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Zjazd Oddziału Gminnego OSP Branice 
W sobotę 13 listopada 2021 r. w Branicach odbył się Zjazd Od-

działu Gminnego OSP w którym uczestniczyli przedstawiciele 

poszczególnych jednostek OSP z naszej gminy oraz zaproszeni 

goście. Zjazd odbywa się raz na pięć lat i jest najwyższą władzą 
oddziału gminnego OSP. 

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Sebastian Baca. Po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu uczest-

ników zaproponował, aby obradom przewodniczył dotychczaso-

wy Komendant Gminny OSP Józef Orłowski. 

Następnie głos zabrał Starosta powiatu głubczyckiego Piotr 

Soczyński, który podziękował strażakom za ich zaangażowanie  

i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.  

W czasie trwania zjazdu zostało przedstawione sprawozdanie 

z działalności Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyj-

nej, po czym przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem ab-

solutorium ustępującemu zarządowi.  

W związku z kończącą się kadencją obecnego Zarządu Od-

działu Gminnego, dotychczasowy Komendant Gminny OSP 

druh Józef Orłowski złożył rezygnację  
z pełnionej funkcji, zapewniając jednocze-

śnie że nadal będzie wspierał działania 

lokalnej OSP i służył swoim doświadcze-

niem i pomocą. 
W podziękowaniu za długoletnią pracę 

na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożaro-

wego w Gminie Branice, został uhonoro-

wany przez prezesa Związku Gminnego 

OSP Wójta Sebastiana Bacę pamiątkową 
statuetką. 

Nowym komendantem Gminnym OSP został wybrany druh 

Kacper Węgrzyn. 
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Wszystkie jednostki pożarnicze naszej gminy z okazji 100-lecia 

Związku OSP otrzymały pamiątkowe okolicznościowe emble-

maty, które wręczyli jej przedstawicielom Starosta głubczycki 

Piotr Soczyński oraz Wójt Gminy Branice. 

W trakcie obrad został wyłoniony nowy Zarząd Gminny, spo-

śród którego wybrano Prezydium w składzie:  

1. Prezes - Sebastian Baca. 

2. Wiceprezes - Wiesław Cykowski. 

3. Wiceprezes - Józef Orłowski. 

4. Sekretarz - Jolanta Misiurka. 

5. Skarbnik - Bartosz Gramatyka. 

6. Komendant Gminny - Kacper Węgrzyn. 

7. Członek Prezydium - Ks. Marian Błaszczok. 

8. Członek prezydium - Tadeusz Szumlewicz. 

9. Członek prezydium - Tadeusz Sęga. 

Dokonano także wyboru składu komisji rewizyjnej oraz de-

legatów na zjazd oddziału powiatowego. W dalszej części spo-

tkania został uchwalony program działania oddziału gminnego 

na następna kadencję. 
Na zakończenie zjazdu Prezes Sebastian Baca podziękował 

uczestnikom za udział w wydarzeniu i dokonał zamknięcia ob-

rad. 

Redakcja 
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Złote Gody 
21 października 2021 r.  w Urzędzie Gminy Branice gościli-

śmy małżonków, którzy w tym roku obchodzili Jubileusz 50-

lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość zostało zaproszo-

nych 13 par, jednak ze względów zdrowotnych nie wszyscy 

mogli wziąć udział osobiście. Obecni byli: Państwo Janina  

i Kazimierz Bojniccy,  Janina i Marian Jabłońscy, Maria  

i Wincenty Kabs, Urszula i Leopold Kleniewscy, Kazimiera  

i Bolesław Kot, Daniela i Tadeusz Nowak, Helena i Ryszard 

Osika, Maria i Zbigniew Pachowicz, Krystyna i Edward 

Pączko, Kazimiera i Marian Zaborscy, Wanda i Eugeniusz 
Zaccy. oraz Panowie Stanisław Szpiech i Franciszek Walec-

ki. 

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane 

w naszym kraju na mocy ustawy z dnia 16.10.1992r. specjalnym 

medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Na żaden medal nie pracuje się aż tak długo.  

Odznaczenia wręczył Jubilatom Wójt Gminy Sebastian Baca 

oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Dyląg.  

Następnie przy ciastku i herbatce Jubilaci ze wzruszeniem  

w oczach dzielili się swymi wspomnieniami z przeżytych lat. 

