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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzieninie  

W dniu 2.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Branicach podpisa-

na została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną 
nawierzchnią we Włodzieninie oraz naprawa przepustu prowa-

dzącego do boiska”. 

Ze strony Gminy umowę podpisał Wójt Gminy Branice Seba-

stian Baca, natomiast ze strony wykonawcy Prezes Ignis Media 

Sp. z o.o. z siedzibą – Niesułowice, firmy która wygrała prze-

targ na realizację zadania. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Progra-

mu - Polski Ład. 

Umowa przewiduje przebudowę istniejącego boiska szkolnego 

o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretano-

wej, budowę budynku gospodarczego o wymiarach 3x2 m,  

wykonanie elementów małej architektury oraz piłkochytów  

o wysokości 5,0 m i 4,0 m.  

Obiekty usytuowane będą we Włodzieninie na działce nr 400/6. 

W skład boiska szkolnego będą wchodziły boiska do gry w piłkę 
nożną, tenisa, streetballa, mini siatkówki, bieżnia o długości 

sześćdziesięciu metrów, zeskocznia do skoku w dal i urządzenie 

do street workoutu pochodzące z demontażu z działki inwestora.  

Boisko sportowe o powierzchni ok. 1400m2 zostanie wykonane 

z nawierzchni poliuretanowej. 

Zakres prac ujętych w umowie: 

− demontaż istniejącego urządzenia do street workoutu oraz 

piłkochwytu, 

− demontaż krawężników betonowych, 

− sfrezowanie nawierzchni asfaltowej, 

− wykonanie niwelacji terenu, 

− wykonanie wykopów pod projektowane obrzeża i krawężniki, 

− wykonanie ław fundamentowych dla obrzeży i krawężników 

wraz z ich montażem, 

− montaż urządzenia do street workoutu z demontażu, 

− wykonanie warstw nawierzchni poliuretanowej, 

− wykonanie warstw nawierzchni zeskoczni, 

− dostawa i montaż elementów małej architektury takich jak: 

bramki, kosz do koszykówki, słupki do gry w tenisa i siatków-

kę, kosza na śmieci, ławki, regulaminu, masztu flagowego, 

tablicy informacyjnej, 

− malowanie linii boisk, 

− wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

− malowanie na asfalcie elementów graficznych gier i zabaw, 

− dostawa i montaż systemowego budynku gospodarczego  

o wymiarach 3x2 m, 

− dostawa i montaż piłkochwytów, 

− odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni po wykonaniu 

zagospodarowania terenu. 

Termin realizacji: do dnia 2.10.2022r. 

Łączny koszt przebudowy boiska - 1 098 880,00 zł brutto. 
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Budowa przepusty drogowego we Włodzieninie 

W tym samym dniu podpisana została druga umowa, która 

swym zakresem obejmuje budowę przepustu prowadzącego do 

budowanego obiektu. Umowa ta jest integralną częścią robót 

realizowanych w ramach przebudowy boiska. 

Umowę podpisali: ze strony Gminy Branice - Wójt Gminy 

Sebastian Baca, oraz w imieniu wykonawcy - Przedsiębiorstwa 

Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc, prezes firmy 

Adrian Bąk. 

Budowa tego przepustu jest niezbędna do zapewnienia obsługi 

komunikacji pod budowę boiska szkolnego, oraz przejazdu wo-

zów bojowych straży pożarnej.  

Nawierzchnia zjazdu na przepust wykonana zostanie z betonu 

asfaltowego o grubości 12 cm na podbudowie z kruszywa łama-

nego, ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. 

Teren utwardzony wjazdu przy granicy z jezdnią drogi powiato-

wej, będzie posiadał odpowiedni spadek poprzeczny oraz po-

dłużny, uniemożliwiając zalewanie wodami opadowymi i rozto-

powymi działek sąsiednich. 

Inwestycja ta również jest realizowana w ramach Rządowego 

Programu -  Polski Ład: 

Termin realizacji: do dnia 2.10.2022 r. 

Koszt inwestycji: 107 039,75 zł brutto.  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włodzienin  
Gmina Branice otrzymała wsparcie ze środków budżetu Woje-

wództwa Opolskiego z programu budowy i przebudowy dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsco-

wości Włodzienin” 

Długość przebudowywanego odcinka drogi : 0,320 km 

Kwota całkowita zadania: 250 634,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł. 

Zakres prac: 

− wykonanie prac ziemnych, 

− wykonanie podbudowy, 

− nawierzchnia asfaltowa, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie melioracji odtworzeniowej rowu, 

− oznakowanie pionowe. 

Termin wykonania czerwiec – lipiec 2022r Obecny stan drogi 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Bliszczycach 

W maju 2022r zakończono realizację zadania pod nazwą:  
„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bliszczyce na dział-
kach nr 693 i 819: 

Celem inwestycji była budowa sieci wodociągowej o średnicy 

Dz=90 mm w Bliszczycach, przebiegającej po terenie działek 

nr: 693, 819 dla potrzeb działki budowlanej nr 370/5.  

