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Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej 419 
14 marca 2019 odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej 

drogi wojewódzkiej 419, przebiegającej przez całe Branice do 

granicy państwa.  

Uroczystość rozpoczęła się konferencją prasową, w której głos 

zabrali kolejno: Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca, Marsza-

łek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, Dyrektor Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu - Bartłomiej Horaczuk oraz Pre-

zes Firmy Drogbud Sp. z o.o. - Tomasz Kędzior. 

W podziękowaniu za okazywaną Gminie Branice pomoc, nie 

tylko przy okazji tej inwestycji, Wójt Baca wręczył Marszałko-

wi Andrzejowi Buła statuetkę „Anioł Gminy Branice”. Podzię-
kowania dotyczyły nie tylko drogi 419, która mamy nadzieję 
przez wiele lat będzie dobrze służyła mieszkańcom Gminy Bra-

nice i nie tylko, ale za wieloletnie wsparcie okazywane przez 

Marszałka. 

W uroczystości brała udział duża grupa zaproszonych gości 

wśród których byli: Starosta Powiatu Głubczyckiego, burmi-

strzowie sąsiednich gmin, radni gminy, powiatu i województwa, 

przedstawiciele policji, pracownicy Zarządu Dróg Wojewódz-

kich w Opolu oraz liczna grupa przedstawicieli mediów. 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu - Bartłomiej 

Horaczuk przedstawił prezentację multimedialną, w której omó-

wił krótko cała inwestycję – począwszy od procesu planowania, 

do jej faktycznego zakończenia. Krótki zarys terminowy i finan-

sowy inwestycji: 

Termin podpisania umowy i rozpoczęcia prac: 26.09.2017 r.  

Termin zakończenia robót: 15.11.2018 r.  

Wartość inwestycji: 12 651 277, 13 zł.,  

w tym dofinansowanie: 11 765 687,72 zł, 

w tym dofinansowanie EFRR: 10 753 585,56 zł. 
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Prezentację zakończył Wykonawca inwestycji - Prezes Firmy 

Drogbud Sp. z o.o. - Tomasz Kędzior, omawiając już konkretnie 

przebieg inwestycji w terenie, jej złożoność, wpływ na życie 

mieszkańców, czy utrudnienia napotkane w trakcie realizacji 

inwestycji. 

Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste, oficjalne 

otwarcie wyremontowanej drogi. 

Przebiegało ono w nietypowy, rzadko spotykany sposób. 

Zamiast nudnego, oficjalnego przecinania wstęgi, otwarcia drogi 

poprzez przejechania bialo-czerwonej szarfy dokonali najmłodsi 

rowerzyści naszej gminy - wychowankowie Publicznego Przed-

szkola w Branicacj: Milena, Oliwia, Ksawery i Miłosz oraz ich 

„nieco” starsi koledzy - Sebastian Baca, Andrzej Buła i Bartło-

miej Horaczuk, przy głośnym kibicowaniu ze strony trzymają-
cych wstęgę przedszkolaków i zaproszonych gości. 

Następnie wszystkie dzieci (i nie tylko) otrzymały od Marszał-

ka zestawy zwiększające bezpieczeństwo na drodze, a Marsza-

łek i Wójt otrzymali od przedszkolaków obrazki stworzone spe-

cjalnie na te okoliczność. 

Bardzo dziękujemy przedszkolakom, ich rodzicom i opieku-

nom z Publicznego Przedszkola w Branicach za pomoc w otwar-

ciu drogi na sportowo.  

Na zakończenie wizyty Marszałka Województwa Opolskiego 

w Branicach, odbyło się spotkanie samorządowców z Powiatu 

Głubczyckiego (Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca, Bur-

mistrz Głubczyc - Adam Krupa, Burmistrz Baborowa - Tomasz 

Krupa, Burmistrz Kietrza - Dorota Przysiężna-Bator, Starosta 

Powiatu Głubczyckiego – Piotr Soczyński) z Marszałkiem oraz 

przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Redakcja 
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Dzień Kobiet w Branicach 
Tradycyjnie już od kilku lat, 8 marca na ulicach i w innych 

miejscach publicznych Branic, pojawia się wójt gminy Seba-

stian Baca z naręczem kwiatów dla pań obchodzących w tym 

dniu swoje święto. W tym roku, w tym przemiłym zajęciu towa-

rzyszyli mu również młodzi przedstawiciele męskiej części na-

szych mieszkańców, Szymon Moskała i Filip Plata. Pogoda wy-

jątkowo dopisała i piękne żółte tulipany mamy nadzieję, jeszcze 

bardziej rozjaśniły obdarowanym paniom ten świąteczny dzień. 
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Swoją świąteczną  wędrówkę Panowie zakończyli odwie-

dzając uczestniczki wspólnego spotkania Koła Emerytów  

i KGW „Braniczanki” w WDK Branice. Oczywiście wszystkie 

Panie zostały obdarowane tulipanami, a w zamian mili goście 

zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek. 

