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Inwestycje, remonty, modernizacje 

W ramach dwóch projektów: „Budowa placów zabaw wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Jakubowice 

i Wysoka.” oraz „Budowa placów zabaw wraz z zagospodaro-

waniem terenu w miejscowościach: Lewice i Wódka.” w czasie 

tegorocznych wakacji powstały i zostały oddane mieszkańcom 

naszej gminy do użytku 4 nowoczesne, estetyczne i bezpieczne 

place zabaw. Projekty zostały zrealizowane ze środków Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-

wy LEADER”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie opera-

cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność. 
Celem obu projektów było stworzenie bazy rekreacyjno-

wypoczynkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez bu-

dowę placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu  

w 4 miejscowościach w Gminie Branice: Jakubowice, Lewice, 

Wódka i Wysoka. We wszystkich 4 miejscowościach, zgodnie  

z wcześniej wykonanymi projektami wykonano place zabaw  

z bezpieczną powierzchnią z drobnego piasku oraz zakupiono  

i zamontowano nowoczesne i funkcjonalne, a przede wszystkim 

o cieszącej oczy kolorystyce urządzenia zabawowe. W stosunku 

do poprzednich placów zabaw, te najnowsze zostały wzbogaco-

ne o zestawy urządzeń do treningu siłowego, a place zabaw  

w Jakubowicach i Wódce dodatkowo o zjeżdżalnie linowe o du-

żej rozpiętości. Ponadto w miejscowościach Lewice, Wódka  

i Wysoka, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo placów zabaw  

z ruchliwymi drogami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeń-
stwa korzystających z placów zabaw wykonano solidne i este-

tyczne ogrodzenia. W Wódce plac zabaw wzbogacił się dodat-

kowo powierzchnie utwardzoną kostką pod altaną. 

Plac zabaw w Jakubowicach 
Koszt placu zabaw w Jakubowicach - 99 007,76 zł. 

Plac zabaw w Lewicach 

Nowe place zabaw 
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Koszt placu zabaw w Lewicach - 90 144,66 zł.,  

Plac zabaw w Wódce 

Koszt placu zabaw w Wódce - 109 262,86 zł. 

Plac zabaw w Wysokiej 

Koszt placu zabaw w Wysokiej - 106 516,55 zł.  

Łączny koszt wszystkich placów zabaw to kwota 404 119,93 

zł. brutto, z czego dofinansowanie wynosi 209 478,13 zł.  

Pozostała część w kwocie 195 453,70 zł. to wkład własny Gmi-

ny Branice. 

Redakcja 
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W lipcu w Lewicach zakończono pierwszy etap remontu drogi 

gminnej, która spełnia rolę drogi dojazdowej do położonych 

wzdłuż niej posesji. Stara, częściowo wybrukowana nawierzch-

nia która po większych opadach deszczy zamieniała się w trud-

no przejezdne śliskie grzęzawisko, została zamieniona na na-

wierzchnię pokrytą dywanikiem asfaltowym. 

W drugim etapie remontu, droga ta zostanie przedłużona o na-

stępne 350 m i otrzyma nawierzchnię identyczną jak już ukoń-
czony odcinek. 

Zakres wykonanych robót. 

− mechaniczne wykonanie koryta na szerokości jezdni  

- 1560 m2, 

− podbudowa z kruszywa łamanego - 1560 m2,  

− mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy tłuczniowej - 1560m2,  

− nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-

wych - warstwa wiążąca asfaltowa i ścieralna - 1560m2,  

− pobocza szerokości 2 x 0,5 - 520 m2. 

Całkowity koszt wykonanych robót to kwota 152 603,64 zł. 

brutto. 

Na zdjęciach poniżej droga po remoncie. 

Redakcja 

Remont drogi gminnej w Lewicach 

Stan nawierzchni przed remontem 

Droga w trakcie remontu 

Droga w trakcie remontu 
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Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP współfinansowane-
go ze środków Funduszu Sprawiedliwości 

25 lipca 2018 r w Urzędzie Gminy Branice odbyło się przeka-

zanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP, które 

było finalnym etapem podjętych wcześniejszych działań. Roz-

poczęły się one zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jed-

nostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa opol-

skiego do składania wniosków w ramach VII naboru wniosków 

na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawie-

dliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie  

i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzyw-

dzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jed-

nostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związa-

nych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 

i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestęp-

stwem na rok 2018”. W ramach naboru istniała możliwość uzy-

skania wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do 

udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych 

i innego sprzętu z wyłączeniem pojazdów. 

