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Strażacy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Branice
dzielacza, a z drugiej do prądownicy, z którą należało w jak najszybszym tempie przekroczyć linię mety.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w niedzielę 1 lipca 2018 r.
na stadionie Orła Branice odbyły się Gminne Zawody Sportowo
-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Branice. W tym roku rolę
gospodarza zawodów pełnili strażacy z OSP Lewice i Włodzienin. W zawodach startowało 14 drużyn w tym: - w grupie
„A” (seniorzy) – 6 drużyn polskich i 3 drużyny z Republiki Czeskiej, - w grupie „C” (kobiece drużyny pożarnicze) –2 drużyny
z Republiki Czeskiej, - w grupie HDP (Harcerskie Drużyny Pożarnicze): 1 drużyna chłopięca do 12 lat i 2 drużyny chłopięce
12-15 lat.

Łącznie w zawodach we wszystkich konkurencjach wzięło
udział 112 zawodników. Zawody rozpoczęły się zbiórką uczestniczących w nich drużyn, podczas której Wójt Gminy powitał
startujących oraz zaproszonych gości. Następnie Komendant
Gminny OSP – dh Józef Orłowski, złożył raport o gotowości zespołów do rywalizacji Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP – Sebastianowi Bacy, który dokonał oficjalnego otwarcia zawodów.

Po zakończeniu zmagań w sztafecie, rozpoczęła się druga
część zmagań – ćwiczenia bojowe. Rywalizacja w tej konkurencji polegała na uruchomieniu motopompy, jak najszybszym rozwinięciu i połączeniu węży, podaniu przez nie wody i wywróceniu strumieniem wody z prądownicy zestawu przygotowanych
słupków. Była to konkurencja niezwykle widowiskowa, która
w pełni zaprezentowała doskonałe wyszkolenie strażaków, tak
bardzo potrzebne podczas rzeczywistych akcji gaśniczych.
Ostatnią konkurencją zawodów był bezpośredni pojedynek najlepszej polskiej i czeskiej drużyny. W tym międzynarodowym
starciu, podobnie jak w rywalizacji z miejscowymi drużynami
zwycięstwo odniósł zespół Drżkowice.

Zawody składały się z dwóch konkurencji, sztafety pożarniczej 7x50m, oraz ćwiczeń bojowych, a o ostatecznej klasyfikacji
decydowała suma czasów uzyskanych w tych konkurencjach.
Pomimo pochmurnej pogody przez prawie trzy godziny, grupa
ok. 150 widzów zgromadzonych na stadionie miała okazję oglądać w akcji zmagania najlepszych przedstawicieli startujących
jednostek. Uczestnicy sztafety biegnąc mieli do wykonania następujące zadania: podłączenie węża do rozdzielacza, skok przez
płotek, skok przez imitację rowu z wodą, bieg po równoważni,
slalom między tyczkami i najtrudniejszą, a jednocześnie najbardziej widowiskową i wymagającą doskonałej kondycji fizycznej
przeszkodę – pokonanie drewnianej ściany. Na ostatnich, finiszowych metrach należało podłączyć wąż z jednej strony do roz-

Ponadto w tym roku odbyły się pokazowe ćwiczenia z udziałem sikawki konnej. Zaprezentowała to jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej z Bliszczyc.
Organizatorzy zapewnili wszystkim startującym, sędziom i zaproszonym gościom zimne napoje i doskonałą grochówkę, a widzowie mogli skorzystać z szerokiej oferty rozstawionych punk2
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HDP CHŁOPIĘCE 12-15 lat
I miejsce – Bliszczyce (32,20 sek.),

tów gastronomicznych. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
przez sędziego głównego, nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów oraz nagród zwycięzcom tegorocznych Gminnych Zawodów Pożarniczych. Nagrody wręczone zostały przez
Wójta Gminy Branice – Sebastiana Bacę, Komendanta Gminnego – Józefa Orłowskiego, oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach st. kpt. Waldemara Hołownię. Zwycięzcom zawodów gratulujemy, a wszystkim uczestnikom rywalizacji serdecznie dziękujemy za udział i trud włożony w przygotowanie do występu w zawodach.
Oficjalne wyniki zawodów.
Jednostki z Gminy Branice
Grupa ,,A” (seniorzy)
I miejsce – Bliszczyce I (91,66 sek.),

II miejsce – Wysoka (37,16sek.).
Jednostki z Republiki Czeskiej
Grupa ,,A” (seniorzy)
I miejsce – Drżkowice (96,21 sek.),
II miejsce – Halasovice (107,78 sek.),
III miejsce – Uvalno (125,32 sek.).

