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V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej
Amatorów w skokach przez przeszkody
10 i 11 sierpnia, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wysokiej
odbyły się już po raz piąty Mistrzostwa Polski Południowej
Amatorów w skokach przez przeszkody, oraz towarzyszący temu wydarzeniu Jarmark Pałacowy. Gospodarzem imprezy była
fundacja „Pałac Wysoka”, a głównym organizatorem i osobą
czuwającą nad sprawnym i atrakcyjnym przebiegiem wydarzenia był właściciel Pałacu pan Igor Machnik. Swym patronatem
wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Głubczyckiego oraz Starostka obce Neplachovice
(Burmistrz Neplachowic). Obsługę medialną mistrzostw zapewniało TVP3 Opole oraz radio Wanessa.
Sponsorami i fundatorami nagród byli: Gmina Branice, Fundacja Pałac Wysoka, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Głubczyckiego, Starosta Czeskiej Gminy Neplachovice, Grupa Mur Beton Katowice, Renovar Wysoka, Top
Farms Głubczyce, Galmet Głubczyce, Glamour Wypożyczalnia
Ślubna Kietrz, Stajnia 127 Kietrz, Zamek Moszna, Dwór Kukuczki Istebna, Doris art. Gilbud Wysoka, Kwiaciarnia Gerbera
Flower Kietrz, Józef Wawrzynek Maków, ALCINA COSMETIC Polska.
Imprezę swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in. Starosta Głubczycki, Starosta Czeskiej Gminy Neplachovice, Prezes ALCINA Cosmetic Polska
oraz przedstawiciele firm sponsorów i fundatorów nagród. Gościem specjalnym była znana projektantka mody Eva Minge.
W tegorocznych mistrzostwach brała udział rekordowa jak do
tej pory liczba uczestników.
W dwudniowej rywalizacji wzięło udział 60 par zawodników,
reprezentujących zarówno kluby jeździeckie jak i zawodnicy
indywidualni. W tym roku zanotowano również rekordową liczbę przejazdów – w sobotnich półfinałach – 136, natomiast rozegranych w niedzielę finałach 115.
Zawodnicy rywalizowali w sześciu kategoriach: „Moje pierwsze zawody”- rywalizacji w skokach dla najmłodszych, oraz
w skokach przez przeszkody o wysokości przeszkód do 40, 60,
80, oraz wymagającej największych umiejętności i stanowiących spore wyzwanie dla koni kategorii OPEN –100 cm.

parkurze. Licznie zgromadzeni widzowie mogli więc podziwiać
nie tylko rywalizację pięknie prezentujących się jeźdźców na
swych wspaniałych rumakach, ale również cały rytuał towarzyszący tym zmaganiom. Było wszystko, co może się zdarzyć na
takich zawodach. Bezbłędne, mieszczące się w limicie czasu
przejazdy, zrzutki, wyłamania, ominięcia, a nawet, na szczęście
niegroźne upadki. Serca wszystkich obserwatorów podbili niewątpliwie najmłodsi uczestnicy którzy z wielkim przejęciem
i wolą walki pokonywali przeszkody na parkurze.

W tym roku po raz pierwszy rozegrano Konkurs Specjalny
z przebraniem. Mogliśmy zobaczyć więc galopujące przez przeszkody wytworne damy, małego pirata na kucyku, tancerki,
groźnego Mefistolesa, Supermana a nawet świnkę Piggy. Był to
bez wątpienie najbardziej efektowny konkurs zawodów.

W pierwszym dniu zawodów, w eliminacjach, wysokość przeszkód przeznaczonych do pokonania była o 10 cm niższa w poszczególnych kategoriach.
Jeździectwo jest sportem, w którym oprócz czysto wyczynowych aspektów wielkie znaczenie ma również odpowiednia
oprawa. Bardzo ważny jest ukształtowany przez wieki ceremoniał, obejmującym odpowiedni strój i sposób zachowania na
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Nagrody zwycięzcom wręczali: Igor Machnik - organizator
i właściciel Pałacu Wysoka, Dana Schreierová - Starosta Neplachowic, Piotr Soczyński - Starosta Głubczycki, Eva Minge, Marek Kiszczyk w imieniu Wójta Gminy Branice oraz przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród.

