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Informator Branicki

Informator Branicki znowu z nami
Szanowni czytelnicy.
Po pięciomiesięcznej przerwie, spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który to praktycznie spowodował
zamarcie wszelkich form aktywności kulturalnych, społecznych
i sportowych, a relacjonowanie których wypełnia w większości
łamy naszego czasopisma, wznawiamy wydawanie „Informatora
Branickiego”, mając nadzieję że był to tylko chwilowy incydent
w długoletniej historii naszego wydawnictwa.
Z ważniejszych wydarzeń, które miały odbyć się na terenie
naszej gminy odwołane zostały: gminne zawody sportowopożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, CISARGranica w Wiechowicach
SKA VETERAN RAYLE w Wysokiej oraz Bieg Branicki
Również
egzaminy
końcowe, pożegnanie absolwentów, jak
o Puchar Wójta Gminy Branice. Natomiast Dożynki Wojewódzi
zakończenie
roku
szkolnego
w Szkołach Podstawowych odbykie które w tym roku miały się odbyć w Branicach zostały przewało
się
w
nietypowych
warunkach.
niesione na następny rok.
Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z najtrudniejszych
momentów pandemii .
Zamknięte granice chronione przez wojsko.
Obrazki które być może z dawnych czasów pamiętają starsi
mieszkańcy, kiedy aby udać się do sąsiadów zza Opy trzeba było
przechodzić przez punkty kontrolne ochraniane przez pograniczników.

Granica w Branicach

Granica w Boboluszkach

Granica w Dzierżkowicach

Redakcja
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Remonty, inwestycje, modernizacje.
Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nie zaprzestano prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu poprawę warunków życia w naszej gminie.

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Branicach
cją) przy użyciu wełny mineralnej, wymianę drzwi na U=1,3,
docieplenie ściany zewnętrznej przy wykorzystaniu styropianu,
docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną granulowaną, docieplenie stropodachu – wejście przy użyciu styropapy, docieplenie dachu drewnianego wełną mineralną, modernizację systemu c.w.u. (ciepła woda użytkowa), wymiana schodów
wewnętrznych. Ponadto dzięki wykonaniu tynków elewacyjnych
kolorowym tynkiem o strukturze modelowanej (deska elewacyjna), budynek przedszkola zmienił zupełnie swój wygląd.

Gmina Branice zakończyła realizację projektu pn.:
„Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 6
w Branicach wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazu”.
w ramach dużego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego –
Etap II” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w partnerstwie 14 samorządów
z Subregionu Południowego (Powiat Nyski, Powiat Głubczycki,
Powiat Prudnicki, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina
Prudnik, Gmina Biała, Gmina Łambinowice, Gmina Paczków,
Gmina Głuchołazy, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina
Skoroszyce i Gmina Grodków) w ramach wspólnego projektu,
którego Liderem jest Powiat Nyski.

Całkowita wartość projektu to 6 788 270,00 zł, zaś kwota ogólna części dot. Gminy Branice: 371 288,95 zł., z czego dofinansowanie stanowiło: 300 523,12 zł., a wkład własny Gminy Branice
stanowił: 70 765,83 zł.

Za wykonanie projektu budowlanego i nadzór inwestorski nad
inwestycją
odpowiedzialny był Maciej Halikowski z HalikowZakres prac termomodernizacyjnych obejmował: wymianę istskiSp
z
oo.,
a wykonawcą zamówienia był DER-POL Firma Reniejącej kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną, modernimontowo-Budowlana
Dariusz Cieślik.
zację systemu c.o. (system grzewczy), docieplenie stropu przy
przepływie ciepła z dołu do góry (strop nad ostatnią kondygnaRedakcja
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Wymiana i montaż nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego
w Gminie Branice.
Wymiana oświetlenia to efekt podpisania umowy pomiędzy
Gminą Branice a firmą Tauron Dystrybucja. Dzięki niej, w I
etapie (okres 2 miesięcy), za blisko 2 miliony złotych zostaną
wymienione przy drogach w każdej miejscowości na terenie
naszej gminy wszystkie latarnie sodowe na latarnie wyposażone
w oszczędne LED-owe źródła światła.

