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Rajd samochodowy o Puchar Wójta Gminy Branice 
Kalendarz imprez sportowych w naszej gminie wzbogacił się 

o kolejne atrakcyjne wydarzenie. 
W niedzielę 18 paź-
dziernika rozegrana 
została 1 KSJ 
(Konkursowa Jazda 
Samochodem) o pu-
char Wójta Gminy 
Branice w ramach  
V Rundy Kierowcy 
Roku Opolszczyzny. 

Głównymi organizatorami imprezy był Automobilklub Opol-
ski oraz Gmina Branice. 

Pod gościnny dach swojego pałacu w Wysokiej, zawodników 
oraz Biuro imprezy przyjął pan Igor Machnik, który udostępnił 
swoje obiekty do pełnej obsługi zarówno serwisowej jak i orga-
nizacyjnej imprezy. 

Do udziału w zawodach zgłosiło się 26 załóg, z czego rywali-
zację ukończyło 20 zespołów. 

W zawodach uczestnicy startowali zarówno „rasowymi” sa-
mochodami rajdowymi jak Subaru Impreza, Audi Coupe Quat-
tro czy też Honda Civic Type-R, uterenowionymi SUV-ami – 
Toyota RAW4 (w tym przypadku dwie załogi z naszej gminy), 
jak i samochodami które przeciętnemu obserwatorowi nie koja-
rzą się raczej z samochodami rajdowymi, jak np. Citroen C1  
i C2, Peugeot 206, Fiat Cinquecento Sporting czy KIA Picanto 
CUP. Dzielnie na trasie poczynało sobie również Deawoo Tico.  

Załogi startujące tak różniącymi się samochodami, ze wzglądu 
na moc jak i rodzaj napędu startowały oczywiście w osobnych 
kategoriach. 

Honorowy start odbył się przed Urzędem gminy w Branicach, 
a na trasę „wypuszczali” zawodników Wójt Gminy Sebastian 
Baca i Kierownik zawodów Mateusz Kukurowski. 

Punkt startowy do właściwej rywalizacji usytuowany był poza 
miejscowością, na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków. 
Stąd załogi z pełną mocą i „rykiem” silnika wyruszały do zacię-
tej rywalizacji walcząc o każdy ułamek sekundy. Trasa przejaz-
du licząca ok. 10 km, wytyczona została przez malownicze tere-
ny naszej gminy i biegła szutrowymi i trawiastymi drogami  
z Branic do Boboluszek wzdłuż rzeki Opawy. 

Zagorzali miłośnicy sportów motorowych, dość licznie zgro-
madzeni mimo przenikliwego chłodu mogli oglądać efektowne 
przejazdy startujących załóg. A było co oglądać. Samochody 
mknące po szutrach pozostawiające za sobą spektakularne tuma-
ny kurzu, jazdę w poślizgach po mokrej trawie i efektowne 
„chopki” przy wyjściach ze wzniesień znajdujących się na trasie 
przejazdu. Nie obyło się niestety bez małych, na szczęście nie-

groźnych incydentów. Jedna z załóg wypadła z trasy  
i „wylądowała” bokiem swojego pojazdu w rowie. Po postawie-
niu auta na kołach, stan załogi i ich stalowego rumaka okazał się 
na tyle dobry, że po niewielkich naprawach dokonanych na 
miejscu i później w pit-stopie kontynuowali oni zawody i osta-
tecznie w dobrej kondycji dojechali do mety zawodów. 

Rywalizacja polegała na czterech przejazdach w pętli na tej sa-
mej trasie z przerwą w pit-stopie po przejechaniu każdego od-
cinka. O ostatecznej klasyfikacji decydowała suma czasów uzy-
skanych we wszystkich próbach. 

Uczestnikom rajdu doskonałe warunki do pracy i regeneracji 
sił po wyczerpującej rywalizacji zapewnił właściciel Pałacu  
w Wysokiej pan Igor Machnik. W stylowych pomieszczeniach 
pałacowego Spichlerza pracowała komisja sędziowska, a o pod-
niebienie utrudzonych załóg zadbały panie z pałacowej karczmy 
oferujące znakomity bigos i gorące napoje. 
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W zapadającym powoli zmroku do mety dojeżdżały ostatnie 
załogi, a do swojej pracy przystąpili sędziowie. 