Opowiadali o swoich rodzinach, o dzieciach, wnukach, o swoich 

radościach i troskach, jakie spotykali na swej drodze. 

Jolanta Misiurka 
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Mamy Profesora 
Miło nam poinformować, że Lidia Szpak - nauczycielka Szko-

ły Podstawowej w Branicach oraz założycielka i kierownik Bra-

nickich Mażoretek Kaprys w dn. 14.10.2021r. w Warszawie  

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odebrała z rąk Ministra 

Edukacji i Nauki - Przemysława Czarnka tytuł honorowy Profe-
sora Oświaty. 

Podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej zorganizowanej 18.10.21r. w Brzeskim Centrum 

Kultury Pani Lidia otrzymała też gratulacje od Opolskiego Ku-

ratora Oświaty Michała Sieka oraz Wojewody Opolskiego Sła-

womira Kłosowskiego. 

Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest 25 

nauczycielom w Polsce za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-

tycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Lidia Szpak od 35 lat sumiennie pracuje w klasach I-III. Ko-

misja w Opolu oraz Kapituła ds. Profesorów w Warszawie wzię-
ła pod uwagę jakość pracy nauczycielki, m.in. wyniki naucza-

nia, laureatów konkursów, publikacje dotyczące oświaty, przy-

gotowanie studentów do zawodu nauczyciela, dzielenie się do-

świadczeniem, działalność na rzecz środowiska, promocję regio-

nu w Europie i świecie oraz sukcesy w przygotowaniu wielu 

pokoleń Branickich Mażoretek Kaprys do najwyższych laurów 

na arenie międzynarodowej. 

Za swą pracę Lidia Szpak dotychczas otrzymała: Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej - 2014, dwukrotnie Nagrodę 
Opolskiego Kuratora Oświaty - 2004, 2019, Złoty Krzyż Zasługi 

- 2013, Medal Komisji Edukacji Narodowej-2012, Medal Srebr-

ny za Długoletnią Służbę - 2013, Nagrodę Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego „Animator i Twórca Kultury 2017”, Od-

znakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” – 

2014, Nagrodę i tytuł - Człowiek Roku Powiatu Głubczyckiego 

2015, Medal „Zasłużony dla Gminy Branice” – 2013. 

Serdecznie gratulujemy 

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach 

Nasze małe sukcesy 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Branicach wzięli udział 

w XX Jubileuszowym Festiwalu Kultury Powiatowej w Głub-

czycach. Młode talenty brały udział w Konkursach: Piosenki, 

Recytatorskim, Plastycznym, Fotograficznym i Literackim. Bar-

dzo miło nam było, kiedy 30 września 2021r usłyszeliśmy wer-

dykt Jury. 

Przedstawiał się następująco: 

Konkurs Piosenki-  

III m. - Mikołaj Mikołajczyk (kategoria klasy I-III), 
II m. - Milena Ball (kategoria klasy V-VIII), 

III m. - Monika Gramatyka (kategoria klasy V-VIII), 

wyróżnienie - Milena Tokarz - (kategoria klasy V-VIII). 

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

III m. Marika Pawluś.  

Konkurs Recytatorski 

III m. Michał Poleszczuk (kategoria klasy I-IV), 

Wyróżnienie- Lena Gawrońska. 

Konkurs Plastyczny- 

II m. Szymon Janocha (kategoria klasy I-IV), 

III m. Milena Walecka (kategoria klasy I-IV), 
wyróżnienie - Miłosz Kukuczka (kategoria klasy I-IV), 

wyróżnienie - Karol Antoszczyszyn. 

Konkurs Fotograficzny- 

II m. Paulina Piwek (kategoria do 16 r.ż ) - klasa VII b, 

Konkurs Literacki - wyróżnienie - Iga Pięciak- klasa VII b. 

22 października na uroczystej Gali w Miejskim Ośrodku Kul-

tury w Głubczycach nastąpiło wręczenie medali oraz dyplomów. 

Artyści prezentowali swoje umiejętności na scenie.  

