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Remonty, inwestycje, modernizacje.
Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Niekazanicach
W grudniu wykonany został generalny remont dachu w świetlicy wiejskiej w Niekazanicach. Remont ten był konieczny, gdyż
istniało zagrożenie że pod wpływem większych opadów śniegu
dach może zapaść się do środka.

Dach świetlicy podczas remontu

Dach świetlicy przed remontem

Dach świetlicy po remoncie
Zakres wykonanych prac:
− demontaż istniejącego pokrycia dachowego, więźby i systemu rynnowego,
− wylanie wieńca żelbetowego,
− montaż więźby dachowej,
− montaż deski czołowej,
− montaż membrany dachowej,
− montaż łat i kontrłat,
− montaż systemu rynnowego,
− montaż obróbek blacharskich,
− montaż taśmy kalenicowej,
− montaż samoprzylepnego klina do kosza,
− montaż blachy T35.
Remont przeprowadziła firma Usługi Remontowo-Budowlane
„Szczerowski”.
Powierzchnia wyremontowanego dachu - ok. 350 m2.
Całkowity koszt prac - 122 400,00 zł.,
Redakcja

Dach świetlicy przed remontem

Dach świetlicy podczas remontu
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WOŚP zagrała trzydziesty raz!!!
30 stycznia 2022 r. odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP. Tym razem pod hasłem „Przejrzyj na
oczy” zbiórka była prowadzona pod kątem okulistyki dziecięcej
w celu zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce.
Po raz kolejny prowadzenia branickiego sztabu podjęła się
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach z wicedyrektorem Anetą Pelc i dyrektorem Tomaszem Kaliwodą.
Niestety, po raz drugi już nie mogliśmy „grać”, jak w poprzednich latach w hali SP w Branicach. Z powodu pandemii musieliśmy ograniczyć nasze działania do zbierania funduszy do puszek, które pojawiły się w kilku miejscach. Do zbiórki włączyły
się pozostałe placówki oświatowe – SP we Włodzieninie, Przedszkola w Branicach i we Włodzieninie, a także Urząd Gminy
i Szpital w Branicach.
Do działalności branickiego sztabu WOŚP, aktywnie włączył
się również, jak zwykle niezawodny w takich sytuacjach zespół
- „Branickie Mażoretki Kaprys”.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem, zorganizowanym przez
grupę „Pociąg do Pomagania” już dzień przed Finałem WOŚP,
był 16 bieg „Policz sie z cukrzycą”. W sobotę 29.01.2022 r. od
portierni Szpitala w Branicach wyruszyło 16 uczestników biegu
i 3 psy (Elvis, Dakar i Karmel), po drodze zbierając datki do
puszki WOŚP.

UG w Branicach zorganizował na profilu fb licytacje 3 przedmiotów – tortu przekazanego przez Marzenę Barszczewską,
bukietu walentynkowego przekazanego przez Krzysztofa Słowika i obrazu od anonimowego artysty z Branic. Łącznie wpływ
z tych licytacji, który zasilił puszkę WOŚP to 900,00 zł.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom z Gminy Branice - udało
się nam wspólnie zebrać 5198,65 zł.
Jesteście WIELCY! Do zobaczenia za rok!
Redakcja
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Finalistka
17 lutego 2022 roku w auli Uniwersytetu Opolskiego odbył się
Wojewódzki Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział
26 uczniów szkół podstawowych, w większości reprezentantów
dużych miast: Opola, Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Olesna, Prószkowa, Strzelec Opolskich, Kluczborka. Była tam też nasza
uczennica ze Szkoły Podstawowej w Branicach, Daria Wiewiórka, jako jedyna reprezentantka powiatu głubczyckiego.
Aby otrzymać w Konkursie tytuł laureata należało zdobyć
85% punktów. To się nie udało, ale do tytułu finalisty wystarczyło zdobycie 50% punktów. Daria Wiewiórka znalazła się
w gronie 18 finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wielkie gratulacje, taki sukces zdarza się w naszej szkole
raz na kilka lat.
Alina Nowak

Ferie w Gminie Branice
Gmina Branice zorganizowała w czasie ferii dla dzieci naszych szkół cztery atrakcyjne wyjazdy. Do Parku Wodnego w
Tychach, do Parku Trampolin ODSKOCZNIA w Opolu, do Fly
Parku w Radlinie oraz do Akademii Pana Kleksa w Katowicach.