Nowe oświetlenie w Gródczanach

Nowe oświetlenie w Gródczanach

Nowe oświetlenie w Dzierżkowicach

Nowe oświetlenie w Gródczanach

Nowe oświetlenie w Dzierżkowicach

II. Etap (przyszły rok) zakłada na podstawie przeprowadzonego audytu oraz pozytywnie zaopiniowanych wniosków, budowę
nowych punktów oświetleniowych na terenach poszczególnych
miejscowości.
Warto dodać, że inwestycja ta zostanie w całości sfinansowana
z oszczędności jaką uzyskamy zmieniając dotychczas używane
oprawy na nowoczesne ledowe źródło światła. Gmina Branice

nie będzie musiała płacić nic więcej, niż obecnie za oświetlenie
uliczne.
Redakcja

Remont odcinka drogi wojewódzkiej 419
Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 419. Tym razem wyremontowany
został ponad kilometrowy odcinek leżący pomiędzy Branicami
a skrzyżowaniem z drogą powiatowa w Niekazanicach. Zakres
prac obejmował wymianę warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej,

odbudowę i utwardzenie poboczy i przepustów pod droga oraz
miejscową wymianę podbudowy podstawowej oraz podbudowy
zasadniczej. Kolejna modernizacja tej drogi kontynuowana ma
być zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Branice oraz członka
zarządu woj. Opolskiego - Szymona Ogłazy w 2021 roku.
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Renowacja ponad 130 letniego krzyża w Michałkowicach
cześć Viktorii Bernard, jako podziękowanie za przekazanie społeczności michałkowickiej całego swojego majątku, w zamian
za wybudowanie kościoła w Michałkowicach.
Wielkie podziękowanie
należy się mieszkańcom
Michałkowic,
jak
i ościennych miejscowości za dołożenie swojej
„cegiełki”, a także za
pomoc i chęci wszystkim
osobom które poświęciły
swój czas i zainteresowanie temu remontowi.
Mimo tak ciężkiego czasu pandemii determinacja
nasza była ogromna, i ze
zdwojoną siłą udało się
odnowić i zakonserwować cały postument. Inskrypcje literowe pięknie
się zachowały i zostały
odmalowane.
Pozostałości dolnej części
piaskowca odkryły przed
nami obraz skutków wojennych w postaci ubytków po
kulach. Postanowiliśmy nie
zakrywać ich, aby zachować
dokument II wojny światowej. Ogromne podziękowanie składamy właścicielowi
posesji, Panu Jackowi Majewskiemu za współpracę
z nami, w ramach której
wspólnymi siłami udało się
zbudować nowe ogrodzenie.
W zamian za wkład naszej
pracy właściciel ufundował
2 betonowe donice z kwiatami. Podziękowania składamy również wykonawcy Panu Bogdanowi Sękowskiemu z Branic, który podjął się tego zadania. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że dzieło naszych przodków nadal
uświetnia pamięć, historię i naszą wiarę.

Zabytkowy monument w końcu doczekał się odrestaurowania.
Oddziaływanie warunków atmosferycznych i upływ czasu spowodowały, iż stan techniczny krzyża jak i sam jego wygląd wymagał szybkiej interwencji.

Aby nie dopuścić do jego dalszej degradacji mieszkańcy zmobilizowali się i podjęli prace remontowe których celem było
przywrócenie krzyżowi dawnego blasku.

Krzyż ten posiada swoją historię, która jest elementem zbiorowej pamięci naszych przodków. Obecna, lokalna społeczność
wsi Michałkowice nie mogła przejść obojętnie nad jego historią
i przeszłością. Krzyż ten został wzniesiony w 1890 roku na

Żaneta Malota.