Przedsięwzięcie ma celu zaopatrzenie w wodę terenów działek 

budowlanych. Zaprojektowano również przepięcie istniejącego 

przyłącza wodociągowego do budynku szatni klubu sportowego 

w Bliszczycach. 

Zakres  inwestycji objął budo-

wę następujących obiektów: 

− sieć wodociągowa z rur PE-

HD Dz 90mm – 160,70 m, 

w tym metodą bezwykopo-

wą z rur PE100RC Dz 

90mm, w rurze osłonowej 

Dz 160mm (przewiert stero-

wany) – 12,00 m 

− zestaw hydrantowy HN-80 – 

1 kpl. 

Wykonawcą prac była firma 

„CARBON-TRANS Iwona 

Pelc” z Branic. 
Wartość robót - 48 000 zł brutto. 

Redakcja 
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Biesiada 50+ 
W bieżącym roku, po rocznej przerwie związanej z pandemią 

koronawirusa, 7 maja 2022 r. w Gródczanach odbyła się Biesia-

da Złotego Pokolenia. To już szósta edycja imprezy, w której 

wzięło udział 120 osób. Na biesiadę uczestników dowiozły  

2 autobusy, więc każdy mobilny, czy niemobilny mógł skorzy-

stać z tej oferty Gminy Branice. W imprezie seniorom towarzy-

szył również pomysłodawca biesiady w 2016r. - Wójt Sebastian 

Baca z żoną. 

To wydarzenie, w którym miejsce dla siebie znajdują zarówno 

lwy parkietu, które mogą przez te kilka godzin z niego nie scho-

dzić, jak i osoby, którym zdrowie nie pozwala za bardzo tańco-

wać. Uczestnicy oprócz zabawy mają bowiem okazję porozma-

wiać ze znajomymi, których czasem już długo nie widzieli, 

wspólnie pośpiewać… .  

Kilka edycji Biesiady potwierdza, że osoby biorące w niej 

udział na imprezie potrafią się naprawdę bawić, a większość  
z nas może im wręcz pozazdrościć kondycji. 

Pracownicy UG Branice są otwarci na wszelkie propozycje  

i chętnie skorzystają z doświadczenia oraz wiedzy mieszkańców 

gminy 50+ przy konstruowaniu szerszej oferty dla Naszych Ak-

tywnych Seniorów. 

Propozycje wszelkich działań kulturalnych czy sportowych 

(nie tylko dla seniorów), których potrzebę organizacji Państwo 

widzicie w Gminie Branice, można składać osobiście w sekreta-

riacie Urzędu Gminy w Branicach lub w pok. nr 16 albo  

e-mailowo na adres: beata.nowak@branice.pl. 

Redakcja 
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Branickie kraty 
W kościele św. Rodziny w Branicach odbyła się niezwykła uro-

czystość. W kratach, które znajdują się w przedniej części ko-

ścioła zamontowany został napis, „Ehre Gott in der hö-

he” (Chwała Bogu na wysokości), który był brakującym elemen-

tem całości dzieła prof. Utingera. W tym ważnym dla historii 

kościoła wydarzeniu, wzięli udział licznie zaproszeni goście w 

osobach: poseł Ryszard Galla, przewodniczący sejmiku Rafał 

Bartek, wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura, siostra Alek-

sandra ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, dyrektor 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu dr hab. Piotr Oszczanow-

ski, a także Małgorzata Merta-Witecka i kustosz Jacek Witecki z 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ks. prof. Piotr Maniurka, 

diecezjalny konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Ziemi 

Głubczyckiej Barbara Piechaczek, przedstawiciele samorządu - 

burmistrz Głubczyc Adam Krupa oraz wójt Gminy Branice Se-

bastian Baca, członkowie Stowarzyszenia Caritas Christi. 

Honory gospodarza pełnił dyr. Krzysztof Nazimek i proboszcz 

ks. Alojzy Nowak. 

Brakujący element krat został zdemontowany po II wojnie 

światowej. Uważano, że bezpowrotnie zaginął. Były zamiary 

rekonstrukcji napisu na podstawie przedwojennych zdjęć. 
Szczęśliwie, podczas prac remontowo porządkowych,  

ks. A. Nowak odnalazł go zawinięty w dywan za jedną z szaf na 

zapleczu kościoła.  

Warto czytelnikowi przedstawić krótką historię krat, jako nie-

zwykle interesującego dzieła kunsztu kowalstwa artystycznego 

przedwojennej szkoły wrocławskiej, tym bardziej, że znajduje 

się ono w Branicach. Twórcami kraty są Szwajcar prof. Gebhard 

Utinger, Czech Jaroslav Vonka i 6 młodych mistrzów kowal-

stwa. W pracach kowalskich udział brali również pacjenci bra-

nickiego szpitala pod kierunkiem miejscowego kowala Plehnera. 