Mimo obaw związanych z IV falą pandemii, wszystkie wyjazdy doszły do skutku, a listy chętnych zapełniały się w ekspresowym tempie. Największym minusem tych wypraw związanym
z wprowadzonymi obostrzeniami dla grup, okazał się brak możliwościowi odwiedzenia w drodze powrotnej pewnej, znanej
restauracji na "M".

Do zobaczenia za rok - miejmy nadzieję, już bez obostrzeń.
Redakcja
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Ferie w SP Branice
W pierwszym tygodniu ferii zimowych, od 31 stycznia do
4 lutego na terenie szkoły odbyły się zajęcia dla uczniów klas
I-IV. Każdego dnia na Dzieci czekały inne, ciekawe zajęcia.
Spędzaliśmy czas na zajęciach ruchowych, różnych grach i zabawach w które

Nie obyło się bez rozmów na temat Zimowych Igrzysk Olimpijskich, w czasie których Dzieci poznały historię i dyscypliny
sportowe Igrzysk, wykonały również piękne prace plastyczne,
uruchomiając pokłady swojej wyobraźni.

Podczas spacerów odwiedziliśmy m.in. CK Wersalka i naszą
wersalkową siłownię oraz zaprzyjaźnione „Ziarenko”. Tydzień
półkolonii zakończyliśmy dniem kinowym i projekcją filmu
„Pinokio”.
Bardzo dziękujemy Paniom ze szkolnej kuchni za przygotowanie posiłków i przekąsek, które każdego dnia czekały na dzieci.
Składamy też podziękowania s. Danieli i p. Agnieszce Surma za
współorganizację półkolonii. Dziękujemy też wszystkim nauczycielom, którzy opiekowali się dziećmi i organizowali zajęcia dla uczestników półkolonii.
Dzieci chętnie się angażowały, bo najważniejsze by aktywnie
spędzać czas.

Organizatorzy półkolonii w SP w Branicach
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Braniccy ludzie z pasją
Wydawać by się mogło, że w naszej cichej, odległej od większych ośrodków okolicy życie artystyczne praktycznie nie istnieje. Nie mamy tutaj zbyt wielu okazji do częstego obcowania
z „żywą sztuką”- bezpośrednim kontaktem z malarstwem, ambitną muzyką, rzeźbą czy innymi formami twórczości artystycznej. Można by więc sądzić, że nie ma również w naszym najbliższym środowisku ludzi, którzy uprawiali by którąś ze
wzmiankowanych form aktywności artystycznej. Jak się jednak
okazuje, są to tylko pozory.
Jedną z osób, która tworzy nieznane szerszemu gronu odbiorców prace plastyczne, jest mieszkaniec Branic, pan Józef Pączko.
Pan Józef jest emerytowanym malarzem pokojowym, który po
przejściu w stan spoczynku i przebytej chorobie, odkrył w sobie
zamiłowanie do tworzenia bardziej wyrafinowanych form plastycznych, niż te którymi zajmował się przez swoje całe życie
zawodowe. Wałek malarski, pędzel ławkowiec, czy wiaderko
z farbą, zamienił na bardziej subtelne narzędzia - pędzle i farby
do malarstwa artystycznego oraz dłutka rzeźbiarskie.
Od około czterech lat, z pasją tworzy przelewając na płótno
i ubierając w różne formy rzeźbiarskie swoje wyobrażenia otaczającej go rzeczywistości.
Dominującą tematyką jego twórczości, są będące często połączeniem malarstwa i rzeźby motywy inspirowane otaczającą go
przyrodą. Są to głównie pejzaże, oraz różnego rodzaju kompozycje łączące w sobie elementy ze świata fauny i flory.