Cztery jednostki OSP z terenu Gminy Branice otrzymały spe-

cjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia o łącznej warto-

ści 57 929,29 zł. 

Wójt Gminy Sebastian Baca - Prezes Zarządu Oddziału Gmin-

nego ZOSP RP w Branicach w asyście Komendanta Gminnego 

Józefa Orłowskiego przekazał zakupiony sprzęt na ręce przed-

stawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Jednostka OSP Bliszczyce i Wysoka otrzymały dwa wysokiej 

klasy defibrylatory Philips Frx (zestaw z baterią i elektrodami), 

dwa zestawy medyczne - torby PSP-R1 z deskami ortopedycz-

nymi i zestawami szyn typu Kramera o łącznej warto 

ści -28 700,00 zł. 

Jednostka OSP Branice otrzymała piłę ratowniczą MULTI - 

CUT 16 do szyb klejonych i innych oraz 

zestaw podpór do stabilizacji pojazdów  

o łącznej wartości -17 440,00 zł. 

Jednostka OSP Lewice otrzymała za-

bezpieczenie Air Bag Safe I - poduszki 

kierowcy oraz zestaw podpór do stabili-

zacji pojazdów o łącznej wartości  

-11 789,29 zł. 

Zadanie współfinansowano ze środ-

ków Funduszu Sprawiedliwości  

w 99%, którego dysponentem jest Mi-

nister Sprawiedliwości - w wysokości 

57 350,00zł. 

Wkład własny Gminy Branice  

1% - 579,29 zł. 

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie 

Branice realizacji zadań z Funduszy Sprawiedliwości i Ministra 

Sprawiedliwości, sprzęt został opatrzony logami Funduszy Spra-

wiedliwości i Ministra Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzu-

lą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. 

Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na miejscu wy-

padków i często to od ich natychmiastowej pomocy zależy zdro-

wie i życie poszkodowanych. Sprzęt, o jaki wzbogaciły się jed-

nostki OSP z naszej gminy, stawia przed strażakami nowe wy-

magania w zakresie doskonalenia umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy, i z pewnością przyczyni się do poprawy 

efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas 

udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków 

w sytuacjach kryzysowych ratujących ludzkie życie . 

Danuta Walecka 
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IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej 

Amatorów w skokach przez przeszkody 
W pierwszą sobotę i niedzielę sierpnia, w Zespole Pałacowo-

Parkowym w Wysokiej odbyły się już po raz czwarty Mistrzo-

stwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez przeszko-

dy oraz towarzyszący temu wydarzeniu Jarmark Pałacowy. Or-

ganizatorem imprezy była fundacja „Pałac Wysoka” z panem 

Igorem Machnikiem na czele. Współorganizatorami była Gmina 

Branice i firma Budicon Katowice. Swym patronatem wydarze-

nie objęli: Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Po-

wiatu Głubczyckiego oraz Starostka obce Neplachovice 

(Burmistrz Neplachowic). Największym sponsorem imprezy by-

ła firma TOP-FARM z Głubczyc. 

W tegorocznych mistrzostwach brała udział największa jak do 

tej pory liczba uczestników. 

W dwudniowej rywalizacji wzięły udział 52 pary zawodni-

ków, zarówno reprezentujących kluby jeździeckie jak i zawod-

nicy indywidualni. Po raz pierwszy również impreza miała cha-

rakter międzynarodowy. W zawodach wystąpiło pięć amazonek 

z Czech. 

W tym roku zanotowano również rekordową liczbę przejaz-

dów - ponad dwieście. 

Zawodnicy rywalizowali w sześciu kategoriach: „Moje pierw-

sze zawody”- rywalizacja w skokach dla najmłodszych, oraz  

w skokach przez przeszkody o wysokości przeszkód do 60, 70. 

80, 90 i100 cm - OPEN. 