Finał w każdej konkurencji kończył się ceremonią nagradzania
zwycięzców. Nagrodami dla najlepszych zawodników były nagrody zarówno pieniężne jak i rzeczowe. Od tego roku nagrodami głównymi jest ręcznie wykonywana, niepowtarzalna ceramika autorstwa pani Moniki Frydrych. Triumfatorzy każdej konkurencji dekorowani byli również efektowną szarfę zwycięzcy.
Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca otrzymywali również
nagrody specjalne od sponsorów imprezy. Konie, jako pełnoprawni, a właściwie najważniejsi członkowie każdej z par,
otrzymały piękne kolorowe „flo”.
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Sporym urozmaiceniem imprezy był wspaniały pokaz jazdy
konnej w stylu „western” w wykonaniu czeskiego zespołu „Bílý
Hříva”. Zgromadzeni byli pod wielkim wrażeniem umiejętności
jeździeckich i ewolucji wykonywanych na koniach w pełnym
galopie.

Zawodom towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi startami, licznie
zgromadzonej publiczności zaprezentował się w dynamicznie
wykonanych choreografiach Zespół Tańca Nowoczesnego
IMPULS z Branic. Tancerze z dwóch grup wiekowych, zachwycili widzów swoim perfekcyjnym wykonaniem układów tanecznych oraz barwnymi i fantazyjnymi strojami.

Przybyli goście mogli nie tylko obserwować zmagania zawodników na parkurze, ale również pospacerować po rozległym
terenie Folwarku, zapoznać się z zamieszkującymi w nim zwierzętami, skorzystać z przejażdżki konnej lub zwiedzić wernisaż
poplenerowy.
Miłośnicy i pasjonaci jeździectwa, na specjalistycznych stoiskach, mieli możliwość zaopatrzyć się we wszystko co jest niezbędne do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu, a osoby
planujące zmienić stan cywilny, zapoznać się z bogatą ofertą
firmy oferującej stroje i akcesoria niezbędne do tego wyjątkowego wydarzenia.
Zawodom towarzyszyły również liczne stoiska i stragany, na
których można było skosztować znakomitych potraw, słodkich
łakoci, miodów i wielu, wielu innych smakołyków. Bogaty zestaw potraw kuchni regionalnej przygotował również „Bar
w Spichlerzu”, którego oferta cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród gości imprezy.
Dwa dni pełne wrażeń i atrakcji, zakończyło losowanie nagród w loterii zorganizowanej dla widzów zawodów. Kilkoro
tych, do których uśmiechnęło się szczęście opuściło gościnne
progi Pałacu w Wysokiej nie tylko pełnych doznań natury estetycznej, ale też z atrakcyjnymi prezentami – niespodziankami.
Fundatorami nagród w loterii byli sponsorzy imprezy.
Zawody i całe wydarzenie przebiegały przy pięknej słonecznej
pogodzie i były okazją nie tylko do przeżywania emocji sportowych, ale i miłego spędzenia czasu w przepięknej scenerii tego
urokliwego miejsca.
Do zobaczenia za rok.
Redakcja.
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Wieczór z historią Bliszczyc
Wielomiesięczna praca związana z poszukiwaniem materiału
źródłowego dotyczącego dziejów Bliszczyc, jego opracowanie
i ujęcie w formie książkowej zaowocowało wydaniem 330 stronicowej monografii miejscowości. Podczas godzinnej prezentacji autor przedstawił publiczności tematykę publikacji w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów. W interesujący sposób
opowiadał nieznane szerzej epizody i fakty z bogatej historii
Bliszczyc. Przytaczał również fakty z powojennej rzeczywistości wsi, których uczestnikami były między innymi osoby obecne
na sali, w tym były wieloletni dyrektor szkoły podstawowej Pan
Michał Łoziński z małżonką Kazimierą. W książce zamieszczony został również rozdział opisujący historię kościoła pątniczego na Cvilinie w Krnovie. Przedmowę do tego rozdziału napisał
biskup opolski Andrzej Czaja, arcybiskup ołomuniecki Jan
Graubner oraz biskup ostrawsko-opavski Frantisek Lobkovicz.
Po zakończenie prezentacji książki publiczność gromkimi oklaskami podziękowała autorowi za trud włożony w jej opracowanie. Organizatorzy w imieniu publiczności wręczyli wiązankę
kwiatów autorowi oraz drobne upominki sponsorom i zaproszonym gościom.