Redakcja 

Dzień Kobiet w Uciechowicach 
3 marca w świetlicy wiejskiej w Uciechowicach odbyło się 

coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przy suto zastawio-

nych stołach wspólnie zasiadło ponad 30 pań nie tylko z Ucie-

chowic, ale również okolicznych wiosek. Humory wszystkim 

dopisywały, dlatego też było dużo śmiechu, wspólnego śpiewa-

nia oraz wiele wspomnień. Niezawodni panowie z Rady Sołec-

kiej zadbali o to, aby panie tego dnia nie musiały zbyt ciężko 

pracować, gdyż nie tylko obdarowali wszystkie uczestniczki 

spotkania pięknymi kwiatami i słodkimi prezentami, ale również 
wcielili się w role kelnerów, dbając o to żeby nikomu niczego 

nie brakowało. Oczywiście nie zabrakło również słodkości po-

darowanych nam przez naszego wioskowego dobroczyńcę, za 

co mu serdecznie dziękujemy. 

W tym roku odwiedził nas również nasz dzielnicowy Piotr 

Poleszczuk. Przedstawił nam metody, jakie stosują oszuści, aby 

nas okraść lub oszukać.  

Dziękuję wszystkim którzy przybyli na nasze spotkanie i już 
teraz zapraszam na kolejne imprezy i spotkania integracyjne, 

które odbywać się będą w naszej wiosce. 

Beata Nowak 
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7.02.2019 r. w Branicach odbył się koncert z okazji Dnia Ko-

biet. Sala Wiejskiego Domu Kultury wypełniła się po brzegi  

a bilety wstępu rozeszły się błyskawicznie.  

Wykonawcy, Piotr Wiecha (śpiew) i Urszula Sipel-Wiecha 

(prowadzenie), zabrali słuchaczy w muzyczną podróż, której 

tematem przewodnim była kobieta. Wysłuchaliśmy piosenek 

poetyckich, niezwykle refleksyjnych i romantycznych, ale także 

lekkich i żartobliwych, przyozdabianych delikatnie grą świateł, 

elementami teatru, a nawet tańca. Było i wesoło, i nostalgicznie, 

a każda kolejna piosenka utwierdzała słuchaczy w przekonaniu, 

że „kobieta niejedną ma twarz” i że „piosenka jest dobra na 

wszystko”.  

Przygotowany repertuar zadowolić mógł gust każdego, nawet 

najbardziej wymagającego odbiorcy. Pojawiły się piosenki  

z Kabaretu Starszych Panów, Ryszarda Rynkowskiego, Andrze-

ja Zauchy, Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty, Bogusła-

wa Meca, Jerzego Połomskiego. A cudowna Branicka publicz-

ność chętnie włączała się do śpiewu, co sprawiło, że atmosfera 

zrobiła się gorąca, mimo że to dopiero początek marca i za 

oknami aura była raczej zimowa. 

Po muzycznych doznaniach na Panie przybyłe do Domu Kul-

tury czekały kolejne niespodzianki. Panowie wręczyli im piękne 

Koncert „Bądź moim natchnieniem”  
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„Naukobus” zaparkował w Branicach 
Dwa dni gościł w naszej gminie Naukobus – od 7 do 8. Marca 

2019 r. 

Objazdowa, interaktywna wystawa „EKSPERYMENTUJ” 

była udostępniona w Szkole Podstawowej w Branicach. Sala 

gimnastyczna pełniła rolę wielkiego, naukowego laboratorium, 

gdzie nauka i zabawa zacierały miedzy sobą granice. 