Na pomoc potrzebującym
Gmina Branice dołączyła do grona gmin, w których stoją serduszka na plastikowe nakrętki. Serce zostało ustawione przed budynkiem UG Branice, od strony ulicy Głównej. Zachęcamy wszystkich do napełniania serca plastikowymi nakrętkami, które następnie
zostaną przekazane na szczytny cel.
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VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej
w skokach przez przeszkody w Wysokiej
Już po raz kolejny, pomimo trudnego okresu epidemii
w dniach od 7 do 9 sierpnia w uroczym otoczeniu Pałacu w Wysokiej odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej w skokach przez przeszkody.
W tym roku była to już VI edycja tej imprezy, która z roku na
rok przyciąga coraz większe grono zarówno zawodników, jak
i miłośników jeździectwa podziwiających rywalizację w tej
pięknej dyscyplinie sportu.
Organizatorem wydarzenie była Fundacja Pałac w Wysokiej
oraz Stowarzyszenie Klub Ekoaura z Kuźni Raciborskiej.
W dwudniowych zawodach, startowało kilkudziesięciu jeźdźców (w zdecydowanej większości amazonek), na swych przepięknych rumakach.
Rywalizacja rozpoczęła się w sobotę półfinałami, które były
kwalifikacjami do niedzielnych zawodów finałowych.
Zawody odbywały się w kilku kategoriach. Dla najmłodszych
w kategorii „Pony Game” oraz „Moje pierwsze zawody”, natomiast starsi i bardziej zaawansowani w sztuce jeździeckiej rywalizowali w skokach przez przeszkody o wysokościach 70, 80
i 100 cm.
Rywalizowali przebiegała na jak zwykle doskonale przygotowanym parkurze położonym nieopodal pałacu w kojącym cieniu
otaczającego go starodrzewu.
Wyjątkowo atrakcyjna dla widzów była rywalizacja najmłodszych zawodników. Niektórzy z nich, oprócz wierzchowca na
którym pokonywali kolejne przeszkody, potrzebowali również
asysty przewodnika który prowadził (a niekiedy wręcz galopował) wraz z jeździeckim duetem przez kolejne przeszkody.

Kolejny konkurs przeniósł widzów w świat księżniczek, dam
dworu, klownów i innych zaskakujących postaci, które z gracją
pokonywały przeszkody na torze.
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W konkursie tym, obok umiejętności jeździeckich decydującą
rolę odgrywała charakteryzacja jeźdźca, którą oceniała znana
projektantka mody Eva Mige, członek jury tego konkursu i fundatorka nagród specjalnych za najlepsze przebranie.
Kolejne konkurencje rozgrywane były już w formule rywalizacji sportowej, zgodnie z zasadami zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. Do ostatecznej klasyfikacji zaliczany
był czas przejazdu i ilość ewentualnych punktów karnych za
błędy popełnione na pokonywanych przeszkodach.

Nagrody wręczali przedstawiciele organizatora oraz sponsorów.
Nagrody specjalne w konkursie skoków w przebraniu wręczała
osobiście ich fundatorka i jednocześnie jurorka tego konkursu,
pani Eva Minge.

Pod nieobecność Wójta Gminy Branice nagrody w jego imieniu wręczali: w konkursach sobotnich radny Gminy Branice pan
Wojciech Chuchla, a w tych rozgrywanych w niedzielę, kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego Gminy Branice pan Andrzej Maksymowicz.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną znaczne
ograniczone zostały imprezy towarzyszące. Jednak nie całkowicie. Goście i uczestnicy mogli skorzystać z oferty punktu gastronomicznego, a fani jeździectwa wybrać coś z oferty stoiska
z akcesoriami do uprawiania tego sportu.
Całym zawodom sprzyjała piękna słoneczna pogoda i były one
okazją dla jednych do pierwszego występu przed szerszą publicznością, dla drugich do rywalizacji z zawodnikami znanymi
z innych zawodów, a dla innych pretekstem do być może pierwszej wizyty w tym pięknym i urokliwym zakątku naszej gminy.
Następne zawody już za rok.
Redakcja

Finał w każdej konkurencji kończył się ceremonią nagradzania
zwycięzców.
Fundatorami nagród dla zawodników oraz sponsorami imprezy byli: Gmina Branice, Gmina Kużnia Raciborska, Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca, Starosta Głubczycki - Piotr Soczyński, Top Farms Sp. z o. o z Głubczyc, Grupa Mur-Beton
Sp. z o. o. z Katowic, Prospector Beaty Group Sp. z o. o z Mikołowa, Mieszko SA z Raciborza oraz prywatna osoba - przyjaciel
Klubu Ekoaura.
7

Informator Branicki

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021
w Szkole Podstawowej w Branicach
Natomiast uczniowie klas II-VIII o godz. 8.30 zebrali się
w salach lekcyjnych, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami, którzy poinformowali o zasadach funkcjonowania szkoły od
dnia 01.09.2020r. Około godz.8.50 uczniowie z wychowawcami
udali się do hali sportowej na uroczysty apel. Po wprowadzeniu
sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zabrał głos pan
Dyrektor T. Kaliwoda.

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Branicach rozpoczął się 1 września o godz. 8.30. Jednak pomimo oczywistej
daty przebieg tej uroczystości przebiegł inaczej niż zwykle.
Z powodu epidemii wszystkich uczestników obowiązywały
procedury, w związku z tym na uroczystym apelu w hali sportowej najpierw zebrali się uczniowie klas pierwszych i rodzice.

