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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Branice 
Już po raz 31 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

także w Gminie Branice. Mieszkańcy Gminy Branice „dzielili 
się dobrem” z wolontariuszami kwestującymi na rzecz najmłod-
szych. Tym razem pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą. Gramy 

dla wszystkich - małych i dużych! Żyj zdrowo w zdrowym świe-
cie”. W ogólnopolskiej zadeklarowanej kwocie zbiórki podanej 
na zakończenie Finału przez Jurka Owsiaka - ponad 154,6 mi-
lionów zł - braniczanie mają swój mały i zarazem duży wkład - 
18 114,36 zł. (w ubiegłym roku 5 198,65 zł.). Ostateczny wynik 
zbiórki poznamy 31 marca. 

29 stycznia 2023 r. odbył się ogólnopolski 31 finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP. Po raz kolejny prowa-
dzenia branickiego sztabu podjęła się Szkoła Podstawowa 
im. Marii Dąbrowskiej w Branicach z wicedyrektorem Anetą 
Pelc i dyrektorem Tomaszem Kaliwodą. W Branicach Orkiestra 
zagrała w tym roku dzień wcześniej, bo w sobotę 28 stycznia, 
a 29 stycznia odbył się finał WOŚP w Szkole Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie pod przewod-
nictwem Dyrektora Krzysztofa Kinala.  

Nasi darczyńcy, to osoby wrzucające do puszek wolontariu-
szom z obu szkół, rodzice uczniów ze Szkół Podstawowych 
w Branicach i we Włodzieninie, którzy podarowali domowe 
wypieki, za które inni zasilali datkami puszki.  

To także nasi najmłodsi z obu szkół i obu przedszkoli, którzy 
bawili swoimi występami śpiewem i tańcami. Jak zawsze woka-
liści, zespoły SZAG oraz Impuls przyciągały widownię.  

Nasi wyjątkowi goście w Branicach ściągnęli na halę, a okla-
skom oraz gwizdom zachwytu nie było końca. Takie zachwyty 
wywołały: pokaz Jiu-Jitsu pod okiem mistrza brazylijskiego Jiu-
Jitsu Michała Rutkowskiego (Saints/United Kings Jiu-Jitsu) 
oraz pokaz tańca breakdance w wykonaniu grupy tanecznej 
z Raciborza.  
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Bieg „Policz się z cukrzycą”  
Bieg „Policz się z cukrzycą” po raz 3 wystartował w Brani-

cach. Nazwaliśmy go III Branicki Marsz Świątecznej Pomocy. 
Nie chodziło o to, by konkurować ze sobą ani o to, by szybko 
pokonać wyznaczoną trasę. Od 17 lat bieg „Policz się z cukrzy-
cą” towarzyszy finałowym wydarzeniom WOŚP. To specjalna 
akcja, która ma na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu 
życia oraz zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim 
jest cukrzyca. Bieg jest w pełni charytatywny. Uczestnicy mieli 
możliwość zakupienia pakietów startowych, z których środki 
w pełni zostaną przekazane na zakup pomp insulinowych dla 
kobiet w ciąży. Idea biegu powstała w Warszawie i na przestrze-
ni lat spopularyzowała się na tyle, że finałowe biegi odbywają 
się obecnie w wielu miastach w Polsce i poza granicami. W Bra-
nicach pierwszy bieg „Policz się z cukrzycą” odbył się  
w 2021 roku i wzięli w nim udział Ania i Tadeusz. Przyciągali 
uwagę przechodniów swoimi pomarańczowymi koszulkami  
i kilka osób zainteresowało się tą akcją i zadeklarowało udział  

w biegu za rok. W 2022 roku spontanicznie skrzyknęło się kil-
kanaście osób, które przemaszerowały ulicami Branic, promując 
chęć pomagania i zdrowy, aktywny styl życia. W tym roku Bra-
nicki Marsz odbył się po raz trzeci. Pogoda nie rozpieszczała, 
ale to nie zniechęciło ludzi o gorących sercach. 43 osoby oraz 
10 psów przeszły wyznaczoną trasę. Celem było pokonać 5 km 
siłą własnych mięśni. Pomarańczowe koszulki i piękne uśmie-
chy uczestników zwracały uwagę przechodniów, którzy przy 
okazji chętnie wrzucali hojne datki do puszek WOŚP. Czworo-
nożni uczestnicy marszu mieli specjalną opiekę treserów 
z „Kałduńskiego Kła”, którzy służyli radą i dbali o dyscyplinę 
psiaków.  

Marsz zakończył się wspólnym ogniskiem, przy którym 
uczestnicy mieli możliwość się ogrzać. Ogromnym zaangażowa-
niem, entuzjazmem oraz hojnością i bezinteresownością okazali 
się pracownicy Szpitala w Branicach za co serdecznie dziękuje-
my. Liczymy, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.  

 Jolanta Hawron. 

Finał we Włodzieninie wyróżniał się pokazem akcji ratowni-
czej w wykonaniu OSP Lewice, który najpierw ściągnął wszyst-
kich pod szkołę, gdzie odbyła się pokaz z użyciem wody, nato-

miast potem dla rozgrzania w ten mroźny dzień, strażacy już 
w hali sportowej uczyli udzielani pierwszej pomocy. 

Kolejnym ciekawym wydarzeniem był także III Branicki 
Marsz Świątecznej Pomocy oraz XVII Bieg WOŚP „Policz się 
cukrzycą”.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wielkie ser-
ca do pomagania, jak również za ich czas, pomysłowość 
i wszech udzielającą się radość.  

Po raz kolejny w orkiestrowych puszkach pojawiły się datki 
z licytacji. Darczyńcami licytowanych usług i przedmiotów byli: 
Marzena Barszczewska oferująca już tradycyjnie bon na wyko-
nanie tortu, Fotografia Beata Gospodarczyk - bon na sesję tema-
tyczną, Marcin Burmiński - wykonanie portretu w ołówku, ano-
nimowy artysta oraz Pan Józef Pączko - którzy przekazali obra-
zy na licytację, Klub Sportów Walki Gorilla - B. K. Słodkow-
scy, który przekazał 3 bony na licytację, Agnieszka Cichoń, 
która przekazała piękną szydełkową ozdobę do okna, Justyna 
Drewniak i Michał Styczeń - bon na weekendowa opiekę nad 
psem. Łącznie wpływ z tych licytacji, który zasilił puszkę  
WOŚP to 1.670,00 zł. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom z Gminy Branice! Jeste-
ście WIELCY! Do zobaczenia za rok! 

Redakcja 
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Gala Aktywności „Trzy Rubiny - Trzy Gminy” 
W piątkowy wieczór (25 listopada 2022) Jesionowy Dwór  

w Kietrzu zapłonął blaskiem rubinu. Blaskiem tak intensywnie 
krwistoczerwonym jak szlachetne serca zwycięzców I edycji 
Konkursu Aktywności „Trzy Rubiny-Trzy Gminy”. 

Wśród nas jest wielu ludzi dobrych woli i dzięki nim ten świat 
nie zginie - podkreślała Dorota Przysiężna-Bator, burmistrz Kie-
trza. Włodarz Baborowa Tomasz Krupa zwracał uwagę, że  
w tych trzech gminach jest wielu społeczników, którym należy 
podziękować. Jesteście solą tej ziemi, tego regionu, tym co  
w życiu społecznym najważniejsze - mówi z kolei do laureatów 
Sebastian Baca, wójt Branic. 