Zwiedzający mogli biernie patrzeć lub aktywnie poczuć się 
naukowcami w kilkunastu „stacjach badawczych”. Eksponaty 

tam prezentowane można było dotknąć i sprawdzić jak działają. 
Można też było uzyskać wyczerpujące informacje na ich temat 

od edukatorów, którzy wraz z wystawą przybyli z Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie, z mnóstwem ciekawych zaga-

dek w zanadrzu. Udowadniali, że nauka może zachwycać, bu-

dzić ciekawość, bawić i wciągać. 
Odbiorcami wystawy byli uczniowie Szkół Podstawowych  

z Branic i z Włodzienina, przedszkolaki z Branic i Włodzienina, 

nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, a także pracownicy 

Urzędu Gminy. Na wystawę mógł przyjść każdy chętny.  

Duże grupy (ze szkół i przedszkoli) zwiedzały wystawę zgod-

nie z grafikiem opracowanym po to, aby nikt nie musiał czekać 
w kolejce. Osoby indywidualne były mile widziane o dowolnej 

porze funkcjonowania wystawy. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się eksponat „Silny 

jak serce” – sylwetka ciała z ręczną pompką w miejscu serca. 

Eksponat pozwalał sprawdzić, czy jest się w stanie pompować 
krew z taką wydajnością jak serce. 

„Kula plazmowa” zadziwiała obserwujących swoją niezwy-

kłością – szklana kula zawierająca niewielką ilość mieszanki 

gazów szlachetnych: helu i argonu. W jej wnętrzu umieszczono 

elektrodę podłączoną do źródła wysokiego napięcia, które wy-

twarza duże pole elektryczne. Ruch wiązek elektronów powodo-

wał wzbudzenie napotkanych cząstek gazu, któremu towarzy-

szyło świecenie. 

„Ludzkie ciało” – trójwymiarowa układanka. Model korpusu 

i głowy człowieka przyciągał wszystkich. Zadanie polegało na 

ułożeniu narządów wewnętrznych w odpowiednich miejscach. 

Inne eksponaty, które wyjaśniały wiele zjawisk z otaczającego 

świata, prezentowały się pod nazwami: O szyfrach jawnie 

(Szyfry), Oszukaj swój wzrok, Gdy rządzi przypadek (Tablica 

Galtona) Trójkąty i kwadraty (Twierdzenie Pitagorasa), Jak po-

wstaje film (Animacje), Wirujące krzesło, Wyścigi walców 

(Dziwne walce), Najszybsza zjeżdżalnia, Znikające kolory (Jak 

żółte tulipany a dla wszystkich przygotowany został słodki po-

częstunek.  

Redakcja 
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„Zdrowo jem, więcej wiem” 
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Branicach z grupy star-

szaków „Odkrywcy” od stycznia 2019 rozpoczęły nową przygo-

dę poprzez zgłoszenie do udział w dziewiątej edycji projektu 

edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem”.  

Projekt ten realizowany przez Fundację Banku Ochrony Śro-

dowiska został objęty wyłącznym Honorowym Patronatem 

Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornahauser-Dudy. 

Realizacja projektu ma na celu kreowanie u dzieci prawidło-

wych postaw dotyczących zdrowego żywienia oraz promowanie 

aktywności fizycznej co doskonale wpisuje się w podstawę pro-

gramową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczy nie tylko 

pracy w grupie, ale również edukuje i skłania do zmiany stylu 

życia. 

Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach i zajęciach zgodnych 

z podanym przez organizatora harmonogramem – Fundacja 

Banku Ochrony Środowiska. 

Opiekunem projektu w naszym przedszkolu jest pani Danuta 

Pikuła. 

W etapie zimowym dzieci brały udział w projekcie realizowa-

nym wg podanego planu zadań, oto one: 

1. Dbam o to co jem i jak spędzam czas. 

2. Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy turkusowej planety. 

3. Najlepszy rysunek: Jestem Siłaczkiem. 

4. Strefa aktywności - najciekawsze propozycje zabaw  

w przedszkolu. 