II miejsce – Bliszczyce II (94,24 sek.),
III miejsce – Wódka (96,03 sek.),

Grupa ,,C” (kobiece drużyny pożarnicze)
I miejsce – Halasovice (112,31 sek.),

IV miejsce – Wysoka (102,35 sek.),
V miejsce – Lewice (106,57 sek.),
VI miejsce – Jakubowice (125,03 sek.).

II miejsce – Vraclavʹek (167,12 sek.).

HDP CHŁOPIĘCE do lat 12
I miejsce – Lewice (51,38 sek.).

Rywalizacja Polsko – Czeska „Najlepsza drużyna”
I miejsce - Drżkowice (35,29 sek.),

II miejsce – Bliszczyce I (35,37 sec.).
Redakcja
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Inwestycje, remonty, modernizacje.
„Remont parkingu przy ul. Szpitalnej w Branicach”
Po ponad miesięcznym remoncie został udostępniony zmotoryzowanym całkowicie wyremontowany parking zlokalizowany
w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Parking przed remontem
Wjazd na parking po remoncie
Zakres wykonanych prac obejmował:
− mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1185 m2,
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna po zagęszczeniu na wysokość 8 cm) – 1185 m2,
− ułożenie krawężników betonowych wystających – 110,90 m,
− ułożenie krawężników betonowych najazdowych – 98,60 m,
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - 1185 m2.
Prace rozpoczęto: 28.05.2018 r.
Odbiór końcowy i udostępnienie parkingu: 9.07.2018 r..
Całkowity koszt wykonanych robót - 150 000,00 zł brutto.

Parking po remoncie
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W Wódce uczczono setną rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to dar krwi ludu w zwycięskiej wojnie z bolszewizmem i potopem
bezbożnictwa w 1920 roku, to 6 milionów zamordowanych i zabitych w czasie II wojny światowej.
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to Monte Casino i powstanie warszawskie.
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to katownie NKWD i SB to pawilon X na ul. Rakowieckiej
w Warszawie.
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to pamiętne październiki, grudnie i sierpnie minionych lat.
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to wreszcie papież św. Jan Paweł II.
Na koniec kazania zachęcił zgromadzonych:
Niech nasze dzisiejsze świętowanie będzie przepełnione radością tak jak radosne są serca tych przedszkolaków w pierwszej
ławce.
To najmłodsze pokolenie, które od nas uczy się miłości do Polski niech nam dorosłym udzieli tej dziecięcej prostoty i wiary, że
nie trzeba zbyt wiele by kochać zawsze i wszędzie Polskę. Niech
będzie w nas miłość szczera, prawdziwa i autentyczna do polskiej ziemi, do kraju biało czerwonych barw i orła w koronie.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się przed kościół, gdzie przy tablicy poświęconej Bohaterom naszej Ojczyzny odśpiewano Hymn Polski, a delegacje uczestniczących
w uroczystości władz samorządowych i organizacji społecznych
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Po krótkich przemówieniach
przedszkolaki w asyście Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy
i Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczka zasadziły dąb ku czci Marszałka Józefa Piłsudzkiego.

W dniu 24 czerwca 2018 roku odbyła się w Dzbańcach Osiedle uroczystość ku czci 100 rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Świętowanie rozpoczęło od mszy św., która była
koncelebrowana przez księży branickiego dekanatu. Uczestniczyli w niej mieszkańcy oraz samorządowcy naszej gminy, po-