W oczekiwaniu na ostateczne wyniki, przy dającym przyjemne 
ciepło ognisku był czas na wymianę wrażeń z całodziennej rywa-
lizacji, oraz można było z bliska przyjrzeć się wszystkim biorą-
cym udział samochodom zaparkowanym przy głównym wejściu 
do pałacu. 

I w końcu najważniejszy moment dnia – ogłoszenie wyników. 
W nastrojowych wnętrzach Pałacu, sędzia główny zawodów za-
prezentował końcowe rezultaty rywalizacji a zwycięzcom po-
szczególnych kategorii oraz triumfatorom rajdu w kategorii gene-
ralnej zostały wręczone puchary i nagrody. 

W kategorii generalnej zwyciężyła załoga Maciej Świeboda  
z pilotem Adrianem Szafertem jadący samochodem Subaru Im-
preza z Automobilklubu Częstochowskiego. 

Załogi z naszej gminy - Piotr Wieczosek z pilotem Wojciechem 
Pytel i Paweł Wieczorek z pilotem Jakubem Wojtuś, obie jadące 
samochodami Toyota RAW4 zajęły miejsca w środku stawki 
startujących ekip. 

Puchary zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Sebastian Baca, 
gospodarz Pałacu w Wysokiej Igor Machnik oraz przedstawiciele 
Automobilklubu opolskiego. 

Była to impreza ze wszech miar udana, pierwsza tego typu zor-
ganizowana na terenie naszej gminy, i jak mówił podczas jej za-
kończenia Dyrektor imprezy Mateusz Kukurowski, być może 

stanie się ona wydarzeniem cyklicznym, bądź odcinki wyścigo-
we rozgrywane na terenie naszej gminy zostaną włączone  
w skład rajdu o większym zasięgu terytorialnym. 

Gratulacje dla zwycięzców, wszystkich uczestników i organiza-
torów. 

Fotorelacja z rajdu jest zamieszczona na FB Gminy Branice 

Redakcja 
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Projekt zakończony 
W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy w Uciechowicach 

projekt pn.: „Z historią i tradycją za pan brat”, którego głównym 
celem była aktywna integracja mieszkańców sołectwa Uciecho-
wice poprzez organizację spotkań/warsztatów związanych z hi-
storią, tradycją i kulturą miejscowości. 

W ramach projektu zorganizowanych zostały 3 spotkania oraz 
impreza podsumowująca projekt; uszyte zostały stroje, w któ-
rych będziemy jeździć np. na dożynki oraz wydane zostały wi-
dokówki i magnesy. 

W trakcie pierwszego spotkania poznaliśmy historię i cieka-
wostki związane z naszą miejscowością, które przedstawił nam 
nasz lokalnych historyk pan Benedykt Pospiszyl. Dzięki przy-
niesionym na to spotkanie materiałom źródłowym, zdjęciom  
i innym pamiątkom mogliśmy się dowiedzieć, kto mieszkał kie-
dyś w poszczególnych domach, jak kiedyś wyglądały ulice i bu-
dynki naszej miejscowości, a dzięki starym nagraniom mogli-
śmy poznać język, którym kiedyś posługiwali się mieszkańcy. 

Drugie spotkanie stało pod znakiem tradycji i zwyczajów kul-
tywowanych kiedyś i dziś na naszym terenie. Mieszkańcy wspo-
minali jak kiedyś obchodziło się np. dożynki czy wesela oraz ja-

kie zwyczaje wiązały się z obchodami świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy. Przyniesione stare fotografie i książki pozwoliły 
nam zobaczyć stroje jakie kiedyś noszono oraz poznać modlitwy 
i kolędy, które wywodzą się z Uciechowic. Spotkanie zakończy-
ło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, gdyż obyło 
się 11 listopada w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. 

Trzecie spotkanie było spotkaniem warsztatowym, podczas 
którego panie przygotowały tradycyjny uciecho wicki bigos oraz 
upiekły tzw. „Maultasche”. 