5. Zdrowe inwestycje – rodzice na start. 

6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań. 
Podczas realizacji tych zadań, dzieci świetnie się bawiły, 

przygotowywały prace plastyczne, miały dodatkowe zajęcia 

gimnastyczne i zabawy ruchowe, przygotowywały samodzielnie 

kanapki oraz owocowe jeżyki. Wszystkie swoje działania  

w ramach promocji zdrowia z radością prezentowały młodszym 

kolegom i koleżankom z przedszkola i żłobka. Mamy nadzieję, 
że wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach. 

widzisz barwy?), Jakie dźwięki słyszysz? (Jakie częstotliwości 

słyszysz?), Szybkość reakcji, Sprawdź swoją pamięć, Uciążliwe 

echo, Łamigłówki. Uczniowie mogli poczuć jakby to było, gdy-

by zamiast zwykłych lekcji biologii, chemii, fizyki czy informa-

tyki, było pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw  

i zasad, które rządzą światem? Dla uczniów przygotowany zo-

stał także „Poradnik młodego naukowca” – propozycje doświad-

czeń, które mogą tam znaleźć i samodzielnie przeprowadzić  
w domu, by dłużej cieszyć się kontaktem z nauką w mniej po-

ważnej formie. Przyjazd Naukobusu do Branic był możliwy 

dzięki programowi „Nauka dla Ciebie”, realizowanemu wspól-

nie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz staraniom Wójta Gminy Branice.  

Alina Szpiech 
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Rozmaitości z Przedszkola  
W styczniu obchodziliśmy ważne święto, więc odbył się u nas 

„Koncert dla Babci i Dziadka”, podczas którego nasze przed-

szkolaki mogły zaprezentować wiele swoich talentów, nie tylko 

wokalnych. Oczywiście, ugościliśmy swoich bliskich i było, jak 

zwykle, wspaniale. A do tego w styczniu i w lutym w naszym 

przedszkolu były niezwykłe bale - jak to bywa w karnawale! 

„Mali” świetnie się bawili na zabawie karnawałowej w przed-

szkolu, podczas której przygrywał dzieciom zespół Pana Stani-

sława Platy, bardzo muzykalnego dziadka jednego z przedszko-

laków. Zaś dorośli doskonale bawili się 16 lutego na „Zabawie 

Walentynkowej”, z której dochód przeznaczony będzie na 

wzbogacenie bazy dydaktycznej dla dzieci. Dyrektor Anna Po-

lińska, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców składa serdecz-

ne podziękowania wszystkim ofiarodawcom fantów i sponso-

rom. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszych 

wspaniałych rodziców, którzy odpowiedzieli na nasz apel i ofia-

rowali produkty spożywcze, napoje, ciasta oraz swoją niezastą-
pioną pomoc podczas przygotowań do zabawy. Bardzo dzięku-

jemy także Wójtowi Gminy Branice, Panu Sebastianowi Bacy, 

za nieodpłatne udostępnienie sali na zabawę oraz Paniom ze 

Stowarzyszenia „Braniczanki” za wspaniałą współpracę. 
Dzień 14 lutego Walentynki - to dzień miłych wrażeń. W na-

szym przedszkolu stał się on inspiracją do okazywania sobie 

sympatii i życzliwości. Oczywiście, nie zabrakło „Walentynek”- 

serduszkowych niespodzianek, które dzieci wykonały samo-

dzielnie.  

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przed-

szkolu, to doskonały sposób do kształtowania nawyku obdaro-

wywania innych ludzi uśmiechami, życzeniami, upominkami  

i kwiatami. Albowiem 8 marzec to kolejny wyjątkowy dzień  
w roku, kiedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarów-

no te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy 

chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swo-

im paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków 

i własnoręcznie wykonanych kwiatów. Z dziewczęcych buź 
uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywa-

li się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympa-

tyczni. Chociaż tego dnia mieliśmy jeszcze ważną wizytę  
w Szkole Podstawowej, to jednak znaleźliśmy chwilkę i konty-

nuując nasza coroczną tradycję, wyruszyliśmy na ulice Branic, 

aby obdarować kwiatami i życzeniami wszystkie napotkane 

panie, które naszych małych dżentelmenów również obdarowy-

wały pięknymi uśmiechami i słodkościami. Niestety, nie zdąży-

liśmy dotrzeć do wszystkich, więc życzenia nie tylko wirtualnie 

przesyłamy, ale też na papier przelewamy, bo przecież „Świat 

bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”. Wszystkiego najlep-

szego z okazji Dnia Kobiet! 

Kolejną miłą niespodzianką tego dnia była możliwość udziału 

przedszkolaków w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik. Na-

ukobus, który przyjechał do Branic na zaproszenie Wójta, był 

ukoronowaniem tego radosnego dnia, a dzięki zaproszeniu przez 

Dyrekcję SP w Branicach, starszaki miały możliwość wzięcia 

udziału we wspaniałej zabawie i samodzielnym eksperymento-

waniu.  