Krata jest arcydziełem sztuki metalu doby modernizmu. Liczne 

postacie aniołów przyciągają uwagę odwiedzających kościół.  

Krata jest tak skonstruowana, że możliwe jest zamknięcie nią 
wnętrza kościoła. Wrocławscy muzealnicy podczas uroczysto-

ści, opowiedzieli o spójności projektu całej bazyliki, jak  

i o szczegółach wykonania złotej kraty. Podkreślali widoczną 
strukturę, postacie aniołów tworzące orkiestrę niebieską, jak  

i takie użycie kolorów, że zależnie od pory dnia obserwować 
można różne efekty trójwymiarowości. Warto przybliżyć czytel-

nikowi postać prof. Gebharda Utingera autora krat. Żył on  

w latach 1879- 1960. Był architektem, malarzem i projektantem. 

Pracował od 1908 r. we wrocławskiej Szkole Rzemiosł Arty-

stycznych i był związany z Wrocławiem przez ponad 30 lat. 

Jego wkład w artystyczny wygląd branickiej bazyliki jest nie-

oceniony, ale ocena jego twórczości na podstawie tylko znajdu-

jącej się tam kraty jest błędnym założeniem. Wymienię elemen-

ty wystroju bazyliki jego autorstwa co da wyobrażenie o kom-

pleksowej wizji artysty co do wystroju bazyliki. Zaprojektował 

kraty, żyrandole, chrzcielnicę, duży żyrandol w przedsionku, 

małe żyrandole, kandelabry przy Drodze Krzyżowej, balaski, 

Tabernakulum, 2 wieczne lampy, kropielnicę w przedsionku, 

tron. Wymalował również ściany boczne. Grunt pod malowanie 

przygotował branicki malarz Krzykalski. 

Dzieła Utingera w branickiej bazylice są wybitną pamiątką 
jego twórczości na Śląsku i Opolszczyźnie. Odwiedzając bazyli-

kę warto wnikliwie przyjrzeć się wystrojowi wnętrza i zwrócić 
uwagę na dzieła tego wybitnego artysty. 

 

 

Benedykt Pospiszyl  
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Angielski nie ma dla nich tajemnic 
SUPER BRAIN to konkurs języka angielskiego, który odbywa 

się cyklicznie w naszej gminie. W tym roku miała miejsce jego 

XII edycja. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Branicach  

i Szkoły Podstawowej we Włodzieninie mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę ze słownictwa, które dotyczyło dziesięciu różnych 

obszarów tematycznych (m.in. dom, człowiek, zdrowie, środo-

wisko naturalne). 

W pierwszej kolejności odbyły się eliminacje szkolne, które 

wyłoniły uczestników do finałowego, gminnego etapu. Etap 

gminny miał miejsce 11 maja w Szkole Podstawowej w Brani-

cach. Zakwalifikowało się do niego 55 uczniów (29 ze Szkoły 

Podstawowej w Branicach, 26 ze Szkoły Podstawowej we Wło-

dzieninie). W etapie gminnym uczniowie zmierzyli się z testem, 

który składał się z 60 pytań – 50 zamkniętych i 10 otwartych. 

Tym samym, po godzinnych zmaganiach udało się wyłonić fina-

łowych laureatów.  

Pierwsze miejsce w XII Gminnym Konkursie Języka Angiel-

skiego SUPER BRAIN zajęła Gloria Staszczyszyn (SP Branice) 

uzyskując wynik 94%. Uczennicę przygotowała do konkursu 

pani Elwira Kopczyńska. Drugie miejsce zajęła Iga Pięciak (SP 

Branice), uzyskując wynik 88%. Uczennicę przygotował do 

konkursu pan Tadeusz Krupa. Trzecie miejsce zajęła Karolina 

Sałacka (SP Włodzienin), uzyskując wynik 87%. Uczennicę 
przygotowała pani Sylwia Gozdalska.  

Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w konkursie, oraz 

wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację. Szcze-

gólne podziękowania kierujemy zaś do Pana Sebastiana Bacy, 

Wójta Gminy Branice, który objął swoim patronatem konkurs  

i ufundował nagrody, oraz Pani Katarzyny Herbut, Sekretarz 

Gminy, która wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Karolina Świerkosz, przewodnicząca komisji konkursowej 

Wspaniałe odwiedziny  
13 kwietnia w naszym przedszkolu pojawił się wspaniały gość 

– Wielkanocny Zajączek.  

Świąteczny futrzak niespodziewanie odwiedził nasze Przedszko-

laki , które nie umiały opanować radości. 

Zajączek beztrosko kicając po naszym placu zabaw zostawił dla 

dzieci mnóstwo niespodzianek. Szukanie ich sprawiło przed-

szkolakom mnóstwo radości i śmiechu.  

