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Gminno - Powiatowe Dożynki 
we Włodzieninie 

11 września 2016 odbyły się Gminno-Powiatowe Dożynki we 
Włodzieninie, zorganizowane wspólnie przez mieszkańców so-
łectwa Włodzienin, Gminę Branice i Starostwo Powiatowe  
w Głubczycach.  

Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynkowe rozpoczęły się 
mszą świętą dożynkową, którą koncelebrowali: Ksiądz Pro-
boszcz Jacek Biernat, Ksiądz Dziekan Dekanatu Branickiego 
Alojzy Nowak i Wicedziekan – Piotr Sługocki oraz Księżą Pro-
boszczowie: Karol Hoinka i Bernard Kontny. 

Po  mszy św. uczestnicy w barwnym korowodzie dożynko-
wym przeszli z kościoła Parafii Trójcy Świętej we Włodzieninie 
na boisko wiejskie.  

Pochód poprowadziły Branickie Mażoretki Kaprys, a rytm ko-
rowodowi nadawała niesamowita Orkiestra Żeglugi Śródlądo-
wej z Kędzierzyna-Koźla! Jako kolejni szli starostowie dożyn-
kowi: Pani Janina Gużda i Pan Leszek Połomski, delegacja z ko-
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 roną żniwną z Włodzienina, zaproszeni goście, księżą probosz-
czowie, mieszkańcy Włodzienina i innych miejscowości Gminy 
Branice oraz powiatu głubczyckiego, zaś pochód zamykały de-
legacje koron żniwnych z sołectw Gminy Branice oraz pozosta-
łych 3 gmin powiatu głubczyckiego. Upał dawał się we znaki, 
ale było pięknie i uroczyście! 

Po przejściu korowodu na boisko wiejskie we Włodzieninie, 
zaczęła się część oficjalna - od hymnu państwowego, którym 
przepięknie pożegnała się z zebranymi Orkiestra Żeglugi Śród-
lądowej z Kędzierzyna-Koźla! Następnie wszystkich zebranych 
przywitali współgospodarze uroczystości - Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca i Starosta Głubczycki Józef Kozina, którzy  
w swoich wystąpieniach podziękowali Rolnikom i ich Rodzi-
nom za ciężka pracę, za zaangażowanie w sprawy swoich miej-
scowości, podziękowali również najbardziej zaangażowanym  
w organizację Święta Plonów we Włodzieninie oraz przybyłym 
gościom.  

Głos zabrali również zaproszeni goście, m.in. Poseł na Sejm 
RP Tomasz Kostuś, Członek Zarządu Województwa Opolskiego 
Szymon Ogłaza, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Jerzy 

Naszkiewicz i Kierownik Biura ARiMR w Głubczycach Damian 
Bosowski. Na scenie pojawiła się także przecudnie kolorowa de-
legacja z zaprzyjaźnionej Gminy Istebna z Wójtem Henrykim 
Gazurkiem i Przewodniczącym Rady Gminy – Arturem Janem 
Szmek na czele, która dziękując za zaproszenie do Branic, za-
prosiła wszystkich mieszkańców Gminy Branice 18 września br. 
na dożynki do Istebnej – również powiatowe w tym roku! Część 
oficjalna zakończyła się symbolicznym przekazaniem chleba 
przez Starostów dożynek! 

W części artystycznej, jako pierwsze swoim występem za-
szczyciły wszystkich obecnych Branickie Mażoretki Kaprys, 
które podziwiano już wcześniej w korowodzie dożynkowym. 
Ogrom braw zebrało również świetne show zespołu "IMPULS" 
z Branic, wykonane pod czujnym okiem opiekunów: Sylwii 
Brzozowskiej i Karoliny Gunia. W kolejnych występach zapre-
zentowali się wychowankowie z Publicznego Przedszkola we 
Włodzieninie oraz ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie. Na 
zakończenie tego cyklu, jak zwykle świetny występ dała grupa 
wokalna SZAG oraz soliści: Amelia Lipa, Wiktoria Margiel  
i Dominik Wąsik! Za zorganizowanie ich występu dziękujemy, 
niezawodnym jak zawsze, Paniom: Jolancie Dudek i Jadwidze 
Misiurka! 



Informator Branicki  

4 

Po występach artystycznych przyszedł czas na podziękowania  
i wyróżnienia. Jako pierwsi na scenę zostali zaproszeni przedsta-
wiciele delegacji z miejscowości Gminy Branice, które przygo-
towały korony żniwne. Odebrali oni podziękowania i nagrody za 
trud włożony w przygotowania tych cudownych, misternych, ale 

bardzo pracochłonnych dzieł sztuki ludowej przygotowanych  
z ziaren i kłosów zbóż, owoców, warzyw oraz kwiatów.  