W niedzielę 4 sierpnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej
w Bliszczycach odbyło się spotkanie autora książki „Historia
Bliszczyc” Benedykta Pospiszyla z czytelnikami. Wieczór autorski zorganizowany został przez Państwa Cykowskich i Radę
Parafialną z Bliszczyc.

Promocja książki spotkała się z dużym zainteresowaniem. Sala
świetlicy w Bliszczycach wypełniona była w całości publicznością. Na spotkanie przybyło około 70 osób nie tylko z Bliszczyc
lecz także z innych miejscowości. Łączyło ich wspólne zainteresowanie historią „ich małej ojczyzny” ujętej w szerokiej perspektywie czasowej poczynając od pradziejów aż po czasy
współczesne. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Marek Wcisło dziękując przybyłym gościom, zgromadzonej publiczności,
autorowi publikacji oraz sponsorom wydania Panu Leonowi
Pleśniakowi i Jackowi Węglarzowi.

W trakcie podpisywania przez autora dedykacji dla czytelników uczestnicy spotkania mieli możliwość przy kawie i cieście
wymienić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat publikacji. Była
to też okazja spotkania się byłych i obecnych mieszkańców
Bliszczyc.

Następnie autor książki przedstawił zgromadzonym genezę
powstania książki. Pomysł napisania historii Bliszczyc powstał
podczas spotkania na plebani proboszcza parafii ks. Marka Wcisło, Wiesława Cykowskiego i autora publikacji.

Bogaty materiał faktograficzny wzbogacony licznymi zdjęciami i ilustracjami umieszczony w książce oraz szata graficzna to
walory nowej publikacji. Redakcja ma nadzieję, że nie jest to
ostatnia publikacja tematycznie związana z ziemią branicką.
Redakcja
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Dzień Dziecka w Jędrychowicach
We wsi Jędrychowice 22 czerwca 2019 roku odbył się
Dzień Dziecka, na którym były mile widziane wszystkie dzieci
wraz z rodzicami oraz mieszkańcy naszej miejscowości.
W tym dniu nie zabrakło zabaw tanecznych, sportowych, malowania twarzy oraz poczęstunku.

Główną atrakcją był gość specjalny. W Jędrychowicach
pojawił się Kaczor Donald, który tanecznym krokiem rozbawił
dzieci. Piękny dzień zakończył się zabawą taneczną
w świetlicy wiejskiej, na której przygrywał zespół Diagram.
Katarzyna Żłobicka
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Kolonijnie w Mrzeżynie
nad naszym Polskim Kochanym Bałtykiem
Od 17 do 26 lipca dzieci z naszej Placówki „Ziarenko” wzięły
udział w letnim wypoczynku. Mogliśmy po raz drugi w Mrzeżynie w Ośrodku Bryza przeżyć czas kolonijnych szaleństw. Tym
razem jednak nie sami. Byliśmy dużą zwarta grupą, ponad
40 osobową, połączoną z dziećmi z opolskiej Placówki
„Cegiełka” w Opolu.

10 wakacyjnych dni minęło szybko. Być może zbyt szybko, by
móc w pełni ucieszyć się sobą, a przede wszystkim pięknem
Polskiego Morza Bałtyckiego. Często samo plażowanie i kąpiel
w morzu była dla nas najpiękniejszą atrakcją, zwłaszcza że dopisała nam piękna pogoda.

towarzyszyły również ekipom kibiców. Czas naszych kolonijnych dni, to również czas poznawania i nawiązywania nowych
wakacyjnych znajomości i przyjaźni. Oby były piękne i trwałe.
Teraz już dla nas wszystkich nadszedł czas wakacyjnych urlopów, by moc wrócić z nowymi siłami do naszego „Ziarenka” od
września. Zapraszamy więc do nas od września - i do zobaczenia
Wychowawcy i Wolontariusze Placówki „Ziarenko”