Jeżeli chodzi o stosowane techniki, to większość prac wykonywana jest farbą akrylową pokrytą werniksem. W mniejszym
stopniu w swojej twórczości wykorzystuje farby olejne.
6
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Jako materiał do prac rzeźbiarskich wykorzystuje
głównie drewno lipowe,
a sporadycznie również
drewno z brzozy.
Wszystkie prace powstają
w zaciszu własnego mieszkania, a mając jakiekolwiek wyobrażenie jaki
„artystyczny nieład” powstaje podczas uprawiania
tego rodzaju twórczości,
należy tylko pozazdrościć
panu Józefowi wyrozumiałości jego małżonki dla
pasji męża.
Większość wykonanych
prac spoczywa jak na razie
w kilku ogromnych pudłach w domowym archiwum, a powyższy artykuł,
jest jak na razie pierwszą publiczną prezentacją szerszemu gronu odbiorców, bardzo zresztą niewielkiej części twórczości pana
Józefa Pączko.
Być może w niedalekiej przyszłości uda się zorganizować
większą, bardziej reprezentatywną wystawę prac pana Józefa,
tak aby większe grono odbiorców miało okazję poznać twórczość naszego lokalnego artysty.
Janusz Kaczmarek
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Rodzinne JASEŁKA dla Babci i Dziadka
Wieloletnią tradycją naszego przedszkola we Włodzieninie,
jest przedstawianie z okazji Dnia Babci i Dziadka „Jasełek”
w kościele parafialnym we Włodzieninie. W tym roku do przedstawienia zaprosiliśmy Rodziców naszych przedszkolaków.
Ku naszej wielkiej radości - zainteresowanie było ogromne.
Przygotowania rozpoczęliśmy już w listopadzie, aby w grudniu
rozdać role wszystkim aktorom – a było ich niemało: 30 osób
dorosłych i ponad 40 dzieci. Tym razem całe rodziny już od
jesieni ćwiczyły piękne polskie kolędy i pastorałki. Rodzice,
choć to nie zawodowi artyści, wykazali się profesjonalizmem!

Z wielkim zaangażowaniem przygotowywali piękne stroje
i poświęcili swój czas na wielogodzinne spotkania oraz próby.
Wspaniale wcieli się w swoje role, i co najważniejsze - mogli
wystąpić u boku swego dziecka.

Radosna atmosfera panowała zarówno na próbach, jak i podczas całego występu.
Naszym przesłaniem było, aby Boża Dziecina której narodziny przedstawialiśmy, wniosła radość, miłość i pokój w sercach
ludzi. Wiele ciepłych słów otrzymali aktorzy od gości, którzy
nie kryli łez wzruszenia. Dlatego wierzymy mocno, że te wyjątkowe „Jasełka” na długo zostaną w naszych sercach.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
Foto: Piotr Wołoszyn
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Z kartek kalendarza branickiego przedszkola
W styczniu w naszym przedszkolu świętowaliśmy Dzień Babci oraz Dzień Dziadka To wyjątkowy i bardzo wyczekiwany
moment. To wielkie święto, szczególnie hucznie obchodzone
w przedszkolach. Wiele dzieci z wypiekami na twarzy przygotowuje przedstawienia i drobne upominki dla dziadków, którzy
zagoszczą tego dnia na widowni.