Nagrody były przyznawane w 5 kategoriach, a wyróżnieni  
zostali: 
Społecznik roku 
- Natalia Szafrańska 
- Jadwiga Kowalczykowska 

Produkt roku 
- Martin Panek – Pasieka Maj 

Debiut roku 
- Kozia Ferma – Aneta Pająk 
- Zielarnia OM – Olga Mrowiec 

Rubin Roku 
- Mistrzowskie Lody – Tomasz Szypuła 
- Biochem – Dariusz Czyż, Stanisław Jabłoński 

Nagroda specjalna 
- „Kaprys” Mażoretki Branickie 
- Ewelina Szwec 

Życzę, by te wyróżnienia były motorem napędowym do dal-
szego rozwoju - gratulowała senator Ewa Gawęda. Dziękowała 
także organizatorem za docenianie ludzi, którzy działają na 
rzecz samorządów. 

Senator Beniamin Godyla mówił z kolei, że jest zachwycony 
tym, że trzy samorządy postanowiły uhonorować tak mieszkań-

ców. Nagradzacie tych, którzy pracują więcej niż inni. To miłe 
jak władza docenia tych, którzy angażują się na rzecz małych 
ojczyzn - podkreślał. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Posła Ziemi 
Opolskiej, Wiceministra Obrony Narodowej, Pana Marcina 
Ociepy. Obowiązki służbowe nie pozwoliły Panu Ministrowi na 
uczestnictwo, ale to właśnie Jego wsparcie organizacyjne wy-
datnie przyczyniło się do rozmachu naszej gali! Cieszymy się 
niezmiernie, że nasi społecznicy i przedsiębiorcy są przez Pana 
dostrzegani i doceniani!  

Dziękujemy wspaniałym Gościom, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością. Składamy podziękowania Sponsorom. Wyra-
żamy wdzięczność wszystkim, którzy włożyli swoją pracę  
w przygotowanie tego magicznego wieczoru i tym, którzy gości-
li nas w swoich progach. Szczególnie nisko kłaniamy się Nomi-
nowanym i Zwycięzcom - to Wasze  serca nadały blask naszym 
Rubinom. 

                                 Tomasz Krupa Burmistrz Baborowa 

                                 Dorota Przysiężna-Bator Burmistrz Kietrza 

                                 Sebastian Baca Wójt Branic  
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Zakopower kolędowo 
W dniu 8 stycznia 2023 r. w przepięknym wnętrzu Bazyliki 

pw. Św. Rodziny w Branicach, odbył się wyjątkowy koncert 
kolęd w wykonaniu zespołu Zakopower! Prawie 500 osób miało 
możliwość wysłuchania nastrojowych i niepowtarzalnych pol-
skich kolęd i pastorałek w nowoczesnych aranżacjach, jak  
i w tradycyjnym stylu. Współorganizatorami koncertu byli: 
Wójt Gminy Branice, Szpital Specjalistyczny im. ks. Józefa 
Marcina Nathana w Branicach oraz Parafia pw. Św. Rodziny w 
Branicach. Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Szpitala Krzysztof 
Nazimek, który przywitał muzyków i zebranych słuchaczy. 

Następnie była już tylko niesamowita uczta artystyczna, za-
równo dla ucha, jak i dla oka. 

Zespół zaprezentował imponujące widowisko, w którym na-
strój przepięknych kolęd dodatkowo podkreślały wspaniałe 
efekty świetlne, harmonijnie współgrające z kunsztowną mozai-
ką branickiej bazyliki. Kolędy z albumu „Kolędowo” zostały 
zaaranżowane na skład Zakopower poszerzony o gości. Aranż to 
idealny środek pomiędzy tym co w kolędach najważniejsze – 
tradycją i emocjami, a z drugiej strony świeżością, ale bez 
sztucznego parcia na wymyślne nowatorstwo. Stąd w kolędach 
Zakopower pojawiają się nowe zwrotki, tematy muzyczne, do-
datkowe refreny. Do tego zespół często zmieniał rytmy, wyko-
rzystując pulsację m.in. reggae czy samby.  

Zakopower został założony przez skrzypka Sebastiana Karpie-
la-Bułeckę w 2005 r. Grupa wykonuje muzykę folkową z ele-
mentami rocka i jazzu. Producentem oraz kompozytorem nagrań 
Zakopower jest Mateusz Pospieszalski, a twarzą i liderem ze-
społu – Sebastian Karpiel-Bułecka. Grupę tworzą również: Woj-
ciech Topa, Bartek Kudasik, Józef Chyc, Piotr Rychlec, Kacper 
Stolarczyk, Michał Trąbski, Dominik Trębski i Bartosz Naza-
ruk. Nazwa zespołu nawiązuje do miasta Zakopane.  

Zespół regularnie grywa około 100 koncertów rocznie. Pozy-
cja Zakopower umacnia się również na Europejskiej scenie 
World Music. Zespół zagrał na wielu prestiżowych Europej-
skich Festiwalach, np. w Ostawie, Manchesterze, Petersburgu 
oraz na węgierskim Sziget Festival. Zakopower odwiedził pod-
czas tras klubowych również wiele krajów w Europie i poza nią, 
np.: Indie, Maroko, Włochy, Niemcy, Chorwację, Belgię, Litwę, 
Białoruś, Ukrainę, USA, Kanadę, czy Chiny. W 2010 zespół 
wziął udział w Nigel Kennedy’s Polish Weekend w Londynie w 
prestiżowej sali Queen Elizabeth Hall Southbank Centre. Zespół 
można było również usłyszeć między innymi w barcelońskiej 
Sagrada Familia, na scenach takich jak Carnegie Hall w Nowym 
Jorku czy Teatro Massimo w Palermo. 

Dzięki niezwykle pozytywnej energii członków Zespołu, połą-
czonej z niezwykłym kunsztem muzycznym oraz profesjonal-
nym nagłośnieniem i oświetleniem, w małych Branicach uczest-
nicy koncertu mieli możliwość uczestnictwa w wydarzeniu arty-
stycznym na wysokim poziomie. Wszyscy choć na chwilę mogli 
poczuć góralski, bożonarodzeniowy klimat, w nowoczesnych, 
świeżych aranżacjach. 

Specjalną niespodziankę organizatorzy przygotowali dla pa-
cjentów Szpitala Specjalistycznego im. ks. Józefa Marcina Na-
thana w Branicach. Mieli oni możliwość bezpłatnego uczestnic-
twa w koncercie, w specjalnie w tym celu przygotowanej dla 
nich w szpitalnej kaplicy sali widowiskowej wyposażonej  
w olbrzymi telebim. 

Za przepiękny koncert i stworzenie cudownej, świątecznej 
atmosfery podziękował muzykom gospodarz bazyliki, ks. pro-
boszcz Alojzy Nowak. 

Redakcja 
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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Kościelnej w Branicach  

 

W grudniu 2022 r. zastało przebudowane i zmodernizowane 
oświetlenie ul. Szpitalnej na  odcinku od skrzyżowania  
z ul. 1 Maja, do skrzyżowania z ul. Główną. 

Poprzednio istniejące oświetlenie, nie zapewniało dostatecznej 
widoczności w porze nocnej na tym fragmencie ulicy. Wykona-
na przebudowa, znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych na 
wąskim odcinku chodnika biegnącego wzdłuż fragmentu  
ul. Szpitalnej, a stylowe lampy doskonale wpisują się  
w już istniejący  system oświetlenia miejscowości. 

Zakres inwestycji: 

− budowa elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej nN typu 
NA2XY-J 4x35mm2    długości linii kablowej ok. 200m, 

− budowa oświetleniowych słupów aluminiowych anodowa-
nych z oprawa ledową – 6 punktów, 

− budowa instalacji uziomowej sieci oświetlenia, 

− włączenie nowo wykonanego oświetlenia do istniejącej sieci 
oświetleniowej. 

