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Jarmark Świętojański 

24 czerwca 2022r, na urokliwej łące obok mostu granicznego 

w Branicach uroczyście powitaliśmy nadchodzące lato Jarmar-

kiem Świętojańskim. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia sze-

reg atrakcji, tak że każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesują-
cego, a było w czym wybierać. 

Najmłodsi doskonale bawili się próbując złapać mieniące się 
wszystkimi kolorami bańki mydlane, oraz uczestnicząc  

w warsztatach prezentujących technikę posługiwania się akceso-

riami wykorzystywanymi w tańcu z ogniami. Jak zwykle wiel-

kim powodzeniem cieszyły się również fantazyjne makijaże 

oraz wymyślne, niekiedy wręcz przerażające tatuaże. 

Główną jednak atrakcją dla dzieci były zabawy i tańce prowa-

dzone przez postacie znane z popularnych kreskówek. Zabawa 

tak się spodobała, że przyłączało się do niej również wielu 

uczestników w wieku już raczej późno dziecięcym. 

Wśród nieco starszych uczestników, głównie pań i dziewcząt 
choć nie tylko, dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty flo-

rystyczne prowadzone przez panie z kwiaciarni „Moja pasja”, 

podczas których można było nabyć umiejętności wyplatania 

wianków świętojańskich. Zainteresowanie tą formą twórczości 

było tak duże, że cały, całkiem spory zapas przygotowanych 

kwiatków i zielonych dodatków został wykorzystany do ostat-

niej gałązki. 

Atrakcją która cieszyła się ogromnym powodzeniem, niezależ-
nie od wieku była natomiast fotobudka. Przed uwiecznieniem 
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swojego wizerunku na okolicznościowym zdjęciu, można było 

wybrać coś dla siebie z nieprzebranej wręcz ilości dostępnych 

rekwizytów i mieć na długo niepowtarzalną pamiątkę. 

Główną jednak atrakcją Jarmarku był pokaz kulinarny w wy-

konaniu Mateusza Krojenki, uczestnika programu MasterChef – 

„gotowanie w wielkim kotle”, a właściwie, to w ocenie autora 

tego artykułu w wielkiej prostokątnej brytfannie. 

Mistrz rondla i patelni zaprezentował przygotowanie autor-

skiego bogracza na winie. O znakomitym efekcie jego pracy, 

świadczyła ogromna kolejka chętnych do spróbowania gotowe-

go specjału. 

Ale jeżeli chodzi o doznania kulinarne nie była to jedyna pro-

pozycja tego wydarzenia. 

Swoje stoiska z równie doskonałą ofertą miały nasze lokalne 

stowarzyszenia przedsiębiorcy. Delektować tymi wszystkimi 

specjałami można było się w przyjemnym cieniu rozstawionych 

namiotów. 

W natłoku przygotowanych atrakcji, kojącym przerywnikiem 

był recital „Męskie śpiewanie” w wykonaniu Piotra Wiechy, 

który przypomniał wszystkim znane i lubiane utwory najwięk-

szych polskich wykonawców. 
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Po zapadnięciu zmroku rozpoczął się najbardziej imponujący 

punkt Jarmarku. 

Pogrążoną już w ciemności nadrzeczną łąkę, rozświetliły pió-

ropusze ognia i wspaniałe efekty świetlne towarzyszące spekta-

klowi w wykonaniu Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem 

„MANTIKORA”. Licznie zgromadzeni widzowie byli pod 

ogromnym wrażeniem zaprezentowanego widowiska, i na pew-

no na długo pozostanie im w pamięci widok nadrzecznych ogni, 

które w tym roku zastąpiły tradycyjne rozświetlone wianki 

„puszczane na falującą wodę” w Noc Świętojańską. 
Kolejnym, i ostatnim już punktem programu była zabawa ta-

neczna z zespołem „Forte” która trwała do późnych godzin noc-

nych. 

Aby jak największa liczba naszych mieszkańców mogła 

uczestniczyć w tym wydarzeniu, od godzin popołudniowych do 

późnego wieczora, pomiędzy centrum Branic a mostem granicz-

nym kursowała oryginalna kolejka, przejażdżka którą była do-

datkową atrakcją Jarmarku. 

Impreza zorganizowana została przez Gminę Branice w cyklu 

„Branickie Jarmarki”. dofinansowanego ze środków PROW  

w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie 

LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 

Redakcja. 

Kolejne środki trafią do Uciechowic!!! 
Grupie nieformalnej Uciechowiczanie udało się pozyskać kwotę 6 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Razem pracujemy, razem 

się bawimy” w ramach programu Kierunek NOWE FIO. W ramach zadań związanych z realizacją projektu zagospodarowane zosta-

ną kolejne działki gminne, na których nasadzone zostaną barwne kwitnące rośliny i krzewy. Zamontowane zostaną również tablice 

oraz zorganizowane zostaną spotkania dla mieszkańców. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału we 

wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu.  