Tych i innych pyszności mogliśmy spróbować podczas ostat-
niego spotkania, którym była impreza podsumowująca projekt. 
Podczas niej rozstrzygnięty został, ogłoszony w ramach realiza-
cji projektu, konkurs fotograficzny, a najlepsze fotografie znala-
zły swoje miejsce na wydanych pocztówkach. Mieszkańcy tego 
dnia mogli przetestować swoją wiedzę w konkursie wiedzy  
o Uciechowicach lub też spróbować swoich sił w turnieju tenisa 
stołowego. Wszyscy uczestnicy konkursów i turnieju nagrodzeni 
zostali atrakcyjnymi nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. 

W trakcie spotkania obył się również mini pokaz mody, pod-
czas którego zaprezentowane zostały uszyte w ramach realizacji 
projektu stroje. 
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Szkoła Podstawowa we Włodzieninie 

„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” 

Dzięki zebranym informacjom doty-
czącym historii i tradycji naszej miej-
scowości mogliśmy rozpocząć tworze-
nie wioskowej kroniki. 

Każdy uczestnik spotkań, a także 
wszyscy mieszkańcy naszego sołectwa 
otrzymali wydane w ramach realizacji 
projektu widokówki. 

Cały projekt dofinansowany został ze 
środków Programy Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich oraz ze środków Samo-
rządu Województwa Opolskiego. 

Beata Nowak  

Pod tym hasłem zakończyliśmy projekt edukacyjno – histo-
ryczny realizowany od kwietnia tego roku. Zadania realizowane 
w projekcie to: 

− Ankieta na temat postaw patriotycznych, 

− Ogólnoszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, 

− Zielona Szkoła -Piękna nasza Polska cała- walory przyrodni-
czo -  historyczne Jury krakowsko-częstochowskiej, 

− Konkurs recytatorski „Polska-Nasza Ojczyzna”, 

− Rowerowy Rajd Niepodległości 

− Konkurs na plakat z okazji 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości 

− Wyjazd do Auschwitz-Birkenau byłego nazistowskiego obo-
zu koncentracyjnego, 

− Wyjazd do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach. 

Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce 09.11.2018  
i zostało uświetnione występami uczniów naszej szkoły oraz 
wystawą prac konkursowych. Po wrażeniach artystycznych na 
uczniów czekały przygotowane na grillu kiełbaski, były pyszne 
bo kolejka była bardzo długa.  



Informator Branicki  

6 

Wszystkiego najlepszego Polsko! 

Następnie uroczystym przemarszem udaliśmy się pod kościół 
św. Mikołaja, gdzie wywieszono na wieży flagę narodową a o 
godzinie 11.11 odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy. Było uro-
czyście i dostojnie. Chwile te na pewno zapadną w pamięci 
uczniów, tym bardziej, że taka okazja zdarza się tylko raz w ży-
ciu.  

„KOLEJNYCH STU LAT ŻYCZYMY NASZEJ KOCHA-

NEJ OJCZYŹNIE POLSCE” 

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWO-

WEJ WE WŁODZIENINIE 

Roman Kowalczyk 

Pod takim hasłem dnia 9 listopada odbyły się w Szkole Pod-
stawowej w Branicach obchody „100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości”. Na początku uroczystości o godz. 11.11 
zebraliśmy się w hali sportowej, aby wspólnie odśpiewać hymn 
narodowy. Przyłączyliśmy się więc do ogólnopolskiego bicia re-
kordu w śpiewaniu hymnu. Jak nam poszło? O tym można się 
przekonać, oglądając relację na szkolnym Facebooku. 

Następnie wraz z zaproszonymi gośćmi przeszliśmy do sali 
gimnastycznej, gdzie wszystkich przywitała Pani Dyrektor Ze-
nobia Majewska.  

Po tym wstępie obejrzeliśmy przedstawienie, łączące słowo, 
piosenkę, taniec i prezentację multimedialną. Montaż ten przy-

pomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich 100 lat historii 
Polski, które wpłynęły na współczesny obraz naszej Ojczyzny. 
Z ciekawością oglądaliśmy slajdy, przedstawiające kolejki po 
masło, kartki na żywność. Zaś goście z nostalgią nucili piosenkę 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”.  