wiatu i województwa. Największe wrażenie zrobiły na uczestniczących w Eucharystii przedszkolaki przebrane w stroje krakowskie, które wraz z kapłanami i służba liturgiczną w uroczystej procesji weszły do kościoła i brały udział w mszy św. siedząc w pierwszej ławce.
W czasie kazania ks. proboszcz Michał Pieńkowski zwrócił
uwagę że wolność i niepodległość oparta jest na historii:
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to dar krwi ludu ziemi poznańskiej. Tam przecież miało miejsce
jedyne w historii naszej ojczyzny zwycięskie powstanie, Powstanie Wielkopolskie, kolebka Piastów i naszej państwowości.
Historia ostatnich 100 lat Polski, Ojczyzny naszej umiłowanej,
to dar krwi ludu ziemi śląskiej i kolejne trzy powstania śląskie,
by polskie złoto, polski węgiel powrócił do macierzy.
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również recitalu przygotowanego przez Dominika Wąsik. Pięknie recytowane wiersze, z zaangażowaniem wykonane pieśni
i piosenki, zapowiadał prowadzący tą cześć artystyczną pan
Piotr Wiecha. Szczególną uwagę wszystkich, przykuł krakowiak
w wykonaniu przedszkolaków z Publicznego Przedszkola we
Włodzieninie.
Po programie artystycznym poczęstowano gości i przybyłych
mieszkańców naszej gminy grochówką, kiełbaskami z grilla
i frytkami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Bliszczyc i Włodzienina oraz pysznymi ciastami upieczonymi
przez panie z parafii Wódka i Posucice.
Świętowanie zakończyło się późnym popołudniem, a jego
uczestnicy zostali przez organizatorów zaproszeni na wieczór do
wspólnego oglądanie meczu i kibicowaniu reprezentacji Polski
w piłce nożnej, w przygotowanej w miejscu pikniku „strefie kibica”.
Organizatorzy serdecznie dziękują za przygotowanie tego
szczególnego dnia, w którym dziękowaliśmy za setną rocznicę
odzyskania Niepodległości przez Polskę panu wójtowi Sebastianowi Baca za podjęcie przedstawionej inicjatywy, paniom parującym w gminie za sprawne przygotowanie „pikniku niepodległościowego”, paniom które upiekły ciasta, zespołowi
„Uśmiech” za niepowtarzalną jak zawsze oprawę liturgiczną
w czasie mszy św., panu Piotrowi Wiecha za poprowadzenie
uroczystości przed kościołem i na boisku, mieszkańcom Dzbańce Osiedle za pomoc w pracach organizacyjnych i logistycznych, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, które zaprezentowały przepiękny program artystyczny i ich nauczycielom za
jego przygotowanie.
Organizatorzy szczególne podziękowania kierują za udział
w uroczystościach, za wspólną modlitwę o wolną, niepodległą
i suwerenną Polskę i za „bratnią wspólnotę stołu” wszystkim
przybyłym gościom, księżom i wiernym branickiego dekanatu.

Kolejnym punktem uroczystości był „piknik niepodległościowy” zorganizowany na pobliskim stadionie, na który zostali zaproszeni wszyscy zgromadzeni. Mogli oni tam podziwiać program o tematyce patriotycznej, przygotowany przez dzieci
i młodzież naszej gminy ze szkół podstawowych i gimnazjum.
W tej części uroczystości uczestniczący w pikniku wysłuchali

Organizatorzy
Foto: Andrzej Jeziorowski

VII Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce
Mnożenia o Puchar Dyrektora Szkoły we Włodzieninie
W pierwszych dniach czerwca po raz siódmy gościliśmy najlepszych i najszybszych matematyków z powiatu głubczyckiego. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły drużyny
z 9 szkół (34 uczniów). Pomysłodawczynią i organizatorką mistrzostw jest nauczycielka matematyki w naszej szkole – p. Wiesława Górecka. Program Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia
oparty jest na grach w karty matematyczne „Tabliczka Mnożenia”. Dzięki kartom nauka tabliczki mnożenia staje się niezwykłą, bardzo pożyteczną zabawą. Uczniowie rozgrywają
konkurencje – „ Błyskawica”,
„Wojna”, „Szybki Bill”
i „Krzyżak”.
W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyli:
I miejsce Szkoła Podstawowa we Włodzieninie.
II miejsce Zespół Szkół
w Bogdanowicach.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach.
W naszej drużynie zapanowała
wielka radość, ponieważ po

raz pierwsze zdobyliśmy pierwsze miejsce i puchar.
Mistrzostwa z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
Dziękujemy wszystkim za udział, miłą atmosferę i sportowe
emocje !
B. Lewandowska

6

Informator Branicki

Czas pracy, podróży i pożegnań we włodzienińskiej szkole
do McDonalds, gdzie każdy uczestnik wycieczki otrzymał zestaw Happy Meal. Wracając do autokaru podziwialiśmy przepiękne wąskie uliczki, dorożki i krakowskie kwiaciarki. Spróbowaliśmy również tradycyjnych krakowskich precli no i oczywiście nie obyło się bez lodów.
Z Krakowa udaliśmy się do Inwałdu do Parku Miniatur. Tam
skorzystaliśmy z różnych atrakcji, a na koniec zrobiliśmy mnóstwo zdjęć przy najciekawszych miniaturach budowli z całego
świata.