W tym roku korony dożynkowe przygotowały sołectwa: Blisz-
czyce, Boboluszki, Gródczany, Jakubowice, Lewice, Uciecho-
wice, Wódka i  Włodzienin. Po raz pierwszy, swoją nagrodę  
w kategorii koron żniwnych przyznała również Rada Gminy 
Branice, a wręczył ją Przewodniczący Rady Marian Fuczek, 
Zwycięską koroną okazała się ta z Uciechowic, chociaż po za-
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ciętej walce, różnicą tylko 1 punktu. Następnie Wójt Sebastian 
Baca oraz p.o. Sekretarza Katarzyna Herbut wręczyli odznaki 
dla Zasłużonych dla Województwa Opolskiego wyróżnionym 
rolnikom: Władysławowi Pieszak, Henrykowi Białek, Wiesła-
wowi Kruczek, Krystynie Wilczek, Janowi Rapacz oraz Sławo-
mirowi Mróz! Podziękowania z rąk Wójta odebrali również wy-
różnieni rolnicy z Włodzienina lub posiadający pola uprawne 
we Włodzieninie – Państwo: Maria i Leszek Połomscy, Bogu-
sława i Zbigniew Zapotoczny, Róża i Józef Kozakiewicz, Joan-
na i Marek Zapotoczny oraz Anna i Zdzisław Wiśniewscy. Na-
grody w konkursach powiatowych wręczał również Starosta 
Głubczycki. Na zakończenie tego cyklu na scenę zostali zapro-
szeni przedstawiciele stowarzyszeń, które zapewniły obsługę ga-
stronomiczną imprezy i które w formie podziękowania od Wójta 
Gminy Branice otrzymały namioty ekspresowe, które bardzo 
ułatwiają możliwość organizacji imprez czy wystawiania swoich 
produktów, gdyż można je rozłożyć i złożyć w 5 minut. 

Jako pierwsi w ostatnim bloku artystycznym wystąpili: Domi-
nika Sozańska Jontek Koczy i Trio Appassionato.  

To jeszcze młode gwiazdy, ale dali nieźle czadu... Przed sceną 
był tłum ludzi, a po występie do każdego z młodych artystów 
pojawiła się kolejka chętnych do selfie… Z naszą rodzimą 
Gwiazdą – Dominiką, selfie zrobił sobie nawet Wójt, pewnie 
przeczuwając, że za kilka lat już ciężko będzie mu się dopchać 
w kolejce chętnych. 

W powoli zapadającym już zmierzchu wystąpił kabaret 
„Kałamasz” z aktorami znanymi z serialu „Ranczo”. Następnie 
na scenie pojawił się zespół „AFTER PARTY”, którego repertu-
ar spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, o czym 
świadczył tłum kilkuset osób, które bawiły się przy znanych 
wszystkim utworach tj. „Ona lubi pomarańcze”, „Tylko Ona Je-
dyna” czy „Ślimak pokaż rogi”. o czym świadczyły oraz bisy. 
Po zakończeniu występu ustawiła się spora kolejka chętnych do 
zdjęć, autografów i zakupu płyt zespołu. Jako już ostatni w tym 
bloku, niezwykle energetyzujący występ dał zespół NieKaZan 
Squad i tu możemy się pochwalić, że część zespołu również po-
chodzi z Naszej Gminy. Ich świetne piosenki, m.in. 
„Nibylandia” czy „Boss” zachęciły do zabawy nie tylko wielbi-
cieli mocnego brzmienia. Gminno-Powiatowe Dożynki we Wło-
dzieninie zakończyły się zabawą taneczną z zespołem FORTE, 
ale wcześniej jeszcze odbył się imponujący pokaz Teatru Tańca 
i Ruchu z Ogniem MANTIKORA. 

Poza sceną, dla wszystkich uczestników przygotowano wiele 
atrakcji. Gratis były prowadzone animacje dla dzieci 
(malowanie twarzy, warkoczyki, gry i zabawy słowno-muzyczne, 
duże bańki mydlane, chodzące maskotki, itd.), można było 
"ciuchcią" przejechać się ulicami Włodzienina, za przysłowiową 
złotówkę dzieciaki mogły skorzystać z tzw. dmuchańców, były 
również karuzele dla mniejszych i większych "dzieci", np. kami-
kaze, autka, twister, kolejka górska, kule wodne, euro bunge. 
Dla każdego coś miłego… I na każdą kieszeń…  

W licznie rozstawionych stoiskach można było kupić różnego 
rodzaju upominki, ozdoby i zabawki. Nie brakowało również 
licznych punktów z doskonałym jedzeniem, napojami, miodami 
i innego rodzaju smakołykami. Całą imprezę pod względem ga-
stronomicznym zabezpieczyły nasze lokalne stowarzyszenia  
z: Bliszczyc, Branic, Jakubowic, Lewic, Uciechowic i Włodzie-
nina oraz SP we Włodzieninie, którym należą się ogromne po-
dziękowania, bo jedzenie było przepyszne, a obsługa bardzo 
sprawna, mimo niepoodziewanej liczby ludzi! 

Swoje stoiska informacyjne miały również organizacje rolni-
cze tj.: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izba Rolni-
cza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Stowa-
rzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z/s w Kietrzu, bra-
nicki oddział Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Rolnicy, 
ale również wszyscy obecni mogli podziwiać wystawę starych  
i nowoczesnych maszyn rolniczych przygotowaną przez Pana 
Emila Szyhyńskiego w porozumieniu w właścicielami wysta-
wianego sprzętu. Dziękujemy uczestnikom, wystawcom oraz 
wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły 
w przygotowaniu Gminno-Powiatowych Dożynek we Włodzie-
ninie i bez których ta impreza nie byłaby tak udana! 