Ale nie obyło się bez innych atrakcji które dzieci uwielbiają.
Odwiedziliśmy Trzęsacz, Międzyzdroje i Kołobrzeg. Nie zabrakło nawet Aquaparku. A ekipa sportowców i fanów piłki nożnej,
wzięła udział w kolonijnych mistrzostwach w Piłce nożnej, zakończonych finałami w Mrzeżyńskiej hali sportowej. Emocje

Integracja na sportowo - Tenis Stołowy
W ramach projektu Kierunek FIO grupa pod nazwą „Sportowi
Maniacy” Anna Dudziak, Władysław Lenartowicz
i Tadeusz Russ pozyskali środki finansowe w kwocie 5 tyś. zł.
na prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego dla społeczności lokalnej.
Zajęcia odbywają się na Sali Gimnastycznej Specjalistycznego
Szpitala im. Ks. Bp. Nathana w Branicach w każdy wtorek
w godz. 18 – 20.
Z pozyskanych środków zostały zakupione min. siatki do tenisa stołowego, rakietki, piłeczki pingpongowe, płotki odgradzające, numeratory. W trakcie zajęć sportowych zapewnione są napoje.
Na przełomie września i października zostanie zorganizowany
turniej podsumowujący całe wydarzenie. Dla zwycięzców
w ramach projektu przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody.
Projekt realizowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa
Opolskiego

Projekt może być realizowany dzięki wsparciu (bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej) Dyrektora Szpitala Krzysztofa
Nazimka.
„Sportowi Maniacy”
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CISARSKA VETERAN RAYLE - Pit Stop w Wysokiej
W niespełna tydzień po tym, jak na terenie Pałacu w Wysokiej
galopowali jeźdźcy na swych rumakach, w sobotę 17 sierpnia na
jego terenie znów zawitały rumaki. Tym razem mechaniczne.
W bramie Pałacu, jego właściciel Pan Igor Machnik w stroju
wytwornego arystokraty witał uczestników rajdu starych pojazdów CISARSKA VETERAN RAYLE.

Do pałacu przybyły nietuzinkowe pojazdy. Dostojnie zajeżdżali weterani, szos z których najstarsi swe motoryzacyjne poczęcie mieli na początku XX w.

Na podjeździe pałacu zaparkowały między innymi, różne modele przedwojennych Skód z kierownicą po prawej stronie, Ford
z czasów Ala Capone, przepiękny kabriolet Aero, arystokratyczny MG, unikatowy Fiat X1/9 fire speed, BMW i Opel jak żywcem wyjęte ze „Stawki większej niż życie”, oraz filigranowy
Singer. Z bliższych nam czasów, pojawiły się pojazdy które co
starsi goście zlotu mogli w czasach swojej młodości zobaczyć
na ulicach. Można więc było podziwiać pierwsze modele słynnego Garbusa, majestatycznego, wyjętego jakby z filmu gangsterskiego Cadillaca SedandeVile, były różne modele Mercede-

sów, Skód i Tatr z lat 50-tych i 60-tych poprzedniego wieku,
różne Modele Mini, a nawet Wartburg, którego jeszcze niekiedy
można zobaczyć na naszych drogach.
Niewątpliwą niespodzianką była wizyta Żandarma z Saint
Tropez, który przybył kultowym Citroenem 2CV, oczywiście
w towarzystwie szalonej zakonnicy.
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Pięknym pojazdom, towarzyszyły pokazy taneczne dziewcząt
z zespołu Branickich Mażoretek „Kaprys”, które swymi występami dodały blasku całemu wydarzeniu. Prezentowały się przepięknie, zarówno w tańcu jak i podczas sesji zdjęciowych
w cieniu parkowych drzew na tle historycznych samochodów
i motocykli.

Nie mogli narzekać również miłośnicy motocykli których ilość
marek modeli i roczników mogła przyprawić o zawrót głowy.