Tam przywitali ich: pan Dyrektor Tomasz Kaliwoda, pani Wicedyrektor Aneta Pelc i wychowawca pani Jadwiga Misiurka.
Zgodnie z tradycją dzieci zostały pasowane na uczniów naszej
szkoły poprzez dotknięcie w ramię ogromnym drewnianym
ołówkiem. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, a także prezenty. Po tej uroczystości pierwszoklasiści udali się wraz z wychowawcą do sali lekcyjnej.

Po jego wystąpieniu zakończono apel i uczniowie dojeżdżający udali się na miejsce odjazdów autobusów, a miejscowi do
domów.
Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów i radości
w zdobywaniu wiedzy!
Agnieszka Lisiak -nauczycielka w SP w Branicach

Witajcie w nowym roku szkolnym!
Tym razem, ze względu na zagrożenie epidemiczne nie było
spotkania całej społeczności szkolnej. Uczniowie spotkali się
w klasach z wychowawcami, a pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie szkolne.

Nadchodzący rok szkolny rozpoczął się w Szkole Podstawowej we Włodzieninie, i w innych szkołach, w nowych, nietypowych dla nas wszystkich warunkach.
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u nas jak w drugim domu, nam nauczycielom jak najwięcej satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze
swoich dzieci. I oby nic nie zakłóciło naszych planów.

Po tak długiej przerwie wszyscy przybyli do szkoły z radością.
Zabrzmiał pierwszy dzwonek i zakończył się okres wakacyjnej
beztroski.
Przed nami kolejny rok szkolny wypełniony nauką, ale również zabawą, spotkaniami z kolegami, nauczycielami i pełen
nowych wyzwań i wrażeń.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów, pierwszoklasistom
i nowo przyjętym uczniom, tego, by jak najszybciej poczuli się

W trosce o bezpieczeństwo pamiętajmy o przestrzeganiu zasad
sanitarno-epidemiologicznych, bo zdrowie jest najważniejsze!
B. Lewandowska
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie

Kolorowy start w Przedszkolu Publicznym w Branicach!
Gminę Branice projektu „Termomodernizacja budynku przedszkola w Branicach” wraz z przebudową wewnętrzną instalacji
gazu przeszedł gruntowny remont.
Z tego co wiemy z „tajnych źródeł” dzieci
poprzez portal społecznościowy miały
możliwość wcześniej zobaczyć jaki będzie
efekt końcowy wizualizacji budynku
przedszkolnego, dlatego z radością i zaciekawieniem powróciły i rozpoczęły nowy
rok przedszkolny. Pierwszego dnia na
dzieci czekały kolejne niespodzianki, została utworzona nowa czwarta grupa
przedszkolna, nowa sala, nowe zabawki.
Jest to rozwiązanie bardzo komfortowe,
ponieważ są to grupy jednorodne. Tak
więc mamy obecnie grupę I -3 latki,
II grupa to – 4 latki, III grupa - 5 latki oraz
IV grupa najszersza to dzieci 6 letnie. Na
początku września została zamontowana
również pierwsza część nowego placu
zabaw co wywołało podekscytowanie
i uśmiech dzieciaków.

Dlaczego kolorowy? Bo pierwszego września powitaliśmy
dzieci w pięknie odnowionym, w barwnych kolorach elewacji
budynku naszego przedszkola, który w wyniku realizacji przez
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Jak wszyscy wiemy jest to rok zupełnie inny niż do tej pory,
funkcjonujemy w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi
GIS. Przedszkolaki świetnie stosują się do nowych wytycznych
przestrzegając podstawowych zasad higieny. Nawet te najmłodsze krasnale potrafią same zakasać rękawy i mydełkiem umyć
rączki upominając się wzajemnie, gdy ktoś tego nie zrobi.
Drodzy rodzice, staramy się być miejscem przyjaznym
i otwartym. Korzystając z okazji życzymy Wam, by nowy rok
przedszkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci, a dzieciom które powróciły po wakacyjnym odpoczynku pełni zapału i radości, aby podejmowały przedszkolne
wyzwania. Tym dzieciom, które po raz pierwszy przekroczyły
próg naszego przedszkola obiecujemy, że zrobimy wszystko aby
pobyt w przedszkolu był niekończąca się ciekawą i radosną
przygodą oraz czasem beztroskiej i bezpiecznej zabawy.
Marzena Barszczewska

Wakacje z Piratami i Indianami
Początek wakacji, chociaż w ograniczonej liczbie przedszkolaków i w nałożonym na placówki oświatowe reżimie sanitarnym,
rozpoczęliśmy bardzo wesoło i kolorowo, jak przystało na ten
czas. Nasze wakacyjne przedszkolaki, wyruszyły w bardzo daleką podróż aż za ocean.