Po uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, a goście zostali 
zaproszeni na skromny poczęstunek. Wspominano wtedy te wy-
darzenia, których byliśmy świadkami. A niejednemu nasuwały 
się wielokrotnie powtarzane słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy…” 

Agnieszka Lisiak 

nauczycielka SP w Branicach 
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100 lat Niepodległej w Bliszczycach 
W dniu 11.11.2018 r. mieszkańcy 

Bliszczyc w sposób szczególny pragnęli 
uczcić 100. rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą, której przewod-
niczył ks. Marek Wcisło. Obecni też byli 
druhowie OSP ze swoim sztandarem oraz 
harcerze. O godz. 12.00 w samo połu-
dnie, łącząc się ze wszystkimi Polakami 
został odśpiewany Hymn Polski. Po za-
kończeniu uroczystej sumy w intencji Na-
rodu i Ojczyzny wszyscy udali się na plac 
kościelny, gdzie został przygotowany 
obelisk z głazów kamiennych ku czci pa-
mięci Ofiar Mordu Katyńskiego oraz Ka-
tastrofy Smoleńskiej. Pod głazami zostały 
umieszczone pojemniki z ziemią przy-
wiezioną z Katynia i Smoleńska. 

Bogusława Cykowska 

Gdy nadszedł Dzień Wolności 
Patriotyzm to bardzo trudne pojęcie, szczególnie dla dzieci. 

Słowo to oznacza miłość do własnego kraju, znajomość jego hi-
storii i tradycji oraz szacunek dla przodków i rodaków. Patrioty-
zmu uczymy się już od najmłodszych lat w domu i przedszkolu. 
Wszystkie grupy z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 

realizowały tematykę z zakresu edukacji patriotycznej- dzieci 
poznawały barwy flagi narodowej, rysowały białego orła na 
czerwonym tle godła i uczyły się słów hymnu narodowego. Na-
uczycielki na zajęciach dydaktycznych opowiadały o historii 
Polski i uczyły, że z wielu wydarzeń i wielu Polaków możemy 
być dumni. Tygodniowe starania zaowocowały uroczystą Aka-
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Aktywny październik w Katolickim Przedszkolu  

demią Patriotyczną pod hasłem „Gdy nadszedł Dzień Wolno-
ści!”, w której przedszkolacy wraz z zaproszonymi gośćmi 
uczcili 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
W bogatym programie artystycznym nie zabrakło wzniosłych 
wierszy, hymnu narodowego, pieśni patriotycznych i skocznego 
krakowiaka. Mamy nadzieję, że ten dzień przypomniał wszyst-
kim o naszej tożsamości narodowej i zachęcił do dalszego cele-
browania 11 listopada.  

 Drugim ważnym wydarzeniem w życiu naszego przedszkola 
był dzień uroczystego Pasowania na Przedszkolaka. Uroczystość 
rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej części artystycznej,  

w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności - dając tym 
samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wier-
szyki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej, dzieci 
obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każde-
go dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być 
dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor Danuta 
Krupa dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 
przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz książeczkę. Mi-
łym zakończeniem tego dnia, były odwiedziny pana Kacpra z te-
atrzykiem kukiełkowym.  

Barbara Pytel z Przedszkola we Włodzieninie 

W słoneczną sobotę, 13 października, Siostry Maryi Niepoka-
lanej świętowały 120 lat pobytu i posługi w Branicach. Na tym 
wydarzeniu nie zabrakło także Przedszkolaków z Katolickiego 
Przedszkola i ich Rodzin, które włączyły się we wspólne dzięk-
czynienie Bogu i ludziom za dar tego czasu. Dzieci na ten dzień 
przygotowały piękny występ i zaśpiewały swoje ulubione pio-
senki. 