Uciechowiczanie  



Informator Branicki  

5 

Strażacy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Branice 
W niedzielę 26 czerwca br. na stadionie w Branicach odbyły 

się zawody sportowo – pożarnicze o puchar Wójta Gminy Bra-

nice połączone z piknikiem strażackim dla dzieci.  

Pogoda dopisała znakomicie, podobnie jak liczba uczestników 

zawodów. Zwłaszcza frekwencja dzieci była imponująca.  

Po ciężkich zmaganiach z wężami strażackimi i motopompami 

najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji w postaci dmuchań-
ców czy zabawy w pianie, które udało się zapewnić m.in. dzięki 

środkom finansowym pozyskanym w ramach Marszałkowski 

Budżet Obywatelski. Oczywiście nie obeszło się bez poczęstun-

ku dla wszystkich uczestników zawodów. 

Poza najmłodszymi w zawodach brały udział drużyny mło-

dzieżowe w kategorii wiekowej 12-16 lat: 2 drużyny dziewczęce 

i dwie drużyny chłopięce.   
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W kategorii seniorów wzięły udział 2 drużyny kobiece: z Wło-

dzienina oraz z sąsiedniego Uvalna z republiki Czeskiej, 8 dru-

żyn mężczyzn  z terenu gminy Branice, 1 drużyna z Koniakowa 

oraz 1 drużyna z Uvalna.  

Wyniki zawodów przedstawiają się następującą: 
I miejsce – drużyna z Wódki, II miejsce- Bliszczyce, III miej-

sce -Branice II, IV miejsce – Lewice, V miejsce – Koniaków,  

VI miejsce -  Branice I, VII miejsce – Wysoka, VIII miejsce – 

Jakubowice, IX miejsce – Włodzienin. 

W kategorii kobiet – I miejsce Włodzienin. 

W kategorii HDP 12-16 lat Dziewczęta: I miejsce – Bliszczy-

ce, II miejsce Włodzienin.  

W kategorii HDP 12-16 lat chłopcy: I miejsce – Bliszczyce,  

II miejsce – Lewice.  

O miano najlepszej drużyny zawodów rywalizowały: najlep-

sza drużyna z Polski – Wódka oraz najlepsza drużyna czeska –

Uvalno. Zwycięzcą została drużyna z Wódki wygrywając Pu-

char Wójta Gminy Branice.  

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy  

i dziękujemy za zaangażowanie. 

Jolanta Misiurka 
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Wycieczka nad polskie morze 
29.05.2022 roku uczniowie klas ósmych z wychowawcami 

Panią A. Alferowicz, Panią E. Kopczyńską, Panem Ł. Kędzier-

skim i Panem M. Nowakiem pojechali na wycieczkę nad polskie 

morze. Do przebycia było wiele kilometrów dlatego zdecydowa-

no się na podróż w nocy. Warunki były survivalowe, otoczenie 

za to przepiękne, teren bezpieczny, jedzenie wyśmienite.  

W pierwszym dniu zaplanowano rejs promem Gdańskiej Żeglu-

gi Morskiej przez tereny portowo - stoczniowe. Uczniowie zo-

baczyli miejsca kluczowe dla polskiej historii: stary Port, Stocz-

nie Gdańską, Twierdzę Wisłoujściei Westerplatte.  

Po rejsie jeszcze spacer po reprezentacyjnym placu w Gdań-
sku, w dzielnicy Śródmieście, które pełni funkcję rynku i tworzy 

tzw. Drogę Królewską. Po powrocie krótki odpoczynek i wyj-

ście na plażę - Stogi. Drugiego dnia wycieczkowicze udali się 
do Gdyni, wyruszyli w rejs statkiem pirackim po porcie Gdyń-
skim. Następnie odwiedzili lokalne akwarium morskie.  

Grupa skierowała się także na Plac Solidarności. Wieczorem 

wybrali się na plażę, aby podziwiać zachód słońca. 

Trzeciego dnia, w drodze powrotnej do domu, grupa udała się 
do Centrum Edukacji i Promocji Regionu Szymbark, dzięki któ-

remu mieli możliwość obejrzenia drewnianych, kaszubskich 

domów i przedmiotów codziennego użytku. Znajduje się tam 

także dom, który stoi na dachu, deska najdłuższa na świecie oraz 

największy fortepian świata. Miejsce to pozwala także dowie-

dzieć się sporo o przeszłości, historii Sybiraków.  

Następnie uczniowie mieli okazję zobaczyć Zamek Krzyżacki 

w Malborku. Po posiłku powrót do domu, długa droga, ale przy-

jemna z aktywnymi przerwami przeplatanymi drzemkami. Ran-

kiem wszyscy dotarli szczęśliwie do domów.  

P.s. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za wspól-

nie spędzony czas, który na długo zostanie w naszej pamięci.  