Nauczyciele SP Branice 
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Środki z programu „Nowe FIO” dla Posucic 

Uczniowie SP w Branicach wśród najlepszych 
19 X 21r. podczas uroczystej gali w 

Filharmonii Opolskiej uczennica Szkoły 

Podstawowej w Branicach - ZOFIA BO-

CIAN odebrała nagrodę oraz dyplom za 

zdobycie tytułu FINALISTY w woje-

wódzkim konkursie plastycznym  

pt. „Op@lskie dla podstawówek-zdalne 

nauczanie zbliża”. Zaszczytne wyróżnie-

nie przyznano Michałowi Cichoniowi. 

Uczniowie swoje prace wykonali pod 

kierunkiem Lidii Szpak. Konkurencja 

była duża, ponieważ do Opola wpłynęło 

ponad 1000 prac. Konkurs zorganizowa-

no pod patronatem Marszałka Wojewódz-

twa Opolskiego. Gratulujemy. 

Redakcja 

23 października 2021r. zespół 

wokalny SZAG oraz jego solistki 

wzięli udział w XXV Jubile-

uszowym Wojewódzkim Festi-

walu Pieśni Patriotycznej 

„Tobie Polsko”.  

Uroczyste wydarzenie objęte 

było honorowym patronatem 

Wojewody Opolskiego oraz Mar-

szałka Województwa Opolskie-

go. Nasza młodzież wzorowo 

zaprezentowała się na scenie wy-

konując przygotowane utwo-

ry patriotyczne. Wszyscy 

zostali nagrodzeni pamiątko-

wym dyplomem i statuetką.  
Jesteśmy niezmiernie dumni 

z naszych młodych artystów. 

Gratulujemy laureatom, wy-

różnionym  oraz wszystkim 

uczniom biorącym udział  

w różnych konkursach 

Jadwiga Misiurka  

- opiekunka zespołu 

Grupa nieformalna „Mieszkańcy Posucic” pozyskała kwotę 
6.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Kwitnące Posucice” w 

ramach programu Kierunek NOWE FIO. W trakcie projektu 

zorganizowano spotkanie integracyjne dla mieszkańców pod-

czas którego odbyły się gry i zabawy dla dzieci, malowanie bu-

ziek oraz mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżą a „trochę star-

szą” młodzieżą miejscowości. Zwycięskiej „młodszej” drużynie 

gratulujemy.  

Dla wszystkich mieszkańców zapewniono poczęstunek, w tym 

kiełbaskę upieczoną samodzielnie na rozpalonym ognisku. Pod-

czas spotkania rozdane zostały również kamizelki odblaskowe 

dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cieszy 

fakt, że liczba uczestników spotkania była bardzo duża, dlatego 

też mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się czę-
ściej. W ramach projektu przeprowadzono również prace po-

rządkowe na terenie miejscowości oraz zakupiono m. in. krze-

wy, kwiaty, kamień oraz donice w celu upiększenia wsi. 

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu DZIĘKUJE-

MY oraz zapraszamy do dalszych prac na rzecz Naszej miejsco-

wości.  

Grupa nieformalna  

„Mieszkańcy Posucic” 
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Nowa karetka dla branickiego szpitala 
W czwartek 21 października 2021r w jesiennej atmosferze 

szpitalnego parku, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęce-

nie zakupionej karetki dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. 

Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

W uroczystości brali udział: Gospodarz obiektu - Dyrektor 

Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w 

Branicach Krzysztof Nazimek, Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, Dyrektor Departament 

Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Marszałkow-

skiego Izabela Damboń-Kandziora, Wójt Gminy Branice Seba-

stian Baca, ks. Alojzy Nowak który poświęcił nową karetkę oraz 

liczna grupa pracowników i pacjentów szpitala. 

Zakup Karetki szpitalnej został dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie-

go na lata 2014 – 2020 z dwóch projektów pn. 

− „Zakup sprzętu medycznego do leczenia chorób cywilizacyj-

nych w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa 

Nathana w Branicach”. 

− „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”. 

Łączny koszt zakupu Karetki to – 385 500 zł. 

Dofinansowanie ze środków UE – 327 540. 

Środki własne – 57 960 zł. 

Ponadto Szpital realizuje dwa projekty unijne ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Jeden - z Parterem z Lewina Brzeskiego pn. „Ochrona różno-

rodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gmi-

ny Branice”, w ramach którego zostanie uporządkowany park na 

terenie Szpitala oraz niwelowane będą skutki COVID-19 po-

przez adaptację budynku po byłej pralni na warsztaty terapeu-

tyczne.  

