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Dożynki Wojewódzkie w Branicach 
Do trzech razy sztuka! Po trzech latach oczekiwania, odbyły 

się w końcu Dożynki Wojewódzkie w Branicach, pierwotnie 
zaplanowane na 2020 r.  Przez 2 lata plany krzyżowała pande-
mia COVID-19, w trzecim roku obawialiśmy się, że może je 
pokrzyżować wojna w Ukrainie. Jednak udało się i w niedzielę  
4 września 2022 r. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Bran-
cach, zorganizowane wspólnie przez Województwo Opolskie, 
Gminę Branice i Powiat Głubczycki. 

Przed rozpoczęciem mszy św., zebranych w Bazylice powitał 
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Nathana  
w Branicach p. Krzysztof Nazimek, który krótko przedstawił 
historię i postać ks. Biskupa Józefa Marcina Nathana.  

Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą dożynkową, którą koncelebrowali: Bi-
skup Andrzej Czaja, Ksiądz Dziekan Alojzy Nowak i Duszpa-
sterz Rolników Jan Polok.  

W trakcie mszy chleb na ręce Biskupa złożyli Starostowie 
dożynkowi – Justyna Leszczyńska i Antoni Pospiszyl, zaś dary 
przekazali: delegacja z partnerskiej gminy Istebna, przedstawi-
ciele chorych i pracowników Specjalistycznego Szpitala im.  
Ks. Biskupa Nathana w Branicach, przedstawiciele Wojewódz-
kiego Związku Pszczelarzy w Opolu oraz przedstawiciele Para-
fii pw. Św. Rodziny w Branicach. Korony żniwne rozmieszczo-
ne na krużgankach Szpitala w trakcie mszy pobłogosławił  
Biskup Czaja. 

Po mszy św. uczestnicy w barwnym korowodzie dożynkowym 
przeszli z Bazyliki pw. Świętej Rodziny w Branicach na branic-
ki stadion. Pochód poprowadziły Branickie Mażoretki Kaprys,  
a rytm korowodowi nadawała niesamowita Orkiestra Dęta 
„Plania” z Raciborza! Jako kolejni szli starostowie dożynkowi, 
zaproszeni goście i mieszkańcy Branic, zaś pochód zamykały 
delegacje koron żniwnych, biorących udział w konkursie woje-
wódzkim. 
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Po przejściu korowodu na stadion, konferansjer Donat Przy-
bylski opisał zebranym w 2-3 zdaniach każdą z 39 koron żniw-
nych oraz prac plastycznych biorących udział w Wojewódzkim 
Konkursie Koron Dożynkowych. 

Jako pierwsze swoim występem zaszczyciły wszystkich obec-
nych Branickie Mażoretki Kaprys, które podziwiano już wcze-
śniej w korowodzie dożynkowym.  

W tym samym bloku wystąpili również nasi przeuroczy mali 
artyści z wszystkich trzech przedszkoli w Gminie Branice: Pu-
blicznego Przedszkola w Branicach, Katolickiego Przedszkola  
w Branicach oraz Publicznego Przedszkola we Włodzieninie. 
Blok ten kończył występ Orkiestry Dętej „Plania” z Raciborza.  

Gala Dożynkowa rozpoczęła się hymnem zaśpiewanym przez 
wszystkich zebranych, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Plania.  
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Następnie wszystkich zebranych przywitali trzej współgospo-
darze uroczystości Dożynek Wojewódzkich – Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Powiatu Głubczyc-
kiego Piotr Soczyński oraz Wójt Gminy Branice Sebastian Baca. 

Marszałek Andrzej Buła podkreślił, że bardzo cieszy się, że 
spotyka się z rolnikami w gościnnych Branicach, na malowni-
czej, słynącej z bogatych plonów i najlepszego w kraju i Europie 
rolnictwa – Ziemi Głubczyckiej. Podziękował za udział wszyst-
kim środowiskom, ludziom zaangażowanych w życie wsi - 
ochotnikom OSP, działaczom kół gospodyń wiejskich, liderom, 
sołtysom, członkom Lokalnych Grup Działania, itd. Powiedział, 
że wspaniale jest podziwiać ponad 30 wspaniałych ekip z koro-
nami dożynkowymi. Podkreślił także doskonałą kondycję opol-
skiej wsi, ogromy potencjał i aktywność ludzi mieszkających na 
obszarach wiejskich. 

Przy pieśni „Plon niesiemy, plon” zaśpiewanej przez Zespół 
Regionalny ISTEBNA, na scenę weszli z chlebem Starostowie 
dożynek- Justyna Leszczyńska i Antoni Pospiszyl. Dzielenie się 
chlebem, to piękna dożynkowa tradycja i symbol pracy rolni-
ków, szczęścia i poczucia wspólnoty. Mąka do jego upieczenia 
pochodziła z tegorocznych zbiorów. Marszałek Andrzej Buła 
odebrał chleb z rąk Pana Antoniego, a następnie podzielił się 
nim z zebranymi na scenie, następnie wszyscy udali się w kie-
runku uczestników uroczystości w celu symbolicznego podzie-
lenie się chlebem. Starosta dożynkowy własnoręcznie upiekł 
chleb, jako miejscowy piekarz z kilkudziesięcioletnim stażem, 
obecnie już przebywający na emeryturze. Chleb symbolizujący 
ciężką pracę rolników, dar ziemi, poszanowanie dla Matki Natu-
ry i pięknych owoców, którymi nas obdarza, uczestnikom uro-
czystości w koszach roznosiła również młodzież. 

