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Zasłużony dla Gminy Branice
Na sesji Rady Gminy Branice, w dniu 21.09.2020r., tytuł
„Zasłużony dla Gminy Branice” otrzymali Pan Igor Machnik
i Pan Bogdan Rybacki. W związku ze stanem pandemii, wręczenie tytułów zostało przesunięte w czasie i odbyło się dopiero
w 26 maja 2021 r. Pan Igor Machnik otrzymał tytuł w kategorii
animowanie zainteresowania gminą w kręgu mieszkańców,
zaś Pan Bogdan Rybacki w kategorii niesienie pomocy i sprawowania opieki wobec chorych i potrzebujących.

Niestety doktor Rybacki zmarł nagle 16 maja br., a jego
śmierć to niepowetowana strata dla naszej gminy, gdyż był niezmiernie ważną dla środowiska lokalnego postacią. Statuetkę
przekazano na ręce Rodziny doktora Rybackiego, zaś okolicznościową wiązankę na jego grób.

Pan Igor Machnik to człowiek orkiestra, pozytywnie nastawiony na świat i ludzi. Kilka lat temu rozpoczął prace zmierzające
do odbudowy świetności Pałacu Wysoka. Od początku działalność Pana Machnika nastawiona była na współpracę z ludźmi,
w tym mieszkańcami Wysokiej. Rozpoczął również współpracę
z mieszkańcami Republiki Czeskiej, w ramach której corocznie
odbywają polsko-czeskie spotkania kolędowe.

Pamiątkowe statuetki wręczyli: Przewodnicząca Rady Gminy
Bogusława Dyląg, Wójt Sebastian Baca oraz Radni Gminy Branice: Iwona Pączko i Wojciech Chuchla.

Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Igor, dzięki swoim rozlicznym zainteresowaniom oraz działaniom z nimi związanymi,
wprowadził na stałe do kalendarza imprez Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez
przeszkody, czy CISARSKA VETERAN RAYLE - Pit Stop
Wysoka. Działalność Pana Igora, jego zaangażowanie i dążenie
do popularyzacji Pałacu w Wysokiej przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie śmiało można stwierdzić, że działania
te doprowadziły do odbudowy wizerunkowej Pałacu i całego
kompleksu, ale co równie ważne stanowią promocję Gminy
Branice w kraju i za jego granicami. Całokształt działań Pana
Igora idealnie wpisuje się w koncepcję Gminy Branice, której
hasłem przewodnim jest: „Branice – tu zaczyna się Polska”.
Pan Bogdan Rybacki, to był bardzo dobry i oddany pacjentom
lekarz, specjalista o dużej wiedzy i doświadczeniu, z profesjonalnym podejściem do pacjenta. Dla doktora Rybackiego, obok
szczęścia rodziny, priorytetem zawsze było dobro pacjentów,
którym poświęcał czas w każdej chwili, kiedy ktoś potrzebował
pomocy. Był osobą otwartą, kompetentną i wrażliwą na potrzeby innych, w związku z czym cieszył się wielką sympatią i szacunkiem społeczeństwa Gminy Branice.
Redakcja
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Konkurs na nazwę branickiego parku
dziej oddają charakter tego miejsca: zakątek, Tulipek, pod lipami, lipowy. Jednocześnie zdecydowano o ogłoszeniu II tury
głosowania, w której mogły zostać użyte 4 powyższe zwroty,
lub mogły to być całkiem nowe pomysły.
W losowaniu zostali wyłonieni twórcy 4 zgłoszeń, którzy
otrzymali nagrody rzeczowe: Paulina Piwek, Wiktoria Kawulok,
Wiktoria Suzańska i Edward Czyszczoń. Za autora najlepszego
uzasadnienia komisja jednogłośnie uznała Sylwię Zdrzałek, mimo że proponowana przez nią nazwa nie zyskała uznania komisji.
W II turze wpłynęło 15 propozycji. Po długich naradach, ostatecznie wybrano nazwę „LIPOWY ZAKĄTEK”! Nagrodę dla
zwycięzcy w wysokości 500 zł. otrzymała Maja Marynowicz,
która jako pierwsza wytypowała zwycięską nazwę.