Kolejną, równie ważną atrakcją był dzień 9 lutego, w którym
to dniu, we wszystkich grupach przedszkolnych obchodzony był
„Międzynarodowy Dzień Pizzy”. Tego dnia sale naszego przedszkola zamieniły się w prawdziwe, włoskie pizzerie. Na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć jak powstaje ten kultowy
włoski placek, i jakich składników potrzeba aby go przygotować. Poznały historię jego powstania, oraz dowiedziały się
z którego kraju pochodzi. Dzieci w trakcie zabaw świetnie się
bawiły. Poszukiwały niezbędnych produktów ujętych na liście
Ale obecne czasy epidemii spowodowały, że zamiast organizować występy dzieci w przedszkolach, ich dziadkowie muszą
zadowolić się spotkaniami organizowanymi za pomocą internetu. Nasze przedszkole również postanowiło w ten sposób zorganizować przedstawienie na żywo.
Przedszkolaki zaprezentowały się przed kamerą, a dziadkowie
mogli obejrzeć je na ekranie komputera w zaciszu własnego
domu.
Dzieci były szczęśliwe i zadowolone, że mogę nagrać coś dla
swoich babć i dziadków. Z pomocą nauczycieli wykonały też
dla nich drobne upominki. To również przysporzyło im wiele
radości. Często mówią, że w związku z ograniczeniami nie widują się zbyt często z babcią i dziadkiem, a bardzo by chciały
i tęsknią. Mamy nadzieję, że przynajmniej w ten sposób udało
nam się przesłać pozdrowienia i miłość.
9
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zakupów, wkładały je do sklepowego koszyka, układały
„pizzowe” puzzle oraz tańczyły przy piosence o pizzy w roli
głównej.
Przedszkolaki miały także możliwość stworzenia w grupach
kolorowych, smakowicie wyglądających placków, używając do
tego przeróżnych materiałów oraz stosując różne techniki plastyczne. Pomimo, iż pizze te były papierowe, bardzo rozbudzały
nasze apetyty. Kulminacyjnym punktem tego wyjątkowego

dnia, było oczywiście zjedzenie przepysznej domowej pizzy
przygotowanej przez naszą najmłodsza grupę ze żłobka, oraz
równie pysznej, oryginalnej, zamówionej w naszej lokalnej zaprzyjaźnionej i ulubionej pizzerii Macello. To był niezwykle
smakowity dzień w czasie ferii.
Ewelina Jamrozik

Coroczny turniej Juniorów za nami!
Krzyżówka – Olaf Zogata (BR), Marcel Semmler (C), Kamil
Bojnicki, Mateusz Tromsa, Tomasz Modzelewski, Igor Bedryj,
Tomasz Urbańczyk, Szymon Heba

Halowy Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice w
tym roku był imprezą kameralną gdyż wystąpiły w nim tylko
trzy zespoły. Biorąc jednak pod uwagę panujące okoliczności,
należy się cieszyć iż pomimo sporej ilości zawodników przebywających na kwarantannach oraz nie mogących uczestniczyć w
turnieju z innych powodów, nasza młodzież nie zawiodła i potrafiła stworzyć widowisko sportowe które zapamiętane zostanie na dłużej. Warto przypomnieć, że formuła turnieju przewiduje udział tylko zawodników będących mieszkańcami Gminy
lub zawodnikami Orła Branice.
Rywalizacja o zwycięstwo w Turnieju była naprawdę ostra.
Pomimo że do turnieju zgłosiły się trzy zespoły, to o tym kto
podniesie PUCHAR dowiedzieliśmy się w ostatnim spotkaniu,
będącym zarazem najbardziej emocjonującym.
Drużyny rozegrały mecz oraz rewanż, co całe zmagania uczyniło bardziej atrakcyjnymi.

Turniej wygrał zespół z „Krzyżówki” dowodzony przez najmłodszego zawodnika turnieju Marcela Semmlera (2007).