Dożynki Wojewódzkie w Branicach były doskonałą okazją do 
docenienia osób, które swoją pracą i działalnością w znaczący 
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sposób przyczyniają się do rozwoju województwa. Oznakę Ho-
norową "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego" wręczyli 
marszałek Andrzej Buła oraz członek zarządu województwa 
Antoni Konopka. Otrzymali ją: Katarzyna Maler, Marek Fro-
elich, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach 
oraz reprezentujący Gminę Branice - Władysław Lenartowicz. 

Podziękowania wraz z symbolicznymi czekami na zakup na-
wozów dla Starostów Dożynkowych Justyny Leszczyńskiej oraz 
Antoniego Pospiszyla wręczył Wiceprezes Zarządu Grupy Azo-
ty Kędzierzyn S.A. p. Bogdan Tomaszek. 

W tej części nastąpiły również ogłoszenia wyników: Finału 
Konkursu Funduszu Sołeckiego, Wojewódzkiego Konkursu 
Nasze Kulinarne dziedzictwo, wręczono również nagrody Po-
wiatu Głubczyckiego oraz nagrody w konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne. 

Nagrody w konkursie fotograficznym „W pogoni za smakiem”  
współfinansowanym z budżetu Województwa Opolskiego, wrę-
czyła również Prezes Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej 
Ziemi” Adriana Dziaczyszyn. 

Piękne, misternie wykonane korony dożynkowe to efekt wie-
lotygodniowej pracy wielu rąk, a każda zaskakuje i wyróżnia ją 
zamysł twórców, kształt, technika wykonania. Swoje dzieła za-
prezentowało 39 sołectw. Podczas Dożynek Wojewódzkich  
w Branicach wyłoniono te najpiękniejsze.  

Finaliści Konkursu Funduszu Sołeckiego 

Finaliści Konkursu Nasze kulinarnr dziedzictwo 

Laureaci nagród Powiatu głubczyckiego 

Laureaci konkursu fotograficznego „W pogoni za smakiem” 

Zwycięzcy w konkursie Koron Dożynkowych 
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W tym roku oceniane były korony dożynkowe i prace pla-
styczne z podziałem na trzy kategorie: „Korony dożynkowe 
kłosowo – ziarnkowe”, „Korony dożynkowe ziarnkowe oraz 
prace plastyczne” oraz „Debiut”. Nowa kategoria pn. „Debiut”, 
była skierowana do delegacji, które w latach 2011-2019 i 2021 
nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynko-
wych. Oceny zgłoszonych prac oraz koron dokonała komisja 
konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opol-
skiego pod przewodnictwem prof. Teresy Smolińskiej. Wyniki  
z podziałem na kategorie. 

Korony Dożynkowe Ziarnkowe oraz prace plastyczne:  
I miejsce: Sołectwo Odrowąż (gmina Gogolin), II miejsce: So-
łectwo Barut (gmina Jemielnica), III miejsce: Sołectwo Brzeźce 
(gmina Bierawa). Wyróżnienie – Sołectwo Hajduki Nyskie 
(gmina Nysa) 

Korony Dożynkowe Kłosowo – Ziarnkowe: I miejsce: Koło 
Gospodyń Wiejskich „Kępniczanki” (Opolski Związek Rewizyj-
ny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych), II miejsce: Sołectwo 
Puszyna (gmina Korfantów), III miejsce: Sołectwo Uciechowi-

ce (gmina Branice).  

Wyróżnienia: Sołectwo Ucieszków (gmina Pawłowiczki), So-
łectwo Trzeboszowice (gmina Paczków), Sołectwo Krośnica 
(gmina Izbicko), Sołectwo Gola Grodkowska (gmina Grodków), 
Sołectwo Kolejka (gmina Dobrodzień), Sołectwo Łącznik 
(gmina Biała). 

Debiut: I miejsce: Sołectwo Bąkowice (gmina Świerczów). 
Wyróżnienia: Głogówek-Winiary (gmina Głogówek), Sołectwo 
Goszczowice (gmina Tułowice), Sołectwo Zimna Wódka 
(gmina Ujazd). 

III miejsce w najważniejszej kategorii Koron Dożynkowych 
Kłosowo – Ziarnkowych dla naszego Sołectwa Uciechowice 
było wisienką na torcie całych Dożynek. Bo wszystkie korony  
w wojewódzkim konkursie są artystycznymi cudeńkami wypra-
cowanymi przez wiele miesięcy przez kilka-kilkanaście osób. 
Znaleźć się w gronie najlepszej trójki to ogromne wyróżnienie, 
na które Uciechowice pracowały latami, dopracowując z roku na 
rok swoje pomysły na koronę. 

Na zakończenie części oficjalnej podziękowania złożył jeszcze 
Wójt Sebastian Baca, który jako pierwszym podziękował przed-
stawicielom delegacji z miejscowości Gminy Branice, które 
przygotowały korony żniwne.  

Odebrali oni podziękowania i nagrody za trud włożony  
w przygotowania tych cudownych, misternych, ale bardzo pra-
cochłonnych dzieł sztuki ludowej przygotowanych z ziaren  
i kłosów zbóż, owoców, warzyw oraz kwiatów. W tym roku 
korony dożynkowe przygotowały sołectwa: Bliszczyce, Bobo-
luszki, Branice, Gródczany, Jędrychowice, Lewice, Uciechowi-
ce, Wódka i Wysoka. 