Duże poruszenie wywołał przyjazd pojazdu, jakby wprost
z planu filmu o Mad Maksie. Ogromny, poruszający się z potężnym rykiem silnika motocykl z przyczepką z miejsca stał się
głównym obiektem zainteresowania publiczności. Również kierowca jak i pasażerka tego monstrum, swoim wyglądem, podobnie jak ich środek lokomocji wzbudzali należyty respekt oglądających.

Było to już kolejne, i wyjątkowo atrakcyjne wydarzenie z wielu organizowanych w Pałacu w Wysokiej, które było możliwe
dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pasji właściciela tego czarującego miejsca, pana Igora Machnika.
Do zobaczenia za rok.
Redakcja

Wszystkie te pojazdy prezentowały się doskonale, no może za
wyjątkiem motocykla Mad Maxa, ale był on jedyny w swoim
rodzaju, i w tym tkwił cały jego urok i niepowtarzalność. Lśniące karoserie, wypolerowane chromy, wytworne kreacje dopasowane do epoki zarówno kierowców jak i pasażerów, powodowały że nad gościnnym pałacowym parkiem unosił się duch minionych czasów
9
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Kolejne sukcesy Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS
W miesiącach wiosennych Zespół Impuls prężnie się rozwijał
startując w konkursach tanecznych oraz występując podczas
wielu imprez kulturalnych.

W kolejnym miesiącu obie grupy Zespołu pojechały na XIX
Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN
2019 do Opola. Grupa JUNI IMPULS zaprezentowała się
w kategorii Show Dance 7-8 klasa i gimnazjum z choreografią
"Pandora" i zajęła 2 MIEJSCE wśród 5 zespołów. Grupa MINI IMPULS wystartowała w kategorii Show Dance klasy 4-6
z choreografią "Kropelki" i również zajęła 2 MIEJSCE rywalizując z sześcioma zespołami.

5 maja 2019r. uświetnił swoim występem akcję III Biegu dla
Pokoju w Branicach w ramach międzynarodowego projektu Run
4 Unity. Obie grupy Zespołu zaprezentowały wspólny układ
w barwach niebieskich. Na kolejnej imprezie, na której zaprezentował się Impuls był charytatywny występ w ramach Majówki organizowanej przez Stadninę Koni w Głubczycach 12
maja 2019r. Mimo zimna i kiepskiej pogody dziewczyny z grupy najstarszej zaprezentowały się świetnie w czterech choreografiach: "Cheerleading", „Limbo", "Sofia" i "La Cintura".
Ale to jeszcze nie koniec zmagań tanecznych w miesiącu maju.

Kilka dziewczyn z grupy najstarszej podjęło nowe wyzwanie
i zatańczyły podczas występu wokalnego Dominika Wąsik na
dwóch imprezach. Pierwszą z nich 8 czerwca br. był Dzień Chemika organizowany w Kędzierzynie Koźlu, a także 19 czerwca
podczas Zakończenia Roku Szkolnego w ZSCKR w Głubczycach.

21 maja 2019r. grupa młodsza MINI IMPULS wzięła udział
w konkursie tanecznym w Kietrzu w ramach XIX Festiwalu Kultury Powiatowej Branice 2019. Tancerze zaprezentowali układ
"Kropelki" w kategorii Formacje Widowisko Taneczne kat.
dziecięca, z którym zajęli 2 MIEJSCE.

Zespołowe zakończenie roku szkolno-tanecznego 2018/2019 odbyło się 17 czerwca 2019r. Z tej okazji dla tancerzy
przygotowane były różne rywalizacje sportowe, gry i zabawy.
Nie zabrakło również nagród dla wszystkich tancerzy, trenerów
i wyróżnionych w każdej grupie, na które bezdyskusyjnie zasłużyli swoją całoroczną pracą i zaangażowaniem. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy nas wspierają i trzymają za nas
kciuki oraz zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na FB,
gdzie umieszczane są informacje i zdjęcia o dokonaniach Zespołu Impuls.
Opiekun Zespołu
10