Wykonawca: OCZKO – INSTAL Łukasz Oczadły, Nowa 
Wioska. 
Wartość robót: 66 620 zł PLN. 
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Bieg dla najbardziej potrzebujących 

Podpisanie umowy na modernizację Szkoły Podstawowej w Branicach 
W dniu 23 stycznia 2023 r. Gmina Branice zawarła umowę  

z Wykonawcą na realizację zadania pn: „Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły Podstawowej w Branicach wraz z dostoso-
waniem do zaleceń straży pożarnej”. 

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o. oraz Artur Kijowski 
Zakład Ogólnobudowlany, z siedzibami w miejscowości Nie-
zdrowice. 

Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków pochodzą-
cych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. 

W ramach zadania zostanie dokonana poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły Podstawowej w Branicach. 

Zakres prac: 

− docieplenie ścian i pełna wymiana czołowej ściany główne-
go wejścia do szkoły, obejmująca zburzenie murków i posta-
wienie pełnej przeszklonej ściany od strony ul. Szkolnej, 

− docieplenie ścian wewnętrznego dziedzińca który powstał po 
dobudowaniu części gimnazjalnej do starego budynku szkoły 
podstawowej, a teraz stanowi miejsce, gdzie uczniowie przy 
sprzyjających warunkach pogodowych mogą spędzać czas 
podczas przerw międzylekcyjnych. Jest to betonowa, nieza-
daszona przestrzeń zamknięta 4 ścianami. W ramach projek-
tu nastąpi docieplenie ścian wokół tego dziedzińca oraz wy-
miona zostanie nawierzchnia i zagospodarowany teren po-
przez montaż ławek, donic z roślinami i zadaszenia w posta-
ci żagla. W ten sposób, z nudnego „spacerniaka” powstanie 
atrakcyjne wizualnie oraz funkcjonalne zewnętrzne atrium, 

− wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie obróbek 
blacharskich, 

− zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do bu-
dynku,  

− wymiana instalacji wody gaśniczej hydrantowej.  
Inwestycja jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Branice, gdyż do szkoły uczęszcza 256 uczniów z 16 miej-
scowości z całej gminy i pracuje w nim ok. 50 pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych.  
Wartość inwestycji wynosi: 2 486 000,00 zł brutto. 

Poglądowy rysunek zewnętrznej sali lekcyjnej  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyzwala wśród ludzi 
chęć niesienia pomocy potrzebującym. Ludzie w Polsce i na 
całym świecie już od wielu lat uczestniczą w tej wspaniałej cha-
rytatywnej inicjatywie. Zbiórki pieniędzy, licytacje i inne formy 
udziału ukierunkowane są na konkretny cel. W tym roku Orkie-
stra grała pod hasłem „chcemy wygrać z sepsą”. W Branicach 
Orkiestra zagrała wspaniale, o czym świadczy zebrana kwota 
pieniędzy. Braniczanie brali również udział w innych, niestan-
dartowych imprezach wspierających WOŚP, tym samym repre-
zentując naszą gminą na zewnątrz. Benedykt Pospiszyl już po 
raz drugi startował w ekstremalnym górskim biegu Marrodent 

Winter Run z którego dochód przeznaczony był na Orkiestrę. 
Trasę 22.5 km, wiodącą z Jaworza (koło Bielska Białej) poprzez 
pasmo górskie Błatniej, biegnąc w głębokim śniegu i po oblo-
dzonych szlakach, ukończyło 160 uczestników.  

Nasz reprezentant w swojej kategorii wiekowej zajął I miejsce. 
Nagrody sponsorów i część wpisowego zasiliło konto Orkiestry 

Redakcja. 
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Noworoczne zebranie strażaków 
20 stycznia 2023 r w Branicach odbyło się spotkanie Nowo-

roczne Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz przedstawicieli jednostek OSP z gminy Branice. 

Na wstępie, Wójt Gminy Sebastian Baca wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Bogusławą Dyląg podziękowali strażakom 
za ich pracę i niesienie pomocy mieszkańcom gminy nie tylko 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, ale również ogromne 
zaangażowanie na wielu płaszczyznach funkcjonowania naszej 
małej społeczności. Za to że na naszych strażaków – ochotni-
ków zawsze możemy liczyć. 

Podczas uroczystości strażakom z OSP Wódka wręczono od-
znaki za zasługi dla pożarnictwa. Srebrną odznakę otrzymali: 
Ryszard Podgórski i Krzysztof Zabłocki, natomiast brązową 
odznaką uhonorowani zostali : Dawid Jeziorski, Radomir Piwek, 
Łukasz Pantak i Marcin 
Beleć.  

Odznaczonym druhom 
gratulujemy, a wszystkim 
życzymy samych sukcesów 
w życiu osobistym i zawo-
dowym oraz wytrwałości 
i motywacji w wykonywa-
niu swoich obowiązków. 

Redakcja 
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Uroczyste obchody 76-tej rocznicy śmierci  

ks. biskupa Józefa Marcina Nathana 
W niedzielę 5 lutego w Kościele p.w. Świętej Rodziny w Bra-

nicach odbyły się uroczyste obchody 76. rocznicy śmierci bisku-
pa Józefa Marcina Nathana, wybitnego duszpasterza, społeczni-
ka, założyciela „Miasteczka Miłosierdzia”, które w okresie mię-
dzywojennym było jednym z najnowocześniejszych w Europie 
ośrodków leczenia i terapii osób chorych psychicznie. Branickie 
Zakłady Leczniczo-Pielęgnacyjne prowadzone były w sposób 
nowatorski, z poszanowaniem godności chorych, zgodnie z naj-
nowocześniejszą wiedzą naukową i zasadami psychoterapii. 
Każdy, kto miał kiedykolwiek możliwość zwiedzenia wielkiego 
kompleksu branickiego „Miasteczka Miłosierdzia”, z pewnością 
zadał sobie pytanie, jak jeden człowiek mógł dokonać tak wiele.  

Biskup Nathan zmarł 30 stycznia 1947 roku w Opawie 
(w Czechach), dokąd został przymusowo wysiedlony przez pol-
skie władze komunistyczne. Jego pogrzeb odbył się 4 lutego 
1947 r., a doczesne szczątki duchownego nie mogły wówczas 
wrócić do miejsca, które budowniczy Miasteczka Miłosierdzia 
ukochał i któremu poświęcił większość swego życia. Dokonało 
się to dopiero w roku 2014, kiedy trumna z prochami biskupa 
przewieziona została z cmentarza w Opawie i złożona w branic-
kiej świątyni na terenie szpitala. Rozpoczęty został na poziomie 
diecezjalnym proces beatyfikacyjny biskupa. 

Uroczystości były również okazją, aby podziękować za 15 lat 
pracy Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach, Panu Krzysztofowi Nazimkowi, 
oraz Pani Krystynie Sobocie, Zastępcy Dyrektora ds. Ekono-
micznych.  

Pan Krzysztof Nazi-
mek przypomniał, że 
rozpoczynał swą pracę 
w szpitalu, gdy był on 
w fatalnej kondycji 
finansowej, popadał 
stopniowo w ruinę 

i planowana była jego likwidacja. Obecnie branicki ośrodek 
rozrasta się, stale trwają prace remontowe i modernizacyjne oraz 
poszerzany jest zakres usług medycznych. 

W ramach obchodów odprawiona została uroczysta Euchary-
stia koncelebrowana przez biskupa Rudolfa Pierskałę. Przeby-
wający w szpitalu ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja przeka-
zał swe pozdrowienia, pogratulował Dyrekcji szpitala oraz za-
pewnił o swej modlitewnej pamięci.  