Zagrali:
Odra Młyn – Tymoteusz Isański (BR), Robin Pieszak (C), Maciej Rzeszutek, Maciej Probosz, Rafał Szyszka, Piotr Furman,
Jakub Korszyłowski, Tomasz Grządziel
Chłopaki ze Zrywu – Michał Redel (BR), Tomasz Astukiewicz, Mateusz Hawron, Miłosz Walecki, Michał Szewczyk,
Tomasz Herbut

Wszyscy zawodnicy tego zespołu niedzielny turniej zagrali na
miarę swoich możliwości, a w dodatku z wielkim zaangażowa10
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natomiast najwięcej bramek, już drugi rok z rzędu, ustrzelił Igor
Bedryj (Krzyżówka).

niem, determinacją i wolą walki. Bezbłędni w obronie i bardzo
skuteczni w ataku. Zespół „Odra Młyn” składający się z bardziej doświadczonych zawodników tego dnia nie potrafił znaleźć recepty na solidną grę zwycięzców, zaś „Chłopaki ze Zrywu” mimo dużego zaangażowania nie potrafili przeciwstawić
się regularnie trenującym zawodnikom naszej Akademii.
Ostateczna klasyfikacja:
1. Krzyżówka – 12 pkt
2. Odra Młyn – 6 pkt
3. Chłopaki ze Zrywu – 0 pkt
Wytypowano również najlepszego zawodnika turnieju – Jakuba
Korszyłowskiego (Odra Młyn),

Sędziował: Grzegorz Gross (KS Opole)
Nagrody uczestnikom turnieju wręczył Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca.
Miłym akcentem całej imprezy było wręczenie przez trenera
Rafała Rusina pamiątkowej koszulki z nazwiskami zawodników, którzy reprezentowali zespół FC Łapanka, który wielokrotnie wygrywał tenże Turniej.

najlepszego bramkarza – Olafa Zogatę (Krzyżówka),

Wszystkim osobom pracującym przy organizacji turnieju,
w szczególności pracownikom Szkoły Podstawowej w Branicach oraz UG Branice, bardzo dziękujemy za możliwość przeżycia wspaniałych sportowych emocji.
Artur Komarnicki
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Zimowy Obóz Dochodzeniowy AP ORZEŁ Branice 2022
Zawodnicy mogli wysłuchać również wykładów dotyczących
„Żywienia Sportowca” oraz „Taktyki i Analizy Gry”. Nie zabrakło również wykładu z Przepisów Gry w Piłkę Nożną, którego
udzielił Mirosław Barszczewski wieloletni sędzia szczebla centralnego.

Drugi tydzień ferii zimowych zdecydowanie należał do zawodników naszej Akademii. W dniach od 7 do 11 lutego zorganizowany został obóz dochodzeniowy dla wszystkich grup. Skorzystali ci zawodnicy, którzy w tym czasie nie wyjechali na ferie
zimowe. Zajęcia podzielone były na dwa bloki poranny i popołudniowy. Większość zajęć odbywała się na hali sportowej
w Szkole Podstawowej w Branicach. Warto jednak zwrócić
uwagę, że oprócz zajęć czysto piłkarskich, w naszym harmonogramie mieliśmy wiele innych wydarzeń, które na pewno wpłyną korzystnie na postawę naszych zawodników w zbliżającej się
wielkimi krokami rundzie wiosennej.

Bardzo ciekawe zajęcia ruchowe będące połączeniem fitnesu
i aerobiku poprowadziła instruktorka tańca pani Karolina Gunia.

Nasze orły mogły się przekonać na własnej skórze, że taniec
nowoczesny to ciężki kawałek chleba.
Najstarsza grupa juniorów odwiedziła również siłownię
w naszej „Wersalce” gdzie mogli wykonać ćwiczenia niezbędne
dla wzmocnienia najważniejszych partii mięśni.
Bazą dla każdego trenera była realizacja minimum jednej jednostki treningowej w danym dniu na hali lub orliku. Oprócz tego
nasi podopieczni mieli okazję wybrać się w teren na „Skałki”
czy „Baranią Kopę” pokonując w obu przypadkach dystans ponad 8 kilometrów.