Informator Branicki

Czas Przygody i Dobrej Zabawy
- czyli Wakacje w Publicznym Przedszkolu w Branicach!
Sierpień jest miesiącem, w którym do naszego przedszkola
uczęszczają przedszkolaki z całej naszej gminy, ponieważ
w okresie wakacyjnym nasza placówka pełni dyżur. Jest to
sprzyjający czas na integrację oraz dobrą zabawę z rówieśnikami. Letnie dni przynoszą wiele ciekawych pomysłów na spędzanie czasu wolnego w przedszkolu oraz na świeżym powietrzu.
W ramach zajęć prowadzonych w trakcie wakacji dzieci: śpiewają, tańczą, ćwiczą narządy mowy, zwiększają swoją sprawność, zwinność i kondycję podczas zabaw sportowych, malują,
rysują, lepią i tworzą arcydzieła podczas zajęć plastycznych,
biorą udział w zajęciach kulinarnych oraz uczestniczą w grach
edukacyjnych. Wakacje powoli dobiegają końca, na kolejne
trzeba czekać rok, a tym czasem zapraszamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców 2 września do placówki. Dla ułatwienia spotkania przedstawiamy kilka porad, jak ułatwić dziecku
start w przedszkolu:

• Przyzwyczajaj dziecko do urozmaiconych potraw, skończ
z rozdrabnianiem pokarmów.
• Przygotuj dla dziecka wygodny strój do samodzielnego ubierania się (dresy, spodenki i spódniczki na gumce)
• Przyzwyczajaj do samoobsługi, pozwól dziecku samemu
załatwić potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się.
• Stosuj w przedszkolu krótkie pożegnania (stwórz swój własny „rytuał”). Kiedy przedłużasz pożegnanie, dziecko cierpi
dłużej.
• Nie okazuj dziecku własnych rozterek, zostawiając je
w przedszkolu, przekazujesz mu w tedy swoje lęki.
• Nie zawstydzaj dziecka i nie porównuj do rówieśników.
• Ciesz się z jego sukcesów, a porażki traktuj jak coś naturalnego.
• W razie potrzeby skorzystaj z wspierającej rozmowy z nauczycielem on Ci chętnie udzieli pomocy.

• Wprowadzaj w domu stały rytm dnia.
• Nigdy nie strasz dziecka przedszkolem.
• Nie składaj obietnic, których nie możesz spełnić- nie mów
dziecku, że przyjdziesz po niego wcześniej, kiedy jest to nie
możliwe.
• Wdrażaj dziecko do przestrzegania umów i zasad.

Do zobaczenia
Magdalena Mikołajczyk
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach
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Wakacje w „Wersalce” w oku obiektywu
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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:
Oznaczenie (nr
Pow.
działki )
i położenie
i KW
Część działki

0,0800 ha

179

Posucice

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)
(S) obszary rolne

Opis
nieruchomości
Grunt o klasoużytku RII.
Kształt działki korzystny.

KW nr OP1G/00027347/6
209

0,3687 ha

KW nr OP1G/00027347/6

Posucice

211

0,3106 ha

KW nr OP1G/00027347/6

Posucice

Część działki

1,1900 ha

764/2

Branice

1,2700 ha

KW nr OP1G/00028528/6

Dzierżkowice

216/2

0,0971 ha

KW nr OP1G/00036896/5

Wysoka

Część działki

0,0932 ha

192/1

Wódka

KW nr OP1G/00031428/9
Część działki

0,0168 ha

192/1

Wódka

KW nr OP1G/00031428/9

uwagi

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat (przedłużenie umowy
40,00 zł + (podlega zwol- na rzecz poprzedniego
nieniu z podatku VAT) dzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Czynsz roczny

(S) obszary zabudowy Kształt działki korzystny,
Dzierżawa gruntu na okres
Czynsz roczny
wsi z preferencją zabu- dojazd drogą asfaltową. Grunt
3 lat (przedłużenie umowy
110,61 zł (podlega zwolnie- na rzecz poprzedniego
dowy związanej z rol- o klasoużytkach PS II i Bp.
niu z podatku VAT)
nictwem
dzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
(S) ) obszary zabudowy Kształt działki korzystny,
Dzierżawa gruntu na okres
Czynsz roczny
wsi z preferencją zabu- dojazd drogą asfaltową. Grunt
3 lat (przedłużenie umowy
93,18 zł (podlega zwolnie- na rzecz poprzedniego
dowy związanej z rol- o klasoużytkach PS II i Bp.
niu z podatku VAT)
nictwem
dzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
(S) obszary rolne