Redakcja 



Informator Branicki  

6 

Konkurs na najciekawiej udekorowaną posesję 
Podczas Gminno-Powiatowych Dożynek we Włodzieninie, od-
był się konkurs na najciekawiej udekorowaną posesję, którego 
celem było upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz ob-
rzędowości wiejskiej związanej z okresem żniw. Komisja przej-
rzała wszystkie posesje we Włodzieninie i miała ogromny dyle-
mat w związku ze staraniami mieszkańców i dużą liczbą cieka-
wych dekoracji. Ostatecznie I miejsce zajęli Państwo Durda, II 
miejsce - Państwo Gużda, a III miejsce po burzliwych obradach 

przyznano Przedszkolu Publicznemu we Włodzieninie za wyko-
nanie bramy wjazdowej od strony Głubczyc. Pod uwagę brane 
były: pomysłowość, związek z kulturą rolniczą i tradycją regio-
nu, rozmiar dekoracji i estetyka wykonania oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Włodzienina, 
którzy przystroili swoje posesje! 

Redakcja 

Nagrodzeni twórcy najciekawiej udekorowanych posesji 

I miejsce II miejsce 

III miejsce III miejsce 
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PODZIĘKOWANIE  
ZA POMOC W ORGANIZACJI DO ŻYNEK! 

Drodzy mieszkańcy Włodzienina! 
Chciałbym serdecznie podziękować za okazane wsparcie i nieocenioną pracę przy organizacji tegorocz-

nych Dożynek Gminno-Powiatowych, które odbyły się w Waszej malowniczej miejscowości. Doceniam 
Wasz wielomiesięczny trud włożony w tak perfekcyjne przygotowanie imprezy. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy choćby w minimalny sposób zaangażowali się w prace organizacyjne. Szczególne słowa uznania, pra-
gnę skierować do miejscowych: Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przed-
szkola oraz oczywiście Księdza Proboszcza, także do osób które w sposób niezamierzony pominąłem, 
mieszkańców innych miejscowości Naszej Gminy, udzielających nam różnego rodzaju wsparcia – po sto-
kroć dzięki!  

W sposób szczególny muszę podziękować osobom, bez których nie dalibyśmy organizacyjnie rady,  
a mianowicie Dyrektorowi SP we Włodzieninie - Krzysztofowi Kinal wraz z pracownikami szkoły, którzy 
w sposób idealny zorganizowali poczęstunek dla zaproszonych gości. Dziękuję również Dobremu Ducho-
wi tych dożynek – p. Emilowi Szyhyńskiemu, który pracował na jej kształt od wiosny br., w dniu imprezy 
był do samego końca pomagając pracownikom urzędu oraz jako jeden z pierwszych pojawił się też na  
boisku dzień po dożynkach! 

Dziękuję wszystkim sponsorom, występującym artystom i ich opiekunom, osobom pomagającym nam 
ciężką pracą, dobrym słowem i ciekawymi pomysłami. To, że z wielu stron słyszymy opinie o niepowta-
rzalnym klimacie imprezy i doskonałej organizacji, to w głównej mierze Wasza zasługa, za co składam 
Wam wielkie słowa uznania, podziwu i podziękowania! 

 
Wójt Gminy Branice 

Sebastian Baca  
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„Najważniejsze jest aby gdzieś istniało to, czym się żyło; 
i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień” 

08 września 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Branicach 
gościli śmy pary małżeńskie, które w tym  roku obchodzą jubile-
usz „Złotych Godów Małżeńskich”. Naszymi gośćmi byli: Pań-
stwo Halina i Tadeusz Gawęccy z Dzbańce-Osiedle, Czesława  
i Andrzej Stefaniszyn z Włodzienina, Edeltruda i Jerzy Tytko  
z Jakubowic oraz Mirosława i Władysław Pączko, Helena i Sta-
nisław Wdowikowscy, Helena i Stanisław Zapała z Branic.  

Podczas uroczystości Wójt Gminy Sebastian Baca wręczył ju-
bilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Ra-
dy Gminy życzenia złożył przewodniczący rady Marian Fuczek. 
Artystyczny akcent uroczystości nadały występy młodzieży  
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Branicach przygotowane 
przez Panią Jadwigę Misiurkę. 

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do stołu na 
skromny poczęstunek. Przy ciastku i herbatce jubilaci dzielili się 
swymi wspomnieniami z przeżytych lat. Opowiadali o swoich 
rodzinach, o dzieciach, wnukach, o swoich radościach i tro-
skach. Tym wspomnieniom wstecz często towarzyszyła łezka 
wzruszenia.  

Świętowanie 50 tej rocznicy ślubu to ogromne wydarzenie nie 
tylko dla jubilatów i ich rodzin. To radość i powód do dumy dla 
całej społeczności lokalnej, ponieważ jubilaci swym życiem dali 
świadectwo trwałości i wielkości małżeństwa i rodziny. Mamy 
nadzieję, że nadal będą służyć swym przykładem i doświadcze-
niem dla dobra przyszłych pokoleń. 

Drodzy jubilaci dziękując Wam za trud i wysiłek w łożony  
w te wszystkie lata życzymy jak najlepszego zdrowia i pogody 
ducha na wiele następnych lat. 

Jolanta Misiurka. 

Odznaczenia dla dostojnych Jubilatów 
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Festyn rodzinny w Uciechowicach 
W sobotę 3 września na placu zabaw w Uciechowicach odbył 

się Festyn Rodzinny, który realizowany był w ramach projektu 
"Razem możemy więcej". Projekt ten dofinansowany jest ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze 
środków z Samorządu Województwa Opolskiego. W ramach fe-
stynu odbyła się Mini Olimpiada dla każdego oraz rozegrany zo-
stał mecz siatkówki plażowej.  