W każdej konkurencji triumfatorzy rywalizacji otrzymywali 

szarfę ufundowaną przez Wójta Gminy Branice i puchar, które-

go z kolei fundatorem Starosta Powiatu Głubczyckiego. Zdo-

bywcy 2 i 3 miejsca nagradzani byli pucharami fundacji „Pałac 

Wysoka”. Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca otrzymywali 

również nagrody rzeczowe od sponsorów imprezy. Konie, jako 

pełnoprawni, a właściwie najważniejsi członkowie każdej par 

otrzymały piękne kolorowe „flo” w barwach narodowych. 

Nagrody zwycięzcom wręczali: Igor Machnik - organizator i 

właściciel Pałacu Wysoka, Sebastian Baca - Wójt Gminy Brani-

ce, Dana Schreierová - Starosta Neplachowic, Benedykt Pospi-

szyl – radny powiatu głubczyckiego w imieniu Starosty Głub-

czyckiego, Dominika Stan - sędzia główny zawodów oraz Ma-

rek Kiszczyk w imieniu Wójta Gminy Branice. 
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Zawodom towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące. 

W przerwach pomiędzy poszczególnymi startami, licznie zgro-

madzonej publiczności zaprezentował się w dynamicznie wyko-

nanych choreografiach Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS  

z Branic. Tancerze z różnych grup wiekowych zachwycili wi-

dzów swoim perfekcyjnym wykonaniem układów tanecznych 

oraz barwnymi i fantazyjnymi strojami. 

Sporym urozmaiceniem imprezy był wspaniały pokaz jazdy 

konnej w stylu „western” w wykonaniu czeskiego zespołu „Bílá 

hříva” (Biała grzywa). Zespół ten tworzą trzy amazonki których 

liderką jest Barbura Hanakova. Zgromadzeni byli pod wielkim 

wrażeniem umiejętności jeździeckich i ewolucji wykonywanych 

na koniach w pełnym galopie. 

Imprezie towarzyszyły również liczne stoiska i stragany na 

których można było skosztować - znakomitego ciasta przygoto-

wanego przez panie z koła „Ale Babki” z Wysokiej, wyśmieni-

tych lodów ze znanej cukierni „Pod orzechem” z Baborowa - 

zdobywcy wielu nagród w konkursach cukierniczych, różnego 

rodzaju słodkich łakoci, miodów i wielu, wielu innych smakoły-

ków. Bogaty zestaw potraw kuchni regionalnej przygotował 

również „Bar w Spichlerzu” którego oferta cieszyła się ogrom-

nym powodzeniem wśród gości imprezy. 

Miłośnicy przedmiotów o dłuższej już historii, mogli znaleźć 
coś dla siebie na odbywającej się równolegle z zawodami gieł-

dzie staroci. 

Zawody i całe wydarzenie przebiegały przy pięknej słonecznej 

pogodzie i były okazją nie tylko do przeżywania emocji sporto-

wych, ale i miłego spędzenia czasu w przepięknej scenerii tego 

urokliwego miejsca. 

Redakcja 
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Branickie Mażoretki w Zakopanem i w Krakowie 
W dniach 4-6 czerwca Branickie Ma-

żoretki „Kaprys” promowały naszą 
szkołę oraz Gminę Branice w Zakopa-

nem i w Krakowie. Zaprezentowały 

tańce folkowe oraz mażoretkowe na 

Placu Niepodległości w Zakopanem 

oraz na Krupówkach podczas Dni Za-

kopanego 2018. Wspaniale zaprezento-

wały się również w Krakowie, przycią-
gając swoimi występami uwagę tury-

stów i mieszkańców. 

W ramach „Caprice Camp II-2018” zwiedzi-

ły: Sanktuarium na Krzeptówkach, Jaszczu-

rówkę, Wielką Krokiew, Gubałówkę, podzi-

wiały Tatry zjeżdżając wyciągiem z Szy-

moszkowej. Świetnie się bawiły w termach 

w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas biesiady 

folkowej w szałasie góralskim oraz w czasie 

eleganckiej imprezy „Na czerwonym dywa-

nie”. Trenowały w salach lustrzanych, pły-

wały w basenie oraz spędziły trzy intensyw-

ne dni w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczyn-

kowym „Limba” i „Orla Perć” w Poroninie.  