Po Mszy św. złożone 
zostały kwiaty przy sar-
kofagu biskupa Nathana, 
a następnie odbył się 
koncert uwielbienia „W 
Tobie jestem wolny” poświęcony „Milionerowi bogatemu 
w miłosierdzie”, jak nazywano biskupa Józefa Marcina Nathana. 
W przepięknej scenerii dawnej kaplicy Sióstr Maryi Niepokala-
nej, przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: kwartet 
smyczkowy „Appassionato” z Raciborza (w składzie: Wiktoria 
Linek, Marta Linek, Dominik Kilijan, Paulina Świerczek) oraz 
wokaliści - Piotr Wiecha, Dominika Sozańska i Dominik Wąsik. 
Koncert poprowadziła Urszula Sipel-Wiecha. 

Redakcja 
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Świąteczne spotkania w Uciechowicach 
Po 3 latach przerwy spowodowanych pandemią w miesiącach 

grudniu i styczniu powróciliśmy w Uciechowicach do organiza-
cji dwóch ważnych dla nas spotkań. 

Pierwsze odbyło się w niedziele 18 grudnia i było to spotkanie 
opłatkowe dla pań z Parafii 
Turków. Przy suto zastawio-
nym stole i dźwiękach pieśni 
adwentowych wprowadzili-
śmy się w nastój świąteczny. 
Mikołaj i tym razem o nas 
nie zapomniał i mimo że nie 
mógł być u nas osobiście, 
zostawił dla każdego uczest-
nika piękny podarunek. 

Z kolei w niedzielę 15 stycznia odbyło się w naszej świetlicy 
tradycyjne kolędowanie. Zainteresowanie tym wydarzeniem 
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.  

Oprócz mieszkańców, drogę do naszej świetlicy znaleźli go-
ście z prawie całego powiatu, a nawet z Czech. Po raz trzeci 
gościliśmy również zespół Zazik, który zaprezentował nam swo-
je własne utwory adwentowe i świąteczne. Na pierwszym miej-
scu stały jednak kolędy, nieważne czy zaśpiewane do melodii 
które przygrywał Zespół, czy do melodii granych na skrzypcach, 
puzonie czy keyboardzie, gdyż tradycyjnie każdy mógł zapre-
zentować swoje umiejętności gry na przyniesionych przez siebie 
instrumentach.  

Dziękujemy serdecznie wszystkim którzy pomogli przygoto-
wać to piękne spotkanie, a przede wszystkim tym którzy upiekli 
ciasta, przygotowali bigos, a także sponsorom, dzięki którym na 
stołach znalazły się owoce oraz po części mogliśmy sfinanso-
wać to wydarzenie. 

Warto wspomnieć że pierwsze nasze spotkanie kolędowe od-
było się w pierwszych dniach stycznia 2008 roku i nieprzerwa-
nie (za wyjątkiem lat pandemii) trwa do dziś. 

Beata Nowak - sołtys wsi Wiechowice  
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Dzień Babci i Dziadka w branickim Klubie Seniora 

Zimowe spotkanie w Boboluszkach 
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych 

dniach Babcia i Dziadek obdarzani są szczególnymi dowodami 
miłości ze strony swoich wnucząt. 

Z tej właśnie okazji w sobotnie popołudnie 21 stycznia  
2023 roku w świetlicy wiejskiej w Boboluszkach odbyło się 
uroczyste spotkanie zorganizowane przez Radę Sołecką oraz 
lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. 

Panie z naszego Koła zadbały o niecodzienny wystrój świetli-
cy i piękne dekoracje stołów. Przygotowały pyszny poczęstunek 
dla gości. 

Nasze spotkanie bardzo ożywiło się podczas wspólnego śpie-
wania przy dźwiękach akordeonu. Piosenki biesiadne są ponad-
czasowe i najczęściej śpiewali je wszyscy. Czas biesiadowania 
jednak szybko upłynął, ale na pewno długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom, że zechcieli 
zaszczycić nas swoją obecnością. Życzymy im dużo zdrowia, 
radości, uśmiechu, szacunku i dumy z kochanych wnuków. 

KGW Boboluszki 

Branickie Stowarzyszenie Caritas Chrystii  
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Dzięki Państwa pomocy od lat organizujemy program pomocowy w naszej gminie. Do 

najważniejszych zadań jakie wykonaliśmy należały pomoc Specjalistycznemu Szpitalowi w Branicach 

Rozpoczęliśmy kolejny rok pełen wyzwań, zatem prosimy Cię o wsparcie. 1,5% z zapłaconego w ubiegłym roku podatku wypełnia-

jąc PIT. To numer KRS 0000230546 naszego Stowarzyszenia. 

Dziękujemy.  

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się 
z ciepłem, miłością i poczuciem bezpieczeństwa. Dziadkowie 
dla swych wnuków zawsze mają czas, chętnie pomagają, są cier-
pliwi, rozumieją i bezgranicznie kochają. W podziękowaniu za 
Ich wielkie serca, 20 stycznia Branicki Klub Seniora zorganizo-
wał dla swych członków w miejscowym WDK, uroczyste spo-
tkanie z okazji ich święta.  

Wnuczęta z Publicznego Przedszkola w Branicach, odwdzię-
czyły się swoim babciom i dziadkom za ich miłość piękną insce-
nizacją Jasełek. Młodzi artyści za swój występ zostali nagrodze-
ni gorącymi brawami i słowami uznania za pięknie przygotowa-
ne przedstawienie. Na koniec wnuczęta obdarowały wszystkich 
uczestników uroczystości własnoręcznie wykonanymi upomin-
kami, a organizatorzy zaprosili Gości na słodki poczęstunek. 
Dziękujemy Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie, 
a paniom nauczycielkom z Publicznego Przedszkola w Brani-
cach za przygotowanie tak pięknej oprawy artystycznej tej 
wspaniałej uroczystości. 

Branicki Klub Seniora 
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OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Branice  

ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, 

wybudowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową  

SIM Opolskie Południe Sp. z o. o. przy ulicy Szkolnej w Branicach. 

Nabór odbędzie się zgodnie z Uchwałą Nr LI/538/23 Rady Gminy Branice  

Nr LI/538/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.  

w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.  

Poniżej informacje dotyczące przybliżonych warunków najmu lokali w realizowanej inwestycji. 
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Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Branice 
Rok 2022 był już trzecim, w którym sołectwa Gminy Branice 

uczestniczyły w projekcie pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołec-
ka – Opolskie w latach 2020-2022”, którego głównym celem jest 
dofinansowanie małych projektów lokalnych na terenach wiej-
skich, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, inte-
gracji i pobudzaniu aktywności lokalnych społeczności. 

W ostatnim roku I edycji tego projektu 7 sołectw z terenu naszej 
gminy mogło złożyć fiszki projektowe. Swoje ciekawe małe pro-
jekty mogły tym razem zrealizować następujące wioski: Bliszczy-
ce, Dzbańce, Jabłonka, Michałkowice, Turków, Włodzienin i Wy-
soka. 

A oto zrealizowane projekty: 

Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Bliszczycach.  
Głównym celem projektu 
była poprawa bezpieczeń-
stwa osób korzystających z 
placu zabaw w Bliszczycach 
poprzez wymianę jego ogro-
dzenia. W ramach realizacji 
zadania zakupione i zamon-
towane zostało nowe ogro-
dzenie betonowe. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 6 499,32 zł. z czego 5 000,00 zł. 
to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 1 499,32 zł. to wkład 
własny gminy. 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dzbańce.  

Głównym celem zadania był 
zakup nowy urządzeń na plac 
zabaw.  