Konkurs „Mały humanista”
Po raz kolejny 05czerwca 2018r
odbył się powiatowy konkurs
klas I-III ”Mały Humanista”.
Tym razem w Szkole Podstawowej w Głubczycach. Wzięło w
nim udział 34 uczniów z całego
powiatu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III: Karolinka Trzebuniak, Karolinka
Sałacka i Julek Lichosik. Znamy już wyniki i możemy się pochwalić, że Karolinka Trzebuniak zajęła I miejsce w Powiecie, a Karolinka Sałacka była V.
Uczniów do konkursu przygotowała Małgorzata Sawicka. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Koniec roku szkolnego to także czas wycieczek klasowych, konkursów, pikników.

Pogoda nam pięknie dopisała. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni
wróciliśmy szczęśliwie do domu.

30 maja 2018r klasy I-III z wychowawczyniami: panią Krysią,
panią Bogusią, panią Gosią oraz panią Celiną i ks. Michałem
były na wycieczce w Krakowie i Inwałdzie.
W Krakowie zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu, Dzwon Zygmunta, Jamę Michalikową, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia ze
Smokiem wawelskim. Następnie Plantami przeszliśmy na ulicę
Franciszkańską pod okno papieskie i dalej na największy Rynek
w Europie. Na Rynku podziwialiśmy Kościół Mariacki, wysłuchaliśmy hejnału, kupiliśmy pamiątki w Sukiennicach, doszliśmy do Bramy Floriańskiej .W drodze powrotnej wstąpiliśmy

„Tak niedawno żeśmy się spotkali,
a już pożegnania nadszedł czas”……..
Uczniowie klasy III kończą pierwszy etap swojej edukacji,
dlatego dnia 18 czerwca2018r odbył się Piknik klasy III przygotowany przez rodziców i uczniów klasy. W przemiłej atmosferze, na świeżym powietrzu w obecności pana dyrektora szkoły
i przyszłej wychowawczyni kasy IV odbyło się pożegnanie
z wychowawczynią Małgorzatą Sawicką. Były kiełbaski z grilla,

smaczne ciasta i sałatki, odczytanie postanowień dzieci, oglądanie kroniki klas I-III, wspomnienia, gry i zabawy oraz wspólne
fotografie. Wychowawczyni podziękowała Rodzicom za wspaniałą współpracę i okazywaną pomoc.
Małgorzata Sawicka
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Żegnaj Przedszkole……
senki. Nasi Absolwenci – Marynarze również pięknie pożegnali
się z całym personelem i przedszkolem, prezentując swoje umiejętności, zdobyte przez lata w przedszkolu. Uroczystość minęła
w atmosferze śmiechu, zabawy i radości.

Każdy miesiąc w naszym przedszkolu jest oczywiście wesoły
i kolorowy, ale wiosną te kolory nabierają szczególnej barwy.
Bo kiedy zbliża się koniec roku szkolnego i przedszkolnego,
mamy jak zwykle mnóstwo okazji do kolorowego świętowania.
I tak początkiem maja świętowaliśmy urodziny naszego patrona - Jana Pawła II. Dzieci uczestniczyły w uroczystej Mszy
św. z tej okazji, śpiewały piosenki o Papieżu i jego ulubione pieśni. Przypomniały sobie też historię życia małego Karola. Potem
nadszedł czas na Dzień Rodziny. Wydarzenie to połączyło dwa
święta: Dzień Matki i Dzień Ojca. Podczas wizyty rodziców,
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, muzyczne,
taneczne, recytatorskie oraz plastyczne. Po części artystycznej
i wręczeniu upominków, nasi goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.
Oczywiście, ważnym wydarzeniem był Dzień Dziecka, który
upłynął nam na wesołej zabawie i miłych niespodziankach, które osłodziły nam to święto.

A na koniec oczywiście niezapomniana wycieczka do ZOO
w Ostrawie, mnóstwo atrakcji, dzikich zwierząt i świetnej zabawy, to tak na pożegnanie, bo…..