Ze względu na duże zainteresowanie uczestnicy Mini Olimpia-
dy podzieleni zostali na 5 kategorii wiekowych - przedszkole, 
kl. I-III, Kl. IV-VI, Gimnazjum i kategoria OPEN, w której 
mógł wystartować każdy. Zawodnicy rywalizowali w 4 konku-
rencjach: strzał piłką do bramki, rzuty krążkami do celu, rzuty 
piłkami do celu oraz rzut do tarczy. Wszyscy świetnie się bawi-
li, a zwycięzcy poszczególnych kategorii Mini Olimpiady oraz 
turnieju siatkówki otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale oraz 
nagrody rzeczowe. Dodatkową atrakcją festynu była loteria fan-
towa.  

Na zakończenie zaś tradycyjnie już odbyła się konkurencja 
przeciągania liny. Naprzeciw siebie stanęły dwa pokolenia 
mieszkańców naszej wioski. Wygrała oczywiście ta „nieco” 
starsza drużyna. Najbardziej wytrwali zawodnicy jeszcze do 
późnych godz. wieczornych świętowali swoje sukcesy podczas 
wspólnej zabawy pod naszą altanką. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom którymi byli: 
Sprzedaż Towarów Masowych Kazimierz Węglowski, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy AGA Agnieszka Leńska, Chempest 
Branice, Firma MAKRUS, AGROPOL z Baborowa, BIOCHEM 
Kietrz, TOP FARMS Głubczyce, Mleczarnia Głubczyce, F.H.U. 
MIKRO-POL z Nasiedla, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Erne-
styn Janeta oraz firmy Iglomen, Dabox i Ala. 

Szczególne podziękowania należą się również wszystkim wo-
lontariuszom, którzy pomogli przygotować nasz festyn oraz 
wszystkim jego uczestnikom za super zabawę  

Beata Nowak 
Sołtys Wsi Uciechowice 
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Póki nie zsiądziesz z siodełka jesteś młodym! 

Rowery zawieszone w przyczepie, dwudziestu sześciu ludzi  
w autobusie – odjazd. Przed nami droga nad nasze Morze Bał-
tyckie i do Zalewu Wiślanego. Pojazd wygodny. Każdy z nas 
ma po dwa miejsca, więc nie ma tłoku. Grupie składającej się 
głównie z czeskich biznesmenów przewodzą dwaj członkowie 
Branickiego Towarzystwa Sportowego czyli niżej podpisany  
i mój czeski przyjaciel z grecką brodą Ludwik, ksywa Ludwą.  
W naszej grupie znajduje się jeszcze trzech członków BTS i na 
tym na razie koniec prezentacji - żeby nie zanudzić. 

W Googlach napisali nam, że 609 km przejedziemy w sześć 
godzin, co zabrzmiało zbyt optymistycznie, bo nie policzono 
nam przerw jakie musi wykonać kierowca takiego pojazdu, więc 
dodajemy jeszcze ponad dwie godziny i do tego dokładamy nie 
zarejestrowane przerwy na roboty drogowe i w efekcie końco-
wym na trasie spędzamy 11 godzin jazdy. Przyjemny jest koniec 
i wysiadka, ale przerwy powalają na miłe rozmowy z pasażera-
mi, którzy podczas jazdy chłoną nasze polskie krajobrazy. Naj-
częściej wyrażaną przez nich opinią jest stwierdzenie: jakie Wy 
macie piękne drogi!, jaki u Was dokonał się postęp! Warto tu 
było przyjechać, żeby to zobaczyć. Wielu z nich odwiedzało 
nasz kraj wielokrotnie i doskonale go zna. Są zachwyceni. Cie-
szy to mnie, choć wiem z programu 1TVP, że to zasługa aktual-
nie panującej partii, no i może trochę chińczyków, którzy budo-
wali A1. 

Wnosimy bagaże. Wybrany przeze mnie w Internecie pensjo-
nat lepiej wygląda niż na zdjęciach. Bez względu na ilość łóżek 
w pokoju, każdy z nich traktujemy jako pokój dwu osobowy. 
No, tylko Kveta i kierowca Honza maja jedynki. 

Idziemy na kolację. Wita nas zapach smacznej pożywnej kar-
toflanki. W czasach mojej młodości było to podstawowe danie 
w wielu rodzinach, w mojej także. Towarzyszyło mi wraz  
z ziemniakami ze zsiadłym mlekiem przez całą młodość, której 

niestety tylko cząstkę zachowałem do dzisiaj. Na drugie mamy 
kotlet schabowy, a do tego ziemniaczki i biała kapusta z chrza-
nem. Nigdy wcześniej kapusty z chrzanem nie jadłem, ale gorą-
co polecam. Wszyscy byliśmy zachwyceni. Palce lizać. 

Poranek nas wita zachmurzonym niebem, które tuż po śniada-
niu się rozjaśni i tak to już będzie do końca tygodnia. Dzisiaj 
wypakowujemy rowery i jedziemy przez Kąty Rybackie, Kryni-
cę Morską do granicy polsko – rosyjskiej. Pogoda nam sprzyja. 
W Piaskach przed przejściem dla pieszych małe zamieszanie, 
musimy się zatrzymać. Wacia woła: divoki, divoki. Te „divoki” 
to dwa małe warchlaki dzikiej świni, gdy będziemy wracać to 
spotkamy jeszcze też na tym samym przejściu dla pieszych jesz-
cze trzy dorosłe dzikie świnie. Nie zwracają uwagi na nas, ma-
szerują prosto do śmietnika. Kiedy nic nie znajdują maszerują 
do następnego. Nasza trasa do granicy z Rosją biegnie przez las. 