Październik jest miesiącem poświęconym Marii i różańcowi. 
W tym miesiącu także obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru pa-
pieża Jana Pawła II, patrona naszego przedszkola. Wspólnie  
z dzieci modliliśmy się i śpiewaliśmy w pięknie odnowionej ka-
plicy. W kolejnych tygodniach października nasze przedszkolaki 
na zajęciach dowiedziały się, jak powstaje chleb-czyli „od zia-
renka do bochenka”. Dzieci zapoznały się z kolejnymi etapami 
produkcji chleba i zrozumiały, że jest on symbolem pracy wielu 
ludzi: rolnika, młynarza i piekarza. Degustowały różne rodzaje 
pieczywa, następnie własnoręcznie wykonały z masy solnej ro-
galiki, bułeczki i chlebki.  

Kolejną atrakcją dla przedszkolaków była wyprawa na wieś do 
Folwarku Pałacowego w Wysokiej, dostarczyła ona dzieciom 
mnóstwo radości. Zaopatrzone przez rodziców w zdrowe sma-
kołyki dla zwierząt miały dużo pracy, aby je nakarmić. Przed-
szkolaki miały okazję zobaczyć pawie, kozy, owce, gęsi, kury, 
piękne konie oraz krowy z kudłatą sierścią. Bardzo dziękujemy 
przewodniczce po gospodarstwie pani Teresie i właścicielowi 



Informator Branicki  

9 

Braniccy harcerze uczcili pamięć poległych Polaków 

Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej - Głubczyce 2018 

panu Igorowi Machnikowi za udostępnie-
nie nam takich atrakcji. Chociaż zwiedza-
liśmy tylko część zewnętrzną pałacu i go-
spodarstwo, to bardzo nam się podobało  
i jeszcze nie raz tam wrócimy. Jak co roku 
przedszkolaki przed dniem Wszystkich 
Świętych zapaliły znicze na cmentarzu  
i pomodliły się za dusze zmarłych, wie-
działy również jak zachować się w takim 
miejscu.  

Tak zakończył się miesiąc październik, 
ciekawe co nas jeszcze spotka…  

Nauczyciele Katolickiego Przedszkola  

14 listopada 2018r w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Głubczycach odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej pod 
hasłem „Z przeszłością w przyszłość”.  

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: uczniowie klas I-IV, 
V - VIII, III Gimnazjum i szkół średnich. Nasi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Branicach brali udział we wszystkich 
kategoriach. 

Solistki - Milena Ball - klasa III SP, Marika Pawluś - klasa V, 
Amelia Lipa- klasa VIII i Magdalena Mrozowicz – klasa III 
Gimnazjum.  

Zespoły: MINI SZAG -  Milena Alker, Monika Gramatyka, 
Paulina Jamrozik, Julia Lisiak, Milena Nawaryńska, Marika 
Pawluś, Zuzanna Suzańska oraz Milena Tokarz. 

SZAG - Emilia Czechowicz, Amelia Lipa, Magdalena Mrozo-
wicz, Oliwia Pawęska, Zuzanna Proskurnicka, Szymon Suliga, 
Mirela Telega oraz Dawid Herbut. 

Za wykonanie piosenki patriotycznej upamiętniającej ważne 
wydarzenia z dziejów Polski zespół wokalny SZAG zdobył  

I miejsce. 

Solistki: Amelia Lipa – III miejsce, Magdalena Mrozowicz- 

III miejsce. 

Pozostali uczestnicy uzyskali dyplom za udział w popularyza-
cji pieśni o tematyce patriotycznej. Młodych artystów nagrodzo-
no licznymi brawami. 

Jadwiga Misiurka 

 Dla uczczenia   100-nej  rocznicy odzyskania  Niepodległości  
przez Polskę, grupa harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Brani-
cach zapaliła symboliczne znicze na grobie  Polaków poległych 

w 1939r. w przygranicznej wiosce Skrochovice w Czechach . 
Z harcerskim Czuwaj! 

Jolanta Dudek 
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8 listopada – Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia  

i Gotowania  - „ŚNIADANIE DAJE MOC” 

Kochani, dnia 18 października 2018 po raz już kolejny odwie-
dziliśmy nasza drugą Placówkę „Cegiełkę” w Opolu. Po raz ko-
lejny, to znaczy dopiero drugi raz, ale jest naszym pragnieniem i 
zamysłem aby uczynić z naszych odwiedzin dobra tradycję. 
Ufamy, że uda nam się ją praktykować. 