Organizatorzy 
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4 czerwca 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Brani-

cach postanowili sięgnąć do tradycji i komersem zakończyli 

pierwszy etap nauki. Jak tradycja nakazuje, kiedy wybiła sie-

demnasta, reprezentanci klas rozpoczęli uroczystość profesjo-

nalnie przygotowanym polonezem. Później już było mniej ofi-

cjalnie, do wspólnej, wesołej zabawy zagrzewali dwaj  DJ.  

Dużym powodzeniem cieszyła się foto – budka, w której zo-

stały utrwalone niezapomniane chwile. Jedzenie było pyszne,  

zabawa  trwała do północy. Miło było popatrzeć jak nasza mło-

dzież po tak trudnym czasie zintegrowała się i znowu tryskała 

energią. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Branicach 

dziękuję Rodzicom za świetną organizację imprezy. Alicja Alferowicz 

Coś się skończyło, coś się zaczyna ... 

Nowy Samorząd Uczniowski w branickiej szkole 
15 czerwca 2022 roku odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego. Głosowali w nich uczniowie klas 4-8. 

Po przeliczeniu głosów wyłoniono dwie osoby, które miały ich 

najwięcej. Przewodniczącą samorządu szkolnego została Maja 

Nowak, a jej zastępczynią - Zuzanna Chalińska. Nowy samo-

rząd natychmiast rozpoczął działanie. 

Już 20 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, na którym usta-

liliśmy składy pocztów sztandarowych. Podzieliliśmy się rów-

nież swoimi pomysłami i - co najważniejsze - wspólnie wybrali-

śmy nowego opiekuna samorządu uczniowskiego – Panią Alicję 
Alferowicz. 

 

Bardzo dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że nie zawiedziemy 

tych, którzy oddali na nas głosy! 

                                                                                                 

Samorząd Uczniowski SP w Branicach 
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„I śmiech niekiedy może być nauką…” 

O tym spróbowali nas przekonać uczniowie klas VIII, którzy 

w humorystyczny sposób pożegnali się na uroczystym zakoń-
czeniu roku szkolnego 2021/2022. Dla nich był to ostatni dzień, 
kiedy wspólnie zgromadzili się na apelu jako uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Branicach. Absolwentami naszej szkoły zostało 

(rekordowo!) 58 osób - w tym 28 dziewcząt i 30 chłopców.  

Podziękowań i łez wzruszenia nie było końca. Mamy nadzieję, 
że pobyt w naszej szkole na zawsze pozostanie dla nich miłym 

wspomnieniem. 

Tego dnia, oprócz uczniów i pracowników szkoły, w uroczy-

stym apelu uczestniczyli też zaproszeni goście: Wójt Gminy 

Branice Pan Sebastian Baca, Pani Iwona Kopaniecka, Pani Gra-

żyna Margiel, s. Daniela i pani Agnieszka Surma z zaprzyjaź-
nionego ,,Ziarenka” oraz rodzice uczniów. Byli oni również 
świadkami przekazywania władzy nowym członkom Samorządu 

Uczniowskiego i pocztu sztandarowego.  

Następnie uczniowie klas 6-8, wyróżniający się w nauce, zo-

stali nagrodzeni pamiątkowymi książkami i dyplomami. Nagro-

dzeni zostali również uczniowie klas ósmych, biorący udział  

w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych czy  

w działalności artystycznej, wolontariackiej. 

Podobnie przebiegła uroczystość zakończenia roku szkolnego 

dla klas 1-5, na którą przybyli goście: Pani Katarzyna Herbut 

(Sekretarz Gminy Branice/Zastępca Wójta) i rodzice uczniów. 

Dzieci, wyróżniające się w nauce, otrzymały pamiątkowe książ-
ki i dyplomy. Był też występ zespołu wokalnego ,,Mini SZAG”, 

który uświetnił uroczystość. 

Nasi uczniowie w tym roku szkolnym aktywnie uczestniczyli 

w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.  

Należy tu wspomnieć o sukcesie Darii Wiewiórki, która została 

finalistką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jesteśmy 

też dobrzy w zakresie języków: w etapie gminnym konkursu  

z j. polskiego I miejsce zajęła Gloria Staszczyszyn (ex aequo  

z uczniem Szkoły Podstawowej we Włodzieninie), a miejsce II 

- Partycja Hawron.  

Zaś w konkursie z j. angielskiego:  

I miejsce zajęła Yagoda Siwczyk, II miejsce - Iga Pięciak,  

a III miejsce - Kimberly Siwczyk. 

Oprócz konkursów wykazywaliśmy się też w sporcie. Uczest-

niczyliśmy w rozgrywkach m.in. piłki nożnej, koszykówce, uni-

hokeju, a także w „Małym Olimpijczyku”, w Turnieju o Puchar 

Tymbarku, w ,,dwa ognie”. 

Zdobywanie wiedzy to nie tylko nauka w ławce szkolnej. 