O najważniejszych miejscach w Krakowie 

opowiedział mażoretkom przewodnik i po-

kazał m.in. Kościół Mariacki, Sukiennice, 

Uniwersytet Jagielloński i Wawel. Było 

wspaniale, a pogoda jak i humory dopisywa-

ły każdego dnia. 

Lidia Szpak 
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Po zakończeniu wojny w 1945 roku do Bliszczyc skierowano 

prosto z frontu oddział polskich żołnierzy z rozkazem 

„zabezpieczenia strażnicy na granicy z Czechosłowacją”. Byli 

to żołnierze, którzy brali udział w walkach z Niemcami. Prze-

ważnie żołnierze 1 i 2 armii Wojska Polskiego. Później dołącza-

li do nich żołnierze z poboru. Tutaj się osiedlili, pożenili, docze-

kali dzieci i wnuków. 

Pierwszymi żołnierzami którzy między innymi tworzyli straż-
nicę WOP i pozostali w Bliszczycach byli: Michał Nawacki, 

Józef Kondziołka, Bronisław Pekar (frontowcy) i Stanisław 
Czernek już z poboru. Wspominali, że przebywanie w tych la-

tach na strażnicy nie było usłane różami. Zwłaszcza, gdy zginął 
żołnierz Józef Szawerda podczas rozbrajania pocisków. 

Frontowcy jak i no-

wo przybyli żołnierze 

mieli bardzo różne 

doświadczenia z im-

perium Stalina – naj-

częściej o charakte-

rze represyjnym 

(deportacje, więzie-

nia, aresztowania 

itp.) Bardzo rzadko 

swoimi doświadcze-

niami bojowymi mo-

gli pochwalić się żoł-

nierze którzy mieli  

w swoim życiorysie 

działalność w AK.  

A byli i tacy. Najczę-
ściej się po prostu  

z tym kryli. Pokazały 

to kolejne miesiące, 

gdy na strażnicy po-

jawił się oficer poli-

tyczny. Z takiego ob-

rotu sprawy, niezado-

woleni byli żołnierze 

jak i dowództwo. 

Strażnicę i jej otoczenie zabezpieczono wg rozkazu. Pas gra-

niczny o szerokości 3 m. zaorano między Boboluszkami aż za 

Ciermięcice. Postawiono słupy telefoniczne wzdłuż granicy. Za-

pewniono łączność między budkami wartowniczymi (podobne 

b y ł y  d o  d z i s i e j s z y c h  a m b o n  m y ś l i w s k i c h ) .  

W budkach żołnierze z lornetkami i bronią, śledzili granicę 
przez całą dobę. Przy budynku dodatkowo zbudowano budkę 
wartowniczą, a na drodze ustawiono szlaban. Granica była nie 

do przebycia. Jeszcze dla pewności wysadzono most graniczny 

na rzece Opawie. Co kilka godzin żołnierze z bronią kontrolo-

wali pas graniczny. Różne urządzenia przy budynku przypomi-

nały mały poligon. Okopy, transzeje, równoważnie, „ściany pła-

czu”, liny itp. służyły do ćwiczeń typowo wojskowych. Kilkaset 

metrów dalej, odbudowano zniszczoną i zaminowaną strzelnicę.  
Wyżywienie jak na te czasy było bardzo dobre. Żołnierzy ob-

sługiwał kucharz, nic się nie marnowało, resztki zjadały hodo-

wane świnki. Konie i wóz, to był podstawowy środek lokomo-

cji. Żołnierz (furman) dbał o konie i także oto, aby pas granicz-

ny był zaorany i zabronowany. W pilnowaniu granicy żołnierzo-

wi towarzyszył pies. Każdy wopista miał swój przydział, wie-

dział gdzie jego miejsce. Jednak tęsknota za domem i rodziną, 
monotonia codziennego życia dawała o sobie znać. 