Podziękowania z rąk Wójta odebrali również wyróżnieni rolni-
cy z Branic – Państwo: Jadwiga i Hubert Gargula, Danuta i Cze-
sław Glapa, Beata i Aleksander Morawscy, Krystyna i Antonii 
Pospiszyl, Piotr i Grażyna Słupianek oraz Alicja i Andrzej Wdo-
wikowscy. 

A zupełnie na zakończenie tego oficjalnego bloku podzięko-
wanie dla wszystkich mieszkańców Branic za serce włożone  
w pomoc przy organizacji Dożynek Wojewódzkich, odebrała 
Sołtys Branic Anna Gołuchowska-Sipel. 

Po zakończeniu części oficjalnej, jako pierwszy zaprezentował 
się Zespół Regionalny ISTEBNA, wprowadzając zebranych we 
wspaniałą atmosferę. Na scenie pojawiła się także przecudnie 
kolorowa delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Istebna, która już 
tradycyjnie wręczyła Wójtowi Bacy regionalne prezenty z Trój-
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wsi w podziękowaniu za zaproszenie do Branic, zapraszając 
jednocześnie wszystkich mieszkańców Gminy Branice 11 wrze-
śnia br. na dożynki do Istebnej. 

Kolejnym punktem programu artystycznego, był występ chóru 
„Angelus Cantat” z Głubczyc pod dyrekcją pana Tadeusza Ec-
kerta.  

Ogrom braw zebrało również świetne show zespołu 
"IMPULS" z Branic, wykonane pod czujnym okiem opiekunów: 
Julii Morawiec i Sylwii Brzozowskiej.  

W kolejnych występach, nie mniej energetycznie i z wysoką 
klasą zaprezentowali się: grupa wokalna SZAG oraz soliści: 
Amelia Lipa, Wiktoria Margiel, Marika Pawluś, Monika Grama-
tyka, Dominika Sozańska i Dominik Wąsik! Za zorganizowanie 
ich występu dziękujemy, niezawodnej jak zawsze, Pani Jadwi-
dze Misiurka!  

Świetny występ dała też grupa akordeonistów HELIZUS ze Sło-
wacji. 
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Po naszych młodych lokalnych artystach, występy gwiazd 
rozpoczął zespół „Long & Junior”, który dał czadu ze swoimi 
znanymi, starszymi przebojami tj. „Tańcz, tańcz, tańcz”, „Bądź 
moją królową”, czy nowszymi „Jestem na Jutubie”. Dużym za-
interesowaniem na początku występu zespołu spotkał się przylot 
helikoptera, który z racji swojego żółtego koloru został uznany 
na śmigłowiec LPR, a przyleciał tylko w celu dowiezienia ze-
społu „Long & Junior” na kolejny zaplanowany występ w tym 
dniu. Zespół zebrał duże owacje. 

Przerwę pomiędzy gwiazdami wieczoru, z trochę bardziej roc-
kowym, a jednocześnie balladowym repertuarem, zapełnił lokal-
ny Zespół ZAZIK. 

W powoli zapadającym już zmierzchu wystąpił zespół 
„POWER PLAY”, którego repertuar spotkał się z gorącym przy-
jęciem publiczności, o czym świadczył tłum kilkuset osób, które 
bawiły się przy znanych wszystkim utworach tj. „Co ma być to 
będzie”, „Lubisz to lubisz”, czy zakańczającym występ „Zawsze 
coś (oj tam oj tam)”. Selfie z zespołem zrobił sobie nawet Wójt. 

Dożynki Wojewódzkie w Branicach zakończyły się zabawą 
taneczną z zespołem FORTE, ale wcześniej jeszcze odbył się 
imponujący pokaz Teatru Ognia NAM-TARA. 

Poza sceną, dla wszystkich uczestników przygotowano wiele 
atrakcji. Gratis były prowadzone animacje dla dzieci 
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(malowanie twarzy, gry i zabawy słowno-muzyczne, duże bańki 

mydlane, chodzące maskotki, itd.), a odpłatnie dzieciaki mogły 
skorzystać z tzw. dmuchańców, czy doplatanych warkoczyków. 

Swoje stoiska informacyjne miały również organizacje i spon-
sorzy, tj.: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izba 
Rolnicza, KRUS, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu, Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z/s w Kietrzu, 
branicki oddział Banku Spółdzielczego w Namysłowie, firma 
BIOCHEM. Swoje stoiska również mieli: Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Specjalistycznego Szpitala im. Biskupa Nathana  
w Branicach, Zakład Aktywności Zawodowej w Lewicach oraz 
Stowarzyszenie TACY SAMI w Głubczycach.  

Dziękujemy uczestnikom, wystawcom oraz wszystkim innym 
osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w przygotowaniu 
Dożynek Wojewódzkich w Branicach i bez których ta impreza 
nie byłaby tak udana! 

Redakcja 

„Panem nostrum quotidianum da nobis hodie"  

(z „Pater Noster") 

„Daj nam tego dnia chleba powszedniego')  

(z Modlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz") 

Wielkie wyróżnienie Branice spotyka, 
Dożynki wojewódzkie tutaj obchodzimy,  
I opolskiego dzisiaj uczcimy rolnika, 
Dziękczynienie zaczniemy od Bożej Rodziny. 