Każda godzina obozu była świetnie zagospodarowana a nasi
chłopcy nie mogli narzekać na nudę.
Do niekonwencjonalnych metod sięgnął trener Edward Czyszczoń, który przeprowadził zajęcia z jogi, która powoduje polepszenie wydolności, możliwości kondycyjnych, a zwłaszcza
wpływa pozytywnie na elastyczność, gibkość ciała, także jego
siłę.
Nasze orły mogły liczyć podczas całego dnia zajęć na pyszny
obiad w szkolnej stołówce, zdrowe przekąski oraz wodę.
Mamy nadzieję, że to nie ostatni obóz naszej Akademii.
Artur Komarnicki
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8 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym
Bogdan Balicz obronił tytuł mistrza!
19 lutego w Pizzerii Macello w Branicach, odbyły się „8 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Statuetkę Branickiego Towarzystwa Sportowego”.

W meczu o 3 miejsce spotkali się Sławomir Blicharz i Stanisław Dąbrowa, pojedynek wygrał Sławek wynikiem 2-1, zajmując tym samym 3 miejsce jak w roku 2021.
W tegorocznych mistrzostwach padło kilka wysokich rzutów,
a ich autorami byli:
180 - S. Blicharz, P. Blicharz 2 x 180, S. Dąbrowa – 180,
B.Balicz – 171.

Patronat nad turniejem po raz piąty objęło Branickie Towarzystwo Sportowe, które ufundowało nagrody dla wszystkich
uczestników. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal,
a najlepsza trójka otrzymała również szklane statuetki.

Formuła gry była taka sama jak w turniejach zawodowych tj.
501 double out, czyli chodzi o to żeby z ilości pkt początkowych
- 501 zejść jak najszybciej do zera, ale wyzerować licznik można tylko rzucając w podwójną strefę pkt na tarczy.
W tym roku do turnieju zgłosiło się 18 zawodników, którzy
rozlosowani zostali na 4 grupy, w których rozegrano 3 legi
(gry). Za wygranie lega w grupie dostawało się 4 pkt, za 2 mce2 pkt, za 3 mce-1 pkt, 4 mce – 0 pkt. Do fazy pucharowej,
awans uzyskały miejsca 1 i 2.
Tego roku finałowy mecz rozegrali między sobą, Bogdan Balicz i Paweł Blicharz, mecz wygrał Balicz wynikiem 2-1 i został
po raz 4 mistrzem, broniąc tytuł z 2021 roku.
Mistrzowie z poprzednich edycji turnieju:
2015 – Bogdan Balicz
2016 – Ryszard Pączko
2017 – Łukasz Kędzierski
2018 – Bogdan Balicz
2019 – Sławomir Blicharz
2020 - Sławomir Blicharz
2021 – Bogdan Balicz
Jako organizator, chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za udział w turnieju, bardzo dobrą atmosferę i zaprosić
w przyszłym roku na 9 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Statuetkę BTS.
Marek Żywina
Branickie Towarzystwo Sportowe
13

Informator Branicki
OGŁOSZENIE
Zastępca Wójta 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) 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 dzierżawy:
PrzeznaczeWadium
/zł/
Pow. i poło- nie w planie
Termin
Cena
Uwagi
(P)/studium przetargu wywoławcza do przetargu i termin
żenie
(S)
wpłaty
Działka103/5 0,5234 ha (S) obszary 10.03.2022 r
475,99 zł
50,00 zł Dzierżawa gruntu na okres
KW nr OP1Grolne
czynsz roczny podlega
godz. 10:30
wpłata do 3 lat. Umowa dzierżawy zaBranice
/00023893/0
zwolnieniu z podatku VAT 07.03.2022 r warta zostanie od 01.09.2022 r
Opis: Działka rolna o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą gruntową.
Oznaczenie
(nr działki)
i KW

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:
PrzeznaczeWadium
Pow. i poło- nie w planie Termin
Cena
/zł/
Uwagi
żenie
(P)/studium przetargu wywoławcza do przetargu i termin
(S)
wpłaty
Działka357
(S) obszary 10.03.2022 r
1,2937 ha
2 643,17 zł
300,00 zł Dzierżawa gruntu na okres
KW nr OP1Grolne
czynsz roczny podlega
wpłata do 3 lat. Umowa dzierżawy zagodz. 10:00
Bliszczyce
/00023893/0
zwolnieniu z podatku VAT 07.03.2022 r warta zostanie od 01.09.2022 r
Oznaczenie
(nr działki)
i KW

