 listopada odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszko-

laka dzieci z grup ,,Żabki” i ,,Zajączki”. Przedszkolaki zapre-

zentowały pokaz swoich zdolności i umiejętności, przygotowu-

jąc na ten dzień wiersze oraz piosenki. Punktem kulminacyjnym 

było pasowanie przez Siostrę Dyrektor Anetę Polak poprzez 

symboliczne położenie ołówka na ramieniu dziecka. Na pamiąt-

kę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. 

Następnie w listopadzie obchodziliśmy Narodowe Święto Nie-

podległości. Z tej okazji dzieci zebrały się, aby świętować ten 

ważny dla Polaków czas. Z powagą i w dużym skupieniu zaśpie-

wały „Mazurek Dąbrowskiego” i piosenkę ,,Wierzby i bociany”, 

przygotowaną specjalnie na ten dzień. Przedszkolaki z okazji tak 

ważnego święta wykonały kotyliony z barwami narodowymi. 

Dzieci ze starszej grupy przypomniały sobie także znaczenie 

symboli narodowych, a grupa młodsza poznała  nasze symbole 

narodowe. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodle-

głości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego 

przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowania 

kultury, tradycji oraz była pouczającą lekcją historii i patrioty-

zmu.  

Nasze Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki – jest to bowiem 

cenny sposób zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń. 

Tak więc 16 listopada wybraliśmy się z wizytą do piekarni Pana 

Antoniego Pospiszyla. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci 

z cyklem produkcyjnym chleba, zapoznanie z zawodem pieka-

rza. Przedszkolaki  miały okazję zobaczenia, jak wygląda pie-

karnia, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produktów 

potrzebnych do jego wypieku. Dowiedziały się też w jaki spo-

sób zaplata się struclę, jak robi się rogaliki oraz bułeczki. Zoba-

czyły również piece do wypieku chleba, ogromne misy na ciasto 

oraz wielkie łopaty do wyjmowania pieczywa z pieca. Uwień-

czeniem naszej wycieczki był słodki poczęstunek wykonany 

przez właściciela piekarni. To była wspaniała wycieczka. 



Informator Branicki  

12 

Dominik Wąsik z debiutanckim singlem 
Dominik Wąsik to młody wokalista z dużym bagażem do-

świadczeń występujący na scenie od najmłodszych lat, w telewi-

zyjnych talent show i festiwalach. Po powrocie z programu 

Szansa na Sukces, nie pozwolono mu na odpoczynek. Koncerty, 

wywiady oraz nowe znajomości i współpraca z Krzysztofem 

Tomaszewiczem – Krisem Talismanem. Discopolowcem, który 

działa na rynku muzycznym z wielkimi sukcesami i wyciągnął 
pomocną dłoń do Dominika.  

Krzysztof zaproponował młodemu człowiekowi muzyczne 

wojaże i rozwinięcie skrzydeł w wielkim świecie. To Krzysztof 

zauważył w Dominiku potencjał i człowieka, który małymi kro-

kami może zbudować coś wielkiego.  

Poznali się w programie Szansa na Sukces. Wtedy wiedzieli, że 

będzie to dłuższa, owocna znajomość. „…Od samego początku 

niezwykłe zrozumienie i nadawanie na tych samych falach…” – 

mówi nasz wokalista. 

30 listopada 2022 roku miała miejsce premiera debiutanckiego 

singla pt. „Tobą oddychać chcę”. Razem z klipem utwór jest 

dostępny w serwisie Youtube, można go oglądać i cieszyć oczy  

i uszy. Klipem zajęła się jedyna w swoim rodzaju wytwórnia 

Visual Media Kamil Jaworski, lider Zespołu Soleo – twórca hitu 

„Słodko, Słodka jesteś” który zobrazował cały utwór w taki spo-

sób, aby móc skupić się na słowach i aranżacji, a zarazem po-

znać bliżej Dominika podczas tych kilku minut. Piękny obrazek, 

do którego będzie się chciało wracać i wracać, jednocześnie 

czując niedosyt i czekając na więcej. Za te cudowne dźwięki, 

godziny przygotowań, nagrań prób, powtórek, odpowiedzialni 

są najlepsi z najlepszych Wally Studio Pszczyna. Okładka singla 

została stworzona wspólnie z najlepszym fotografem Tomaszem 

Michalewskim, który doskonale zrozumiał czego Dominik chcę 
i czego oczekuję. 

„...To dzięki tym wszystkim nowo poznanym osobom zaczy-

nam nowy rozdział w życiu. Niech to będzie piękny czas, zapa-

dający na zawsze w moim i Waszym sercu…” – mówi Dominik. 

Życzymy kolejnych, niesamowitych sukcesów. Pnij się w gó-

rę! Tak trzymaj. Powodzenia 

Małgorzata Sawicka 

25 listopada swoje święto obchodził najlepszy przyjaciel dzie-

ci i najmilsza przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.  