W równie wakacyjnym klimacie minęły nam następne tygodnie, kolejny nasz temat przewodni nosił tytuł „Z Piratami
w Świat” więc każdy pirat miał swoja piracka czapkę, lunetę
i mapę która wskazywała drogę do ukrytego skarbu. Jak się na
koniec okazało do niejednego skarbu, bowiem mali piraci, codziennie odnajdywali jakiś ukryty skarb. Zabawy i śmiechu było
mnóstwo, a czas upłyną nam bardzo szybko. Oczywiście jak
przystało na prawdziwych piratów, były tańce hulanki i swawole. „Bum, cyk, cyk, rata, rata, nie ma to jak los pirata, kto na
drodze raz mu stanie, z tego kasza na śniadanie”
Czas tak szybko nam upłynął, skończyła się wakacyjna przygoda oraz przerwa w przedszkolu i zawitał do przedszkola
pierwszy września, a wraz z nim wróciły nasze kochane przedszkolaki starsze już o cały rok!
Drogie Dzieci, cieszymy się ogromnie z Waszej obecności
i życzymy Wam Kochani, dużo zdrówka oraz aby ten rok szkolny upłyną nam na wspaniałej wspólnej nauce, poprzez zabawę
w przedszkolu !!!!
Iwona Pączko Nauczyciel Katolickiego Przedszkola w Branicach

Dzieci zamieniły się w rdzennych mieszkańców Ameryki,
więc dlatego też mali Indianie szybko opanowali całe nasze
przedszkole oraz plac zabaw. „W krainie Indian”, czas płynął
nam bardzo szybko, dzieci otrzymały nowe, piękne bo związane
z naturą indiańskie imiona, takie jak: Bystry Potok, Dzielny
Jeleń, czy Biały Kieł. Stworzyliśmy wspólnie ogromny Indiański Totem, a także zaklinaliśmy pogodę, oczywiście zapraszaliśmy do nas tylko słońce. Posługiwaliśmy się też indiańskim
językiem oraz tańczyliśmy „Indiański Taniec” przy ognisku. Na
placu zabaw polowaliśmy oczywiście na Bizony.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu we Włodzieninie
Początek roku szkolnego to dla nas wyjątkowy okres. Wszystkie dzieci powróciły po długiej nieobecności do przedszkola,
pełne radości i energii.
Na przedszkolaków czekała wyjątkowa niespodzianka. Wiedząc jak ważną rolę odgrywa pobyt dziecka na świeżym powietrzu, plac zabaw w okresie wakacyjnym został powiększony
i poddany gruntowej modernizacji. Zakupiono nowe ogrodzenie,
huśtawkę i ławeczki. Aby wzmocnić oddziaływania ekologiczne
planujemy odpowiednio urządzić plac zabaw, tworząc tam
„Zieloną Planetę”. Znajdą tu miejsce ciekawe ścieżki edukacyjne: mini tor przeszkód, ścieżka zdrowia, mini ogródek z dobo-

rem ciekawych roślin, po to aby dzieci mogły same działać, doświadczać i obserwować wzrost roślin i zmiany w przyrodzie.
Aktywność dzieci na świeżym powietrzu jest dla nas bardzo
ważna dlatego sukcesywnie co roku będziemy podejmować
działania na rzecz doposażenia placu zabaw w bezpieczne urządzenia dostosowane do wieku wychowanków.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Wójta
Sebastiana Baca za wsparcie finansowe oraz Rodzicom i Pracownikom grupy remontowej z Urzędu Gminy Branice za pomoc i wszelkie prace .
Wkrótce odbędzie się uroczyste otwarcie placu zabaw na które
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dzieci oczekują z wielką radością.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie

Z życia branickich seniorów
Seniorów odwiedził również Wójt Sebastian Baca, a jako stały
element biesiad seniorów pojawił się radny Władysław Lenartowicz ze swoją harmonią.