W ramach realizacji zadania 
zakupione zostały: huśtawka 
metalowa podwójna, huśtawka 
ważka oraz bujak skuter. Całko-
wity koszt realizacji zadania 
wyniósł 6 840,00 zł. z czego  
5 000,00 do dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego, a 1 840,00 

zł. to wkład własny gminy. 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jabłonka.  

Głównym celem realizacji projektu był za-
kup nowych urządzeń siłowni zewnętrznej 
na plac zabaw. W ramach realizacji zadania 
zakupione zostały: orbitrek oraz wyciskanie 
siedząc. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 7 063,20 zł. z czego 5 000,00 zł. to 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 
2 063,20 zł. to wkład własny gminy. 

 

Zakup kosiarki samojezdnej-traktorka - soł. Michałkowice.  

Głównym celem realizacji zadania była poprawa estetyki miejsco-
wości poprzez zakup nowej ko-
siarki samojezdnej-traktorka. 
Całkowity koszt realizacji zada-
nia wyniósł 8 650,00 zł. z czego 
5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego, a 2 650,00 zł. 
to wkład własny gminy (w tym 
650,00 zł. z funduszu sołeckie-
go). 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Turków.  

Głównym celem zada-
nia był zakup nowych 
urządzeń na plac za-
baw. W ramach reali-
zacji zadania zakupio-
ne zostały: huśtawka 
metalowa podwójna, 
huśtawka ważka oraz bujak 
skuter.  

Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 6 840,00 zł. 
z czego 5 000,00 do dotacja  
z Urzędu Marszałkowskiego, 
a 1 840,00 zł. to wkład wła-
sny gminy. 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Włodzienin. 

Głównym celem zadania był zakup nowy urządzeń na plac zabaw.  
W ramach realizacji zadania zakupione zostały: karuzela tarczowa 
oraz bujak skuter.  

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6 600,00 zł. z czego  
5 000,00 do dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 1 660,00 zł.  
to wkład własny gminy. 

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Wódka. 
Głównym celem zadania była popra-
wa jakości życia mieszkańców so-
łectw Wódka poprzez remont i dopo-
sażenie świetlicy wiejskiej. W ra-
mach realizacji zadania zakupiono 
nowe stoły oraz wykładzinę do świe-
tlicy. Całkowity koszt realizacji za-
dania wyniósł 6 686,32 zł. z czego 
5 000,00 zł. to dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego, a 1 686,32 zł. to 
wkład własny gminy. 

W sumie w ciągu 3 lat realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej na terenie Gminy Branice: 

− 10 sołectw zakupiło nowe urządzenia zabawowe i siłowni 
zewnętrznej na place zabaw 

− 4 sołectwa zakupiło nowe wyposażenie i przeprowadziło 
remonty w świetlicach 

− 4 sołectwa zakupiło wyposażenia na parkowe miejsca spo-
tkań 

− 2 sołectwa zamontowały nowe ogrodzenia wokół stadionu  
i placu zabaw 

− 1 sołectwo zakupiło nowy sprzęt koszący. 
W styczniu br. wystartowała druga edycja Marszałkowskiej Ini-

cjatywy Sołeckiej. Na projekty które sołectwa będą mogły realizo-

wać w latach 2023-2025 Urząd Marszałkowski przyznawać będzie 

dotację w wysokości 6 500,00 zł. a wkład własny gminy wynosić 
będzie min. 20% kwoty dofinansowania. Już teraz czekamy na 

kolejne pomysły ciekawych inicjatyw, które będą realizowane  

w naszych sołectwach w najbliższych 3 latach.    
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Świąteczny czas w Katolickim Przedszkolu  

Biało-czarny i bajkowy styczeń w Katolickim Przedszkolu 

Początek grudnia w naszym przedszkolu to pora oczekiwania 
na Św. Mikołaja. Dzieci czekały na to spotkanie przygotowując 
program artystyczny. Przedszkolaki pięknie zaśpiewały i zatań-
czyły. Miały okazję pokazać swoje umiejętności na ,,Gminnych 
Mikołajkach”, na które zostaliśmy zaproszeni przez Pana Wójta. 
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

W końcu po długim oczekiwaniu nasze przedszkole odwiedził 
Św. Mikołaj. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję 
dowiedzieć się kilku ciekawostek, związanych z tradycją obda-
rowywania prezentami. 

Kiedy za oknami mróz i śnieg, nasze przedszkole wypełniło 
się zapachem świątecznych przypraw. Dzieci z przyjemnością 
dekorowały pierniczki. A po zakończonej pracy mali cukiernicy 
degustowali przyrządzone przez siebie smakołyki. Podczas zajęć 
przedszkolaki wykonały także różnego rodzaju ozdoby świą-
teczne, a wśród nich kolorowe aniołki, gwiazdki, bombki i łań-
cuchy. 

Nieodzownym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest cho-
inka. Dzień ubierania choinki był dniem szczególnie wyjątko-
wym. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zawieszały choinkowe 
ozdoby. Ten dzień był wypełniony radością oraz świąteczną 
atmosferą. 

Niebywale ważnym wydarzeniem w przedszkolu były jasełka. 
Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Głównym celem tej 
uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmos-
ferę, kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć podczas 
inscenizacji, wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną, roz-
wijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich 
oraz nabywanie odwagi podczas występów przed publicznością. 

Po zakończonym przedstawieniu wspólnie zaśpiewaliśmy kolę-
dy przy akompaniamencie fortepianu i wszystkim obecnym go-
ściom udzielił się radosny świąteczny nastrój. 

Katolicki Żłobek i Przedszkole w Branicach 

W styczniu obchodziliśmy Dzień Zebry. Nasze przedszkolaki 
ubrały się w biało-czarne paski, jak prawdziwe zebry. Z tej oka-
zji urządziliśmy zabawę taneczną, obejrzeliśmy film przyrodni-
czy i dowiedzieliśmy się, po co tak naprawdę zebra ma paski. 
Pamiętaliśmy o tym, że zebrę możemy spotkać również na ulicy, 
gdzie ułatwia nam przejście na drugą stronę jezdni. Czytaliśmy 
również wiersz o Pani Zebrze, która chciała być kolorowa. Dzie-
ci miały także okazję stworzenia prac plastycznych, które okaza-
ły się ciekawą formą zajęć dydaktycznych. Uwieńczeniem tego 
dnia był słodki poczęstunek w formie ciasta zebry. 

18 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Kubusia Pu-
chatka, czyli misia o wielkim sercu. Dzieci na całym świecie 
kochają tę postać. Kubuś w prosty sposób uczy mądrości i tego, 
że warto się cieszyć z najmniejszych rzeczy i cenić przyjaźń. 

Postanowiliśmy zatem uczcić to święto i w tym dniu zorganizo-
waliśmy wiele wspaniałych zabaw. Przedszkolaki miały okazję 
skosztowania przysmaku Puchatka, a także poznania jego histo-
rii. Dzieci wzięły udział we wspólnej zabawie tanecznej, wyko-
nały prace plastyczne oraz ułożyły wycięte przez siebie puzzle 
z bajkową postacią. Ten dzień był wyjątkowy, ponieważ każdy 
mógł wcielić się w popularną bajkową postać. Wszystkim towa-
rzyszył świetny nastrój. 

Jedną ze styczniowych atrakcji były także zabawy sensoryczne. 
Mają one za zadanie pobudzenie zmysłów dziecka, poszerzenie i 
organizowanie świata doznań oraz stymulowanie harmonijnego 
rozwoju układu nerwowego i mózgu. W tym celu wykorzystali-
śmy kolorowy ryż i wykonaliśmy kolorowe, karnawałowe ma-
ski. To była świetna zabawa, pełna wrażeń i pozytywnej energii. 