Uczestniczyliśmy w wielu wyjazdach i wycieczkach edukacyj-

nych, krajoznawczych. Odwiedziliśmy zoo w Opolu i Wrocła-

wiu, Pszczynę, Trójmiasto, Złoty Stok, Polanicę Zdrój, Skalne 

Miasto, Krnov, Auschwitz – Birkenau, a zdobyliśmy Szczeliniec 

czy Baranią Górę. Nieobce nam też były kilkakrotne seanse fil-

mowe czy spektakle teatralne. O wszystkich naszych podróżach, 

osiągnięciach i działalności informowaliśmy na bieżąco na face-

booku i naszej stronie internetowej. Był to z pewnością inten-

sywny i różnorodny rok szkolny. 

A teraz … czas na odpoczynek. 

Naszym absolwentom życzymy powodzenia w kolejnym eta-

pie życia, a przede wszystkim - „rozwijajcie skrzydła” i speł-

niajcie Wasze marzenia. 

Zaś wszystkim uczniom, pracownikom szkoły życzymy waka-

cyjnego, słonecznego wypoczynku i ...do zobaczenia we wrze-

śniu! 

 

Agnieszka Lisiak 

nauczycielka w SP w Branicach 
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Zespół Tańca Nowoczesnego Impuls podwójnym Wicemistrzem Świata 
19 czerwca 2022r. Zespół Impuls brał udział w Mistrzo-

stwach Świata World Dance Championship w Budapeszcie, 

wybrany jako zespół reprezentujący Polskę. Grupa młodsza  

i starsza startowały w kategorii Mini formacje disco-dance Kid  

i Adult. Obie grupy wywalczyły tytuł Wicemistrza Świata! 
Nasza tancerka Julia Morawiec w kategorii solo disco-dance 

wywalczyła 3 miejsce ! 

Przed startem w Mistrzostwach Świata udało nam się troszkę 
pozwiedzać Budapeszt, po którym oprowadzała nas pani Anna 

Iskra. Mieliśmy również możliwość degustacji typowo węgier-

skiego posiku, a w ramach relaksu udaliśmy się na kąpielisko. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do spełnie-

nia naszego marzenia - wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Dzięku-

jemy Gminie Branice i Panu Wójtowi Sebastianowi Baca. Dzię-
kujemy firmie Kessel-Tech Energy Service Sp. z o.o. ze Ścibo-

rzyc Wielkich. Dziękujemy firmie Top Farms z Głubczyc. Dzię-
kujemy firmie P. P. U. Lemet z Branic. Dziękujemy także tym, 

którzy wpłacali pieniążki na Zrzutkę. Dziękujemy Panom Kie-

rowcom FHU "Chojnacki" Grzegorz Chojnacki za bezpieczny 

wyjazd i powrót. Dziękujemy Pani Annie Iskra za możliwość 
zwiedzania Budapesztu. Dziękujemy Pani Małgorzacie Zapo-

tocznej za bezpłatne przeróbki strojów do tańców. Dziękujemy 

również Rodzicom za częściowe pokrycie kosztów wyjazdu 

oraz Paniom Lidii, Annie, Lilianie, Grażynie, Justynie, Małgo-

rzacie, Sarze i Patrycji za wspaniały doping i wsparcie podczas 

wyjazdu, a także Panu Łukaszowi za świetne fotki. 

DZIĘKUJEMY!!! 

Ponadto w ciągu roku Zespół Impuls brał udział w dwóch kon-

kursach tanecznych: Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Dzieci  

i Młodzieży w Żorach gdzie grupa młodsza w kategorii Show 

Dance w choreografii „Co w stawie piszczy?” zdobyła Wyróż-
nienie, a grupa starsza w kategorii Show Dance w choreografii 

„Upiór w operze” zajęła II miejsce oraz na Ogólnopolskim 
Konkursie Tanecznym w Rybniku, w którym grupa młodsza  

w kategorii Inne formy  w choreografii „Co w stawie piszczy?” 

zajęła III miejsce i w kategorii Mini formacje disco-dance zaję-
ła III miejsce, a grupa starsza w kategorii Inne formy  w chore-

ografii „Upiór w operze” zajęła II miejsce, w kategorii Hip-hop 

- Wyróżnienie oraz w kategorii Mini formacje disco-dance za-

jęła I miejsce! 

Karolina Gunia 

Czas działalności w Zespole Tańca Nowoczesnego Impuls był 

dla mnie wspaniałym i niepowtarzalnym etapem w moim życiu, 

obfitującym w wiele sukcesów i spełnieniu wielu marzeń i ce-

lów. Wiele się nauczyłam pracując w Zespole, a także dało mi to 

ogromnie wiele satysfakcji. Oddałam Zespołowi swoje serce  

i zaangażowanie. Jestem wdzięczna za to, że przez wiele lat 

ogrom dzieci i młodzieży wychodziło spod naszego Zespołu 

jako wspaniali i odważni tancerze, zdobywcy wielu miejsc na 

podium na przeróżnych konkursach tanecznych.  

Jednak przyszedł ten czas kiedy muszę pożegnać się z Zespo-

łem Impuls. Jest to trudna decyzja, ale przemyślana pod każdym 

względem. Oddaje Zespół w dobrej formie dla młodszego poko-

lenia, ambitnej i wspaniałej tancerki i trenerki Zespołu – Julii 

Morawiec, która jestem pewna godnie zajmie moje miejsce. 