W bazylice szpitalnej, gdzie jest duch Nathana, 
Biskupa, co dla rolnictwa był prekursorem, 
Po nim we wsi działalność księdza Zettelmanna, 
Do dzisiaj pozostaje dla rolników wzorem. 

My, współcześni rolnicy, co żyjemy z ziemi, 
Trud naszych ojców czcimy oraz doceniamy, 
Tradycją zaś Dożynek sięgając korzeni,  
Podziękowania wszystkim rolnikom składamy. 

Są wśród nas przedsiębiorcy i mali rolnicy, 
Ale wszyscy czujemy swoje powołanie, 
Dziś cała Opolszczyzna gości przy granicy, 
W uroczystości, która kończy żniwowanie. 

Gdy żniwa zakończone, zboże jest w spichlerzu, 
Wiemy, że chleba w kraju nie braknie nikomu,  
O niego też prosimy Boga w swym pacierzu, 
I o pokój, by zawsze gościł w naszym domu. 

Wybór Branie jest dla nas, miejscowych rolników, 
Dziś szczególnym powodem do durny z zawodu,  
Ale chcemy nawiązać także do wyników, 
Które nas sytuują też w skali narodu. 

Opolszczyzna od dawna w rolnictwie przoduje, 
W sąsiedztwie Branie leżą Kietrz oraz Głubczyce,  
Gdzie już najnowocześniejsze rolnictwo króluje,  
A wszystkich im podobnych nawet nie wyliczę. 

Dziś w korowodzie wieńców zobaczyć możemy,  
Jaką sztukę rolnicy dzisiaj wystawiają, 
Jak chronią środowisko, gdzie wspólnie żyjemy,  
I jaką urodzajną ziemię zostawiają. 

Z błogosławieństwa ziemi skrzętnie korzystamy,  
Znamy Prawa Przyrody i je stosujemy, 
W Dniu dzisiejszych Dożynek hołd Bogu składamy,  
A wszystkim uczestnikom z serca dziękujemy. 

Niech opolskie rolnictwo będzie przodownikiem,  
Chociaż małe, jest przecież wielkiego formatu, 
I dowodzi, że warto być u nas rolnikiem, 
Gdyż on nowe wyzwania rzuca dzisiaj światu. 

 

Józef Inorowicz 

były mieszkaniec Branic 

OPOLSKIE DOŻYNKI W BRANICACH 
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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową infrastruktury obsługującej, tj. kanali-
zacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w m. Branice, ulice Ogrodowa, Słoneczna, Szkolna”  
Na początku września zakończyła się przebudowa i remont ulic 
Ogrodowej, Słonecznej i Szkolnej w Branicach. 
Umowa na wykonanie robót została podpisana 22 marca 2022r. 
Prace rozpoczęto w kwietniu 2022r. 
Zakres wykonanych prac: 
− budowa kanalizacji deszczowej, 

− przebudowa chodników, 

− wykonanie brukowanych zatok parkingowych, 

− frezowanie nawierzchni, 

− położenie nawierzchni asfaltowej, 

− wymiana oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne,  

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

ul. Słoneczna przed remontem 

ul. Słoneczna po remoncie 

ul. Słoneczna po remoncie  

ul. Szkolna po remoncie  

ul. Szkolna przed remontem 

ul. Szkolna po remoncie 

Skrzyżowanie ul. Szkolnej ze Słoneczną po remoncie  
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Całkowity koszt inwestycji - 4 180 410 zł brutto. 
Redakcja 

ul. Ogrodowa przed remontem 

ul. Ogrodowa w trakcie remontu 

ul. Ogrodowa po remoncie  

ul. Ogrodowa po remoncie  

W dniu 12 września br., w Urzędzie Gminy w Branicach od-
było się kolejne spotkanie dotyczące powstania Posterunku Poli-
cji w naszej miejscowości. Z ramienia Policji w rozmowach brał 
udział Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinspektor  
dr Rafał Kochańczyk, natomiast gminę reprezentowali: Wójt 
Gminy Sebastian Baca wraz ze swoim zastępcą Katarzyną Her-
but. Głównym tematem rozmów było omówienie zakresu pierw-
szych prac budowlanych w budynku przeznaczonym na siedzibę 
posterunku. Uczestnicy rozmów, potwierdzili zasadność utwo-
rzenia stałego, 24-godzinnego Posterunku Policji. Powstanie 
takiej jednostki uzasadnione jest potrzebą wzmocnienia służb 
działających na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa  
publicznego na terenie gminy Branice. Wynika to z oczekiwań 
społeczności lokalnej, oraz potrzeb Policji i zadań które są przez 
nią realizowane. Rozmawiano również o możliwościach pozy-
skania dodatkowych środków, które zostaną przeznaczone na 
dostosowanie budynku do standardów technicznych, funkcjonal-
nych i użytkowych, jakie powinien spełniać obiekt służbowy 
policji. Redakcja 

Posterunek Policji w Branicach coraz bliżej 

Oferta pracy 
PPHU Lemet w Branicach zatrudni pracowników produkcji, w tym spawaczy i ślusarzy.  

Możliwość przyuczenia do zawodu.  

Zapewniamy atrakcyjny system wynagradzania powiązany z wydajnością pracy.  