Katolickie Przedszkole w Branicach 
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Zawitał nowy rok, a to oznacza, że nasza Placówka wypełniła 
się ponownie naszymi kochanymi Ziarenkami. Rok 2022 to już 
przeszłość, a my w „Ziarenku” gotowi jesteśmy na nowe wy-
zwania, które przyniesie nam ten rok. A nowości u nas nie bra-
kuje! Z pewnością najciekawszym elementem jest drukarka 
sublimacyjna, dzięki której nasze dzieciaki będą mogły stwo-
rzyć przeróżne gadżety - począwszy od kubków i poduszek, 
przez koszulki, a na torbach skończywszy. Z pomocą samouka - 
Siostry Danieli, dzieciaki mogą wymyślać własne wzory, które 
pojawią się na ich gadżetach. Radość naszych Ziarenek 
z wykonanej pracy jest bezcenna i wielce budująca dla nas, 
pracowników i wolontariuszy, ponieważ to nadaje sens naszej 
pracy. A to nie koniec nowości! Dzięki robotowi Photon, ozo-
botom oraz robotom LEGO nasi podopieczni będą mogli po-
znać podstawy programowania, co jak liczymy zainspiruje ich 
do odnalezienia nowej pasji. Bujak połączony ze ślizgawką stał 
się prawdopodobnie ulubioną rzeczą naszych dzieciaków, a jest 
to element terapii sensorycznej, którą chcemy kontynuować dla 
dzieci, które z tej terapii korzystają w naszej Szkole Podsawo-
wej. Łączy on przyjemne z pożytecznym. W dobrych rękach, 
czyli naszych Ziarenek, potrafi stać się czymś więcej niż tylko 
bujakiem. Ogrom wyobraźni najmłodszych jest niesamowity! 
Ale to trzeba zobaczyć na własne oczy… . Co więcej, wiele 
nowych sprzętów do terapii sensorycznej pojawiło się w naszej 

placówce. Liczymy, że z ich pomocą będziemy mogli jeszcze 
lepiej i bardziej kompleksowo zapewnić opiekę dzieciom 
z naszej gminy. A poza tym, u nas bez zmian - wiele dziecia-
ków, które z uśmiechem na buziach przychodzą do nas i mó-
wią, jak bardzo się cieszą, że „Ziarenko” znowu jest otwarte.  

Wiele pracy przed nami, ale z radością patrzymy w przy-
szłość i jesteśmy na nią gotowi! 

Wolontariusz Placówki Ziarenko. 

„Ziarenkowe” nowości 

Kocha Babcię i Dziadziusia każdy Wnuczek, każda Wnusia … 
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się 

z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z na-
szego Przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uro-
czystości z tej okazji.  

Starsze dzieci pod czujnym okiem nauczycielek zaprezento-
wały Jasełka, pozostałe grupy przedszkolne oraz żłobek dołą-
czyły z piosenkami i wierszem dla Babć i Dziadków.  

Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta 
w przygotowanym dla nich programie artystycznym. W prze-
pięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta 
wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie przedszkolaki 
zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców i personel przedszkola, aby w szczególny 
sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podzię-
kować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. 

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, 
radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania 
i chwile spędzone wspólnie z wnukami. 

Podziękowania składamy Panu Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Branicach - Tomaszowi Kaliwoda, Panu Piotrowi 
Wiecha za pomoc w oprawie muzycznej, oraz pracownikom 
obsługi za pomoc w organizacji tego święta. 

Ewelina Jamrozik 

Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach 
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Nowe oblicze „Wersalki” 

Informator Branicki:  

Dzień dobry. Może na początek kilka słów, o tym jak to się 
stało, że objęła Pani pieczę nad Branickim Centrum Kultu-

ry? Wiem, że historia jest dosyć ciekawa.. 

Justyna Drewniak:  

Pochodzę z Krakowa. Do Branic przywiodła mnie miłość  
i wspólna pasja – razem z partnerem prowadzimy hodowlę 
owczarków i hotel dla psów. Jestem jednakże osobą zbyt towa-
rzyską i ambitną, by poświęcić się wyłącznie pracy ze zwierzę-
tami. Pewnego dnia na jednym z gminnych portali społeczno-
ściowych natrafiłam na ogłoszenie o zwalniającej się posadzie  
w CK Wersalka. Od razu pomyślałam, że to wyzwanie w sam 
raz dla mnie. 

IB: Czy pracowała już Pani kiedyś w szeroko rozumianej 

kulturze społecznej?  

JD:  Tak. Przez lata byłam związana z krakowskim Domem 
Kultury YMCA. Najpierw jako wolontariusz, potem jako anima-
tor. Byłam odpowiedzialna m. in. za organizowanie wymian 
młodzieżowych z zagranicznymi placówkami. Ponadto mam za 
sobą epizod współpracy z Polskim Radiem Kraków. Posiadam 
także kilkuletnie doświadczenie w zespole do spraw Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w dużym międzynarodowym 
koncernie paliwowym.  

IB: W takim razie czas zapytać jakie ma Pani plany na CK 

Wersalka? Na czym będzie polegać nowe oblicze tego miej-

sca? 

JD: Pomysłów na aktywności dla dzieci i młodzieży jest całkiem 
sporo. Główne kierunki działania tej gminnej placówki wyzna-
cza mój bezpośredni przełożony, czyli Wójt Gminy Branice. 
Mam to szczęcie, że szef jest osobą bardzo otwartą i pozostawia 
sporą dowolność w działaniu. Jak dotąd spotkałam się z pełnym 
wsparciem wszystkich nowych projektów.  
Muszę tu wspomnieć również o moim poprzedniku. Pan Łukasz 
Pantak, swoją kilkuletnią pracą podniósł poprzeczkę bardzo 
wysoko, czym de facto nie ułatwił mi zadania.  
Odpowiadając na Pana pytanie: moja wizja tego miejsca to dom 
kultury „szyty na miarę”. Tworzony nie tyle DLA mieszkańców, 
co PRZEZ nich samych. Przyjęliśmy nową zasadę: najpierw 
wychodzimy do ludzi i pytamy jakiego miejsca potrzebują?  
Jakie działania chcieliby  realizować poprzez dom kultury?  
Na jakie zajęcia czy wydarzenia będą z chęcią uczęszczać? 
A następnie realizujemy je zgodnie z ich zapotrzebowaniem.  
I kolejny ważny aspekt: postawiłam sobie za cel aby w swojej 
pracy na rzecz CK Wersalka maksymalnie wykorzystać poten-
cjał ludzi zamieszkujących w naszej gminie. Zdążyłam się już 
przekonać, że mamy tu wiele bardzo ciekawych i interesujących 
osób. Przykładowo, gdy młodzież zgłasza chęć udziału w zaję-
ciach sztuk walki, staram się w pierwszej kolejności wybierać 
osobę prowadzącą z naszych okolic. Gdy zaś mowa o kursach 
czy warsztatach – także chcemy zapraszać do współpracy wy-
łącznie ludzi z naszej społeczności. Wykorzystywanie lokalnego 
potencjału, wydaje się podejściem najbardziej naturalnym. Obo-
je, z Wójtem Sebastianem Bacą, jesteśmy w takim podejściu 
jednomyślni.  

IB: Przyznam, że brzmi to bardzo obiecująco. Czy udało się 
już coś zrealizować?  