Tym razem spotkanie było wyjątkowe. Wyjątkowi towarzy-
szyli nam goście. Grupa dzieci z Placówki Středisko volného ča-
su w Krnovie z którą realizujemy projekt o którym często wspo-
minamy. „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko/Czeskiego - 
Branice/Krnów” jest konkursem grantowym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych FORUM POLSKO-CZESKIE NA 
RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ 
WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018. 

Czy nasze doroczne spotkania w Cegiełce staną się już tradycją? 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci 
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji  
i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!  

W tym roku, po raz pierwszy nasza szkoła wspólnie ze szkoła-
mi z całej Polski wzięła udział w projekcie „Śniadanie Daje 
Moc”.  

W ramach tego projektu uczniowie klas 1-3 zapoznali się z za-
sadami zdrowego odżywiania. 8 listopada, w dniu Europejskie-
go Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, dzieci z edukacji 
wczesnoszkolnej spotkały się w stołówce szkolnej by przygoto-

wać śniadanie. Wszystkie dzieci stanęły na wysokości zadania. 
Z przyniesionych zdrowych produktów samodzielnie wykonały 
zdrowe i smaczne kanapki. Wykonując przeróżne kompozycje 
prześcigały się w pomysłach na najciekawszą kanapeczkę. Śnia-
danie dostarczyło dzieciom wiele satysfakcji i radości. 

Jolanta Misiurka 



Informator Branicki  

11 

Braniccy unihokeiści  
W październiku odbyły się powiatowe 

rozgrywki w unihokeja dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych i klas gimna-
zjalnych. Nasi uczniowie zapewnili sobie 
udział w półfinale wojewódzkim we 
wszystkich kategoriach wiekowych. 

6 listopada dziewczęta klas gimnazjal-
nych wygrały półfinał pokonując drużyny 
z Kędzierzyna – Koźla, Łambinowic oraz 
Graczy. 

9 listopada chłopcy z klas 4-6 wygrali 
swój półfinał pokonując drużyny z Krap-
kowic, Skoroszyc, Prudnika, Kędzierzyna 
– Koźla i Domecka.  

13 listopada odbył się Finał Wojewódz-
ki w Unihokeju Dziewcząt, który rozgry-
wany był w Niemodlinie. Nasza drużyna 

wywalczyła brąz plasując się na trzecim 
miejscu wśród wszystkich szkół woje-
wództwa opolskiego. 

Skład drużyny dziewcząt: Amelia Lipa, 

Natalia Zyznawska, Emilia Heba, Mał-

gorzata Bedryj, Wiktoria Margiel, Zu-

zanna Blicharz, Ewa Wichrzyńska, Ka-

tarzyna Zacharska, Julia Morawiec, 

Alicja Chojnacka, Nicola Gebauer. 

Skład drużyny chłopców: Oskar 

Wierzbicki, Oskar Sipel, Tomasz Mod-

zelewski, Marcel Nowak, Tomasz 

Grządziel, Sebastian Kujawa, Bartosz 

Herbut, Borys Lenartowicz, Mateusz 

Hawron, Szymon Rzeszowski. 

Opiekunami drużyn są Joanna Książek  
i Łukasz Kędzierski.  

Piotr Wiecha 

Czas Spotkania z drugim człowiekiem to zawsze dobry czas, 
dlatego warto w niego inwestować. Nasi Przyjaciele  
z „Cegiełki” przywitali nas pyszną pizzą i pokazali nam jak  
u nich na co dzień wygląda „Cegiełkowe” życie. Następnie 
wszyscy razem poszliśmy do kręgielni, gdzie udało nam się bić 

rekordy w zbijaniu kręgli. Zmęczeni ale pełni dobrych wrażeń  
w drodze powrotnej odwiedziliśmy to co dzieci chyba jednak lu-
bią najbardziej – MacDonalds. Z serca dziękujemy Kadrze  
z Opola - Siostrze Racheli, Aleksandrze, Marlenie oraz Paniom 
z Czeskiej ekipy - Pani Soňi jej Mamie oraz Pani Teresce. Dzię-
kujemy także wszystkim dzieciom, gdyby nie one nie odbyło by 
się Spotkanie a w tym tkwi sens… 

Magda Gumienna s. Daniela 
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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. 774868250 wew. 20 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 po-

łożenie 
 

Przeznacze-

nie w planie 

(P)/studium 

(S) 

opis Termin 

przetargu 

Cena 
wywoław-

cza do 

przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

814 
 
KW nr 
OP1G / 
00033102/2  

0.0200 ha 
 
Bliszczy-
ce 

(S) teren za-
zabudowany/ 
zainwestowa-
ny. 