4 marca 2021 r. Wójt Sebastian Baca ogłosił konkurs na nazwę branickiego parku. Nazwa miała być atrakcyjna, oryginalna, łatwa do zapamiętania i nawiązywać do charakteru miejsca.
W konkursie przewidziano nagrodę główną w wysokości
500 zł. oraz nagrody rzeczowe dla wylosowanych uczestników
zabawy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
W związku z problemem z dokonaniem decyzji i brakiem jednomyślności komisji konkursowej, konkurs miał aż II tury.

Spośród nadesłanych w II turze zgłoszeń, kilka wpadło komisji konkursowej „w oko”, ale LIPOWY ZAKĄTEK ostatecznie
zdeklasował konkurentów. W losowaniu zostali wyłonieni także
twórcy 2 zgłoszeń, którzy otrzymali nagrody rzeczowe: Kamila
Bartman i Violetta Nosek.
Dziękujemy wszystkim za udział w obu turach konkursu na
nazwę branickiego parku.

W I turze wpłynęło 38 propozycji nazwy parku i 31 uzasadnień nazwy. Ostatecznie nie wybrano jednak zwycięskiej nazwy,
bo żadna propozycja nie trafiła idealnie w punkt. Wśród tylu
ciekawych propozycji, komisja wybrała 4 zwroty, które najbar-
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Remonty, inwestycje, modernizacje.
W ostatnim czasie zamontowane zostały kolejne wiaty przystankowe w Niekazanicach i Jędrychowicach.
Podobnie jak już te zamontowane poprzednio, wykonane zostały
w tej samej formie stylistycznej i kolorystycznej, tak aby ujednolicić tego typu obiekty w całej gminie.

Nowe wiaty, zastępują istniejące jeszcze w niektórych miejscowościach stare, i niewiele mające wspólnego z poczuciem estetyki i funkcjonalności przystanki.

Nowa wiata przystankowa w Niekazanicach

Nowa wiata przystankowa w Jędrychowicach

Łączny koszt obu wiat przystankowy wyniósł 10 005 zł brutto.
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Wykonanie dywanika bitumicznego na drodze gminnej w miejscowości Posucice
W kwietniu 2021 r wykonano modernizację 120-to metrowego
odcinka drogi gminnej w Posucicach.

Zakres wykonanych robót:
− roboty remontowe – ciecie piłą nawierzchni bitumicznych,
− wyrównanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
− wykonanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową warstwą grubości 4cm,
Całkowita kwota wykonanej modernizacji - 36 000zł brutto

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Branicach
„Wszystkie dzieci nasze są…”
śpiewała kiedyś Majka Jeżowska
1 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Dziecka. Jak co roku świetnie bawiliśmy się z naszymi
nauczycielami. Przed szkołą urządziliśmy piknik, który obfitował w wiele ciekawych atrakcji.

Graliśmy w krykieta, przeciąganie liny, skakaliśmy przez skakanki, kręciliśmy się w hula hop i uczestniczyliśmy w różnych
zabawach ruchowych. Kilka klas, korzystając z pięknej pogody,
wyruszyło w teren, bawiąc się w podchody i zwiedzając okolice.
Wspólnie też zatańczyliśmy „Belgijkę” i „Macarenę” bujając się
4
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w rytm muzyki. Niektórzy sami zrobili pyszne gofry lub zorganizowali w salach kina klasowe.
Z naszych twarzy nie schodził dziś uśmiech, a przecież właśnie o to chodzi w Dzień Dziecka!
Bardzo dziękujemy za urozmaicony poczęstunek: Gminie Branice za lody, Stowarzyszeniu „Ziarenko” za watę cukrową i popcorn oraz Radzie Rodziców za ufundowanie pizzy i napojów.
Zaś klasa 3a z wychowawczynią serdecznie dziękuje s. Danieli
za zaproszenie i udostępnienie niesamowitych atrakcji
w „Ziarenku”.
Agnieszka Lisiak, Karolina Świerkosz

Radosny Dzień Dziecka w naszym przedszkolu i żłobku
W słoneczne, wtorkowe przedpołudnie 1 czerwca wszystkie
dzieci z naszego przedszkola i żłobka zebrały się w ogrodzie
przedszkolnym, aby radośnie obchodzić swoje święto, czyli
Dzień Dziecka, Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji - pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy.