JD: Oczywiście. Zacznę od tego, że w Wersalce działa codzien-
nie ogólnodostępna siłownia dla dorosłych i młodzieży. W pełni 
wyposażona sala z lustrami, jest do dyspozycji dla mieszkańców 

gminy Branice codziennie od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach 17:30 do 20:00. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy 
przyjść! 
Poza tym od zeszłego roku prowadzimy kurs języka czeskiego 
dla osób dorosłych, prowadzony przez niesamowicie energiczną 
i zaangażowaną mgr Barbarę Kopeczek. Nadal można dołączyć 
go grupy. Zapisy pod numerem tel: 517-086-841.  
Zajęcia odbywają się regularnie, co tydzień, w poniedziałki lub 
środy o godz. 19:00. 

Jeśli chodzi o wydarzenia, które udało się jak dotąd zorganizo-
wać, to niewątpliwie należy tu wspomnieć o I Turnieju PlaySta-
tion o Puchar Mistrza Gminy Branice, który rozegraliśmy  
w okresie świątecznym.  

Rozmowa z Panią Justyną Drewniak, Podinspektor d.s. Promocji Kultury i Sportu  

w Branickim Centrum Kultury WERSALKA. 
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Wspomnienie Świętego Ambrożego 
Święty Ambroży - patronem pszczelarzy. Był Arcybiskupem 

Mediolanu. Jest Świętym Kościoła Katolickiego i Prawosławne-
go. Legenda głosi, że gdy był on jeszcze dzieckiem, pewnego 
dnia przyleciały do niego pszczoły, po czym zaczęły wchodzić 
mu do ust. Jednak nie czyniąc mu żadnej krzywdy, z powrotem 
wylatywały. Ojciec chłopca odczytał to, jako przepowiednię, że 
jego syn w przyszłości zostanie wielkim człowiekiem. Ten znak 
uczynił go patronem pszczelarzy. 

7 grudnia to wspomnienie właśnie Świętego Ambrożego. Z tej 
okazji w niedzielę 11 grudnia odbyła się uroczysta Msza Święta 
w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzbańcach 
Osiedle. Mszę odprawił ks. Proboszcz Michał Pieńkowski wraz 

z Ojcem Franciszkaninem Ignacym w intencji wszystkich 
pszczelarzy, a głównie członków Koła Pszczelarzy Gminy Bra-
nice i kolegów pszczelarzy z gminy Głubczyce i Baborów, któ-
rzy to są zrzeszeni w naszym kole. 

Na uroczystą Mszę przybyli również zaproszeni goście: bur-
mistrz miasta Głubczyce Adam Krupa, burmistrz miasta Babo-
rów Tomasz Krupa, Pani Katarzyna Herbut - zastępca wójta 
gminy Branice, zastępca dyrektora oddziału terenowego KOWR 
w Opolu Dariusz Chodorowski, Edward Wołoszyn - wieloletni 
prezes koła pszczelarzy w Głubczycach.  

Po Mszy Świętej członkowie koła wraz z zaproszonymi gość-
mi spotkali się w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie na naszej 
dorocznej konferencji.  

W trakcie rozmów poruszane były między innymi tematy 
związane z organizacją koła, współpracą członków koła, znacze-
niem pszczół w produkcji rolnej, czy pozyskania sadzonek  
i nasion roślin miododajnych oraz oceny minionego sezonu  
2022. Przy okazji spotkania, pod przewodnictwem Księdza Mi-
chała wszyscy złożyliśmy sobie opłatkowe życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego Roku 2023. Mamy nadzieję, że niedzielne popołudnie 
spędzone w gronie członków naszego koła i jego sympatyków 
zaowocuje w przyszłości rozwojem i z roku na rok będzie przy-
bywało nowych pszczelarzy i przyjaciół naszego koła. 

Zarząd Koła Pszczelarzy Gminy Branice 

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród młodzie-
ży. Zgłosiło się aż 23 uczestników, z których najmłodszy miał 
tylko 7 lat! Mecze były rozgrywane przez kilka godzin. Finało-
wy mecz o tytuł Mistrza Branic obejrzał z nami pan Wójt, który 
pojawił się by wręczyć zwycięzcom nagrody i puchary. Co waż-
ne, pomysłodawcą całego eventu był Pan Denis Kusztubajda z 
Wysokiej, który na co dzień uczęszcza do wersalkowej siłowni. 
Konsole do gier, monitory i niezbędny sprzęt przynieśli na tur-
niej sami gracze. Tak więc współtwórcami turnieju byli sami 
jego uczestnicy. I to właśnie uważam za największy sukces. 

IB: Serdecznie gratuluję. Pozostaje mi więc zapytać tylko  

o plany na rok 2023? Jakich wydarzeń kulturalnych miesz-

kańcy mogą spodziewać się w najbliższym czasie? 

Zacznę chronologicznie. Z okazji nadchodzących Dni Babci  
i Dziadka będziemy gościć w CK Wersalka profesjonalnego 
fotografa, który za symboliczną opłatą wykona zdjęcia portreto-
we dziadków z wnukami. Zaprosiliśmy do współpracy Panią 
Beatę Gospodarczyk z miejscowości Wysoka, która na co dzień 
wykonuje aranżowane sesje fotograficzne w mobilnym studio. 
Gmina Branice współfinansuje portrety, które na pewno będą 
bardzo atrakcyjną pamiątką zarówno dla dziadków, jak i wnu-
cząt.  

Kolejnym nadchodzącym wydarzeniem będzie niewątpliwie 
branicki Finał WOŚP, w ramach którego Centrum Kultury Wer-
salka postanowiło zorganizować trening z Panem Michałem 
Rutkowskim – utytułowanym zawodnikiem brazylijskiego Jiu-
jitsu. Przyjadą do nas sportowcy z klubu Saints/United Kings Jiu
-Jitsu z Prudnika. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie prze-
znaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Liczba 
miejsc ograniczona! Zapisy: 517 - 086 – 841.  

Zajęcia cykliczne, które planujemy rozpocząć w najbliższym 
czasie to Kurs Języka Polskiego dla Obcokrajowców, ze szcze-
gólnym ukłonem w stronę mniejszości ukraińskiej zamieszkują-
cej w naszej gminie. Pojawił się także pomysł aby zorganizować 
Kurs Języka Angielskiego dla Dorosłych, mający na celu popra-
wę umiejętności komunikacyjnych m. in. w sytuacjach wyjaz-
dów za granicę.  
Dla dzieci i młodzieży otwieramy Kurs Nauki Rysunku, który 
poprowadzi Pan Marcin Burmiński – rysownik, artysta malarz, 
od niedawna mieszkający w Branicach. 

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w prowadzo-
nych u nas zajęciach lub macie pomysł na zorganizowanie ich  
w CK Wersalka bardzo prosimy o kontakt  na nasz wersalkowy 
numer telefonu: 517 - 086 – 841.  

P O D Z I Ę K O W A N I E 

Wójt Gminy Brance składa podziękowania Wszystkim osobom  

i firmom, którzy bezinteresownie angażowali się w akcję odśnieżania 

dróg na terenie Gminy Branice. 

Dziękujemy za niesamowitą postawę, empatię, solidarność  

oraz wykazaną cierpliwość. 
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Statystyka demograficzna w Gminie Branice za rok 2022 
Urodziło się 42 dzieci. 

Zmarło 124 osób. 

Ilość osób z gminy Branice które wstąpiły  

w związek małżeński 46. 

Liczba ludności na dzień 31.12.2021 r.  

6078 osoby, w tym kobiet - 3097 

Liczba ludności na dzień 31.12.2022 r.  

5953 osób, w tym kobiet - 3019 
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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 21.02.2023 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 31.01.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie działki i nr 

KW 
Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/ stu-

dium (S) 
Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 149/41 

KW nr OP1G/00038178/0 
23,00 m2 
Branice 

(P) zespoły garaży, 
obiekty gospodarcze 

Najem garażu muro-
wanego. 