Kształt działki korzystny,
Dzierżawa gruntu na okres
Czynsz roczny
dojazd drogą gruntową. Grunt
3 lat (przedłużenie umowy
o klasoużytkach RIIIa i RIIIb. 2400,00 zł (podlega zwol- na rzecz poprzedniego
nieniu z podatku VAT) dzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki

(S) obszary rolne

Kształt działki korzystny.
Grunt o klasoużytku Bz
z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

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

Kształt działki korzystny,
Dzierżawa gruntu na okres
Czynsz roczny
dojazd drogą asfaltową. Grunt
3 lat (przedłużenie umowy
48,55 zł (podlega zwolnie- na rzecz poprzedniego
o klasoużytku Bp z przeznaniu z podatku VAT)
czeniem na użytkowanie roldzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
nicze.
wg obowiązującej stawki

KW nr OP1G/00023260/4
252

Cena
nieruchomości

(S) obszary zabudowy Grunt o klasoużytkach R IIIa
wsi z preferencją zabu- i B z przeznaczeniem na cele
dowy związanej z rol- rolnicze.
nictwem

(S) obszary zabudowy Część działki budowlanej
wsi z preferencją zabu- przeznaczona na cele gospodowy związanej z rol- darcze.
nictwem

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat (przedłużenie umowy
762,00 zł (podlega zwolnie- na rzecz poprzedniego
niu z podatku VAT)
dzierżawcy).
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Czynsz roczny

Czynsz roczny

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat

46,60 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Czynsz miesięczny

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat

168,00 zł +VAT+ podatek
od nieruchomości wg obowiązującej stawki

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 04.09.2019r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 14.08.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Pierwsze sukcesy młodych karateków
Klub sportowy Fanga jest młodym klubem, który działa na
terenie powiatu głubczyckiego. Swoją działalność prowadzi na
terenie gminy Branice i Kietrz oraz w Grobnikach. Klub zajmuje się dyscypliną sportu jaką jest karate sportowe WKF. Jest
to obecnie sport olimpijski. Dzieci należące do klubu uczą się
karate z elementami kata i kumite poprzez zabawę. Rozwijają
powoli swoje umiejętności z tą dyscypliną aby najpierw uzyskać sprawność sportową i motoryczną a zarazem poznawać
techniki czystego karate.

w dobrym stylu z przeciwnikami o wieloletnim już doświadczeniu.

Dnia 8 czerwca 2019 odbyły się zawody sportowe karate
Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Karate WKF w Prudniku. Nasz klub tym razem reprezentowało czterech zawodników w konkurencji walka z fantomem. Karol Leszczyński reprezentujący sekcję Kietrz zajął 7 miejsce. Sekcję w Branicach
reprezentował Karol Bąkowski, który zajął 5 miejsce. Na podium stanęła Milena Ball zajmując 3 miejsce i tym samym
zdobyła brązowy medal. Sukcesem stała się walka Igora Telegi, za którą zdobył złoty medal i pierwsze miejsce na podium.

Obecnie klub zaczyna wystawiać dzieci na różnego rodzaju
pokazach gminnych jak i również na zawodach sportowych.
W ostatnim czasie odbyły się zawody sportowe karate X Grand
Prix Śląska Polsko-Czeskiego w Głubczycach dnia 11 maja
2019 w których wzięło udział 17 naszych zawodników. Sukcesem stał się brązowy medal Igora Telegi z Branic.

Zawodnik ten zaprezentował się w walce z fantomem w grupie wiekowej 8 lat. Pozostali zawodnicy świetnie stoczyli swoje walki i pomimo nie zajęcia miejsca na podium pokazali się

Gratulujemy wszystkim naszym startującym w zawodach
i zachęcamy do dalszych treningów i wytrwalszej pracy.
Joanna Chwiralska
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