Nasi milusińscy byli zachwyceni wizytą gościa oraz miłą nie-

spodzianką dla każdego.  

Na pożegnanie, dzieci odśpiewały Zajączkowi  świąteczne pio-

senki i wołały: „Do zobaczenia zajączku! Dziękujemy za pre-

zenty!” 

Ewelina Jamrozik  

Nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach  
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Wiosna, wiosenka...... 
Naplotkowała sosna, że już jest WIOSNA. A jak wygląda 

prawdziwa Wiosna? Kto ją widział i opowie? - My już wiemy – 

odpowiedziały przedszkolaki z naszego przedszkola. Jest jak 

najpiękniejsza królewna, w sukni pięknej jak z bajki, z przepięk-

nym wiankiem z kwiatów na głowie. Przed nią kwiaty się kła-

niają, ptaki radośnie ćwierkają, a dzieci wesołe piosenki śpiewa-

ją. Spotkanie z Panią Wiosną sprawiło, iż dzieci bacznie zaczęły 

spoglądać na zmieniającą się przyrodę i dostrzegać zachodzące 

w niej zmiany. Wraz z nadejściem wiosny, do przedszkola zawi-

tał również zajączek, który z okazji Świąt Wielkanocnych zosta-

wił przedszkolakom pochowane, słodkie niespodzianki. Ileż 
uciechy i radości sprawiło dzieciom ich poszukiwanie w przed-

szkolnym ogródku.  

W podziękowaniu za prezenty dzieci wraz z wielkanocnym 

zającem zatańczyły skoczny taniec, który stał się uwieńczeniem 

radosnego dnia w przedszkolu. 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego we Włodzieninie 

Zdjęcia w artykule i na okładce: Dominika Sozańska 

Nasza Ojczyzna - Nasz Dom! 
Ziemia to nasz dom, o który każdy człowiek powinien umieć 

dbać. Dlatego, uczymy tego dzieci już od najmłodszych lat  

w naszym przedszkolu. 22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień 
Ziemi, który obchodzą ludzie 

na całym świecie. I dlatego 

właśnie w tym czasie, dzieci 

zastanawiają się jak możemy 

chronić naszą planetę- Ziemię, 
żebyśmy mogli na niej spokoj-

nie żyć. Podczas zajęć dowia-

dują się jak należy dbać o naj-

bliższe nam środowisko które 

nas otacza, tak abyśmy wszy-

scy mogli długo cieszyć się 
pięknem otaczającej nas przy-

rody. Albowiem nauka zacho-

wań ekologicznych, nie po-

winna być tylko chwilową 
modą, ale przede wszystkim 

przejawem troski o przyszłość 
najmłodszych pokoleń, bo jak 

mówi stare przysłowie: Czym 

skorupka za młodu nasiąknie, 

tym na starość trąci ! 

Podczas zajęć, przedszkolaki 

dowiedziały się jak należy 

dbać o otaczające nas środowisko przyrodnicze, co możemy 

zrobić żeby ratować naszą ziemię. Wiedzą też, jak właściwie 

segreguje się śmieci, oraz czemu służą, kolory pojemników  

i worków na śmieci.  
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Trudne słowo RECYKLING nie jest im obce, wiedzą też co 

możemy powtórnie przetwarzać żeby nie zaśmiecać już i tak 

zanieczyszczonej śmieciami Ziemi. A żeby skutecznie sprzątać 
świat, najlepiej zacząć od najbliższego otoczenia, więc my za-

częliśmy od własnego podwórka, czyli od przedszkolnego placu 

zabaw i najbliższego otoczenia przedszkola. To zajęcie, bardzo 

dzieciom się spodobało i każdy znaleziony, przerzucony przez 

nasz płot na plac zabaw śmieć, był dla nich na wagę złota. Sa-

tysfakcja na koniec była ogromna, a nagrodą przednia zabawa 

na posprzątanym do czysta, placu zabaw.  

W kwietniu, swoje święto obchodzi książka, a Międzynarodo-

wy Dzień Książki dla Dzieci jest obchodzony 2 kwietnia, w dniu 

urodzin duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. 

Dlatego też pewnego kwietniowego przedpołudnia, przedszkola-

ki wybrały się na wycieczkę do naszej gminnej biblioteki. Panie 

w bibliotece bardzo ucieszyła ta wizyta, i z radością powitały 

małych ciekawskich czytelników.  

Pani Aleksandra Lichosik, pokazała dzieciom całą bibliotekę 
oraz regały z książkami, właśnie dla najmłodszych czytelników. 