Czynsz miesięczny 70,00 zł  
+ VAT + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki Płatność do 
15 dnia każdego miesiąca 

Najem garażu na 
okres 3 lat 

Działka nr 149/34 

KW nr OP1G/00038178/0 
23,00 m2 
Branice 

(P) zespoły garaży, 
obiekty gospodarcze 

Najem garażu muro-
wanego. 

Czynsz miesięczny 90,00 zł  
+ VAT + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki Płatność do 
15 dnia każdego miesiąca 

Najem garażu na 
okres 3 lat 

Część działki nr 149/24 

KW nr OP1G/00028107/9 
11,83 m2 
Branice 

(S) obszary zabudo-
wy wsi wielofunkcyj-
ne 

Teren z przeznacze-
niem na usytuowanie 
garażu blaszanego. 

Czynsz miesięczny 26,03 zł  
+ VAT + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki Płatność do 
15 dnia każdego miesiąca 

Dzierżawa nieru-
chomości 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 23.02.2023 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 
02.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie działki  

i nr KW 
Pow. i poło-

żenie 

Przeznaczenie w 

planie (P)/ stu-
dium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości uwagi 

Działka nr 188/6 

KW nr OP1-
G/00040659/3 

0,2575 
Branice 

(P) tereny zabudo-
wy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu Szko-
ły Podstawowej, budynków mieszkalnych 
oraz gruntów rolnych. Kształt działki to 
regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła. 
Dojazd do działki z ulicy Słonecznej po-
przez drogę gruntową. Uzbrojenie technicz-
ne – energia elektryczna  
i kanalizacja deszczowa. 

85 500,00 zł Wniesienie aportu 
do spółki. 

Część działki nr 23/26 

KW nr OP1G-
/00033941/5 

0,0593 ha 
Michałkowice 

(S) obszary rolne Część działki rolnej o korzystnym kształcie  
z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze 

Czynsz roczny 71,16 zł  
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki. 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na okres 
3 lat. 

Część działki nr 23/15 

KW nr 
OP1G/00033941/5 

 0,0866 ha 
Michałkowice 

(S) obszary rolne Część działki rolnej o korzystnym kształcie  
z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 103,92 zł  
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT)+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki.  

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości 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 

Oznaczenie działki 

i nr KW 
Pow. i położenie 

Przeznaczenie w pla-

nie (P)/ studium (S) 
Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Część działki nr 
439/2 

KW nr OP1-
G/00033083/2 

0,0180 ha 
Lewice 

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

Część działki budowlanej 
z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy dla 
mieszkańców bloków 

Czynsz roczny 21,60 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. 
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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 24.02.2023 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 03.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Część działki nr 
439/2 

KW nr OP1G/-
00033083/2 

0,0210 ha 
Lewice 

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

Część działki budowlanej 
z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy dla 
mieszkańców bloków. 

Czynsz roczny 25,20 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 
439/2 

KW nr 
OP1G/00033083/2 

 0,0179 ha 
Lewice 

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

Część działki budowlanej 
z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy dla 
mieszkańców bloków. 

Czynsz roczny 21,48 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. 

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 24.02.2023 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 03.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie dział-

ki i nr KW 
Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie w 
planie (P)/ stu-

dium (S) 
Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Część działki  
nr 439/ 2 
KW nr OP1-
G/00033083/2 

0,0101 ha 
Lewice 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencja zabudowy 
związanej z rolnic-
twem 

Część działki budowlanej z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy dla miesz-
kańców bloków 

Czynsz roczny 12,12 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. 

Część działki  
nr 439/ 2 
KW nr OP1G/-
00033083/2 

0,0120 ha 
Lewice 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencja zabudowy 
związanej z rolnic-
twem 

Część działki budowlanej z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy dla miesz-
kańców bloków. 

Czynsz roczny 14,40 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 189/6 

KW nr OP1G/-
00023893/0 

 0,0942 ha 
Branice 

(P) tereny zabudo-
wy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu 
Szkoły Podstawowej, budynków mieszkal-
nych oraz gruntów rolnych. Kształt działki 
to regularny wielokąt, niweleta lekko po-
chyła. Dojazd do działki z ulicy Słonecz-
nej poprzez drogę gruntową (dz. 1216/4  
i 189/5). Uzbrojenie techniczne – energia 
elektryczna i kanalizacja deszczowa. 

35 000,00 zł  
+VAT według obowiązującej 

stawki 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego 
nieograniczone-
go. 

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 28.02.2023 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 07.02.2023 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 
działki  

i nr KW 

Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie w pla-

nie (P)/ studium (S) 
Opis nieruchomości 

Cena  

nieruchomości 
Uwagi 

Działka nr 994/13 
wraz z budynkiem 
niemieszkalnym 
OP1G/00015236/8 

 0,0461 ha 
Lewice 

(P) projektowana sieć 
wodociągowa o przekroju 
Ø110 dla sieci tranzytowo 
– rozdzielczej i przyłączy 
(S) obszary zabudowy wsi 
z preferencją zabudowy 
związanej z rolnictwem 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudo-
wań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie 
melioracyjnym. Kształt działki korzystny, 
regularny wielokąt, niweleta pozioma.  Dojazd 
do działki drogą gminną o nawierzchni asfal-
towej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg  
i energia elektryczna. Działka zadudowana 
budynkiem parterowym niemieszkalnym  
o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Stopień 
zużycia funkcjonalno – ekonomicznego wyno-
si 85%. 

29 700,00 zł 
+VAT według 
obowiązującej 

stawki 

Sprzedaż  
w formie przetar-
gu ustnego nie-
ograniczonego. 
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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 nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:  

Opis: 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 niewielkiej części nieruchomości 
występują dziko rosnące krzewy i drzewa. Uzbrojenie techniczne – brak. 

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 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 246/7 
KW nr OP1G/00021372/8 

Działka nr 246/10 
KW nr OP1G/00024202/7 

2,4621 ha 

Branice 

(P) teren obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów, 
baz, zabudowy usługowej 

16.03.2023r 

godz. 10:30 

787 000,00 zł  
+ Vat w 

wg obowiązującej 
stawki 

78 700,00 zł  
wpłata do 

13.03.2023r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

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 27.02.2023 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 06.02.2023 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 37 a.m. 3 

KW nr OP1G/-
00025543/6 

0,3400 ha 
Jakubowice 

(S) obszary rolne Działka o klasoużytku RII i RIIIa z przezna-
czeniem na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 408,00 zł 
(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki. 
Płatność do 30 września 

danego roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na 
okres 3 lat. 

Działka nr 223/1 

KW nr 
OP1G/00027347/6 

0,1583 ha 
Posucice 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencja zabudowy 
związanej z rol-
nictwem 

Działka budowlana z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 189,96 zł 
(podlega zwolnieniu z po-

datku VAT) 
+ podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki. 
Płatność do 30 września 

danego roku. 

Dzierżawa nieru-
chomości na 
okres 3 lat. 

Działka nr 188/5 

KW nr 
OP1G/00040659/3 

 0,0891 ha 
Branice 

(P) tereny zabudo-
wy mieszkanio-
wej jednorodzin-
nej 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu Szkoły 
Podstawowej, budynków mieszkalnych oraz 
gruntów rolnych. Kształt działki to regularny 
wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do 
działki z ulicy Słonecznej poprzez drogę 
gruntową (dz. 1216/4 i 189/5). Uzbrojenie 
techniczne – energia elektryczna i kanaliza-
cja deszczowa. 

33 000,00 zł  
+VAT według obowiązują-

cej stawki. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 