Drugi - pn. „Konserwacja i restaurowanie malowideł ścien-

nych w byłym refektarzu Specjalistycznego Szpitala w Brani-

cach” w ramach którego przeprowadzone zostaną prace restau-

ratorsko – konserwatorskie malowideł ściennych w byłej sali 

gimnastycznej oraz wymiana oświetlenia i zakupienie sprzętu 

nagłośniającego. 

Władysław Lenartowicz 
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„Strzały ku chwale Ojczyzny” 
11 listopada na strzelnicy w Bliszczycach odbyły się zawody 

strzeleckie z patriotycznym akcentem. Klub Strzelecki Branice 

postanowił uczcić kolejną rocznicę niepodległości w bardzo 

oryginalny sposób. „Strzały ku chwale Ojczyzny”, czyli rodzin-

ne zawody strzeleckie przyciągnęły dużą grupę miłośników tego 

sportu.  

Zanim jednak rozpoczęto rywalizację, odśpiewano hymn pod-

czas wzniesienia na maszt flagi narodowej.  

Oprócz zawodów uczestnicy mogli zobaczyć różne typy broni 

wyeksponowane na stoiskach, a nawet zapoznać się z ich histo-

rią i sposobem obsługi.  

Na każdego też czekał ciepły posiłek i pamiątkowe dyplomy 

Redakcja  
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Remont łazienki w WDK w Jakubowicach 
W ostatnim miesiącu został zakończony remont toalet  

w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach. Całość rewitali-

zacji została wykonana przez brygadę remontową Urzę-
du Gminy w Branicach.  

Zakres wykonanych prac: 

− wyburzenie ścianek działowych, 

− usunięcie starych pytek ceramicznych, 

− wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wodno-

kanalizacyjnej, 

− utworzenie dwóch osobnych toalet (damskiej i mę-
skiej), 

− wybicie drugiego otworu drzwiowego, wykonanie 

ścianki działowej, 

− wymiana okien, 

− położenie nowych płytek ceramicznych, 

− montaż armatury – biały montaż (toalety, umywalki, 

baterie, lustra, grzejniki),  

− lifting korytarza (tynkowanie, malowanie ścian  

i drzwi). 

Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego 

miejscowości Jakubowice, Gminy Branice oraz Marszał-

kowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 

Redakcja 

Walny zjazd delegatów  

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu 
6 listopada 2021r. w malowniczej Sali Stropowej brzeskiego 

ratusza odbyło się zebranie prezesów i delegatów opolskich 

pszczelarzy. Zebranie odbyło się zgodnie z opracowanym wcze-

śniej porządkiem obrad. W trakcie zjazdu większością głosów 

powołano nowego prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczela-

rzy, którym został pan Antoni Ożóg, reprezentujący Koło 

Pszczelarzy w Głuchołazach. Funkcję tę pełnił dotychczas Pan 

Zdzisław Gmyrek. Podczas zebrania przedstawione zostało spra-

wozdanie z działalności zarządu WZP, udzielono absolutorium 

oraz powołano nowy zarząd. W trakcie zjazdu wybrano także 

komisję rewizyjną, w skład której weszło dwóch członków na-

szego branickiego koła, czyli Panowie: Piotr Enenkiel i Mateusz 

Koziura. 

W trakcie zebrania pojawiło się wiele spraw dotyczących pro-

blemów współczesnego pszczelarstwa, m.in. problem wytruwa-

nia pszczół, wandalizmu na terenach pasiecznych czy chorób 

dziesiątkujących nasze pszczele rodziny. Poruszone zostały tak-

że tematy współpracy z instytucjami takimi jak: Krajowy Ośro-

dek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa, Służby Weterynaryjne - zarówno na szczeblu 

wojewódzkim jak i powiatowym.  

Kolejny ważnym temat, jaki został poruszony na zebraniu 

dotyczył wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół, której nie-

stety jest coraz mniej. Brak polnych kwiatów na miedzach, wy-

cinanie drzew i krzewów miododajnych niekorzystnie wpływa 

na życie pszczół. Właśnie dlatego w czasie Zjazdu padły dekla-

racje o wsparciu inicjatyw polegających m.in. na: zwiększeniu 

ilości nasadzania roślin miododajnych oraz wdrażaniu projek-

tów mających na celu szerzenie świadomości ekologicznej 

wśród społeczeństwa. 