Działka stanowi teren za-
gospodarowany zielenią. 
Kształt działki średnio ko-
rzystny- wydłużony wąski 
wielokąt. Dojazd drogą  
o nawierzchni asfaltowej. 

27.12.2018 
  
godz.10:00 

2550,00 zł 
podlega 

zwolnieniu 
z podatku 

VAT 

260.00 zł 
  
wpłata do 
21.12.2018 

Sprzedaż w for-
mie I przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

Część działki 
357 

KW nr OP1-
G/00023893/
0 

1,0334 ha 

Bliszczy-
ce 

(S) teren  
rolniczej 
przestrzeni 
produkcyjnej. 

Grunt rolny RII dojazd 
drogą gruntową, kształt 
działki korzystny. 

03.01.2019 
  
godz.10:00 

  

650,00 zł  
na rok pod-
lega zwol-

nieniu z po-
datku VAT 

100,00 zł 
 
wpłata do 
29.12.2018 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

5/2 , 

KW nr 
OP1G / 
00023926/1 

0,0300 ha 

Uciecho-
wice 

(S) teren  
zabudowany/ 
zainwestowa-
ny. 

Działka stanowi teren za-
gospodarowany zielenią. 
Kształt działki korzystny, 
niweleta lekko pochyła. 
Dojazd droga publiczna o 
nawierzchni asfaltowej. 

28.12.2018 
  
godz.10:00 

1660,00 zł 
+ VAT  
według 

obowiązują-
cej stawki 

200.00 zł 
  
wpłata do 
20.12.2018 

Sprzedaż w for-
mie I przetargu 
ustnego ograni-
czonego do wła-
ścicieli działek 4  
i 5/1 AM 2  
w Uciechowicach 

136/2 

KW nr OP1-
G/00022699/
3 

Grunt: 
0,0355 ha 

Budynek: 
65,20 m2 

Jabłonka 

(S) teren  
zabudowany/ 
zainwestowa-
ny. 

Działka z budynkiem 
użytkowanym niegdyś ja-
ko sklep. Stan techniczny 
budynku określa się jako 
zły stopień zużycia wyno-
si 70% działka zaniedbana 
częściowo porośnięta sa-
mosiejkami. W pobliżu 
działki wodociąg, do bu-
dynku, posiada instalację 
elektryczną w bardzo 
złym stanie technicznym. 

28.12.2018 
  
godz.11:00 

12000,00  zł 
+ VAT  
według 

obowiązują-
cej stawki 

2000.00 zł 
  
wpłata do 
20.12.2018 

Sprzedaż w for-
mie I przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 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: 

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 28.12.2018 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.12.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie (nr 

działki ) i KW 
Pow. i po-

łożenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

316/4 
KW nr OP1G/ 00-
035899/9 

pow. 
0,4600 ha 
 
Posucice 

(S) teren rolniczej 
przestrzeni pro-
dukcyjnej. 

Działka przeznaczona pod zabudowę 
(Bp) położona około 750 m od zabudo-
wań wsi Branice. Kształt działki ko-
rzystny regularny wielokąt, porośnięta 
dziko rosnącymi krzewami i drzewami, 
posiada dostęp do drogi wojewódzkiej 
co ogranicza zabudowę w przedniej czę-
ści nieruchomości. Działka nie jest 
uzbrojona. 

39 000,00 zł  + 
VAT  

wg obowiązującej 
stawki. 

Sprzedaż w try-
bie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 
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Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Branice 

Instytucje i osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg: 
Drogi wojewódzkie. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81 
Drogi Powiatowe. 
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach – Bogusław Maciaszczyk – tel. 605 528 780 
Drogi Gminne. 
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080 


