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Dożynki Gminne LEWICE 2017
3 września 2017 odbyły się Dożynki Gminne w Lewicach,
zorganizowane wspólnie przez mieszkańców sołectwa Lewice
i Gminę Branice. O godz. 13.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Lewicach odbyła się msza święta dożynkowa, której
przewodniczył Ksiądz Proboszcz Marek Wcisło, a koncelebrowali Ksiądz Dziekan Alojzy Nowak oraz Wicedziekan Ksiądz
Piotr Sługocki.

Następnie zgodnie z tradycją, mimo ulewnego deszczu, który
towarzysz nam od rana, barwny korowód dożynkowy przeszedł
z kościoła na boisko wiejskie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Jako kolejni w korowodzie szli: zespół folklorystyczny "KONIAKÓW", starostowie dożynkowi: Pani Bogusława
Dyląg i Pan Ryszard Ozimek, korony żniwne z 6 sołectw Gminy
Branice oraz zaproszeni goście, mieszkańcy Lewic i mieszkańcy
innych miejscowości Gminy Branice. Część oficjalną dożynek
rozpoczął Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, który w swoim
wystąpieniu przywitał wszystkich obecnych, podziękował najbardziej zaangażowanym w organizację Święta Plonów w Lewicach oraz przybyłym gościom, podziękował rolnikom za ich
ciężką pracę, a następnie głos oddał Przewodniczącemu Rady
Gminy Branice - Marianowi Fuczek.

Głos zabrali również goście: Jerzy Naszkiewicz - dyrektor
Biura Wojewody który odczytał list od Wojewody Opolskiego
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Adriana Czubaka oraz delegacja z Gminy Istebna występująca
w regionalnych strojach góralskich. Delegacja z Istebnej przekazała symboliczny prezent na ręce Wójta Gminy Branice, zaś
dziękując za zaproszenie do Branic, Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy Branice
17 września na dożynki do swojej miejscowości.
Podziękowania z rąk Wójta odebrali również wyróżnieni rolnicy z Lewic - Pan Jacek Kinal, Państwo Alina i Leszek Szelepa,
Monika i Grzegorz Chojnaccy oraz osoby szczególnie zaangażowane przez wiele lat w działalność na rzecz społeczności lokalnej wsi Lewice - p. Bogdan Kwietniowski i Państwo Zofia
i Bronisław Humeniuk. Jako ostatni w tym bloku, na scenę zostali zaproszeni przedstawiciele delegacji z miejscowości, które
przygotowały 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: Bliszczyce, Jakubowice, Lewice, Uciechowice, Wódka i Wysoka. Nagrodę od Rady
Gminy Branice za najładniejszą koronę dożynkową zdobyła korona z Uciechowic. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim sołectwom, które przygotowały korony!
Jak co roku, mieszkańcy miejscowości organizującej Dożynki
przygotowali dekoracje swoich posesji. Wykazali się przy tym
znaczną pomysłowością i inwencją, a niektórzy również dużym
poczuciem humoru. W większości były to kompozycje wykonane z zebranych plonów, ale były również bardziej rozbudowane,
w formie scenek rodzajowych, na ogół związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.
W konkursie na najciekawiej udekorowaną posesję, komisja
miała ogromny dylemat komu przyznać nagrody. Wszystkie były piękne i zasługujące na uznanie. Ostatecznie jednak przyznano nagrody w nast. sposób: I miejsce - Lidia Czeszyk, II miejsce
- Bogusława Lenartowicz-Sak, III miejsce - Maciej Dziaczyszyn, Maciej Pytel, Michał Wanat, Wojciech Walaszek, wyróżnienie - Wiktoria Gornig, Bożena Spalik.
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sco-polo ZAJEFAJNI, którego repertuar spotkał się z ciepłym
przyjęciem publiczności, o czym świadczyła duża grupa osób
bawiących się pod sceną.

W części artystycznej, jako pierwsi swoim występem zaszczycili wszystkich obecnych zespół folklorystyczny
"KONIAKÓW" reprezentujący Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą”,
który wcześniej ze śpiewem i muzyką, poprowadził korowód
dożynkowy. Niestety z powodu obfitych opadów deszczu, organizatorzy musieli odwołać występy naszych utytułowanych zespołów tanecznych: Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS
oraz Branickich Mażoretek KAPRYS, z obawy przed przeziębieniami i kontuzjami, gdyż tancerze i tancerki występują
w cienkich strojach i butach nie przystosowanych do występów
w takich warunków atmosferycznych. Kolejnym punktem części
artystycznej był występ niezawodnego zespołu wokalnego
SZAG z solistami: Milena Ball, Wiktoria Margiel, Marika
Pawluś, Dominik Wąsik, Zuzanna Wieczosek pod opieką Pani
Jadwigi Misiurka.
W powoli zapadającym już zmierzchu wystąpiła grupa biesiadna KAMRATY, a następnie na scenie pojawił się zespół di-