Mateusz Koziura 
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Akcja „MAKULATURA 2020”  

w Szkole Podstawowej w Branicach. 

Nowy krzyż w Jędrychowicach 
W związku z Misjami Świętymi które przypadły na rok bieżą-

cy, została podjęta decyzja, iż po 57 latach przyszła pora na wy-

mianę naszego krzyża misyjnego przy kościele. Podobnie jak  

w roku 1964 kiedy to nasi dziadkowie wykonali krzyż własno-

ręcznie, również obecne pokolenie mieszkańców podtrzymało 

tradycję i wykonało krzyż własnymi siłami.  

Inicjatorem przedsięwzięcia był pan Andrzej Maćkowiak, któ-

ry to zakupił drewniane belki modrzewiowe potrzebne do wyko-

nania krzyża i zmotywował kilka osób do pracy. Drewno było 

sezonowane prawie dwa lata, a trudu wykonania krzyża podjęli 
się Damian Wojtuś i Sebastian Żłobicki. Ręcznie heblowane  

i szlifowane belki zostały zabezpieczone wysokiej jakości im-

pregnatem. Do wykonanego krzyża przykręcono nowo zakupio-

ne litery mosiężne. W ustawienie i transport krzyża zaangażo-

wała się już spora liczba mieszkańców.  

Bardzo pomocny okazał się pan Jacek Wołoszczuk z Dzba-

niec, który swoją ładowarką wspomógł transport i asekurował 

przy ustawieniu krzyża przy kościele. Na czas misji krzyż został 

ozdobiony pięknym kilkumetrowym wiankiem z bukszpanu 

uplecionym przez mieszkanki Jędrychowic. Poświęcenia krzyża 

w obecności księdza proboszcza Michała Pieńkowskiego  

i mieszkańców dokonał ojciec Ignacy. Stary krzyż przez prawie 

60 lat był świadkiem wielu wydarzeń w życiu kościoła i miesz-

kańców naszej małej społeczności. Miejmy nadzieję, że nowy 

krzyż również przetrwa 50 lat i wysłucha modlitwy wielu osób. 

Sołtys wsi Jędrychowice 

Ubiegłoroczne zbieranie makulatury miało się zakończyć wy-

cieczką dla uczniów, którzy dostarczyli największą ilość tego 

surowca. Niestety z powodu obostrzeń związanych z pandemią 
obiecana wycieczka została zorganizowana z opóźnieniem, czyli 

dopiero w tym roku szkolnym. Dzięki pomocy pana wójta Seba-

stiana Bacy i pomocy Rady Rodziców, dyrektor szkoły pan To-

masz Kaliwoda zorganizował wycieczkę do Wrocławskiego 

Ogrodu Zoologicznego. W piątek 5 listopada 2021 roku  

47 uczniów Szkoły Podstawowej w Branicach pojechało do 

Wrocławia pod opieką Aliny Szpiech, Łukasza Kędzierskiego, 

Marty Lenartowicz oraz kierownika i fotodokumentalisty wy-

cieczki Bartłomieja Pleśniaka. Uczestnicy wycieczki oprócz 

podziwiania egzotycznych zwierząt w jesiennej scenerii mieli 

możliwość nauczenia się korzystania z planów, map i kierun-

kowskazów znajdujących się na terenie ZOO.  

Oczywiście nie mogło się obejść bez wizyty w bardzo znanej 

wszystkim restauracji. Z relacji uczestników wiadomo, że wy-

cieczka była udana. 

Alina Szpiech 
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„Jestem Polakiem - Małym Przedszkolakiem” 

Pamiętamy! 
,,Na cmentarzu płomyki złote 

i groby w chryzantemach. 

Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 

których już nie ma. 

Wspominają drogie imiona, 

zasłaniają lampki przed wiatrem, 

dla tych bliskich wieńce zielone 

i bukiety jesienne pełne kwiatów”. 

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych przedszkolaki 

odwiedziły cmentarz w Branicach znajdujący sie w pobliżu 

przedszkola. Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni 

moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na 

rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim 

zachowaniu się w takim miejscu  jakim jest cmentarz. Celem 

wycieczki było zapalenie zniczy i chwila zadumy nad grobami 

zmarłych. Przy grobie Poległych Żołnierzy dzieci wspólnie  

z paniami odmówiły modlitwę. Nasza wizyta na cmentarzu po-

kazała rzadko spotykaną u dzieci powagę i zamyślenie.  