Emerytom z Gminy Branice udało się spotkać przy okazji
Dnia Kobiet w niedzielę 8 marca 2020 r., ostatni raz przed obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii.
W imieniu Wójta życzenia wszystkim Paniom złożył Andrzej
Maksymowicz – kierownik referatu organizacyjno-prawnego
UG Branice, następnie Panowie zebrani na sali wręczyli Paniom
piękne, wiosenne tulipany. Atmosfera była radosna,
a po pysznym obiedzie, zebrani integrowali się przy ciastku
i kawie.

W doskonały nastrój wprowadził zebranych przygrywając na
harmonii w czasie biesiady, radny Gminy Branice p. Władysław
Lenartowicz.

W związku z sytuacją epidemiczną w powiecie głubczyckim
było to już raczej ostatnie spotkanie w tym roku. Prezes Stowarzyszenia Aktywny Senior Wiesława Hnatiuk wraz z pozostałymi członkami Zarządu, składają seniorom z Gminy Branice spokojnej jesieni w zdrowiu, i liczą na jak najszybsze spotkanie
w normalnych już warunkach i w pełnym gronie.

I w tym dziwnym roku 2020, kolejne spotkanie odbyło się
dopiero 12 września 2020 r., przy okazji tradycyjnego jesiennego grilla. Nasi seniorzy wrócili kilka dni wcześniej znad morza.
Skład w związku z sezonem grypowym był nieco niższy, ale
spotkało się 72 osoby. Jak zwykle seniorzy byli pełni energii,
dzielili się wrażeniami z pobytu w Karwii i cieszyli się, że mogą
się spotkać, porozmawiać i wspólnie pośpiewać.

Redakcja
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INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem
tel. 77/486-82-50 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie
planuje w najbliższym czasie Gmina Branice.

Oznaczenie
(nr działki)
i KW
Działka nr
521/4
OP1G/00028303/3

Działka nr
374

Pow.
i położenie

Przeznaczenie w
planie (P)/
studium
(S)

Termin
przetargu

Opis

Cena
wywoławcza do
przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Uwagi

0,9000 ha (S) obszary
zabudowy
Lewice
wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka budowlana zloka- 15.10.2020
lizowana bezpośrednio
przy zabudowaniach
godz. 10:00
mieszkalnych.
Kształt działki średniokorzystny, nieregularny
wielokąt.
Dojazd do działki z drogi
publicznej o nawierzchni
asfaltowej.
Uzbrojenie techniczne –
wodociąg i sieć energetyczna w drodze.

14 900,00 zł 1 500,00 zł
podlega
zwolnieniu wpłata do
z podatku 12.10.2020 r.
VAT

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

1,1400 ha (S) obszary
zieleni
Lewice

Nieruchomość położona 15.10.2020
w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych
godz. 11:00
i stawów rekreacyjno –
hodowlanych.
Dojazd do działek drogą
transportu rolnego o nawierzchni gruntowej.
Położenie około 700 m od
zabudowy wsi.
Kształt średniokorzystny
– nieregularny wielokąt,
rzeźba terenu o zróżnicowanej wysokości.

39 500,00 zł 4 000,00 zł
(podlega
zwolnieniu wpłata do
z podatku 12.10.2020 r
VAT)

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

OP1G/00006072/
4
Działka nr
850/1
OP1G/00028303/
3

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem
tel. 77/486-82-50 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie
planuje w najbliższym czasie Gmina Branice.
Oznaczenie (nr
działki)
i KW

Pow.
i położenie

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

(S) obszary
zabudowy
Jędrychowice
wsi z prefeKW nr OP1Grencją zabu/00033058/8
dowy związanej z rolnictwem
Działka nr 181 0,0608 ha

Termin
przetargu

Opis

Działka budowlana zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowach
mieszkalnych. Posiada
dojazd z drogi lokalnej
o nawierzchni częściowo utwardzonej kamieniem. Kształt działki
korzystny, regularny
wielokąt, rzeźba terenu
niekorzystna, znacznie
pofalowana.
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02.10.2020
godz.10:00

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

5 000,00 zł 500,00 zł
+VAT
wpłata do
według
obowiązu- 28.09.2020
jącej stawki

Uwagi

Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego nieograniczonego.
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Działka nr 573/6
OP1G/00021372/8

0,1694 ha
Branice

Działka nr 573/11
OP1G/00021372/8

Działka nr
85
KW nr OP1G/00025543/6

0,2000 ha

(P) teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomość zlokalizo- 09.10.2020 35 000,00 zł 5 000,00 zł
wana bezpośrednio przy
+ VAT
zabudowaniach mieszkalgodz.
według obo- wpłata do
nych. Kształt korzystny,
10:00
wiązującej 05.10.2020
regularny wielokąt, rzeźba
stawki
terenu korzystna, lekko
pochyła. Dojazd do działek drogą wewnętrzną
gminną, częściowo utwardzoną.