Nie zabrakło także sportowych atrakcji oraz tańców przy radosnej muzyce. Zabawom, zmaganiom sportowym przedszkolaków towarzyszyła radosna atmosfera wspólnej zabawy i zdrowej
sportowej rywalizacji, kolorowe bańki mydlane te duże i te małe
wznosząc się powodowały prawdziwy zachwyt i radość wszystkich dzieci. Dodatkową i ogromną niespodzianka było spotkanie i wspólne zabawy z Minionkiem. Na zakończenie tego
wesołego i pełnego wrażeń dnia, każdy przedszkolak otrzymał
słodka niespodziankę w lodziarni w której każde dziecko miało
prawo wyboru smaku. Mamy nadzieję, że ten dzień, który
obfitował w mnóstwo pozytywnych wrażeń będzie mile
wspominany przez dzieci.
Społeczność naszego Przedszkola i Żłobka serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wyjątko-

wego dla dzieci dnia. Za zorganizowanie spotkania z Animatorka Olą i jej przyjaciółkami oraz słodka niespodziankę
w lodziarni. „Przecież nie ma nic piękniejszego niż radość
dziecka”
Nauczycielki Publicznego Przedszkola
w Branicach
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Maj miesiącem dziecięcych atrakcji......
Dla dzieci z naszego przedszkola MAJ był miesiącem pełnym
atrakcji i wrażeń. 19 maja na naszym przedszkolnym Placu Zabaw pojawiło się nowe urządzenie "POPI 2", które wywołało
wielki entuzjazm, radość i uśmiech na twarzy każdego dziecka.

W dniu 24 maja dzieci odwiedziły Pałac w Wysokiej. Była to
nagroda za udział w e-Kolędowaniu zorganizowanym w grudniu
2020 r. przez Fundację Pałac Wysoka. Dzieci zwiedziły całe
obejście pałacu, zapoznały się z licznymi zwierzątkami tam
mieszkającymi. Największą atrakcją okazała się przejażdżka
konna, pokaz umiejętności pieska Zoli, zabawy ze świnką morską, zabawy w ogrodzie pałacowym oraz smaczna kiełbaska
z grilla serwowaną przez Pana Igora. Przejażdżkę konną na koniku MALWINIE – prowadziła dyrektor organizacyjna FPW
Pani Ewa Szopa. Dzieci w podziękowaniu wręczyły pamiątkowe MEDALE.

1 czerwca zabraliśmy dzieci ,,W podróż do Pirackiej Krainy”.
Moc atrakcji potęgował fantastyczny Animator Paweł z Grodkowa.

,,Powiemy Wam w sekrecie nasze Przedszkolaki mają najlepszą Mamę i najlepszego Tatę na świecie!” Dlatego też z okazji
Ich Święta dzieci wręczyły prezenty oraz artystyczną niespodziankę, którą rodzice mogli podziwiać online.
Wykorzystując wiosenne słońce i piękno przyrody wykonaliśmy naszym przedszkolakom ,,Wiosenna sesję fotograficzną
w plenerze”. Wierzymy, że zdjęcia, które otrzymali Rodzice
sprawiły Im wiele radości.

Z pirackim pozdrowieniem ,,Ahoj!” dziękujemy Rodzicom za
inwencję twórczą i zaangażowanie w charakteryzację swoich
pociech oraz panu Wójtowi za dostarczenie naszym milusińskim ,,piratom” wspaniałych Animatorów oraz przepysznych
lodów. To był naprawdę wspaniały dzień pełen morskich wrażeń.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
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Z kalendarza przedszkola
Każde dziecko i dorosły wie, jakie święto przypada 1 czerwca.
Ten wspaniały dzień zaczęliśmy wyprawą na przepyszne lody
w pizzerii „Macello”, a po drodze odpoczęliśmy w „Lipowym
Zakątku”, gdzie odbyły się sportowe ćwiczenia.

Jak co roku w maju szczególnym dniem w naszym przedszkolu jest rocznica urodzin Św. Jana Pawła II, patrona przedszkola.
Dzieci uczciły ten dzień, śpiewając piosenki, poznały też historię życia papieża oraz wykonały piękne kolorowe portrety. Nie
zabrakło też pysznych kremówek papieskich, wykonanych przez
siostrę Łucję i Panią Wiktorię.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w przedszkolu był Dzień
Rodziny. W całym przedszkolu było słychać piosenkę
„Dziękuję mamo, dziękuję tato”. Przedszkolaki miały możliwość pokazać swoje zdolności wokalne i recytatorskie. Wykonały również piękne laurki dla swoich bliskich.