W przedszkolu staramy się uczyć dzieci okazywania szacunku 

osobom, które od nas odeszły, a także pokazać im, jak ważne 

jest zachowanie o nich pamięci. Ten dzień przyniósł naszym 

wychowankom wiele refleksji i przemyśleń, którymi chętnie się 
dzielili po powrocie do przedszkola. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Branicach 

Do naszego przedszkola zawitała jesień. Ta kolorowa i wyjąt-
kowa pora roku zawsze obfituje w ciekawe zajęcia w przedszko-

lu. W salach powstały jesienne dekoracje i kąciki przyrody. 

Za sprawą rodziców i dzieci, którzy wzięli udział w konkursie 

na jesiennego ludka z warzyw i owoców, w przedszkolu zrobiło 

się ciepło i przytulnie. Mogliśmy podziwiać dary przyrody oraz 

pomysłowość rodziców i dzieci. Kreatywność twórców przero-

sła nasze najśmielsze oczekiwania. Konkurs został rozstrzygnię-
ty i wszyscy, którzy brali w nim udział, zostali nagrodzeni. Ob-

chodziliśmy również dzień zakręconego ziemniaka, podczas 

którego czekało na dzieci wiele zabaw, a także konkurencji 

sportowych. W przedszkolnej kuchni siostra Łucja wraz z dzieć-
mi wykręcała ziemniaki na wszystkie strony tak, aby na koniec 

dnia dzieci zjadły ze smakiem pyszne zakręcone warzywo. Bar-

dzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia włączy-

li się do przygotowań oraz wspólnej zabawy. Już wiemy na 

pewno, że siostra Łucja robi najlepsze zakręcone ziemniaki. 

W naszym przedszkolu jest nie tylko kolorowo, ale i zdrowo. 

Przedszkolaki w październiku przygotowały jesienno - owoco-

wo - warzywną surówkę. Przecież każdy przedszkolak wie, że 

witaminy zjada się! 
Jak co roku w przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto 

Niepodległości. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Każda  

z grup zaśpiewała piosenki związane z naszą ojczyzną oraz 

świętem. W ramach naszych zajęć kulinarnych dzieci przygoto-

wały podwieczorek w barwach narodowych. W celu utrwalenia 

symboli narodowych wykonaliśmy prace patriotyczne. Było 

dostojnie, wytwornie, spokojnie i uroczyście... . Brawo mali 

Polacy! Jesteśmy z Was dumni! Podjęte działania wpisują się 
równocześnie do realizowanego w naszym przedszkolu projektu 

„Piękna Nasza Polska Cała”. Realizowane działania w przeciągu 

ostatnich tygodni, miały na celu rozwijanie wśród wychowan-

ków naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, 

pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie były 

pouczającą lekcją historii i patriotyzmu. 

Nauczycielki Katolickiego Przedszkola w Branicach 
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„Od Ziarenka do Bochenka” 

7 mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym 
Bogdan Balicz wraca na tron! 

13 listopada w Pizzerii Macello w Branicach, odbyły się  
„7 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Statuetkę 
Branickiego Towarzystwa Sportowego”. 

Patronat nad turniejem po raz czwarty objęło Branickie Towa-

rzystwo Sportowe, które ufundowało nagrody dla wszystkich 

uczestników. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal,  

a najlepsza trójka otrzymała również szklane statuetki, oraz od 

właścicieli Pizzeri każdy otrzymał kufel. 

Formuła gry była taka sama jak w turniejach zawodowych  

tj. 501 double out, czyli chodzi o to, żeby z ilości pkt początko-

wych - 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 16 zawodników którzy 

rozlosowani zostali na 4 grupy, w których rozegrano 3 legi 

(gry). Za wygranie lega w grupie dostawało się 4 pkt, za 2 mce -

2 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 mistrzowie  

z poprzednich lat, tj. Bogdan Balicz i Łukasz Kędzierski. Mecz 

wygrał B. Balicz wynikiem 2 - 1 i został po raz 3 mistrzem. 

W meczu o 3 miejsce spotkali się Sławomir Blicharz i Krzysz-

tof Gil, niestety Krzysztof poddał mecz i walkowerem wygrał 

Sławek zajmując tym samym 3 miejsce. 