Dzieci poznały zasady zachowania się w tym miejscu, oraz 

możliwości korzystania z ogromnych zasobów biblioteki. Przed-

szkolaki, wysłuchały bajki czytanej przez panią Olę i obiecały 

wrócić ponownie z rodzicami do biblioteki, aby zostać prawdzi-

wym, małym czytelnikiem. W nagrodę za zapisanie się do bi-

blioteki, każde dziecko otrzymuje na zawsze do domu pierwszą 
książkę małego czytelnika. Pani bibliotekarka pokazała dzie-

ciom taką książkę, i jednocześnie podarowała jej egzemplarz do 

przedszkola. Radość była wielka, posypały się liczne obietnice 

powrotu z rodzicami, aby móc wypożyczyć wypatrzoną ksią-
żeczkę min. ,,Psi Patrol”, czy też niesamowitą, tajemniczą ksią-
żeczkę z latarką! Mocno wierzymy, i oczywiście trzymamy 

kciuki, że dzieci dotrzymają obietnic, i wrócą tu z rodzicami, bo 

nic tak nie rozbudza wyobraźni dziecka jak właśnie czytanie 

książki! Dlatego czytajmy dziecku CODZIENNIE, rozbudźmy 

w nim miłość do książek, do czytania, do snucia marzeń, tak 

żeby nie sięgały tak często po telefony. 

Miesiąc maj, oprócz możliwości zachwytu nad pięknem ota-

czającej nas kwitnącej wokół przyrody, dostarcza nam też wiele 

okazji do kształtowania wśród dzieci właściwych postaw, ucze-

nia szacunku dla historii naszego kraju, symboli narodowych,  

a także rozbudzania tożsamości narodowej już u najmłodszych 

pokoleń. Dlatego też, zajęcia w ostatnich dniach kwietnia i po-

czątkiem maja, były poświęcone właśnie patriotycznym świę-

tom majowym. Poznawaliśmy historię naszych miejscowości, 

oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki 

poznały legendy związane z historią powstania państwa polskie-

go i utrwaliły nasze symbole narodowe.  

Na koniec wykonały piękne prace plastyczne różnymi techni-

kami, godło i flagę Polski oraz biało czerwone kotyliony. Wzbu-

dzanie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat, 

jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytyw-

nych postaw i uczuć patriotycznych. 

Maj jest też miesiącem chłopięcych idoli, czyli dzielnych stra-

żaków, którzy cały czas dbają o nasze bezpieczeństwo i walczą 
z atakującymi nas żywiołami.  
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Wyniki konkurs stypendialnego  

w Szkole Podstawowej w Branicach  
Stowarzyszenie Edukacyjne 

im. Julianny Junosza-Szaniawskiej 

zd. Oberländer.   

ul. Szpitalna 2, 48-140 Branice 

 

 

 

Miło nam powiadomić, że zakończyło się postępowanie 

siódmej edycji konkursu na stypendium imienia Julianny Juno-

sza-Szaniawskiej zd. Oberländer. W związku z pandemią koro-

nawirusa, która przeszkodziła w przeprowadzeniu konkursu  

w latach ubiegłych, w tym roku wyjątkowo przyznano dwa sty-

pendia – dla uczennicy ostatniej klasy Szkoły Podstawowej  

im. Marii Dąbrowskiej w Branicach oraz absolwenta tej szkoły  

w pierwszej klasie szkoły średniej. 

Komisja Konkursowa w składzie: 

Antoni Junosza-Szaniawski  - przewodniczący, 

Maria Szaniawska-Thiel przedstawicielka Rodziny fundatorów, 

Gabriela Uliczka – przedstawicielka Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie, oddział w Branicach, 

Teresa Czyszczoń – przedstawicielka Szkoły Podstawowej  

w Branicach  

po zapoznaniu się z dokumentacją nadesłaną przez kandydatów 

i przeprowadzeniu z nimi rozmów kwalifikacyjnych wyłoniła 

dwoje zwycięzców konkursu: 

Dżesikę Pączko z Bliszczyc – uczennicę szkoły podstawo-

wej (praca pt.„Bliszczyce – moja cząstka świata... Historia zapi-

sana w miejscach i wydarzeniach”). 

Macieja Derenia z Boboluszek – ucznia liceum w Opolu 

(praca pt. „Dzieje zamku branickiego”). 

Stypendia będą wypłacane przez 12 miesięcy w roku w wy-

sokości nie niższej niż 400zł. miesięcznie w szkole podstawowej 

i średniej, oraz 500 zł. na dwóch pierwszych latach studiów. 

Istnieje możliwość dodatku 100 zł. dla stypendystów z wyjątko-

wymi osiągnięciami w nauce. 

Chciałbym dodać, że zorganizowanie konkursu i przedłuże-

nie działalności rodzinnej fundacji (funkcjonuje w Branicach od 

2006 roku) po przeprowadzce fundatorów do Warszawy nie 

byłoby możliwe bez zaangażowania Pani Teresy Czyszczoń, 
która od początku wspiera Stowarzyszenie i uczestnicy w pra-

cach Komisji Stypendialnej, oraz Pani Urszuli Sipel-Wiechy, 

która dołączyła do Stowarzyszenia i dzieli się z nami swoją wie-

dzą i pomysłami.  