Kontakt w siedzibie firmy - Branice ul. Główna 94A, telefoniczny +48 77 4868860, +48 77 4860999,  

lub mailowy: lemet@lemet.pl 
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Festyn Rodzinny w Uciechowicach 
W niedzielę 21 sierpnia odbył się w Uciechowicach Festyn 

Rodzinny. Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, nie prze-
szkodziło to nam w zabawie do późnego wieczora. Nasza świe-
tlica zamieniła się bowiem tego dnia w zadaszony plac zabaw, 
gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodsze dzieci 
czekał dmuchany zamek. Każdy, niezależnie od wieku mógł 
wziąć udział w konkurencjach zręcznościowych, w których 
można było zdobyć ciekawe nagrody. Miłośnicy słodkości de-
lektować się mogli pysznym ciastem i goframi, a dla tych z nie-
co większym apetytem przygotowane zostały: bigos, frytki, kieł-
basa z grilla oraz chleb ze smalcem.  

Dziękujemy wszystkim którzy tego dnia znaleźli drogę do 
naszej świetlicy, oraz tym, którzy pomogli w przygotowaniu  
i przeprowadzeniu całej imprezy. 

Beata Nowak 

Wrzesień miesiącem dożynek 
Lipiec i sierpień w Uciechowicach zawsze stoją pod znakiem 

przygotowań do dożynek. Nie inaczej było i w tym roku. Od 
połowy lipca do końca sierpnia, panie i panowie z Uciechowic 
we współpracy z parafiankami z Turkowa i Jabłonki przygoto-
wywały przepiękną koronę dożynkową (w tym roku w pracach 
przy koronie dożynkowej uczestniczyło łącznie rekordowe  
25 osób). Efekt ich pracy można było podziwiać podczas tego-
rocznych Dożynek Wojewódzkich w Branicach.  

Delegacja z naszej miejscowości reprezentowała bowiem 
Gminę Branice w Wojewódzkim konkursie koron dożynko-
wych. Sam udział był już dla nas wielkim wyróżnieniem, dlate-
go tym większa była nasza radość ale i zaskoczenie, gdy pod-
czas ogłaszania wyników konkursu okazało się że zajęliśmy  
w nim III miejsce!!! Jak widać komisja doceniła ciężką i wielo-
dniową pracę naszych pań i panów. 

Z kolei 11 września świętowaliśmy w Turkowie Dożynki Pa-
rafialne.  
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Dawnych wspomnień czar w Parku pod Lipami 

W tym roku uroczystość ta została połączona z poświęceniem 
nowego krzyża misyjnego przy naszym kościele. Tradycyjnie 
już na ten dzień zostały przygotowane piękne dekoracje dożyn-
kowe z koroną dożynkową na czele oraz kosze z darami płodów 
ziemi, które w procesji zostały wniesione do kościoła i złożone 
przed ołtarzem. Po uroczystej Mszy św. każdy jej uczestnik 
mógł poczęstować się pysznym kołaczem. 

Serdecznie dziękuję wszystkim paniom i panom, którzy jak co 
roku poświęcili swój czas, aby przygotować naszą piękną koro-
nę oraz kościół parafialny do tegorocznych dożynek. 

Beata Nowak 

W piątek 26.08.2022 r. przy okazji biesiadnych rytmów, zosta-
ła otwarta stała wystawa dużych pocztówek na ogrodzeniu Lipo-
wego Zakątka, czyli naszego branickiego parku. Na tablicach  
o wymiarach 2,4 x 1,2 m można obejrzeć stare pocztówki i zdję-
cia prawie wszystkich miejscowości Gminy Branice, które udo-
stępnione zostały nam przez mieszkańców.  

Dzięki wykonaniu podświetlenia zamontowanych pocztówek, 
wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko w ciągu 
dnia, ale również w godzinach wieczornych. Młodsi mieszkańcy 
przychodzą tu aby zobaczyć jak kiedyś wyglądały nasze miej-
scowości, z kolei ci trochę starsi, rozpoznają na zdjęciach znajo-
me miejsca i budynki, i często dzielą się wspomnieniami z nimi 
związanymi. 

Wystawa powstała dzięki realizacji projektu pn.: „Branice  
i Brumovice – wczoraj i dziś”, który jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Interreg V-QA Republika Czeska – Polska. 
Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.  

Podczas otwarcia wystawy można było nie tylko podziwiać 
piękne pocztówki, ale również wspólnie pośpiewać grane na 
żywo przeboje biesiadne, a w godzinach wieczornych bawić się 
podczas zabawy tanecznej. Uczestnicy mogli również skorzy-
stać z bogatego bufetu, a najmłodsi skorzystać z prowadzonych 
specjalnie dla nich animacji. 



Informator Branicki  

14 

Rajd po pograniczu polsko-czeskim 
20 sierpnia 2022r. w Parku Historii we Włodzieninie odbył się 

rajd po pograniczu polsko-czeskim. W tym roku uczestnicy raj-
du mieli do pokonania malowniczą trasę - bogatą w zabytki -  
o długości 2,3km, z pięcioma punktami kontrolnymi. Na każ-
dym z nich mieli do wykonania zadania, polegające na strzela-
niu z pistoletu wiatrówki do metalowych kaczek, rzutu granatem 
do opony, strzelaniu z łuku do tarczy, strzelaniu z wiatrówki do 
tarczy i nadawaniu alfabetem Morse’a tekstu. Każde z tych za-
dań było punktowane i na zakończenie rajdu zwycięzcy otrzy-
mali medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfi-
katy ukończenia rajdu. Po przejściu trasy na terenie Parku Histo-
rii we Włodzieninie odbywały się zawody w przeciąganiu liny, 
rzutu nożem do tarczy. Tam też czekała na uczestników gro-
chówka i bigos serwowane z kuchni polowej.  