W tegorocznych mistrzostwach padło kilka wysokich rzutów, 

a ich autorami byli: 

120 i 140 - S. Blicharz 

124 - Krzysztof Gil 

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 zawodni-

kom za udział w turnieju, bardzo dobrą atmosferę i zaprosić w 

przyszłym roku na 8 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicz-

nym o Statuetkę BTS. 

Marek Żywina 

Branickie Towarzystwo Sportowe 

„Od ziarenka do bochenka” to projekt edukacyjny, w którym 

wzięły udział dzieci z grupy „Sówki” z Przedszkola we Wło-

dzieninie. Podczas tygodniowego cyklu zajęć panie wyjaśniły 

przedszkolakom że do wypieku chleba potrzebna jest mąka, 

woda, zakwas i sól. Dzieci dowiedziały się, że chleb jest wytwo-

rem ciężkiej pracy wielu osób, między innymi rolnika, młynarza 

i piekarza. Przedszkolacy przebrani w czapki i fartuszki kuchar-

skie zamienili się w piekarzy.  

Pierwszym etapem powsta-

w a n i a  c h l e b a  b y -

ło ,,dokarmianie” zakwasu, 

co trwało kilka dni. Kolej-

nym etapem był już właści-

wy proces powstawania 

chleba. Dzieci, angażując 

różne zmysły (wygląd, smak, 

dotyk, węch) poznawały 

składniki, a następnie samo-

dzielnie wyrabiały ciasto i for-

mowały bułeczki. Gdy ciasto 

trafiło do piekarnika zapach 

pieczywa roznosił się po całym 

przedszkolu, dlatego starszaki 

postanowiły gotowymi wypie-

kami podzielić się z pozostały-

mi grupami i panią dyrektor. 

Aby nikomu w tym dniu nie 

zabrakło chleba dzieci z grupy 

„Sówki” zaniosły swoje wyro-

by, także rodzicom. 

Już po raz kolejny Przedszko-

le nasze wzięło udział w ogól-

nopolskiej akcji Ministerstwa 

Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” 2021, w ten sposób wspól-

nie uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę nie-

podległości. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie. 
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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: 

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 29.12.2021 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 08.12.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”  

oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie  

w planie (P)/  
studium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Część działki 

357/1 

KW nr OP1G/-

00021372/8 

15 m2
 

Branice 

(S) obszary zabudo-

wy wsi wielofunk-

cyjne 

Fragment gruntu położony 

bezpośrednio przy budyn-

ku Urzędu Gminy Branice  

z przeznaczeniem na usy-

tuowanie paczkomatu. 

Czynsz miesięczny 750 zł  
+ VAT + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki. Płatność  
do 15 dnia każdego miesiąca 

Przedłużenie 

umowy na okres  

3 lat na rzecz 

dotychczasowe-

go najemcy. 

Działka nr 103/5 

KW nr OP-

1G/00023893/0 

  

0,5234 ha 

Branice 

(S) obszary rolne Działka z przeznaczeniem 

na użytkowanie rolnicze. 

Kształt korzystny, dojazd 

drogą gruntową. 

Czynsz roczny 303,68 zł 
(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Płatność do 30 września dane-

go roku 

Przedłużenie 

umowy na okres  

3 lat na rzecz 

dotychczasowe-

go dzierżawcy. 

Działka nr 807/1 

KW nr OP-

1G/00025635/8 

4 m2 

Branice 

(P) teren zabudowy 

mieszkaniowej jed-

norodzinnej z możli-
wością uzupełnienia 

usługami handlu, 

gastronomii i rze-

miosła 

Użyczenie części działki  

z przeznaczeniem na urzą-
dzenia pomiarowe  

i telekomunikacyjne stacji 

IMGW PIB. 

Użyczenie nieruchomości - 

zwolnione z opłat. 

Przedłużenie 

umowy na okres 

10 lat. 

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: 

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 30.12.2021 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 09.12.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki”  

oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie 

w planie (P)/ 
studium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości uwagi 

Część działki  

nr 23/15 

KW nr OP1G/-

00033941/5 

0,0482 ha 

Michałkowice 

(S) obszary rolne Działka z przeznacze-

niem na użytkowanie 

rolnicze. Kształt ko-

rzystny, dojazd drogą 
gruntową. 