Obu Paniom serdecznie dziękuję, wyrażając nadzieję, że 

nadal będą się angażowały w prace Stowarzyszenia, co pozwoli 

na jego przetrwanie na terenie Gminy Branice, mimo że założy-

ciele fizycznie opuścili Branice, ale sercem są z nimi związani  

i potwierdzają wolę dalszego wsparcia finansowego i nie tylko. 

Oddzielne podziękowanie składam pani Gabrieli Uliczce za 

jej udział w pracach Komisji Konkursowej oraz Bankowi Spół-

dzielczemu w Namysłowie, oddział w Branicach, który od po-

czątku wspiera działalność Stowarzyszenia, prowadząc nieod-

płatnie nasz rachunek bankowy. 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

Antoni Junosza-Szaniawski 

Miło nam, że swymi refleksjami zechcieli się z nami podzielić 
laureaci konkursu: 

Uczennica klasy VIII b Szkoły Podstawowej w Branicach, Dżesi-

ka Pączko: 

„Jako uczennica, której udało się zdobyć stypendium, zachę-
cam młodsze koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w następ-

nych edycjach konkursu. Mimo że nie było to łatwe, chcę Was 

przekonać, iż warto w nim wziąć udział, ponieważ stypendium 

pomaga w realizacji marzeń o dalszej edukacji. Jest mi nie-

zmiernie miło, że otrzymałam stypendium, które jest również 
nagrodą za moje wyniki w nauce”. 

Maciej Dereń, absolwent naszej szkoły: 

„Jako tegoroczny laureat chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim fundatorom oraz komisji stypendialnej za przyznanie 

mi tego stypendium. Dzięki niemu mogę kontynuować naukę  
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Opolu, a tak-

że uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.  

To bardzo solidne wsparcie, które  - przy odrobinie wysiłku  

i zaangażowania - może urealnić moje marzenia i plany rozwo-

ju. Zachęcam każdego ucznia branickiej szkoły, który chce osią-
gnąć swoje cele, do ubiegania się o to stypendium. Niewiele jest 

szkół, w których oferowana jest uczniom taka pomoc – i między 

innymi pod tym względem - Szkoła Podstawowa w Branicach 

jest wyjątkowa”. 

Jesteśmy dumni z laureatów konkursu i życzymy im dalszych 

sukcesów. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Branicach  

W naszym przedszkolu z inicjatywy rodziców, została prze-

prowadzona akcja zbiórki pluszaków. Jej celem było przekaza-

nie zebranych maskotek do Komendy Powiatowej Straży Pożar-

nej w Głubczycach, aby były one wsparciem dla dzieci w trau-

matycznych chwilach, podczas prowadzonych przez strażaków 

akcji ratowniczo-gaśniczych. Maskotki zostały przekazane stra-

żakom na początku maja. Strażacy obchodzą co roku swoje 

główne święto 4 maja, dlatego też składamy im gorące życzenia 

z okazji ich święta! 

Nauczycielki Katolickiego Przedszkola w Branicach 

Iwona Pączko, Liliana Szklarska 
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Kobiety Gminy Branice 
Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Kobiety Gminy 

Branice”. Z radością prezentujemy efekt naszej pracy, spotkań  
i rozmów z kobietami, które nie są bohaterkami pierwszych 

stron kolorowych magazynów, chociaż ich działalność i wartość 
ich pracy mogłaby przyćmić blask niejednej gwiazdy. Ale... od 

początku. 

Co jakiś czas w mediach społecznościowych pojawiały się 
zdjęcia prac rękodzielniczych i wartych uwagi działań mieszka-

nek gminy Branice. Postanowiliśmy przyjrzeć się im uważniej  

i zebrać je w jednym miejscu. Tak powstał pomysł na projekt 

„Kobiety Gminy Branice”. 

Jego zwieńczeniem jest publikacja wydana w formie papiero-

wej oraz elektronicznej. 

Zgłoszenia do projektu mogli nadsyłać wszyscy mieszkańcy 

naszej gminy. Celem tej inicjatywy nie była rywalizacja konkur-

sowa, lecz próba prezentacji jak największej liczby sylwetek 

inspirujących, aktywnych, kreatywnych kobiet, które swoją pra-

cą dają innym „pozytywnego kopa” i nie zniechęcają się mimo 

przeciwności, z jakimi muszą się często mierzyć. 
Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Powołana zosta-

ła komisja, do której należał ostateczny wybór zgłoszeń. Opra-

cowaliśmy je później i zaprezentowaliśmy w mediach społecz-

nościowych. Kierowaliśmy się przede wszystkim chęcią ukaza-

nia pełnego wachlarza możliwości kobiet zamieszkujących gmi-

nę, odmienności zadań, w których się spełniają i odnajdują swo-

ją życiową misję oraz wielobarwności ich osobowości, które 

łączy jedno: miłość do tego, czym się zajmują. W końcowej 

fazie projektu wybraliśmy sześć pań, z którymi spotkaliśmy się 
osobiście. 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy 

za to, że potrafią dostrzec wokół siebie osoby nieprzeciętne. 