Sprzedaż w formie II przetargu
ustnego nieograniczonego.

(S) obszary
rolne

Nieruchomość rolna, zlo- 17.09.2020 10 000,00 zł 1 000,00 zł
kalizowana na peryferiach
podlega
wsi w bezpośrednim sągodz.
zwolnieniu wpłata do
siedztwie zabudowań oraz
10:00
z podatku 11.09.2020
gruntów rolnych. Dojazd
VAT
do działki drogą częściowo utwardzoną. Kształt
regularny wielokąt, niweleta lekko pochyła.

Sprzedaż w formie II przetargu
ustnego nieograniczonego.

Jakubowice

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.
65 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 II przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży:
Oznaczenie
(nr działki ) i KW

Pow.
i położenie

1,1824 ha
Działka 290/4 wraz
z budynkiem o powierzchni Jabłonka
użytkowej 1 146,20 m2
46
OP1G/00023178/2

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin
przetargu

(S) obszar aktywności gospodarczych usługowych

14.10.2020r.
godz. 10:00

Cena
Wadium
wywoławcza do
/zł/
i termin wpłaty
przetargu

727 000,00 zł
+VAT według
obowiązującej
stawki

73 000,00 zł
wpłata do
08.10.2020r.

Uwagi

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest z dala od zabudowań. Kształt działki korzystny, regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Posiada bezpośredni dojazd z drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna.
Działka zabudowana jest budynkiem byłej szkoły z oddziałem przedszkolnym, w części piętrowym, całkowicie podpiwniczonym z
dachem płaskim, w drugiej części parterowy w niewielkiej części podpiwniczony z dachem płaskim. Stopień zużycia technicznego
budynku wynosi 35%.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3
(I piętro – pokój nr 18).
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia
woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w 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 umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
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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 działki )
i KW

Pow.
i położenie

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Uwagi

Część działki 0,2600 ha
nr 357
Bliszczyce
OP1G/00023893/0

(S) obszary rolne Działka o klasoużytku RII. Kształt dział143,00 zł
ki korzystny, dojazd drogą asfaltową.
(podlega zwolnieniu
Użytkowanie rolnicze.
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie
umowy na okres
3 lat na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.

Działka nr
360/5

(S) obszary zabu- Nieruchomość zlokalizowana jest na
15 000,00 zł
dowy wsi wielo- obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabu(podlega zwolnieniu
dowaniach mieszkalnych. Kształt działki
funkcyjne.
z podatku VAT)
i niweleta średnio korzystna, występują
pofałdowania. Dojazd do działki drogą
gruntową. Uzbrojenie techniczne – wodociąg w drodze.

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

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

Nieruchomość zlokalizowana jest na
26 600,00 zł
obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabu(podlega zwolnieniu
dowaniach mieszkalnych. Kształt działki
z podatku VAT)
i niweleta korzystna. Na działce w tylnej
części znajdują się niewielkie ruiny części budynku gospodarczego. Dojazd do
działki drogą utwardzoną kamieniem
polnym. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektryczna.

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

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

Nieruchomość zlokalizowana jest na
24 500,00 zł
obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabu+ podatek VAT
dowaniach mieszkalnych. Kształt działki
według obowiązującej
i niweleta korzystna. Na działce zlokalistawki
zowany jest budynek mieszkalny z dobudowanym budynkiem gospodarczym
oraz część budynku gospodarczego. Dojazd do działki drogą utwardzoną kamieniem polnym. Uzbrojenie techniczne –
wodociąg i energia elektryczna.

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

0,1374 ha
Włodzienin

OP1G/00022172/
3

Działka nr
52/3

0,1616 ha
Wysoka

OP1G/00005430/5

Działka nr
52/4

0,2256 ha
Wysoka

OP1G/00005430/5

Dzierżawa nieruchomości na
(podlega zwolnieniu
okres 3 lat.
OP1Lewice
z podatku VAT)
G/00023893/0
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Przedłużenie
Część działki 0,0767 ha
(S) obszary rolne. Działka o klasoużytku RII. Kształt dział42,19 zł
umowy na okres
ki korzystny, dojazd drogą asfaltową.
nr 23/26
(podlega zwolnieniu
Michałkowi3 lat na rzecz doUżytkowanie rolnicze.
OP1G/000339 ce
z podatku VAT)
tychczasowego
+ podatek od nieru41/5
dzierżawcy.
chomości wg obowiązującej stawki
Działka nr 385 0,2800 ha

(S) obszary zabu- Działka o klasoużytku RII, RIIIa, RIIIb.
dowy wsi z prefe- Kształt działki korzystny, dojazd drogą
rencją zabudowy utwardzoną. Użytkowanie rolnicze.
związanej z rolnictwem.