Czynsz roczny 26,51 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej  

stawki 

Płatność do 30 września dane-

go roku 

Dzierżawa nieru-

chomości na 

okres 3 lat. 

Działka nr 359/1 

KW nr 

OP1G/00023807/

1 

0,5200 ha 

Bliszczyce 

(S) obszary rolne Działka z przeznacze-

niem na użytkowanie 

rolnicze. Kształt ko-

rzystny, dojazd drogą 
asfaltową. 

Czynsz roczny 314,60 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej  

stawki 

Płatność do 30 września dane-

go roku 

Przedłużenie 

umowy na okres 

3 lat na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy. 

Działka nr 385/2 

KW nr OP1G/ 

00023893/0 

0,4800 ha 

Bliszczyce 

(P) tereny rolni-

cze 

Kształt działki korzyst-

ny, dojazd droga grun-

tową. Działka z prze-

znaczeniem na użytko-

wanie rolnicze. 

Czynsz roczny 264,00 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej  

stawki 

Płatność do 30 września dane-

go roku 

Przedłużenie 

umowy na okres 

3 lat na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy. 
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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: 

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 28.12.2021 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 07.12.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie w 
planie (P)/ stu-

dium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 206 

KW nr OP1-

G/00027347/6 

  

0,4150 ha 

Posucice 

(S) w części obsza-

ry rolne, w części 

obszary zabudowy 

wsi wielofunkcyjne 

Działka o korzystnym 

kształcie z dojazdem z 

drogi asfaltowej. Przezna-

czona na użytkowanie rol-

nicze. 

Czynsz roczny 

179,12 zł (podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego roku 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat 

na rzecz dotych-

czasowego dzier-

żawcy.. 

Działka nr 103/5 

KW nr OP1G/-

00023893/0 

  

0,5234 ha 

Branice 

(S) obszary rolne Działka z przeznaczeniem 

na użytkowanie rolnicze. 

Kształt korzystny, dojazd 

drogą gruntową. 

Czynsz roczny 

303,68 zł (podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego roku 

Przedłużenie umo-

wy na okres 3 lat 

na rzecz dotych-

czasowego dzier-

żawcy. 

Działka nr 189/4 

KW nr OP1G/-

00023893/0 

0,4514 ha 

Branice 

(P) teren zabudowy 

usług publicznych 

Kształt działki korzystny, 

dojazd drogą gruntowa. 

Działka z przeznaczeniem 

na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

248,27 zł (podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomości wg 

obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego roku 

Przedłużenie umo-

wy na okres  

1 roku na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy. 

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: 

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 08.12.2021 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 17.11.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie dział-
ki i nr KW 

Pow. i 
położenie 

Przeznaczenie 
w planie (P)/ 

studium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 349 

Z budynkiem miesz-

kalnym nr 30 

 

KW nr OP1G/-

00006147/1 

  

0,1100 ha 

Boboluszki 

  

(S) w części obsza-

ry zabudowy wsi z 

preferencja zabu-

dowy związanej z 

rolnictwem, a w 

części obszary 

rolne 

Działka położona przy drodze gminnej o 

nawierzchni asfaltowej, bezpośrednie 

sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane 

pod zabudowę mieszkaniowa  i zagrodo-

wą wsi. Na działce posadowiony jest 

budynek mieszkalny wraz z gospodar-

czym. Teren działki ogrodzony. Nieru-

chomość uzbrojona w energię elektrycz-

ną, wodociąg i kanalizację sanitarną. 
Kształt działki korzystny- regularny wie-

lokąt, rzeźba płaska. 

 47 500,00 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 

  

Sprzedaż nieruchomo-

ści w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Działka nr 347 

  

KW nr OP1G/-

00031717/2 

  

  

  

0,2500 ha 

Boboluszki 

(S) obszary rolne Działka rolna o korzystnym kształcie z 

przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

137,50 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 

+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 

roku. 

Dzierżawa nierucho-

mości na okres 3 lat. 

Działka nr 357 

 

KW nr OP1G/-

00023893/0 

 

1,2937 ha 

Bliszczyce 

(S) obszary rolne Działka rolna o korzystnym kształcie z 

przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 

2 643,17 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 

+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 

roku. 

Przedłużenie umowy 

na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy. 