Jestem całym sercem z Zespołem i jego tancerzami oraz trzy-

mam kciuki za dalsze trofea i medale.  

Dziękuję wszystkim sponsorom i wszystkim tym, którzy na 

różne możliwe sposoby pomagali Zespołowi, dziękuje Pani Syl-

wii Brzozowskiej, która powierzyła mi Zespół i zawsze wspiera-

ła i służyła pomocą, dziękuje Rodzicom tancerzy i oczywiście 

samym Tancerzom za te świetne lata pracy. 

Karolina Gunia 

„Zawsze trzeba wiedzieć kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu.” 

Letnie Warsztaty Taneczne 2022! 

Serdecznie zapraszamy chętne dzie-

ci i młodzież w wieku od 5 lat do 

zapisania się do naszego Zespołu! 

Od 22 sierpnia do 26 sierpnia  

organizujemy Letnie Warsztaty 

Taneczne, na które już można się 
zapisać. Więcej informacji na ten 

temat można znaleźć na Zespoło-

wym FB: facebook.com/impulsdc. 

Tańcz razem z nami! 
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„Kochasz Ty dom?” 
W październiku ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Pol-

skiej, rok 2022 ustanowił Rokiem Marii Konopnickiej - wybit-

nej polskiej poetki, publicystki i tłumaczki w 180. rocznicę Jej 

urodzin. W tym roku przypada także 250. Rocznica pierwszego 

rozbioru Polski. Z tych okazji dnia 21 maja w Miejskim Ośrod-

ku Kultury w Głubczycach odbył się koncert pod tytułem 

„Kochasz Ty dom?”. Uczestnicy tego wielkiego przedsięwzięcia 

wykonali 19 wierszy Marii Konopnickiej m.in. „Rozbiór 

(1772)”, „Deszczyk”, „Kubek” czy finałowy utwór „Pieśń  
o domu” w aranżacji muzycznej Józefa Kaniowskiego. Na sce-

nie podczas koncertu zaprezentowali się zespół Uśmiech, Rodzi-

na Federowicz, Chór Feniks i soliści Agatka Zając, Maria Ka-

niowska, Dominik Wąsik, Krzysztof Federowicz oraz Jerzy 

Skrzekut. Na zakończenie widowiska artyści razem z publiczno-

ścią wykonali pieśń pod tytułem „Rota”, zwieńczając tak ważną 
dla Polski uroczystość. Bardzo się cieszymy, że jak na razie 

jesteśmy jedyni w powiecie, którzy uświetnili tę rocznicę, przy-

bliżając tym samym naszej społeczności twórczość Marii Ko-

nopnickiej w słowno-muzycznej formie. 

Zespół Uśmiech 

Odpust w Uciechowicach 
26 czerwca obchodziliśmy w Uciechowicach odpust patronów 

naszej kapliczki Św. Jana i Pawła. Świętowanie rozpoczęliśmy 

w wigilię tej uroczystości uczestnicząc  w uroczystej Mszy Św. 

odprawionej w intencji naszych mieszkańców, po której zostali-

śmy zaproszeni na poczęstunek do świetlicy wiejskiej.  

Wspólne biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczor-

nych. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom jak i gościom  

z sąsiednich wiosek za tak liczne przybycie, a szczególnie za 

wspólną rozmowę i spotkanie przy pysznej kawie i cieście  

(a wszyscy którzy spiesząc się do domu nie wstąpili do świetlicy 

niech żałują bo było super). Wielkie wyrazy wdzięczności rów-

nież dla tych, którzy pomogli przygotować tę uroczystość oraz 

tych którzy na co dzień dbają o naszą kapliczkę. 

Beata Nowak 
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12 czerwca 2022 r. w bazylice pw. Świętej Rodziny która 

znajduje się w centrum Specjalistycznego Szpitala w Branicach 

odbyła się niecodzienna uroczystość.  
Na Mszy św. o godz. 1030, razem z ks. bp Ordynariuszem An-

drzejem Czają dziękowaliśmy za dar świątyni, w której możemy 

się gromadzić od 90 lat i oddawać chwałę Bogu. 

Na rozpoczęcie Mszy św. ks. Proboszcz Alojzy Nowak wita-

jąc wszystkich powiedział: 

„Bardzo serdecznie witam w imieniu swoim i Pana dyr. nasze-

go Szpitala Krzysztofa Nazimka wszystkich Was zgromadzonych 

na niedzielnej Eucharystii. Ks. bp Ordynariusza Andrzeja Czaję, 
czcigodnych kapłanów ks. Jana Piechoczka, ks. Piotra Maniurkę 
– dyr. Muzeum Diecezji Opolskiej, ks. Arnolda Drechslera – 

dyr. Caritas Diecezji Opolskiej, witam siostry zakonne ze Zgro-

madzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, witam szanownych Gości - 

przedstawicieli władz samorządowych naszego Województwa 

opolskiego na czele z Panią Marszałek Zuzanną Donath-

Kasiura, Powiatu głubczyckiego, Gminy Branice,  parafian,  

pacjentów naszego Szpitala, Stowarzyszenie Caritas Chrysti, 

chór Angelus-Cantat z Głubczyc pod dyrekcją Pana Tadeusza 

Eckerta. 