Zapytana o drogę Pani chorąży ze straży granicznej niechętnie 
potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku, ale od razu do-

Jodowanie 

Bo nasze przedszkole to jedna rodzina 
1 września już za nami, rozpoczęliśmy 

kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pra-
cy. Dzieci wróciły po udanych wakacjach 
wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do 
dalszych zabaw. Witały się z długo nie-
widzianymi koleżankami i kolegami oraz 

zapoznawały się z nowymi salami i za-
bawkami. Przez cały okres wakacji trwał 
remont w naszej placówce. W ramach 
prac remontowych na terenie przedszkola 
zostały odnowione sale, odnowiono po-
mieszczenia kuchni i zaplecza oraz doko-

nano gruntownego remontu łazienki, któ-
ra świeci jasnością, czystością i jest po 
prostu piękna. Prace remontowe zostały 
sfinansowane z budżetu placówki, zaba-
wy Walentynkowej, a remont łazienki 
przez władze naszej Gminy. Dziękujemy 
z całego serca Panu WÓJTOWI!! 

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. 
Będziemy odkrywcami, badaczami, po-
dróżnikami, artystami i twórcami,  
a wszystko po to, by dobrze się bawiąc 
jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe 
umiejętności, doskonalić te już posiada-
ne. Życzymy wielu radości, nowych przy-
jaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru 
i niezapomnianych przeżyć, a rodzicom 
owocnej współpracy i zadowolenia. 

Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle 
ciekawy w życiu naszych przedszkola-
ków. O wszystkich wydarzeniach będzie-
my Państwa na bieżąco informować w ar-
tykułach oraz na portalu społecznościo-
wym Fb.  

Nauczycielki Przedszkola w Branicach 
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daje, że trasa jest trudna i tam nie dojedziemy. Kilka osób rezy-
gnuje, ale my z Vaclavem, który jest o trzy lata ode mnie starszy 
i jest najstarszym uczestnikiem już wiemy, że nam się to musi 
udać. Naturalnie, nam się to udaje. Trzeba było przedzierać się 
przez chaszcze. Prowadzić rowery, ale nie to żeby nie dojechać. 
Dojechało nas ośmiu w tym też Petr najmłodszy trzydziesto pię-
cioletni uczestnik wycieczki. Uratował honor młodzieży. Nieste-
ty nie było nam dane dotknąć ziemi rosyjskiej, bo zatrzymała 
nas siatka i tablica z napisem: Ostoja zwierzyny i druga tablica 
Wstęp wzbroniony. Dalej był jeszcze szlaban też ze stosownymi 
tablicami. Powrót był łagodniejszy, bo trafiliśmy na zupełnie 
niezłą drogę. 

Następnego dnia cieszyliśmy się słońcem, ciepłem i jazdą  
w stronę Gdańska. Pokonaliśmy Wisłę promem co było atrakcją 
samą w sobie, objechaliśmy także stare koryto Wisły. Wjazd do 
Gdańska sprawił, że cieszyliśmy się nie tylko bliskim wybrze-
żem Bałtyku i kąpielą w ciepłej wodzie, ale przede wszystkim 
wspaniałymi ścieżkami rowerowymi i przyrodą. Szczególnie za-
chwycił nas park w Oliwie. Na każdym kroku witały nas kawia-
renki, bary piwne i restauracje. Nie powiem żebyśmy byli za-
chwyceni cenami. Piwo kosztowało 7 zł, za gałkę lodów trzeba 
zapłacić 3 zł, kawa od 4 do 18zł.  

Nie będę opisywał wszystkich miejsc, w których byliśmy. 
Wspomnę tylko, że dojechaliśmy ze Stegny do Malborka, From-
borka, byliśmy na Helu i we wspomnianej Oliwie, a także  
w centrum Gdańska. Na specjalne życzenie uczestników złożyli-
śmy wizytę na Westerplatte by oddać hołd bohaterom i w ko-
ściele św. Brygidy, by zobaczyć budowany ołtarz z bursztynu  
i srebra. 

Najmilsze były jednak wieczory spędzone przy lampce wina  
i do późna ciągnące się rozmowy, a już najbardziej miło było 
kiedy Pani Zoja recytowała z pamięci wiersze Marii Jasnorzew-
skiej – Pawlikowskiej po czesku. Zaskoczyło mnie to, że nasi 
sąsiedzi wiedzą o nas prawie wszystko. Martwią się problemem 

jakim jest u nas sprawa Trybunału Konstytucyjnego, wspólna 
sprawa uchodźców i wieloma innymi. Wiedzą więcej o nas niż 
my o nich. 

Pogodę mieliśmy zamówioną, więc dopiero jak po tygodniu 
odjeżdżaliśmy zaczęło się chmurzyć. Wszyscy obiecywali sobie, 
że jeszcze tu wrócimy.  

Mówili, że jesteśmy dla nich atrakcyjni turystycznie, bo nie 
było u nas zamachów terrorystycznych.  