Dziękujemy za to, że chcieliście wykonać tę pracę, aby zauwa-

żyć i uznać za wyjątkowe to, co często wydaje się zwyczajne. 

Dziękujemy, że zainspirowaliście nas do dalszej pracy i prób 

docierania do kolejnych niezwykłych osobowości. 

Bez wątpienia każda z pań zgłoszonych do projektu zasługuje 

na to, aby się z nią spotkać na dłużej, porozmawiać i przyjrzeć 
bliżej jej działaniom, pasjom, codzienności, w której żyje i którą 
stara się uczynić niecodzienną. 

 

Magda Gumienna/Siostra Daniela 

Aneta Pająk 
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Z ogromną przyjemnością i wzruszeniem spotykaliśmy się  
z kobietami, które zostały bohaterkami publikacji.  

 

Poznawanie z bliska ich życia, długie rozmowy, podczas któ-

rych staraliśmy się dotrzeć do istoty ich duszy, były doświad-

czeniem jedynym w swoim rodzaju: pozytywnym, budzącym 

podziw i wiarę w ludzi oraz ich nieskończony potencjał. Ten 

potencjał leży w każdej Kobiecie Gminy Branice. Jesteśmy  

o tym przekonani.  

Czekamy na ponowną szansę spotkania z Wami, bo wiemy, że 

to dopiero początek inspirujących odkryć wśród Tych, które 

mieszkają obok nas. 
Kamila Besz, Łukasz Pantak 

Aniela Fergisz 

Danuta Walecka i Urszula Sęga 

Anna Dudziak 



Informator Branicki  

12 

Miejscowości o nazwie Branice - Branitz koło Cottbus 

W ramach kontynuacji cyklu artykułów o miejscowościach 

Branice, przedstawiam czytelnikom opis niemieckich Branitz.  

Jadąc autostradą do Berlina, po przekroczeniu granicy nie-

mieckiej, mijamy po drodze drogowskaz, na którym widnieje 

napis Branitz. Jest to miejscowość, której nazwa jest taka sama 

jak niemiecka nazwa naszych Branic. Odwiedzając tą miejsco-

wość, odkryłem niezwykle atrakcyjne turystycznie miejsce  

i z tego powodu gorąco zachęcam do jej odwiedzenia.  

Branitz od 1696 r. znajdowało się w posiadaniu książąt von 

Pückler. Od 1784 r. rodzina ta miała swoją siedzibę w miejsco-

wości Muskau, aktualnie znajdującą się przy granicy polskiej. 

Od tego czasu ich dobra w Branitz zostały oddane w dzierżawę. 
Książę Hermann von Pückler-

Muskau (1785-1871) w 1845 roku 

wrócił do Branitz, po sprzedaży 

Muskau. W tej miejscowości zało-

żył olbrzymi ogród krajobrazowy 

(rozpoczął budowę w 1811 r.).  

W Polsce park ten znany jest jako 

Park Mużakowski. Od 2004 r. znaj-

duje się on na liście światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO. 

Pückler stworzył po obu stronach 

rzeki Nysy arcydzieło określane mianem przedniego klasyczne-

go ogrodu krajobrazowego.  

Książę Pückler zwany „Zielonym Księciem” uznawany jest za 

prekursora nowoczesnego projektowania krajobrazu, które swo-

im oddziaływaniem sięgnęło ponad granice Europy aż do Ame-

ryki. Zasady wypracowane przez Pücklera są aktualne i stoso-

wane do dnia dzisiejszego. Pückler opuścił Muskau z powodu 

długów. Z tego również powodu rozwiódł się ze swoja małżon-

ką. Ciekawostką jest fakt, że po uzyskaniu względnej stabilności 

finansowej w Branitz, powtórnie ożenił się ze swoją poprzednią 
żoną. Po zamieszkaniu w Branitz niedaleko Cottbus, na nieuro-

dzajnej ziemi, ekscentryczny sześćdziesięcioletni książę Her-

mann von Pückler-Muskau założył następny po Muskau park 

krajobrazowy w stylu angielskim. Park zaczął powstawać  
w 1846 roku.  

Stworzony przez księcia park krajobrazowy, dokończony  

został przez jego następcę – księcia Heinricha von Pückler 

(1835-97). Dzięki delikatnie zakrzywionej rzeźbie terenu, jezio-

rom i nurtom wodnym zaprojektowanych z wielką elegancją 
oraz wyjątkowej kompozycji drzew, Park Branitz jest ważnym 

punktem w rozwoju sztuki ogrodnictwa krajobrazowego, i tym 

samym stał się zabytkiem na skalę światową. Obok Petera Jose-

pha Lenné i Friedricha Ludwiga von Sckell, książę Pückler jest 

zaliczany do najbardziej znanych niemieckich projektantów 

ogrodów dziewiętnastego wieku. Park Branitz jest ogrodem kra-

jobrazowym podzielonym na strefy, z różnie ukształtowanymi 

terenami. „Wewnętrzny park" z ogrodami zajmuje powierzchnię 
ok. 100 ha. Książę von Pückler zaprojektował również otaczają-
ce park ścieżki, które tworzą „zewnętrzny park" i zajmują około 

600 ha.  