Nasze przedszkole odwiedziły panie animatorki, które zapewniły dzieciom wiele atrakcji i niespodzianek: tatuaże, bańki,
zabawy ruchowe, m.in. z chustą animacyjną. Cały dzień pełen
wrażeń wywołał uśmiech na pomalowanych twarzach dzieci.

Namiastką atrakcji przed Dniem Dziecka było mobilne oceanarium, które odwiedziliśmy w Szkole Podstawowej w Branicach. Dzieci miały możliwość zobaczyć wirtualny świat Oceanu. A po seansie pełnym wrażeń zostały zaproszone na słodkie
mufinki. Dziękujemy za zaproszenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Branicach panu Tomaszowi Kaliwodzie oraz za
miło spędzony czas.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Branice panu Sebastianowi Baca za to, że lubi być Św. Mikołajem także w czerwcu i dba o uśmiech wszystkich dzieci.
I tak wesoło minęły nam dni maja i początku czerwca w naszym przedszkolu.
Nauczycielki Katolickiego Przedszkola
w Branicach
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Czym jest Placówka wsparcia dziennego „Ziarenko”
w Branicach
Kiedyś dzieci powiedziały mi, że to ich drugi dom ,,Ziarenko”
DOMEM.
Pamiętam moje wzruszenie i łzy tego dnia. Dzień wcześniej modliłam się do Boga, że dalej nie dam rady. I być może nie dałabym,
gdyby nie to co usłyszałam, a odczytałam jako spotkanie samego
Pana w tych dzieciach.
Ziarenko to czas, czas oddany i otrzymany. Przestrzeń zaledwie
kilku godzin dziennie po nauce w szkole. Ale przestrzeń inna niż
każda. Wyjątkowa choć bardzo, bardzo prosta. Odrobienie wspólnie
zadań domowych, wspólna modlitwa, podwieczorek, zajęcia i zabawa… dużo zabawy. I dużo radości. Czasem zmartwień, ale radości
więcej – zasadniczo radości więcej.
,,Ziarenko” to budynek. Kiedyś w klasztorze u Sióstr, a właściwie w jego piwnicy rozpoczynaliśmy swoją pracę z dziećmi, a dziś
działalność mieści się w budynku Gminy, w pomieszczeniach, które
użyczamy. I znowu to coś wyjątkowego choć to tylko ściany… .
Opowiem krótką historię związana z tym budynkiem.
Ziarenko zakładała siostra Maksymiliana, która wówczas była na
placówce w Branicach. Kiedyś ją odwiedziłam przy okazji odwiedzin u rodziców (pochodzę z Branic). Widziałam błysk
w jej oczach. Wiedziałam, że oznacz to pomysł. Okazał się być to,
nie tylko zwykłym ludzkim pomysłem, ale Bożym natchnieniem.
Zaproponowała mi, abym poszła z nią na spacer. Ku mojemu zdziwieniu, na ten spacer wzięła dość dużych rozmiarów figurkę Matki
Bożej Niepokalanej. ,,Po drodze Ci opowiem” – powiedziała. Chodziło o stary będący w ruinie budynek mojego żłobka, gdzie jako
dziecko odprowadzali mnie rodzice. Maksymilian Kolbe w szczerym polu postawił figurę Maryi Niepokalanej i powiedział: „Tu
będzie Niepokalanów” i jest. Siostra Maksymiliana włożyła figurkę
Maryi Niepokalanej do starego, zniszczonego, bez dachu budynku
i powiedziała: ,,Tu będzie Ziarenko”. Co…? Bez żartów, pomyślałam sobie.
Za kilka lat Gmina Branice podejmuje się w całości odremontować ten stary budynek i część pomieszczeń przeznaczyć na działa-