Przy realizacji rajdu pomagali wicestarosta Pani Aneta Juchno, 
wójt gminy Branice, Sebastian Baca oraz członkowie SKPO  
i wolontariusze. Swoje stoisko militarne wystawili żołnierze  
z WCR z Kędzierzyna-Koźla. Całe zadanie było współfinanso-
wane przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 
grantu z Departamentu Turystyki. 

Arkadiusz Korus 

Z a p r a s z a m y 
w s z y s t k i c h , 
którzy jeszcze 
nie obejrzeli 
wystawy do 
o d w i e d z e n i a 
naszego Lipo-
wego Zakątka. 

Redakcja 
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Pożegnanie lata w Branicach 
20 sierpnia na placu zabaw w Branicach, sołtys wsi Branice 

pani Anna Gołuchowska-Sipel wraz z Radą Sołecką i Brani-
czankami zorganizowali festyn z okazji zakończenia lata. 

Organizatorzy przygotowali dla licznie zgromadzonych miesz-
kańców Branic mnóstwo atrakcji. 

Szczególne powody do zadowolenia miały dzieci. Mogły wy-
bierać z wielu przygotowanych dla nich niespodzianek. Była 
dmuchana zjeżdżalnia, mogły pobłądzić w kolorowym labiryn-
cie oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Ale to nie 
wszystko. Najmłodsi cierpliwie czekali w kolejce na malowanie 
twarzy i tatuaże. 

Podczas festynu mieliśmy również okazję podziwiać zachwy-
cające występy zespołu tanecznego „Impuls” z Branic. 

Dla uczestników przygotowane zostały również przeróżne 
specjały kulinarne. Panie z koła Braniczanek na swoim stoisku 
oferowały doskonałe gofry, frytki, a na amatorów słodkości cze-
kała wata cukrowa i popcorn.  

Hitem imprezy była natomiast „Pajda Sołtysowej”, czyli wiel-
ka kromka chleba ze swojskim smalcem, pasztetem i kiszonym 
ogórkiem, serwowana wszystkim chętnym osobiście przez au-
torką tego przysmaku. 

Pomimo zmiennej pogody, na imprezie pojawiło się bardzo 
wielu mieszkańców Branic, którzy tłumnie korzystali z oferowa-
nych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się również urzą-
dzenia placu zabaw na których dokazywali głównie najmłodsi. 

Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko, na którym 
każdy chętny mógł własnoręcznie upiec kiełbaskę. Wspaniały  
i niezastąpiony #teamsłowik zadbał o ugaszenie pragnienia. 

Wraz z zapadnięciem zmroku, na spowitym mgłą rozświetlaną 
różnokolorowymi światłami tanecznym placu, w tym roku, przy 
świetnej muzyce bawiliśmy się z Zespołem Orion, który bawił 
zgromadzonych do późnych godzin nocnych. Wszystkie te 
atrakcje zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. 
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc w or-
ganizacji imprezy państwu Agacie i Maciejowi Nowakom, któ-
rzy udostępnili teren własnej posesji na część odbywających się 
wydarzeń, a szczególnie panu Maciejowi, za przygotowanie 
ogniska i sprzętu do pieczenia kiełbasek, oraz panom Leszkowi 
Szatko i Krzysztofowi Słowikowi. Dziękujemy również paniom 
z koła „Braniczanek”, które na swoim stoisku oferowały dosko-
nałe gofry i frytki cieszące się wielkim powodzeniem wśród 
gości imprezy. 

Była to już trzecia impreza zorganizowana w tej formule, tym 
razem wzbogacona o zabawę taneczną. Planujemy że w tej for-
mie będziemy ją kontynuować w następnych latach, i mam na-
dzieję, że impreza ta stanie się już naszą Branicką tradycją. Pla-
nujemy również, że będzie się ona odbywać corocznie w sobotę, 
w przedostatni weekend sierpnia. Czyli moi kochani, zapraszam 
już za rok - 19.08.2023. Proszę tę datę wpisać w kalendarz. 

Anna Gołuchowska Sipel - Sołtys Wsi Branice 
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Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach 

do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
19 września 2022 r. w OSP Lewice, Komendant Państwowej 

Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. Wojciech Semeniuk 
uroczyście przekazał na ręce prezesa OSP Lewice Józefa Szych-
ta decyzję Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia 
jednostki OSP w Lewicach do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego.  

Decyzja potwierdza fakt spełnienia określonych warunków 
wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych 
warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i włącza 
jednostkę do KSRG na kolejne 5 lat. 

Ponadto nastąpiło symboliczne przekazanie mundurów bojo-
wych oraz hełmów strażackich, które udało się w ubiegłym roku 
zakupić dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści w wysokości 47 991,04 zł. 

Redakcja 
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Witamy po wakacjach 
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami. 1 września z wielką 

radością powitaliśmy przedszkolaków w murach naszego przed-
szkola. Przed nami kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. 
Jak co roku będziemy odkrywcami, badaczami, podróżnikami, 
artystami i twórcami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak 
najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności oraz doskona-
lić te już posiadane. 