Obecni na sali edukatorzy objaśniali dzieciom działanie stano-

wisk i zachęcali do zdobywania nowych doświadczeń i wiado-

mości. Największym zainteresowaniem wśród przedszkolaków 

cieszyły się takie ekspozycje, jak: „Ludzkie ciało”, „Kula pla-

zmowa” oraz „Silny jak serce”. Dzieci otrzymały również 
„Poradnik młodego naukowca” z ciekawymi doświadczeniami, 

które mogą przeprowadzić z rodzicami w domu.  

Bardzo dziękujemy Wójtowi oraz Dyrekcji Szkoły Podstawo-

wej za dostarczenie tylu wrażeń i nowych doświadczeń, bo taka 

nauka przez zabawę to jest to, co „Tygryski” lubią najbardziej”! 

Nauczycielki z Katolickiego Przedszkola  

w Branicach 
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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 24.04.2019 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 03.04.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie  

(nr działki)  

i KW 

Pow. i położenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
Uwagi 

Część działki 

439/2 

KW nr 33083 

0,0459 ha 

Lewice 

(S) obszary zabudowy 

wsi z preferencją zabu-

dowy związanej z rol-

nictwem. 

Część działki budowlanej  

z przeznaczeniem na ogró-

dek przydomowy dla miesz-

kańców bloków. 

Czynsz roczny 22,95 zł 

(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT)  

+ podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej 

stawki. 

Dzierżawa gruntu na 

okres 3 lat. 

454 

Pow. 0,3500 ha 

Udział w gruncie 

3569/10000 

KW nr OP1G/-

00023807/1 

Bliszczyce 78/2 

Lokal mieszkalny 

64,00m2, piwnica 

22,50m2, strych 

44,40m2, budynek 

gospodarczy 7,90m2. 

(S) obszary zabudowy 

wsi z preferencją zabu-

dowy związanej z rol-

nictwem. 

Lokal mieszkalny położony 

na I piętrze budynku, składa-

jący się z trzech pokoi, 

kuchni i łazienki z WC.  

Do mieszkania przynależy 

piwnica, strych, a także po-

mieszczenie gospodarcze. 

Budynek wpisany do gmin-

nej ewidencji zabytków. 

56 640,00 zł podlega 

zwolnieniu z podatku 

VAT. 

Sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz głównego najem-

cy. 

Luty, pomimo, że jest miesiącem krótkim, w naszym przed-

szkolu był bogaty w różne wydarzenia. 14 lutego, odbył się dłu-

go oczekiwany przez dzieci BAL KARNAWAŁOWY. Jak co 

roku dominowały stroje policjantów, więc o porządek i bezpie-

czeństwo nie musieliśmy się obawiać. Nie zabrakło także Księż-
niczek, Strażaków, Piratów i wielu innych superbohaterów. Już 
od samego rana Myszka Miki i Klaun zachęcali do wspólnej 

zabawy a skoczna muzyka zapraszała do tańca. Był to dzień 
pełen radości i niezapomnianych wrażeń. Dla upamiętnienia 

tego dnia, każdy przedszkolak otrzymał zdjęcie. 

26 lutego na wesoło obchodziliśmy „DZIEŃ DINOZAURA”, 

czyli  DINO - ZABAWY. Dzieci przyniosły swoje „DINO-

SKARBY”, a więc wszystko co związane było z dinozaurami. 

Dziękujemy Rodzicom za wspaniałe inwencje twórcze przy 

tworzeniu strojów. Swoją wiedzę o dinozaurach przedszkolacy 

wzbogacili podczas prezentacji multimedialnej. Wśród atrakcji 

nie zabrakło eksperymentowania. Dzieci zobaczyły eksplozję 
wulkanu, oraz poznały pracę paleontologa. W przedszkolu po-

wstały w tym dniu wspaniałe makiety prehistoryczne, rzeźby  

z masy solnej, skamieliny oraz giga-jaja dinozaurów z masy 

papierowej. Najsłodszą niespodzianką tego odkrywczego dnia 

były „DINO-CZEKOLADKI” 

Jak się okazuje, w naszym przedszkolu nigdy się nie nudzimy 

„ …bo przedszkole uczy bawić nas, bo w przedszkolu miło 

płynie czas…” 

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola  

we Włodzieninie 

„Luty krótki - ale w Przedszkolu we Włodzieninie  

nie ma czasu na nudki” 
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