nia Placówki dla dzieci o nazwie „Ziarenko”. Do dziś… , po ludzku
tego nie rozumiem… . Jest to dla mnie też powód do takiego osobistego spotkania z Niepokalaną. Pewna jestem już dziś, że zawsze
ilekroć w moim życiu, bądź w czymkolwiek co będę robiła zobaczę
jakieś ruiny bez dachu, to mam w to miejsce zaprosić Maryję. Ona
dokona cudu przemiany i będzie niebo na ziemi.
Budynek, ale jakże ważny choć to przecież tylko ściany, ale podarowany od samej Maryi. Ściany, które wiele mieszczą.
Dzieci w ,,Ziarenku” mogą realizować ciekawe i nowe dla nich
pasje, i zainteresowania – od sportowych po artystyczne. Grają
w piłkę nożną, tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki, cymbergaj,
strzelają z łuku, wspinają się na ściance wspinaczkowej, korzystają
z siłowni. Mają salkę rekreacji z basenem suchym
i piankami. Jest też Sala Doświadczania Świata z łóżkiem wodnym.
Salka komputerowa i do nauki. Latem czas spędzamy na dworze,
gdzie aktywności i wyzwań dla dzieci mamy sporo. Jest tor gokartowy, kort tenisowy, bulder wspinaczkowy, plac zabaw, siłownia
i wiele, wiele innych zabaw i przygód, które dzieci same wymyślą
i tworzą.
W najbliższym czasie powstanie oratorium, gdzie dzieci będą
mogły choć na chwilkę wejść i zostawić swoje prośby i dziękczynienia Bogu.
,,Ziarenko” to instytucja, ale Maryjna przede wszystkim. Choć też
znużona w prawie i osadzona na fundamentach Stowarzyszenia
Immaculata, która swą bratnią duszę ma w Opolu w postaci naszej
drugiej placówki „Cegiełki”
,,Ziarenko” to dzieci. Dzieci, i one są tu najważniejsze. Dzieci
uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Branicach oraz starsze,
które są już naszymi wolontariuszami. Najważniejsze, ponieważ
Jezus powiedział „pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie do
nich należy królestwo Niebieskie…” i nasze ziarenko.
Co najważniejsze, a piszę o nich na końcu, ale także w myśl
Ewangelicznej zasady iż „ostatni będą pierwszymi”. Ziarenko to
dzieci które znajdują tu DOM, CZAS, BUDYNEK, INSTYTUCJE,

8

Informator Branicki
MIŁOŚĆ, ogrom miłości ludzi, którzy są w tle pracy tej Placówki.
I muszę tu wspomnieć również o moich Siostrach ze wspólnoty
Pani Agnieszka oddana sercem i kochającą dzieci, mama, żona Branickiej. Ich cierpliwość do mnie samej, pomocna często dłoń w
i zaufana przyjaciółka. Nasze władze Gminne z Panem Wójtem na dobrych, drobniutkich rzeczach sprawiają, że czasem ciężar pracy,
czele, który całym sercem jest za nami i nam kibicuje, spełniając który towarzyszy, staje się mniejszy, bo wspólnota niesie i wznosi.
często nasze najdziwniejsze prośby. Ksiądz Proboszcz z Parafii
Czym więc jest Placówka Wsparcia Dziennego „Ziarenko”
WNMP w Branicach i Jego Parafianie i wiele, wiele innych ludzi w Branicach? Tym wszystkim i wszystkim innym o czym nie napio ogromnych, dobrych i otwartych sercach, którzy wspierają nas sałam, a co jest w sercach dzieci, które do niej uczęszczają.
materialnie i duchowo.
s. Daniela Gumienna

Kardynał Stefan Wyszyński
– jego uwięzienie w klasztorze w Prudniku
We wrześniu tego roku Polaków czeka podniosła uroczystość
wyniesienia na ołtarze wielkiego Polaka kardynała Stefana Wyszyńskiego. 40 lat po śmierci jego życie poświęcone Bogu i umiłowanej ojczyźnie zostanie w ten szczególny sposób uwieńczone.
Historia Prymasa Polski pokazuje nam, że wiara naszych ojców
zagrożona ateistyczną komunistyczną ideologią była tym czynnikiem, który integrował naród w zachowaniu swojej tożsamości
narodowej. Eliminowanie przez władze komunistyczne religii
z życia Polaków w okresie po II wojnie światowej przyjmowało
rożne formy. Jednak największe represje skierowane były przeciwko kościelnym strukturom personalnej organizacji Kościoła. Były to
opisywane już na łamach tego wydawnictwa wysiedlania sióstr
zakonnych, jak również uwięzienia hierarchów kościelnych. Ten
los spotkał Prymasa Wyszyńskiego. Jego związki z naszymi najbliższymi okolicami to roczne uwięzienie w klasztorze Franciszkanów w Prudniku. Pięknie położony w lesie klasztor położony na
obrzeżach Prudnika staje się coraz częściej miejscem pielgrzymek
i odwiedzin wiernych i turystów. Do czego również zachęcam
mieszkańców naszej gminy. Klasztor wraz z przyległym kościółkiem obecnie został poddany gruntownemu remontowi i stanowi
perełkę architektoniczną. 28 maja minęło 40 lat od śmierci kardynała. Ta data zainspirowała mnie do uczczenia pamięci tego wielkiego
Polaka. Postanowiłem przebiec dystans 55 km dzielący Branice od
klasztoru w Prudniku. Swój zamiar skonsultowałem z proboszczem
branickiej parafii ks. Jarosławem Dąbrowskim, który z wielka aprobatą zachęcił mnie do realizacji tego zamierzenia. 28 maja o godz.
8.30 ks. proboszcz pobłogosławił mnie przed branickim kościołem,
po czym wyruszyłem w trasę. W Klisinie uzupełniłem bidon z wodą i wyruszyłem w dalszą drogę. 10 km przed Prudnikiem, na parkingu oczekiwała na mnie w samochodzie żona, która towarzyszyła
mi w tym przedsięwzięciu.