Tym razem nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od występów 
przedszkolaków na WOJWEÓDZKICH DOŻYNKACH  
W BRANICACH, które odbyły się 5 września 2022r. Nasze 
przedszkole  reprezentowały dzieci z grupy starszaków, to nasi 
tegoroczni absolwenci, którzy w barwnych strojach zaprezento-
wały na scenie pokaz swoich umiejętności wokalno-tanecznych, 
za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.  

Jednak nie był to ich debiut, ponieważ kilka dni wcześniej, na 
zaproszenie Dyrektora Szpitala w Branicach pana Krzysztofa 
Nazimka, 25 sierpnia dzieci nasze miały również zaszczyt wy-
stąpić na organizowanej tam „BIESIADZIE DOŻYNKOWEJ”. 
Jak zawsze po występie czekała na nie słodka niespodzianka, za 
którą pani Ani i jej niezawodnej drużynie bardzo dziękujemy. 

To już za nami, a przed nami kolejny rok niezapomnianych 
wrażeń, wspólnych przygód, zabaw i odkrywania świata, który-
mi chętnie będziemy się dzielić na łamach Informatora Branic-
kiego. 

Korzystając z okazji wszystkim naszym milusińskim życzy-
my, aby czas spędzony w przedszkolu upłynął na wesołej i rado-
snej zabawie, a rodzicom udanej współpracy z naszą placówką. 

 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 
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Czegoś takiego jeszcze u Nas w przedszkolu nie było… 

Nowości w Katolickim Przedszkolu w Branicach  

W ramach akcji Wakacje z Gminą Branice…. w Naszym Przed-
szkolu zorganizowaliśmy „WARSZTATY KULINARNE”, na-
zwane przez dzieci „Master Chef Junior”.  

W ramach zajęć warsztatowych dzieci mogły odkrywać nowe 
smaki, poznawać zapachy, oraz miały możliwość eksperymento-
wania z naturalnymi produktami. Przedszkolacy swoimi malut-
kimi rączkami stworzyły oryginalne pizzerinki, a także cieszące 
oko pyszne sałatki owocowe. 

4 września reprezentanci Naszego Przedszkola mieli zaszczyt 
wystąpić na „dużej scenie” podczas Wojewódzkich Dożynek w 
Branicach. Dzieci wspaniale zaprezentowały się w tańcu „Twist 
again”, za który nagrodzone zostały ogromnymi brawami. Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie 

Rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny. To czas wspólnej 
zabawy, przygód, odkrywania i doświadczania świata, a wszyst-
ko po to, by dobrze się bawiąc, jak najwięcej nauczyć się, zdo-
być nowe umiejętności oraz doskonalić już posiadane. 
W naszej ofercie są zajęcia z różnych dziedzin, między innymi: 
− zajęcia edukacyjne zgodne  

z podstawą programową; 
− język angielski - dzieci 

wprowadzane są w świat 
języka angielskiego w natu-
ralny sposób, podczas zajęć 
wspomagana jest wrodzona 
łatwość naśladowania wy-
mowy i odkrywania reguł 
językowych, a dzięki for-
mom zabawowym dzieci 
poznają słowa i zwroty  
w języku angielskim, świet-
nie się przy tym bawiąc; 

− zajęcia rytmiczne - łączą  
w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, impro-
wizację instrumentalną i ruchową, pozwalają wykształcić u 
dzieci koordynację ruchową, umiejętności odtwarzania ryt-
mu, tempa i metrum oraz rozpoznawania wysokości i dyna-
miki dźwięków; przygotowują przedszkolaków do występów 
publicznych, dzieci uczą się piosenek, prostych układów 
tanecznych i wzbogacają wiedzę o otaczającym je świecie; 

− zajęcia teatralne oraz występy na scenie; 
− zajęcia plastyczne i kulinarne; 
− elementy pedagogiki Montessori; 
− zajęcia ruchowe, gry i zabawy w „Ziarenku” oraz sala do-
świadczania świata; 

− indywidualne zajęcia z logopedą. 

W tym roku w naszej ofercie pojawiają się nowe zajęcia: 
− terapia ręki, której celem jest usprawnienie motoryki małej, 

czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców; 
− elementy integracji sensorycznej, praca nad zmysłami: do-

tyk, równowaga (układ przedsionkowy), propriocepcja, 
wzrok, węch, smak; 
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Mistrzostwa Województwa Opolskiego  

w Strzelectwie Sportowym  
4 września 2022 na strzelnicy KSB Bliszczyce odbyły się 

„Mistrzostwa Województwa opolskiego w strzelectwie sporto-
wym”. 

W imprezie uczestniczyło ponad 120 osób. W zawodach 
udział wzięło 96 strzelców w 5 kategoriach. 