Opis: Działka rolna (RII) o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą asfaltową.
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:
PrzeznaczeWadium
Pow. i poło- nie w planie Termin przeCena
/zł/
Uwagi
żenie
targu
wywoławcza do przetargu i termin
(P)/studium
(S)
wpłaty
Działka359/1 0,5200 ha
(S) obszary 11.03.2022 r
494,00 zł
50,00 zł Dzierżawa gruntu na okres
KW nr OP1Grolne
czynsz roczny podlega
wpłata do 3 lat. Umowa dzierżawy zagodz. 10:00
Bliszczyce
/00023807/1
zwolnieniu z podatku VAT 08.03.2022 r warta zostanie od 01.09.2022 r
Opis: Działka rolna (RII, RIIIa) o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą asfaltową.
Oznaczenie
(nr działki) i
KW

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:
PrzeznaczeWadium
Oznaczenie
Cena
Pow. i poło- nie w planie Termin prze/zł/
(nr działki)
wywoławcza
Uwagi
żenie
(P)/studium
targu
i termin
i KW
do przetargu
(S)
wpłaty
Działka385/2 0,4800 ha
(P) tereny
11.03.2022 r
456,00 zł
50,00 zł Dzierżawa gruntu na okres
KW nr OP1Grolnicze
czynsz roczny podlega
wpłata do 3 lat. Umowa dzierżawy zagodz. 10:30
Bliszczyce
/00023893/0
zwolnieniu z podatku VAT 08.03.2022 r warta zostanie od 01.09.2022 r
Opis: Działka rolna (RII) o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą gruntową.
Przetargi w sprawie ww. nieruchomości odbędą 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 dzierżawę nieruchomości.
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminach wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu
lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.
Nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.
Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice.
Nie podpisanie umowy 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 działki
i nr KW
Działki nr 183/1,180/13,183/3,198
KW nr OP1G/00030004/4

Pow.
i położenie
0,9814 ha
Branice

Przeznaczenie w
planie (P)/ stuOpis nieruchomości
Cena nieruchomości
Uwagi
dium (S)
(S) obszary rolne Grunt rolny z przeznaczeniem na
Dzierżawa
849,23 zł
użytkowanie rolnicze o RIIIa i
(podlega zwolnieniu z podatku VAT) nieruchomości
RIVa kształt działek mało korzyst- + podatek od nieruchomości wg obo- na okres 3 lat.
ny, usytuowane wokół polderu,
wiązującej stawki
dojazd drogą gruntową. Duże praw- Płatność do 30 września danego roku.
dopodobieństwo zalania upraw.

Część działki nr 23/15 0,0782 ha
(S) obszary rolne Cześć działki rolnej o korzystnym
Dzierżawa
74,29 zł
kształcie z przeznaczeniem na użyt- (podlega zwolnieniu z podatku VAT) nieruchomości
KW nr OP1Michałkowice
kowanie rolnicze.
+ podatek od nieruchomości wg obo- na okres 3 lat.
G/00033941/5
wiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku.
Cześć działki nr 439/2 0,0599 ha
(S) obszary zabu- Część działki budowlanej z przeznaDzierżawa
59,91 zł
dowy
wsi
z
prefeczeniem
na
ogródek
przydomowy
(podlega
zwolnieniu
z
podatku
VAT)
nieruchomości
KW nr
Lewice
rencją zabudowy dla mieszkańców bloków.
+ podatek od nieruchomości wg obo- na okres 3 lat.
OP1G/00033083/2
związanej
wiązującej stawki
z rolnictwem
Płatność do 30 września danego roku.
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 28.02.2022 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 07.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

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 planie (P)/
studium (S)
(P) teren obsługi
komunikacji

Opis
nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada
dostęp do drogi.