Dziękujemy Panu Bogu, że w roku Złotego Jubileuszu naszej 

Diecezji Opolskiej, możemy tu spotkać się w Branicach na 

dziękczynnej Eucharystii. 

Cieszymy się, że w Roku Rodziny ogłoszonym przez ojca św. 

Franciszka - gromadzimy się w tej świątyni, której patronuje 

Święta Rodzina, która spogląda na nas z tej przepięknej mozai-

ki. Często patrzymy tylko na ten wymiar horyzontalny naszej 

mozaiki, a przecież dziś Niedziela Trójcy Przenajświętszej –  

i spoglądając trochę wyżej - widzimy w tej mozaice obraz Ducha 

Świętego i Obraz Ojca Niebieskiego. Ten obraz jest także 

umieszczony na pięknej kracie przy wejściu do tej świątyni – 

gdzie aniołowie, ziemia i cały wszechświat oddają cześć Bogu  

w Trójcy Jedynemu. Bogu, który jest miłością 

Porwany tą Bożą Miłością, ks. Bp Józef Marcin założył tu,  

w Branicach „Miasteczko Miłosierdzia”, które liczyło sobie 

prawie 2000 chorych. Tu znaleźli opiekę, ciepło miłości, którą 
tylko może dać prawdziwa rodzina. Tu starał się budować praw-

dziwą rodzinę dla wszystkich, którzy jej nie mieli - gdzie czuliby 

się bezpieczni, akceptowani, potrzebni. Wiele razy mówił, że ze 

wszystkich chorób somatycznych - choroba psychiczna jest naj-

gorsza - bo izoluje, bo stygmatyzuje, bo spycha na margines 

życia. 

Ostatnim akordem powstawania tego miejsca było erygowanie 

1 września 1931 r. samodzielnej Parafii, a już kilkanaście mie-

sięcy później, 6 czerwca 1932 r. została oddana Bogu na chwałę 
i ludziom na pożytek ta przepiękna świątynia. Dziś chcemy po-

dziękować Opatrzności Bożej i ludziom za dar tej przepięknej 

świątyni w której od 90 lat możemy się gromadzić i oddawać 
chwałę Bogu który jest miłością. 

W tej świątyni wciąż jak echo brzmią nam słowa herbu bisku-

piego – ks. Bp Nathana „Caritas Christi urget nos” – „Miłość 
Chrystusa przynagla nas”. Tym słowom pozostał wierny aż do 

końca, i pozostawił nam w darze tę świątynię abyśmy o nich 

właśnie w tutaj sobie przypominali, by miłość samego Chrystusa 

i nas przynaglała do radosnej służby drugiemu człowiekowi,  

a zwłaszcza cierpiącemu i potrzebującemu. 

Pamiętam jak jedna z Pacjentek naszego Szpitala podchodzi 

do mnie i mówi, proszę Księdza, ja w tym roku też będę obcho-

dzić 90 lat życia, może już nie jestem już taka piękna jak ta świą-
tynia, ale na pewno mądrzejsza. Tak sobie pomyślałem, to rze-

czywiście Boże błogosławieństwo, że ta świątynia, taka piękna 

przetrwała do naszych czasów i dalej służy swojemu celowi - 

ucząc ludzi w niej przebywających prawdziwej Bożej mądrości. 

Pomyślałem wówczas z wdzięcznością o tych, którzy ją wznosili. 

O Ks. Bp Nathanie, budowniczych, artystach, ale też o tych któ-

rzy się o nią troszczyli przez 90 lat. 

Jubileusz 90-lecia branickiej Bazyliki 
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Długo by wymieniać tych, którzy troszczyli się i dbają się o tę 
świątynię i całe Miasteczko Miłosierdzia, z którym ta świątynia 

jest integralnie złączona – mamy ich dzisiaj w sercu i za nich 

złożyliśmy dobremu Bogu tę dziękczynną Najświętszą Ofiarę. 
Dziękujemy władzom samorządowym naszego Województwa 

opolskiego, które dziś reprezentuje Pani Marszałek – za zrozu-

mienie, pomoc i ogromny wkład w ratowanie dzieła Ks. Bp Na-

thana.  