Jednym z najważniejszych dni w naszym przedszkolu był
11 czerwca, kiedy to nadszedł czas pożegnania naszych Starszaków. Tego ważnego zadania podjęły się młodsze dzieci –
5-latki, które pożegnały nasze „Madre Sówki”- odpływające do
szkoły w iście marynarsko - pirackim stylu. Nie zabrakło pięknych wierszy, tańców i mądrych rad zawartych w słowach pio-

Żegnaj Przedszkole, odpływamy do szkoły !
Nauczycielka Katolickiego Przedszkola

Pożegnania nadszedł czas…
„Bo lata miodowe powoli kończą się
i szkoła już do Was swe zaproszenie śle..."
Czas upływa nieubłaganie... Dzieci, które jeszcze niedawno
przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dnia 13 czerwca 2018 roku pożegnały się z przedszkolną przygodą.

Uroczystość tę dzieci uświetniły swoimi występami - podniosły
polonez, wiersze, piosenki i tańce - to wszystko, by wyrazić
swoją wdzięczność za trud, wysiłek i pracę pań włożoną w ich
wychowanie i edukację. Natomiast Rodzice, w podziękowaniu
złożyli na ręce Pani Dyrektor 8 drzewek, które będą rosły
w ogrodzie przedszkolnym. To już tradycja, dzięki której teren
wokół budynku jest pięknie zagospodarowany „na zielono”.

Na uroczystość zakończenia zostali zaproszeni wszyscy rodzice najstarszych przedszkolaków i cały personel przedszkola.
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Jak co roku, nasze dzieci, które odchodzą już do szkoły, mają nocleg w przedszkolu, tzw. „nockę w przedszkolu”.
Dzieci, przychodząc rano do przedszkola, przychodzą z całym ekwipunkiem.

Sukces branickiego biegacza
6.05.2018r., odbył się VIII-my Maraton Opolski. W imprezie wzięło udział ok.1200
zawodników. Zawody rozgrywano w następujących konkurencjach: maraton - 42 km
195 m, półmaraton, wyścig na wózkach na 10 km oraz sztafeta firmowa 4x 5 km.
W trakcie VIII-go Maratonu Opolskiego rozegrane zostały po raz pierwszy Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia
na Królewskim Dystansie
42km i 195 m. Przy pięknej
słonecznej pogodzie, na nowej trasie, zawodnik z naszej
gminy Paweł Zagórski zajął
II miejsce w Klasyfikacji Mistrzostw Polski Pracowników
służby Zdrowia. Osiągnięty
czas - 3:34:47 zapewnił mu
40 miejsce w klasyfikacji.
ogólnej
Gratulujemy!!!
Redakcja

I tym razem miało to miejsce. W tym
dniu na sześciolatków czekały różne
atrakcje. Oprócz zabaw, tańców, dzieci
udały się do pizzerii, a po smacznym posiłku, posadziły drzewka zakupione
przez rodziców, w czym pomogli im Zawodnicy ZRYW WYSOKA.

Serdecznie dziękujemy za pomoc! Po
całym dniu pełnym atrakcji czekała na
dzieci ostatnia niespodzianka - dyskoteka
w piżamach, ach co to był za bal.
Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera w sobie obietnicę kolejnej przygody, jaką jest dorastanie, jaką
są szkolne lata. Dlatego ze wzruszeniem
w sercach, ale i uśmiechem na ustach,
życzymy Wam drogie sześciolatki – POWODZENIA W SZKOLE!
Nauczycielki Publicznego Przedszkola
w Branicach
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Od 1 sierpnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry Start” na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
Aby usprawnić obsługę klienta i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków
przez dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2018 r. w/w wnioski
będą przyjmowane wg harmonogramu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach w okresie od
sierpnia 2017 do czerwca 2018 realizował Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Branice pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

MIEJSCOWOŚĆ

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko
UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały,
miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy) oraz dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
W okresie od września 2017 do maja 2018 do beneficjentów
trafiło 27 ton żywności. Łącznie z pomocy w ramach programu
skorzystało 220 rodzin tj. 525 osób z terenu Gminy Branice,
którym przekazano 1902 paczek. W ramach działań towarzyszących ww. Programu odbyły się również warsztaty kulinarnożywieniowe. Realizacja programu była możliwa dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach z Bankiem
Żywności w Opolu.
Aneta Kuziora
Kierownik OPS Branice

PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
składa serdeczne podziękowania właścicielowi
firmy Lemet
Panu Leonowi Pleśniak
za udostępnienie wózka widłowego w celu
rozładunku IV tury żywności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 Podprogram 2017.

DATA

1.

Bliszczyce

01.08.2018 r.

2.

Boboluszki

02.08.2018 r.

3.

Branice, ul. Szkolna, Szpitalna

03.08.2018 r.