Dlaczego piszę o tej wycieczce, bo po pierwsze: chcę namó-
wić Cię czytelniku do aktywnego spędzania urlopu, a po drugie: 
zarząd BTS na posiedzeniu w dniu 8 września wstępnie zaapro-
bował wyjazd branickich rowerzystów w to samo miejsce, z tym 
samym programem z nieznaczną modyfikacją „dla wyczynow-
ców” w terminie: ostatni tydzień sierpnia przyszłego roku.  

Do zobaczenia na zbiórce przed autobusem. 

Jerzy Biesiadowski 

PS. Nie wykluczamy organizacji podobnej imprezy na naddu-
najskiej ścieżce rowerowej. 
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W przerwie Nieobozowego Lata w Miasteczku Miłosierdzia, na-
si Ziarenkowicze ruszyli do Głębinowa. W tym roku właśnie 
tam, w malowniczej miejscowości nad jeziorem Nyskim dzieci  
i młodzież z placówki Ziarenko spędzili czas swojego kolonijne-
go wypoczynku.  

Podczas Kolonii wychowankowie z naszej Placówki zwiedzali 
kopalnię złota w Złotym Stoku oraz Afrykarium we Wrocławiu, 
wzięli udział w warsztatach produkcji lizaków podaczas których 
każdy Ziarenkowicz własnoręcznie wykonał swojego lizaka. 

Ziarenkowi Podróżnicy również poznali zakątki pięknej Nysy. 
Nasi Koloniści w grupach o nazwach „Głębinowe Borsuki”  
i „Złota Fala” zdobyli Certyfikaty 
ukończenia kursu „dobrych manier”. 
Ziarenkowi podróżnicy z całą determi-
nacją i zaangażowaniem podejmowali 
wszelkie wyzwania, aby zdobywać 
„talenty” dla swojej grupy. Próbowali 
swoich sił na rowerkach wodnych, na 
boisku rozgrywając mecze piłki siatko-
wej i nożnej oraz w budowaniu lataw-
ców, inni mogli zażywać słonecznych 
kąpieli w Jeziorze Nyskim. Gratuluje-
my wszystkim Ziarenkowiczom, któ-
rzy po raz pierwszy odważyli się opu-
ścić swój dom i zdobywać nowe do-
świadczenia. Jesteśmy dumne z na-
szych Ziarenek.  

Wychowawca  
Agnieszka Surma 

Wspomnienia z Wakacji… 
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20 sierpnia w Parku Historii we Włodzieninie, Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Pogórza Opawskiego zorganizowało wystawę 
sprzętu militarnego. 

Na rozległym terenie u podnóża włodzienińskiej wieży, w zre-
konstruowanej scenerii niemieckiej linii obrony z czasów  
II wojny światowej, zgromadzono wiele eksponatów historycz-
nego sprzętu wojskowego.  

Imprezę rozpoczęło, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, 
uroczyste wciągnięcie na maszt flagi państwowej przez poczet 
flagowy w składzie: mł. chor. rezerwy Krzysztof  Isański - pre-
zes koła ZŻWP w Branicach, Robert Galara z grupy rekonstruk-
cyjnej 9 Małopolskiego Pułku Ułanów i Sebastian Pikuła - 
przedstawiciel grupy kadetów. 

Po tym uroczystym momencie, oficjalnego otwarcia wystawy 
dokonał prezes SKPM mjr rezerwy Arkadiusz Korus, po którym 
głos zabrali zaproszeni goście, Henryk Ferster - dyr. Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Woj. w Opolu, płk Henryk Budzyński 
- członek Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie, płk Zbi-
gniew Owczarek - prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  
w Opolu oraz ppłk Romuald Idzikowski - komendant grupy Ka-
detów Ziemi Głubczyckiej. 

Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością również: ppłk. Ja-
nusz Wesołowski - szef WKU w K-Koźlu, mjr Jarosław Krze-
miński - WKU w K-Kożlu, kap. Waldemar Hołownia zast. ko-
mendanta PSP w Głubczycach, Leszek Antoszczyszyn i Zbi-
gniew Ziółko - radni Sejmiku Woj. Opolskiego, Marek Szyhyń-
ski i Wojciech Chuchla - radni Gminy Branice, Andrzej Jezio-
rowski - członek KR ZŻWP koło w Opolu, ks. Michał Pieńkow-
ski - kapelan kadetów oraz Teresa Grabowska, dyr. SP w Ucie-
chowicach. 

Po części oficjalnej, zaproszeni goście i liczne grono zwiedza-
jących mogli z bliska zapoznać się ze zgromadzonym na wysta-
wie sprzęcie wojskowym. A było co oglądać. Wśród betono-
wych bunkrów, ziemianek i okopów rozstawione były transpor-

tery opancerzone i samochody z zamontowanym sprzętem łącz-
ności. W jednym z zamaskowanych, i wkopanych w skarpę 
wzgórza obiektów, zorganizowano wystawę historycznych ra-
diostacji, umundurowania i wyposażenia osobistego żołnierzy. 

Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających, a zwłaszcza 
najmłodszych, cieszyły się transportery opancerzone, na które 
można było wejść, zasiąść na miejscu kierowcy bądź załogi,  
a wszelkich informacji na ich temat udzielał pan Marek Szyhyń-
ski, który wraz ze swoim ojcem, panem Emilem Szyhyńskim od 
lat zajmuje się rekonstrukcją i doprowadzaniem do sprawności 
technicznej pojazdów pancernych znajdujących się w dyspozy-
cji Stowarzyszenia. 