W jego obecności dokonaliśmy wpisu do pamiątkowej księgi
i wykonaliśmy okolicznościowe zdjęcia.

Postać kardynała Wyszyńskiego jest dla mnie jako historyka symbolem oporu kościoła katolickiego wobec indoktrynacji ówczesnych ateistycznych władz komunistycznych. Jest również symbolem polskiego patriotyzmu tożsamego z wiarą katolicką, która
w latach osiemdziesiątych XX wieku doprowadziła do powstania
niepodległej Polski. Upamiętnienie postaci kardynała Wyszyńskiego uważałem za swój obowiązek, tym bardziej, że klasztor w Prudniku znajduje się tak niedaleko od Branic. Jeszcze raz gorąco zachęcam do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.
Benedykt Pospiszyl

Po raz drugi napełniłem bidon napojem i ostatecznie, po 6 godz.
biegu, przed godz. 15 ukończyłem 55-cio kilometrową trasę biegu
na dziedzińcu klasztoru. Modlitwa w kościele, w którym przez rok
modlił się kardynał Wyszyński oraz wizyta w celi, w której był
uwięziony, była uwieńczeniem mojego biegu. W klasztorze zostaliśmy przyjęci przez jednego z zakonników, który zachwycony był
tym niestandardowym upamiętnieniem rocznicy śmierci kardynała
Wyszyńskiego.
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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:
Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) RMM- obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z
rolnictwem.

Oznaczenie działki
i nr KW

Pow.
i położenie

Cześć działki nr
439/2
OP1G/00033083/2

0,0140 ha
Lewice

Cześć działki nr 122
KW nr
OP1G/00023927/8

0,1300 ha
Dzbańce

(S) Z – obszary
zieleni.

Część działki o klasoużytku Ł IV
z przeznaczeniem na
użytkowanie rolnicze.

Działka nr 412
KW nr
OP1G/00028303/3

0,3600 ha
Lewice

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

Działka zlokalizowana
jest pośród gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi. Obecnie stanowi teren częściowo
porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Ukształtowanie
działki niekorzystne,
niweleta nieregularna
z licznymi przewyższeniami. Dojazd do działki
droga publiczną o nawierzchni asfaltowej.
Uzbrojenie działki:
energia elektryczne i
wodociąg w drodze.

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy
dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny
7,70 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku
Czynsz roczny
32,50 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku
40 600,00 zł
(podlega zwolnieniu
z podatku VAT)

Dzierżawa
gruntu na
okres 3 lat.

Dzierżawa
gruntu na
okres 3 lat.

Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu.

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 06.07.2021 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 15.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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Narodowy Spis Powszechny 2021
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Wójt Gminy Branice Sebastian Baca zachęca wszystkich mieszkańców do udziału
w samospisie internetowym www.spis.gov.pl.
Można również spisać się dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99
lub poczekać na telefon od rachmistrza 228288888.
Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy.

UWAGA ROLNICY!
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wykorzystywania działek drogowych na cele rolnicze oraz
inwentaryzacją mienia komunalnego Gminy Branice informujemy, iż od miesiąca maja rozpoczęła się weryfikacja ww. gruntów, czego wynikiem jest naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych.
Opłaty zostają naliczone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Branice Nr 23G/20 z dnia 18 maja 2020
roku w sprawie ustaleń stawek czynszu za najem lokali i dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Branice oraz stawki opłaty za korzystanie z anten zbiorczych.
Wniesienie opłaty jest obowiązkowe, a w przypadku uchylania się od zapłaty należności naliczane zostaną
ustawowe odsetki za opóźnienie.
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