Zawody realizowane były w ramach zadania publicznego, 
finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Woje-
wództwa Opolskiego pod patronatem Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Buły. 
Oto uzyskane wyniki: 
Kategoria: Dzieci do lat 15. Broń długa 
1. Miejsce: Pal Amelia: 83 punkty – puchar. 
2. Miejsce: Gach Mateusz: 81 punktów - srebrny medal. 
3. Miejsce: Pal Michał: 75 punktów - brązowy medal. 
Kategoria: Dzieci do lat 15. Broń krótka 
1. Miejsce: Stoszek Rafał: 77 punktów - puchar. 
2. Miejsce: Sowada Kacper: 72 punktów - srebrny medal. 
3. Miejsce: Kaczmarzyk Wiktor: 72 punktów - brązowy medal. 
C: Kategoria: Open, PM, karabinek - 9mm 
1. Miejsce: Olszewski Arkasiusz: 85 punktów – puchar. 
2. Miejsce: Lupzik Tomasz: 80 punktów -.srebrny medal. 
3. Miejsce: Kogut Angelika: 69 punktów - brązowy medal. 
D: Kategoria: Kobiety. Broń krótka 
1. Miejsce: Pal Monika: 72 punktów – puchar. 
2. Miejsce: Żuklińska Ewa 69 punktów - srebrny medal. 
3. Miejsce: Rapacz Beata: 65 punktów - brązowy medal. 
E: Kategoria: Mężczyźni. Broń krótka 
1. Miejsce: Pirch Marcin: 90 punktów – puchar. 

2. Miejsce: Sedlák Radek Czenek (CZ) 90 punktów - srebrny 
medal. 
3. Miejsce: Biłka Daniel: 89 punktów - brązowy medal. 

Amunicja, broń palna oraz grill, zupa, kawa itp. było dla 

setki chętnych strzelców gratis!!! 
Obszerna fotorelacja zamieszczona jest na facebook.com/

ksbranice 
Film z zawodów można obejrzeć na kanale YouTube KSB. 
KSB liczy 92 członków. Jaka wstąpić do stowarzyszenia? Zo-

bacz na stronie www.ksbranice.pl. Zapraszamy! 

Prezes KSB Bartłomiej Pleśniak 

− rękodzieła artystyczne: działania artystyczne, rozwijające 
naturalną ciekawość dziecka, są istotą aktywnego zdobywa-
nia wiedzy. 

W naszym żłobku również zmiany i nowości, ale o tym już nie-
bawem. 

4 września mieliśmy zaszczyt wziąć czynny udział w Dożyn-
kach Wojewódzkich. Dzieci z najstarszej grupy oraz nasi absol-
wenci w kolorowych strojach i wiankach zaprezentowały 
„Taniec Przyklejaniec”, „Toccatocca” oraz piosenkę „Król do-
brych manier”. Widownia gromkimi brawami podziękowała 
małym artystom za wspaniały występ. 

Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom przedszkola-
ków, którzy kolejny raz stanęli na wysokości zadania i z entu-
zjazmem oraz zaangażowaniem odpowiedzieli na zaproszenie 
do występu oraz wzięli czynny udział w przygotowaniach. Dzię-
kujemy również organizatorom dożynek za zaproszenie. 

Katolicki Żłobek i Przedszkole SMN 
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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 wiadomo-
ści 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 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 21.10.2022 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tabli-
cy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.09.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj 
dalej!”. 

Oznaczenie 
działki i nr KW 

Pow. i po-
łożenie 

Przeznaczenie w pla-
nie (P)/ studium (S) Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr556/3 

  
KW nr OP1-
G/00023893/0 

0,5401 ha 

Bliszczyce 
(S) obszary zieleni o 
szczególnym zagroże-
niu powodzią, na któ-
rych prawdopodobień-
stwo jest średnie i wy-
nosi raz na 100 lat 

Działka o klasoużyt-
ku RIIIa. Grunt  
o korzystnym kształ-
cie z przeznaczeniem 
na użytkowanie rol-
nicze 

Czynsz roczny 513,10zł 
(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa 
nieruchomo-
ści na okres  
3 lat. 

Część działki 
nr189/3 

  
KW nr OP1G/-
00030563/0 

0,1500 ha 

Jędrychowi-
ce 

(S) obszary rolne Działka o klasoużyt-
ku PsV. Grunt o ko-
rzystnym kształcie  
z przeznaczeniem na 
użytkowanie rolnicze 

Czynsz roczny 67,50 zł  

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

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa 
nieruchomo-
ści na okres  
3 lat. 

Cześć działki nr 
341/2 
Lokal użytkowy 
KW nr OP1G/-
00021372/8 

28,2 m2 
Branice 
  

(S) obszary zabudowy 
wsi z preferencją zabu-
dowy związanej z rol-
nictwem 
  

Lokal usługowy  
z przeznaczeniem na 
prowadzenie działal-
ności gospodarczej. 

Czynsz miesięczny 200,00 zł 

+ VAT + podatek od nieruchomości 
wg obowiązującej stawki Płatność do 

15 dnia każdego miesiąca 

Najem 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 nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest w centrum wsi wśród zabudowań mieszkalnych. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony jako Bp. 
Kształt działki to regularny czworokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka obecnie nie jest 
użytkowana. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna i wodociąg w ulicy. 

Przetarg w sprawie wyżej wymienionej. 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 dru-
giego małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto:  

Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. 
Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawar-

cia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice 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 wpła-
ty 

Uwagi 

Działka nr 79/2 

KW nr 
OP1G-
/00025543/6 

0,1400 ha 

Jakubowice 

  

(S) obszary zabudowy wsi z 
preferencją zabudowy zwią-

zanej z rolnictwem 

26.10.2022r. 
godz. 10:00 

38 450,00 zł 
(podlega zwolnieniu 

z podatku VAT)  

4 000,00 zł 

wpłata do 

24.10.2022r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego.  