W wystawie brała udział 22 osobowa grupa Kadetów Ziemi 
Głubczyckiej, która pełniła rolę kompanii honorowej podczas 
podnoszenia flagi na maszt, a następnie jej członkowie udzielali 
zwiedzającym informacji na temat prezentowanego sprzętu. 

W trakcie trwania imprezy uczennice Szkoły Podstawowej  
w Uciechowice wystąpiły z mini recitalem wojskowej pieśni pa-
triotycznej. 

Wystawie dopisała wspaniała pogoda, która pozwoliła na 
udział w niej dużej liczbie zwiedzających do późnych godzin 
popołudniowych. 

Dla uczestników imprezy i zaproszonych gości, organizatorzy 
przygotowali podany w plenerze posiłek, którego główne dania 
przygotowano na rozwieszonym nad ogniskiem ruszcie. Nie za-
brakło również doskonałych wypieków  

Całość wystawy była doskonale przygotowana i przeprowa-
dzona, za co należą się szczególne słowa uznania członkom 
SKPO i wszystkim innym osobom które wzięły udział w jej or-
ganizacji. 

Janusz Kaczmarek 

Wystawa sprzętu militarnego w Parku Historii we Włodzieninie 
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OBWIESZCZENIE  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774  

z późn. zm.) 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. od 08.09.2016 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 29.09..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

lp 
Ozna-
czenie 

(nr 
działki ) 

Nr 
KW  

Pow. 
 (ha/m2) 

położe-
nie 

Przeznaczenie  
w planie (P) /
studium (S) 

opis Cena w złotych uwagi 

1 216 OP1G-
/00036
896/5 

0,1467 ha Wysoka (S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt użytkowany rolniczo, po-
łożony w pobliżu budynków 
wielorodzinnych 

58,68 zł 
  

Czynsz roczny płatny 
do 30 października 

2 198 OP1G/-
0002 
7347/6 

0.2089 ha Posuci-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt rolny RV 37,60 zł Czynsz roczny płatny 
do 30 października 

3 191/9 
pow. 
0,2310 ha  
udział w 
gruncie 
114/-
10000 

OP1G-
/00029
037/4 

Lokal miesz-
kalny 24,97 
m2; piwnica 
6,88 m2; 

Branice 
Szkolna 
1C/2 

(S) teren zabudo-
owany/ zainwesto-
wany 

Lokal mieszkalny położony na 
parterze budynku wielorodzin-
nego, składający się z  1 pokoju, 
ślepej kuchni i łazienki z WC do 
mieszkania przynależny piwni-
ca. Obecnie lokal nie posiada 
liczników gazu i energii elek-
trycznej, wymaga remontu 

25 000,00 zł Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego 

4 178/1 OP1-
G/0002
8530/3 

0,1483 ha Wysoka (S) teren zabudo-
udowany/ zainwe-
stowany 

Działka przeznaczona pod zabu-
dowę, nieużytkowana. W drodze 
przylegającej do działki sieć 
elektryczna i wodna. Dostęp do 
drogi o nawierzchni utwardzo-
nej 

13 836,00 Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego 
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INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,  

pod numerem tel. 774868250 wew. 20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje  
o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie  Gmina Branice 

Lp
  

Oznacze-
nie (nr 
działki) i 
KW  

Pow.  
i położe-

nie 
 

Przezna-
czenie w 

planie (P)/
studium (S) 

opis Termin 
przetargu 

Cena 
wywoław-

cza do  
przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

uwagi 

1 230/2 
  
OP1G 
/0002462-
5/8 

0,2000 ha 
  
Niekaza-
nice 

(S) teren 
rolniczej 
przestrzeni 
produkcyj-
nej 

Grunt rolny  RI- 0,1600 
ha i RII – 0,0400 ha. 
Kształt korzystny- re-
gularny wielokąt, lekko 
pochyła, Dojazd do 
działki drogą gruntową. 

07.10.2016 
godz. 
10:00 

16 477,00 
zł 
  

1648.00 zł 
wpłata do 
04.10.2016 

Sprzedaż w formie prze-
targu ustnego nieograni-
czonego 

2 81 
  
OP1G 
/0002554-
3/6 

0,1048 ha 
  
Jakubowi-
ce 

(S) teren 
rolniczej 
przestrzeni 
produkcyj-
nej 

Działka stanowi zurba-
nizowane tereny nieza-
budowane (Bp). Uzbro-
jenie techniczne – ener-
gia, wodociąg, dostęp 
do drogi o nawierzchni 
asfaltowej. 