Chciałbym jednak szczególnie podziękować naszemu Panu 

dyr. Krzysztofowi Nazimkowi i jego prawej ręce Pani dyr.  

ds. ekonomicznych Krystynie Sobotta. Wiemy co było 15 lat te-

mu, kiedy próbowano cały ten szpital zlikwidować, co by się 
wówczas stało z tą świątynię, komu by służyła, kogo by uczyła 

prawdziwej mądrości. Wiemy że nie było łatwo. Powiem więcej, 

że trzeba było wielkiej odwagi, żeby przyjąć stanowisko  

dyr. w tym miejscu. Dziś widzimy, że była to opatrznościowa 

decyzja dla naszego Szpitala, i widzimy jak wiele tu się zmienia-

ło w tym czasie. Już nikt nie myśli o likwidacji, a to dzieło bp 

Nathana zgodnie z jego wolą dalej służy człowiekowi cierpiące-

mu. Niech Dobry za dobro obdarza zdrowiem, szczególnym bło-

gosławieństwem i ludzkim szacunkiem. 

Na zakończenie dzisiejszej uroczystości, chciałbym w imieniu 

nas wszystkich wyrazić słowa wdzięczności Ks. Bp Ordynariu-

szowi – za to, że jesteś tu dziś razem z nami, za odprawiona 

Mszę św., za dar obecności, za dar wspólnej modlitwy, za skie-

rowane do nas słowo składamy serdecznie Bóg Zapłać.  

Dziękuję z całego serca Panu Tadeuszowi Eckertowi wraz  

z chórem „Angelus-Cantat” za uświetnienie naszej uroczystości 

pięknym śpiewem, że przyjęliście zaproszenie na naszą uroczy-

stość”.  

Po końcowym błogosławieństwie przeszliśmy do sarkofagu bp 

Nathana by wspólnie odmówić modlitwę. 
Po zakończeniu mszy św. w kaplicy szpitalnej odbył się pięk-

ny i wzruszający koncert w wykonaniu chóru „Angelus Cantat”. 

Po przejściu uczestników uroczystości do byłego „Refektarza 

sióstr zakonnych”, Pan dyr. Krzysztof Nazimek podziękował 

naszym Gościom za przybycie, i przypomniał w kilku zdaniach 

o inwestycjach które udało się zrealizować, i które są realizowa-

ne w naszym Szpitalu. 

Stowarzyszenie Caritas Chrysti przyznało Panu dr. Jerzemu 

Jankowskiemu – pochodzącemu z Branic odznakę „Złotego 

Aniołka” za wielki wkład w pielęgnowaniu i dokumentowaniu 

wspaniałej historii „Miasteczka Miłosierdzia” i śp. bp Józefa 

Marcina Nathana. 

Wspólny obiad był ostatnim akordem uroczystości. 

ks. Alojzy Nowak 
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Miesiąc czerwiec w naszym przedszkolu był obfity w różne 

atrakcje, wydarzenia zorganizowane dla naszych dzieci. Pierw-

sza z nich to Piknik Rodzinny, który już wpisał się w tradycję 
naszego przedszkola i jest oczekiwany z niecierpliwością przez 

dzieci i ich rodziców. Pogoda, jak zawsze, dopisała, dzięki cze-

mu rodziny mogły oddać się wspólnym zabawom i mile spędzić 
czas w gronie znajomych oraz skorzystać z atrakcji przygotowa-

nych specjalnie dla nich.  

A było ich niemało, bowiem w programie zaprezentowały się 
wszystkie grupy przedszkolne w występach artystycznych. Naj-

ważniejszą jednak atrakcją dla dzieci były dmuchańce - uśmiech 

na ich twarzach był dowodem na to, że zabawa jest bardzo uda-

na. W czasie tak wspaniałej zabawy dzieci i rodzice mogli po-

częstować się słodkościami. 

Następna niespodzianka była zorganizowana dla dzieci z gru-

py starszaków, czyli 6-letnich. Dzieci autobusem udały się na 

wycieczkę do stadniny koni w Głubczycach. Tam zostały opro-

wadzone po stadninie, a potem czekało na nich wiele atrakcji. 

Dzieci mogły skakać po sianie, wchodzić po drabinie, zjeżdżać 
po linie, a także wziąć udział w przejażdżce traktorem z przy-

czepą po miejscowości. Przedszkolaki skorzystały z lekcji jazdy 

konnej pod okiem instruktora - ,,Zaszczepić w dziecku pasję 
można tylko w jeden sposób, pokazując mu, co kochasz”. Na 

koniec tak wspaniałej wycieczki czekał na dzieci poczęstunek, 

za co serdecznie dziękujemy. 

Jak co roku, nasze dzieci które odchodzą już do szkoły mają 
nocleg w przedszkolu, tzw. „nockę w przedszkolu”. Dzieci, 

przychodząc rano do przedszkola, przychodzą z całym ekwipun-

kiem. I tym razem miało to miejsce. W tym dniu na sześciolat-

ków czekały różne atrakcje. Oprócz zabaw, tańców i podcho-

dów dzieci udały się na lody. Zaś na kolację wybrały się do piz-

zerii i zjadły smaczną pizzę. 
Czas upływa nieubłaganie... . Dzieci, które jeszcze niedawno 

przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dnia 15 czerw-

ca 2022 roku pożegnały się z przedszkolną przygodą. Uroczy-

stość tę uświetniły swoimi występami – podniosły polonez, 

Pożegnania nadszedł czas ... 