Wokół zamku ułożył dywany kwiatów oraz wiele elementów 

dekoracyjnych. Można tu spotkać wiele roślin egzotycznych, 

podczas gdy w samym parku znajduje się tylko rodzima roślin-

ność. Książę von Pückler wykorzystał wody gruntowe i położo-

ną w pobliżu rzekę Sprewę, po to, by uzyskać sztuczne nawod-

nienie parku.  

Powstał wspaniały kompleks zieleni i wodnych atrakcji. 

Szczególnie piękna jest część Jeziorka Trzcinowego. Część par-

ku z piramidami Landpyramide (1860-63) i Tumulus (1856-57) 

robi również ogromne wrażenie. Jedyne w swoim rodzaju wspo-

mniane obydwie Piramidy, są wspomnieniem orientalnej podró-
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Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy Branice informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm) w dniu 20 czerwca 2022r. podczas obrad sesji Rady Gminy Branice przeprowadzona zostanie 

debata zgodnie z zapisami ustawy: 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strate-

gii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w spra-

wie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym 

raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę. 
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, 

poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedsta-

wiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum 

zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nie 

udzieleniu Wójtowi wotum zaufania. 

10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, Rada Gminy może podjąć uchwałę o przepro-

wadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. 

W związku z powyższym, proszę o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń w biurze Rady- Urząd Gminy Branice pok. 15  

do dnia 17.06.2022r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Branice 

                                                                                                                                                                         Bogusława Dyląg 

ży Pücklera w latach od 1834 do 1840 roku. Pückler wznosił 

Piramidy nie jak Egipcjanie z kamieni, ale usypywał je z ziemi, 

którą następnie obsadził zielenią. Należą one do najważniej-

szych elementów romantycznej sztuki ogrodnictwa w Niem-

czech. Większa z nich (Tumulus), stojąca na środku jeziora Py-

ramidensee i całkowicie porośnięta winoroślą, jest od 1871 roku 

miejscem pochówku księcia Hermanna von Pückler-Muskau. 

Tam też, w 1884 roku został przeniesiony grób jego żony i part-

nerki życia – księżnej Lucie Pückler (1776–1854).  

Do piramidy na jeziorze można dotrzeć gondolą.  

W centralnej części parku znajduje się zamek zbudowany  

w latach 1770-72. Znajduje się tam muzeum z ciekawym wy-

strojem wnętrz oraz można obejrzeć wystawą poświęconą życiu 

i twórczości Pücklera. W zamku zgromadzono także zbiory ma-

larskie Carla Blechena. Na przeciwko zamku znajduje się stajnia 

z salami wystawowymi, oraz dom kawalera przekształcony 

obecnie w restaurację. Pomiędzy budynkami znajduje się pergo-

la z reliefami duńskiej rzeźbiarki Berthel Thorwaldsen, kopie 

antycznych odlewów cynkowych, oraz posąg Venus Italica  

z Canovy.  

W parku umiejscowione są jeszcze inne budynki warte obej-

rzenia: na południowo - wschodnim końcu „wewnętrznego par-

ku" neogotycka kuźnia, którą przejęła fundacja „Fürst-Pückler-

Museum Park und Schloss Branitz”, na północy klasycystyczny 

budynek bramowy, będący hotelem dla gości, oraz budynek 

który zajmują ogrodnicy zamkowi. Dla zwiedzających, przed 

wejściem do parku, z myślą o turystach, lokalne władze wybu-

dowały funkcjonalnie zaplanowane parkingi.  

Polskim turystom znane jest wspomniane na początku tego 

artykułu założenie parkowe w Mużkowie. Proponuję zwiedzenie 

Branitz, jako kontynuację ponadczasowej wizji twórcy oby-

dwóch parków krajobrazowych Pücklera.  

Benedykt Pospiszyl 

Źródło zdjęć: strona internetowa 

Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz  
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UWAGA! 

Informacja dla mieszkańców  

- obowiązkowe zgłoszenie do CEEB 

(Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)  

od 1 lipca 2021 roku 

Już od 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł 

ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy no-

minalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie 

wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-

dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie 

właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu. 

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania 

paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 

14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. 

Deklaracja zawiera takie informacje jak: 

− Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 

miesca zamieszkania lub siedziby, 

− Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spala-

nia paliw, 

− Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy, 

− Adres e-mail również opcjonalnie, 

− Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła  

i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. 