69,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 149- 18 m 2
/33
Branice
KW nr OP1G/00028107/9

(S) obszary zabudo- Grunt pod garaż blaszawy wsi związane ny. Działka posiada
z rolnictwem
dostęp do drogi.

33,30 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Cześć działki nr 9/49 12 m 2
KW nr
Dzbańce Osiedle
OP1G/00025201/7

(S) obszary zabudo- Część działki z przewy wsi z preferen- znaczeniem na taras.
cją zabudowy związanej z rolnictwem

15,60 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
Płatność do 30 września danego roku.

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki 152/11 30 m 2
KW nr OP1G/Branice
00021372/8

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 28.02.2022 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 07.02.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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
Działka nr 26 i 27
KW nr OP1G/00024625/8

Pow. i położenie
0,1900 ha
Niekazanice Kałduny

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) w części obszary zabudowy wsi
związane z rolnictwem, w części
obszary rolne

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Działki zlokalizowane są bezpośrednio przy
27 000,00 zł
nielicznych zabudowaniach mieszkalnych.
(podlega zwolnieniu
Kształt działek korzystny regularny czworokąt,
z podatku VAT)
niweleta lekko pofalowana. Porośnięte są dziko
rosnącymi krzewami i drzewami, miejscami
występują gruzowiska. Dojazd do działek wąską
droga utwardzoną kamieniem polnym. Brak
uzbrojenia technicznego.
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Uwagi
Sprzedaż
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informator Branicki
Oznaczenie
działki i nr KW

Pow.
i położenie

Część działki nr
152/11
KW nr OP1G/00021372/

30,80 m 2
Branice

Cześć działki nr
9/49
KW nr
OP1G/00025201/7

12 m 2
Dzbańce Osiedle

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)
(S) obszary zabudowy wsi
związane z rolnictwem

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

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Uwagi

Grunt pod garaż blaszany. Działka
posiada dostęp do drogi.

80,04 zł
+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

Część działki z przeznaczeniem na
taras.

15,60 zł
+ VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

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 02.04.2022 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 09.02.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.

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:

Działka nr 313/95
KW nr OP1G/00015097/1

0,2110 ha
Turków

Przeznaczenie w planie
(P)/ studium
(S)
(S) w części
obszary zabudowy wsi
związane
z rolnictwem,
w części obszary zieleni

Działka nr 368/1
KW nr OP1G/00002809/2

0,7400 ha
Włodzienin

(S) obszary
zieleni

Działki nr 370
KW nr OP1G/00011652/2

0,5500 ha
Włodzienin

Cześć działki nr
23/15
KW nr
OP1G/00033941/5

0,1046 ha
Michałkowice

Oznaczenie
działki i nr KW

Pow.
i położenie

(S) obszary
rolne

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

Uwagi

Działka zlokalizowanajest na skraju wsi
w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz
gruntów ornych. Kształt działki to regularny
wielokąt, niweleta lekko pochyła. Dojazd do
działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Część działki porośnięta drzewami
i krzewami. Działka obecnie nieużytkowana.
Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna
i wodociąg w ulicy.
Działki stanowiące tereny zieleni, położone
w pobliżu zabudowań wsi i w bezpośrednim
sąsiedztwie gruntów ornych. Kształt działek
średniokorzystny, nieregularny wielokąt,
rzeźba terenu lekko pochyła. Działka posiada
bezpośredni dojazd z drogi publicznej.

33 000,00 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT)

Sprzedaż
w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.

37 900,00 zł

Część działki z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

99,37 zł
(podlega zwolnieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki
Płatność do 30
września danego
roku.

Darowizna nieruchomości na
cel publiczny na
rzecz Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza
Opawskiego
w Głubczycach.
Dzierżawa nieruchomości na
okres 3 lat.

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 16.03.2022 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 23.02.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”.
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