Informator Branicki  

15 

Finał akcji „Mieszkasz w Gminie Branice? Wygrywasz”  

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899  

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy: 

Opis: Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową. 
 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działki zlokalizowane są bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny regularny czworokąt, niw-

eleta lekko pofalowana. Porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami, miejscami występują gruzowiska. Dojazd do działek wąską drogą 
utwardzoną kamieniem polnym. Brak uzbrojenia technicznego. 

 

Przetargi w sprawie ww. nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przypadku uczestnictwa w przetargach tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 

małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminach wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. 

Nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umo-

wy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargów. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow. i 

położenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/

studium (S) 

Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka16 

KW nr OP1G-

/00005430/5 

0,4500 ha 

Wysoka 

(S) obszary rolne 22.08.2022 

godz. 10:30 

950,00 zł 

czynsz roczny,  

podlega zwolnieniu  

z podatku VAT 

100,00 zł 

wpłata do  

18.08.2022 r. 

Dzierżawa gruntu na okres 

3 lat. Umowa dzierżawy 

zawarta zostanie  

od 01.09.2022 r 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow. i poło-

żenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/

studium (S) 

Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 26 i 27 

  

KW nr OP1G-

/00024625/8 

0,1900 ha 

Niekazanice 

- Kałduny 

(S) w części obsza-

ry zabudowy wsi 

związane z rolnic-

twem, w części 

obszary rolne 

19.08.2022r. 

godz. 10:00 

17 500,00 zł 
(podlega zwolnieniu 

z podatku VAT) 

2 000,00 zł 

wpłata do 

16.08.2022r. 

Sprzedaż w formie prze-

targu ustnego nieograni-

czonego. 

wiersze, piosenki i tańce - to wszystko, by wyrazić swoją 
wdzięczność za trud, wysiłek i pracę Pań włożone w wychowa-

nie i edukację. Natomiast Rodzice, w podziękowaniu, przygoto-

wali słodki poczęstunek dla dzieci i złożyli na ręce Pani Dyrek-

tor drzewka, które będą rosły w ogrodzie przedszkolnym. 

Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera  

w sobie obietnicę kolejnej przygody, jaką jest dorastanie, jaką są 
szkolne lata.  

Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na 

ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki – POWODZENIA  

W SZKOLE. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Akcja skierowana była do osób, które przebywają na na-

szym terenie i wskazały w swoim zeznaniu podatkowym 

PIT za 2021 r. faktyczne miejsce zamieszkania, jako Gmi-

nę Branice. 

Szczęśliwym zwycięzcą naszej zabawy został pan Patryk 

Czeszyk z Lewic, który otrzymał nagrodę - voucher o war-

tości 300 zł . 

Serdecznie gratulujemy panu Patrykowi, dziękujemy za 

udział pozostałym uczestnikom akcji i zachęcamy do bra-

nia udziału w kolejnych zabawach  
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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 10.08.2022 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 18.07.2022 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 

271/5 

 KW nr OP1-

G/00014633/4 

0,0105 ha 

Branice 
(S) obszary 

zabudowy wsi 

wielofunkcyjne 

Działka budowlana  

o korzystnym ukształto-

waniu. Dojazd do dział-

ki drogą asfaltową. 
Dzierżawa z przeznacze-

niem na cele rolnicze. 

Czynsz roczny 
9,98zł 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Działka nr 

216/2 

KW nr OP1G/-

00036896/5 

0,0971 ha 

Wysoka 
(S) obszary 

rolne 
Kształt działki korzyst-

ny, dojazd drogą asfalto-

wą. Grunt o klasoużytku 

Bp z przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 
92,25 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Część działki nr 

149/24 

KW nr 

OP1G/00028107/9 

15 m2
 

Branice 
(S) obszary 

zabudowy wsi 

wielofunkcyjne 

Teren z przeznaczeniem 

na usytuowanie garażu 

blaszanego. 

Czynsz miesięczny 
27,75 zł  

+ VAT + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki Płatność do 

15 dnia każdego miesiąca 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 z późn zm.) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy: 

Opis: Działka rolna (RII), kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 

małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina 
Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto 

uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia 

nieruchomości.  
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po 

odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice, nie podpisanie umowy 

powoduje przepadek wadium.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow. i 

położenie 

Przeznaczenie w 
planie (P)/

studium (S) 

Termin 
przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka38/14 

KW nr KW nr 

OP1G/00005430/5 

1,0900 ha 

Wysoka 
(S) obszary rolne 22.08.2022 r 

godz. 10:00 
1 700,00 zł  

czynsz roczny,  

podlega zwolnieniu  

z podatku VAT 

200,00 zł 
wpłata do 

18.08.2022 r. 

Dzierżawa gruntu na okres  

3 lat.  

Umowa dzierżawy zawarta 

zostanie od 01.09.2022 r. 