4.

Branice, ul. Ogrodowa, Słoneczna

06.08.2018 r.

5.

Branice, ul. 1 Maja, Grunwaldzka,
Kościelna, Lwowska, Mickiewicza, Młyńska, Owocowa, Plac
Wolności, Plater, Pocztowa, Prusa,
Skłodowskiej, Słowackiego, Spadzista, Żymierskiego

07.08.2018 r

6.

Dzbańce

08.08.2018 r.

7.

Dzbańce-Osiedle

08.08.2018 r.

8.

Dzierżkowice

09.08.2018 r

9.

Gródczany

09.08.2018 r.

10.

Jabłonka

09.08.2018 r.

11.

Jakubowice

10.08.2018 r.

12.

Jędrychowice

10.08.2018 r.

13.

Lewice

13.08.2018 r.

14.

Michałkowice

14.08.2018 r.

15.

Niekazanice

16.08.2018 r.

16.

Niekazanice - Kałduny

16.08.2018 r.

17.

Posucice

17.08.2018 r.

18.

Turków

20.08.2018 r.

19.

Uciechowice

20.08.2018 r.

20.

Wiechowice

20.08.2018 r.

21.

Włodzienin

21.08.2018 r.

22.

Włodzienin-Kolonia

22.08.2018 r.

23.

Wódka

23.08.2018 r.

24.

Wysoka nr 1-119

24.08.2018 r.

25.

Wysoka nr 120 - 127

27.08.2018 r.
Aneta Kuziora
Kierownik OPS Branice
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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

5/2
0,0300 ha
KW nr
OP1G /
Uciechowice
00023926/1

814
0,0200 ha
KW nr
OP1G /
Bliszczyce
00033102/2

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka stanowi teren zagospo(S) teren zabu- darowany zielenią. Kształt dział3320,00 zł
Sprzedaż w formie przetardowany/ zain- ki korzystny, niweleta lekko po- + VAT według obowią- gu ustnego nieograniczochyła. Dojazd droga publiczna
westowany
zującej stawki
nego.
o nawierzchni asfaltowej.

Działka stanowi teren zagospo(S) teren zabu- darowany zielenią. Kształt dział2550,00 zł
Sprzedaż w formie przetarzabudowany/
ki średnio korzystny - wydłużo- + VAT według obowią- gu ustnego nieograniczozainwestowany ny wąski wielokąt. Dojazd droga
zującej stawki
nego.
o nawierzchni asfaltowej.

Lokal mieszkalny o pow.
użytko149/20
wej50,80m2;
pow. 0,0935 piwnica
(S) teren zabuha KW nr 7.13m2
dowany/
OP1G/
udział w grun- zainwestowany
00029035/0 cie 693/10000
Branice
ul. Słoneczna
5B

Lokal mieszkalny położony na
poddaszu budynku wielorodzinnego, składający się z 3 pokoi,
przedpokoju, spiżarni, kuchni i
łazienki z WC do mieszkania
przynależny piwnica. Posiada instalację wodną, elektryczną, gazową, kanalizację sanitarna i CO.

40 110,00 zł
podlega zwolnieniu
z podatku VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy.

(S) teren rolni- Grunt rolny (RII) kształt działki
czej przestrzeni korzystny, dojazd droga o naprodukcyjnej
wierzchni asfaltowej.

Czynsz roczny
1464,00 zł
podlega zwolnieniu
z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat (przedłużenie umowy
na rzecz poprzedniego
dzierżawcy).

(S) teren rolni- Grunt rolny (RII - 0.1200 i RIIIa
czej przestrzeni - 0.3800) kształt działki korzystprodukcyjnej
ny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny
250,00 zł
podlega zwolnieniu
z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat (przedłużenie umowy
na rzecz poprzedniego
dzierżawcy).

(S) teren rolni- Grunt z przeznaczeniem na cele
czej przestrzeni rolnicze. Kształt działki korzystprodukcyjnej
ny. Dojazd droga utwardzoną.

Czynsz roczny
20,00 zł
podlega zwolnieniu
z podatku VAT

Dzierżawa gruntu na okres
3 lat.

246/3
2,4400 ha
KW nr
OP1GBranice
/00021372/
8
556/1
0,5000 ha
KW nr
OP1G/Branice
00023893/0

161/96
0,0400 ha
KW nr
OP1G/Jakubowice
00025543/6

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 05.09.2018 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 16.08.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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