W naszym przedszkolu uczciliśmy to święto różnymi zabawami, 

związanymi z pluszowym misiem.  

Dzieci z pomocą różnych klocków konstruowały misie, miały 

także możliwość wykonania grupowej pracy plastycznej. Każde 

dziecko miało także możliwość wykonania swojego misia.  

W czasie zajęć nie zabrakło wspólnych zabaw muzyczno – ru-

chowych przy piosenkach o misiach. Ten dzień przebiegał  

w miłej i sympatycznej atmosferze, a uczestnikom sprawił wiele 

radości i dostarczył wiele wrażeń. Po dniu pełnym zabaw i po-

zytywnej energii dzieci posiliły się ciasteczkami w kształcie 

misiów.  

Radosnych, szczęśliwych, otulonych ciepłem rodzinnym Świąt 

Bożego Narodzenia życzą: 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci z Katolickiego Żłobka  

i Przedszkola. 

Katolicki Żłobek i Przedszkole w Branicach 
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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 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest wśród gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz gruntami ornymi. Kształt działki 

to regularny czworokąt, niweleta 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. 

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 
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 ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina 
Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. 

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 umo-

wy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwoła-

nia przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki)  
i KW 

Pow. i poło-
żenie 

Przeznaczenie w planie (P)/
studium (S) 

Termin 
przetargu 

Cena 

wywoławcza  
do przetargu 

Wadium /zł/ 
i termin wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 29 

KW nr OP1G-

/00041071/4 

0,1500 ha 

Niekazanice 

(S) w części obszary rolne,  

a w części obszary zabudowy 

wsi z preferencją zabudowy 

związanej z rolnictwem 

17.01.2023r. 

godz. 10:00 

43 765,00 zł 

(podlega zwolnie-

niu z podatku VAT) 

5 000,00 zł 

wpłata do 

13.01.2023r. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach  

informuje i zachęca do korzystania z faktur elektronicznych.  

Od nowego roku wdrażany będzie system wystawiania i przesyłania faktur drogą mailową. 

Odbiorcy, którzy zdecydują się do przyjęcia faktur e-mailem będą dodatkowo informowani o przesła-

niu faktury na swoją skrzynkę elektroniczną wiadomością sms. 

Aby otrzymywać takie faktury, wystarczy wypełnić oświadczenie dołączone do niniejszego egzemplarza 

Informatora Branickiego i złożyć osobiście w siedzibie firmy na ul. Słowackiego 3. 

Wybierając e-fakturę dbasz o środowisko! 

O B W I E S Z C Z E N I E 
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 27.01.2023 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 

06.01.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie działki  
i nr KW 

Pow.  
położenie 

Przeznaczenie 
w planie (P)/ 
studium (S) 

Opis nieruchomości 
Cena  

nieruchomości 
Uwagi 

Działka nr 246/3 

KW nr OP1G/00021372/8 

Działka nr 246/5 

KW nr 

OP1G/00032965/2 

Działka nr 246/9 

KW nr OP1G/00024202/7 

3,4725 ha 

Branice 

(P) w części teren 

obiektów produk-

cyjnych, składów 

i magazynów, 

baz, zabudowy 

usługowej, a w 

części tereny dróg 

wewnętrznych, 

dojazdowych 

Działki stanowią jedną całość gospodarczą  
i położone są na obrzeżach wsi, w pobliżu 

nieczynnej cegielni i gruntów ornych. Kształt 

działek to regularny wielokąt, niweleta lekko 

pochyła, w części pofałdowana. Dojazd do 

nieruchomości drogą gminną o nawierzchni 

asfaltowej. W niewielkiej części nieruchomo-

ści występują dziko rosnące krzewy i drzewa. 

Uzbrojenie techniczne – brak. 

1 281 000,00 zł  
+ Vat  

wg obowiązują-
cej stawki 

Sprzedaż nieru-

chomości  

w formie  

przetargu ustne-

go nieograniczo-

nego. 

Działka nr 246/7 

KW nr OP1G/00021372/8 

Działka nr 246/10 

KW nr 

OP1G/00024202/7 

  

2,4621 ha 

Branice 

(P) teren obiek-

tów produkcyj-

nych, składów  

i magazynów, 

baz, zabudowy 

usługowej 

Działki stanowią jedną całość gospodarczą i 
położone są na obrzeżach wsi, w pobliżu 

nieczynnej cegielni i gruntów ornych. Kształt 

działek to regularny wielokąt, niweleta lekko 

pochyła, w części pofałdowana. Dojazd do 

nieruchomości drogą gruntową. W niewiel-

kiej części nieruchomości występują dziko 

rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie tech-

niczne – brak. 

787 000,00 zł  
+ Vat  

wg obowiązują-
cej stawki 

Sprzedaż nieru-

chomości  

w formie prze-

targu ustnego 

nieograniczone-

go. 
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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. 
Andrzej Maksymowicz – tel. 790 895 080 

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Branice 