154,00 zł

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 07.10.2020 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.09.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”
oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Branice
- Odra Młyn - kapitan Robin Pieszak
- Buntownicy - kapitan Tomasz Herbut
Podczas meczów można było podziwiać wiele wspaniałych
akcji, a sama ilość strzelonych w całym Turnieju bramek może
świadczyć o tym, że na nudę nie można było narzekać!
Po ostatnim gwizdku sędziego można było podliczyć punkty
i wręczyć nagrody zarówno zespołowe, jak i indywidualne.
Ostatecznie klasyfikacja prezentuje się następująco:

W sobotę 22 sierpnia juniorzy z naszej gminy, którzy w większości są zawodnikami Akademii Piłkarskiej Orła Branice,
wzięli udział w I Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gmina Branice.
Emocji było co nie miara, głównie za sprawą bardzo wyrównanych pojedynków. Pomimo afrykańskiej temperatury nasi
zawodnicy potrafili stworzyć świetne widowisko z dużą ilością
wspaniałych bramek i ciekawych akcji.

1. ODRA MŁYN - 9 pkt

2. MONSTERS - 6 pkt

To nie jedyne pochwały na które zasłużyli nasi chłopcy, na
uwagę zasługuje fakt, iż pomimo wakacyjnych wyjazdów potrafili niesamowicie się zmobilizować i zgłosić do rozgrywek aż
cztery zespoły! To tylko pokazuje możliwości jakie drzemią w
naszej gminie. Do turnieju zespoły zgłaszane były przez kapitanów drużyn a nad przebiegiem zawodów czuwał organizator
czyli Gmina Branice, Wójt Gminy Branice oraz Akademia Piłkarska Orzeł Branice.
W pierwszej edycji Wakacyjnego Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Branice udział wzięły poniższe zespoły:
- Krzyżówka - kapitan Marcel Semmler,
- Monsters - kapitan Bartosz Kupnicki,
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3. KRZYŻÓWKA - 3 pkt

NAJLEPSZY BRAMKARZ - Oskar Wierzbicki

4. BUNTOWNICY - 0 pkt
ODKRYCIE TURNIEJU - Kamil Bojnicki

Nagrody indywidualne otrzymali:
NAJLEPSZY STRZELEC - Tomasz Astukiewicz
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.
Zawodnikom, sędziemu oraz osobom z obsługi składamy serdeczne podziękowania za stworzenie tak wspaniałego widowiska.
Gminie Branice i Panu Wójtowi Sebastianowi Baca dziękujemy za ufundowanie pamiątkowych medali oraz wspaniałego
pucharu dla zwycięskiej drużyny. Również podziękowania należą się panu Mirosławowi Barszczewskiemu przedstawicielowi
marki Zina za ufundowanie piłki dla zwycięzcy w kategorii
„Odkrycie Turnieju”.
Składy drużyn:
1. ODRA MŁYN: Robin Pieszak, Tomasz Astukiewicz, Oskar
Sipel, Maciej Probosz, Jakub Korszyłowski, Olaf Zogata, Maciej Rzeszutek, Jakub Kilarski
2. MONSTERS: Bartosz Kupnicki, Filip Wołoszczuk, Krystian
Poleszczuk, Wiktor Pawluś, Robert Mikos, Kacper Probosz,
Kamil Bojnicki, Kacper Grządziel
3. KRZYŻÓWKA: Marcel Semmler, Szymon Heba, Mateusz
Hawron, Tomasz Modzelewski, Oskar Wierzbicki, Igor Bedryj,
Michał Pączko
4. BUNTOWNICY: Tomasz Herbut, Bartosz Gramatyka, Michał Szewczyk, Filip Lenartowicz, Przemysław Słowik, Jakub
Jamrozik, Maciej Herbut, Dominik Rogalski
Sędziował: Mirosław Barszczewski – Kolegium Sędziów Opole

NAJLEPSZY ZAWODNIK - Robin Pieszak
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