30.09.2016 
godz. 
10:00 

7 800,00zł 
+ 
VAT wg 
stawki obo-
wiązującej 
na dzień 
sprzedaży 

780.00 zł 
wpłata do 
27.09.2016 

Sprzedaż w formie prze-
targu ustnego nieograni-
czonego 

3 207/3 
  
OP1G 
/0003056-
3/0 

0,9049 ha 
Jędrycho-
wice 
  
  

(S) rolnicza 
przestrzeń 
produkcyjna 

Grunt rolny RIIIa 
0,7007 ha 
pastwisko PsII 0,2780 
ha 
Dojazd do działki dro-
gą gruntową, niweleta 
lekko pochyła 

19.10.2016 
godz. 
10:00 

53 615,00 
zł 

6 000,00 zł 
wpłata do 
14.10.2016 

Sprzedaż w formie prze-
targu ustnego nieograni-
czonego 

UWAGA  
nieruchomość znajduje 
się w strefie ochronnej 
ujęcia wody na przed-

miotowej działce zabro-
nione jest m.in. wprowa-
dzanie do ziemi jakich-
kolwiek ścieków w tym 

gnojówki  
i gnojowicy 

4 134 
  
OP1G 
/000226-
99/3 

pow. 
działki 
0,2131 
ha; 
pow. za-
budowy  
89,30 m² 
Jabłonka 
21 

(S) teren za-
budowany/ 
zainwesto-
wany 

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wolno-
stojący. Stan technicz-
ny budynku: zł. Posia-
da uzbrojenie technicz-
ne: wodociągowe, elek-
tryczne, ogrzewanie 
piecowe. + grunt rolny 
Ps III - nieużytkowany 

07.10.2016 
godz 12:00 

18 069,50 
zł 

1800.00 zł 
wpłata do 
04.10.2016 

Sprzedaż w formie prze-
targu ustnego nieograni-
czonego 

5 149/34 
  
OP1G 
/0003817-
8/0 

23 m2 
Branice 
ul. Szpi-
talna 

(S) teren za-
zabudowan-
any/ zain-
westowany 

 Bi-inne tereny zabudo-
wane 
Garaż murowany po-
siada instalację elek-
tryczną 

29.09.2016 
godz. 
10:00 

69,00 zł + 
VAT 
wg obowią-
zującej 
stawki 

20,00 zł 
wpłata do 
26.09.2016 

Dzierżawa na okres 3 lat. 
Czynsz miesięczny płat-
ny do 15 dnia każdego 
miesiąca. 

6 764/2 
  
KW 23260 

1,1900 ha 
  
Branice 

(S) rolnicza 
przestrzeń 
produkcyjna 

Grunt orny 
RIIIa - 0,5300 
RIIIb – 0,6600 

18.10.2016 
godz. 
12:00 

800,00 zł 100,00 zł 
wpłata do 
14.10.2016 

Dzierżawa na okres 3 lat. 
Czynsz roczny płatny do 
30 października 

 
 
 
 

 

DANE KONTAKTOWE: 
tel. 077/403-43-07 

lub e-mail: sws.kadry@op.pl 
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W sierpniu 2016r. 

Urodzili się 
1. Kuśmierek Olivier - Wiechowice. 
2. Jarmarczyk Michał - Włodzienin. 
3. Lachocki Dominik - Branice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Ewa Dutka (Branice)  
- Mariusz Augustyniak. 

2. Kamila Giermala (Wódka)  
- Mateusz Skrabut (Wysoka). 

3. Krzysztof Hass (Bliszczyce)  
- Lucie Kočendová. 

4. Tomasz Kuśmierski (Michałkowice)  
- Angelika Kopaniecka.  

5. Jarosław Pilch (Dzierżkowice)  
- Justyna Kawalec.  

6. Katarzyna Dudek (Jakubowice)  
- Dawid Zygosz (Branice). 

7. Natalia Kilarska (Dzbańce-Osiedle)  
- Piotr Zamojski. 

8. Karolina Humeniuk (Dzbańce)  
- Artur Żywina (Lewice). 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Gęsior Petronela  - lat 88, Wiechowice 
2. Styrnol Joanna - lat 87, Dzbańce-

Osiedle. 
3. Szatko Stanisława - lat,  88 Branice. 
4. Firmowska Józefa - lat 77, Bliszczyce 

DPS. 
5. Kałwa Urszula - lat 61, Włodzienin-

Kolonia. 
6. Łapuńko Michał - lat 82, Wysoka. 
7. Ćwierz Marianna - lat 93, Dzbańce 

DPS. 

Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie  

jest 6635 mieszkańców,  
w tym 3398 kobiet. 

W sierpniu 2015 r.  
było nas 6721 osób. 

Program Operacyjny Pomoc Żywno ściowa 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebuj ącym realizowanego  
w Podprogramie 2016 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotar-
cie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej 
Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016,  
w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły 
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestni-
czenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Do 14 czerwca 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, osoby 
które złożą oświadczenie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żyw-
ności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościo-
wych. 
Do 14 czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, 
otrzyma w nich  produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, 
herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola 
biała, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w ole-
ju, szynka drobiowa cukier biały, olej rzepakowy.  
Prócz wsparcia żywnościowego, realizować będzie cykliczne działania towa-
rzyszące takie jak: warsztaty edukacji ekonomicznej, kulinarne, dietetyczne 
oraz programy o niemarnowaniu żywności. Osoby korzystające ze wsparcia 
Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w cieka-
wych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności  
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegó-
łach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, 
pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana 
jest w ramach Programu.  
Pomoc żywno ściowa, w postaci paczki żywno ściowej  może być przekazy-
wana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby naj-
bardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie o świadczenia zło żone-
go  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach. 
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego 
Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem żywnościowym 534 osoby.  
Dalszych informacji udzielaj ą osobi ście pracownicy socjalni w godzi-
nach urz ędowania OPS: 
Poniedziałek: 7.30 - 17.00 

Wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 

Piątek 7.30 - 14.00 
Aneta Kuziora 

Kierownik OPS Branice 