Większość domów było zburzonych i opuszczonych. Powraca-

li do domów Niemcy, a także przyjeżdżali Polacy. Dochodziło 

czasami do tragicznych zdarzeń. Żołnierze zmuszeni byli często 

interweniować. Szabrownictwo i rajdy po okolicznych miejsco-

wościach były na porządku dziennym. Milicja i wojsko i bywały 

bezradne. Po jakimś czasie, przy drogach pojawiły się tablice  

z napisem „strefa nadgraniczna”. Każdy obcy musiał się mel-

dować i to w znacznym stopniu zahamowało przemyt i szabrow-

nictwo. Organizowane wesela, chrzciny czy różne imprezy, trze-

ba było meldować na strażnicy. Chcąc czy nie, trzeba było za-

prosić kogoś z dowództwa. Oj działo by się gdyby nie zaproszo-

no! Dzięki temu na imprezach był zawsze spokój i porządek. 

Wojsko czuwało. 

Współpraca między cywilami a wojskiem układała się dość 
dobrze. Pierwsze kino objazdowe pojawiło się na strażnicy. 

Różne uroczystości, wydarzenia kulturalne, spotkania z mło-

dzieżą odbywały się wspólnie z żołnierzami. W latach 60-tych 

zbudowano basen pływacki, boisko do siatkówki itp.  

O początkach tworzenia bliszczyckiej strażnicy, dowiadujemy 

się m. innymi z dokumentacji Michała Nawackiego, którą posia-

da jego syn Józef Nawacki. Poza tym, byli żołnierze strażnicy 

swoimi wspomnieniami i dokumentacją pozwalają obiektywnie 

ustalić prawdę o tych czasach. 

Grażyna Nawacka 

Publiczna Biblioteka w Branicach – filia w Bliszczycach 

Zdjęcia ze zbiorów p. Stanisława Pleśniaka  

Strażnica WOP w Bliszczycach  

po zakończeniu wojny w 1945 roku. 

Od lewej. Strzelec Michał Nawacki po otrzymaniu 

„Odznaki Grunwaldu” - 12 lipca 1946r rozkazem  

z dnia 22 lipca 1945r za „walkę zbrojną z Niemca-

mi w latach 1939 - 1945”. 

Odznakę wręczył komendant 47 odcinka 10 Oddzia-

łu Ochrony Pogranicza kpt. Przybyłowski. 

Cyfrowa rekonstrukcja strażnicy w Bliszczycach. 

Źródło: 3dwarehouse.sketchup.com 

Strażnica zniszczona podczas powodzi w lipcu 1997 r. 
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O tym, że do dobrej zabawy nie potrzeba wiele przekonały się 
przedszkolaki podczas wakacyjnego miesiąca lipca. Wystarczy-

ło kilka kartek, klej, rolki po papierze toaletowym, farby, kredki 

oraz trochę pomysłów i dobre chęci, a w prosty sposób można 

było wyczarować wiele, np. strój prawdziwego pirata. Następ-

nie, należy przenieść się za pomocą wyobraźni w świat fantazji - 

do krainy piratów i wspaniała zabawa gwarantowana. 

Dwie grupy dzieci, zarówno starsze „Sowy mądre głowy’ jak  

i grupa „Krasnoludków”, podczas wakacyjnego miesiąca brały 

udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycielki przed-

szkola, które miały na celu przenieść dzieci w świat bajki. 

A były to; 

− „Pirackie skarby” - warsztaty plastyczne w trakcie których 

powstawały wspaniałe akcesoria pirackie; czapki, przepaski 

na oko, flagi pirackie, dyplomy a także prace plastyczne o te-

matyce wakacyjnej, 

− „Ognisty Wulkan” - zajęcia kulinarne, na których dzieci po-

znawały proces pieczenia gofrów, obierały i zajadały goto-

wane pirackie kukurydze, a także eksperymentowały w po-

znawaniu nowych smaków potraw oraz owoców krajowych  

i zagranicznych, 

− „W zaciszu bajkowych opowieści” - spotkania z bajką czyta-

ną, podczas których mogły wzbogacić swoją wiedzę o świe-

cie piratów i nie tylko, 

− „W zakątku czystości” - w łazience, przedszkolaki musiały 

wykazać się samodzielnością w wykonywaniu codziennych 

zabiegów higienicznych, 

− „Tropem piratów” - to zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 

które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród 

dzieci. 

Miesiąc minął nam wspólnie szybko i radośnie.  

Życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we 

wrześniu. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach. 

„Między nami piratami” 