Dożynki Gminne Lewice 2017 zakończyły się zabawą taneczną. Nie brakowało również punktów z doskonałym jedzeniem, napojami, choć ze względu na pogodę nie były tak liczne,
jak w poprzednich latach. Dużym powodzeniem cieszył się jak
zawsze punkt, w którym sprzedawano losy loterii fantowej,
przed którym wiła się prawie do końca sprzedaży spora kolejka.
Swoje stoisko informacyjne miał również branicki oddział Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
Dziękujemy uczestnikom, wystawcom oraz wszystkim innym
osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w przygotowaniu
tegorocznego Święta Plonów w Lewicach i bez których ta impreza nie byłaby tak udana, mimo niesprzyjającej pogody!
Redakcja
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UCHWAŁA NR XXX/308/17
RADY GMINY BRANICE
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę ulicy „Główna"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 744) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:
§1.
Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Żymierskiego” w Branicach, przebiegającej przez działki nr
1263, 1242/2 k.m. 1, 1222/1 k.m. 2, 1222/2 k.m. 5, 1222/3 k.m. 6, 1217 k.m. 7, wszystkie obręb Branice,
gmina Branice, oznaczonej szrafurą na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, na nazwę ulicy
„Główna”.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Branice
Marian Fuczek

Zmiana studium
W związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Branice.
Zapraszamy mieszkańców do współpracy poprzez
składanie w formie pisemnej lub na adres:
malgorzata.wroblewska@branice.pl propozycji zmian
dotychczas funkcjonującego dokumentu. Każda z uwag
będzie dla nas cenna, liczymy na Państwa współpracę.
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Wielki sukces strażaków z Wódki
Bardzo nas to cieszy. Nas-startujących i nas-mieszkańców Wódki. Wygrana cieszy tym bardziej, że ostatnim razem na podium
(w zawodach powiatowych) staliśmy 19 lat temu (3 miejsce)
a pierwsze pamiętają już tylko nasi ojcowie i dziadkowie.
Brawo chłopaki!
Brawo Wódka!
Łukasz Pantak

Znacie ten kawałek: „One in a ”? Śpiewam go sobie pod nosem od sobotnich Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych w Baborowie (9.09.2017 r.).
Kto by się spodziewał, co? Powiem Wam szczerze, że po cichu marzyliśmy o podium. „Trzecie byłoby super”- myślał co
drugi z nas. Kamil poszedł nawet o krok dalej i ośmielił się wymarzyć więcej. „Chłopaki, jedziemy po wygraną!” No i jak powiedział tak się stało. Łup! Trach! Bęc! Pierwsze miejsce!

Po sztafecie wcale nie było tak kolorowo. Wylądowaliśmy na
czwartej pozycji. Później chwila przerwy i zaczęła się bojówka.
Pompy żyły własnym życiem. Wyjątkowo kapryśne zbyt często
odmawiały posłuszeństwa. Nasza też zażartowała. „Kaszlnęła”
kilka razy w bardzo złym momencie przyprawiając nas tym sa-

mym o dyskretny zawał serca (nie rób tego
więcej pompo!). Skończyło się jednak dobrze z czasem łącznym 107,9 sek. Tuż za nami znalazły się jednostki z: Zubrzyc (109,45
sek) i z Bliszczyc (113,6 sek).
To chyba dobre miejsce, żeby wspomnieć
o ojcach tego 107,9 sekundowego sukcesu
(zza kulis wyłaniają się kolejno): Grzegorz
Olech, Dawid Jeziorski, Przemek Sęga, Tomasz Suchecki, Kamil Sęga, Mateusz Bobowski i Łukasz Bobowski (aplauz publiczności!).
Fajnie jest być pierwszymi spośród siedmiu drużyn startujących, ale jeszcze fajniej
jest być pierwszymi spośród 42 jednostek
OSP w powiecie głubczyckim.
Zdajemy sobie sprawę, że za rok może
nam już nie pójść aż tak dobrze, ale co z tego. W tym roku się udało. Byliśmy najlepsi.
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Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podczas tegorocznych dożynek Gminno powiatowych, które
odbyły się 10 września w Boguchwałowie rolnik z naszej gminy
Pan Jan Bartoszewski otrzymał nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medal „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Cieszy fakt, że doceniono osobę, która oprócz osiągnięć zawodowych w prowadzeniu wysoce specjalistycznego gospodarstwa
rolnego jest postacią znaną z pracy społecznej. Wieloletni sołtys
wsi Niekazanice był i jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na
rzecz lokalnej społeczności. Gratulujemy odznaczenia i życzymy powodzenia w dalszej pracy zawodowej i społecznej.
Benedykt Pospiszyl

Obchody Dnia Wojska Polskiego w Dzbańcach - Osiedlu
15 sierpnia w Dzbańcach - Osiedlu odbyły się uroczystości ły do odzyskania niepodległego i suwerennego Państwa Polskiez okazji Dnia Wojska Polskiego.
go.
Po mszy, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Branicach złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem
„Bohaterom Walczącym o Wolną Polskę”
Janusz Kaczmarek

Mszę św. w intencji wszystkich walczących o wolną Polskę odprawił ks. Michał Pieńkowski. W wygłoszonej homilii przypomniał dokonania wielu pokoleń Polaków - żołnierzy, których wysiłek i poświęcenie, a niejednokrotnie ofiara z życia doprowadzi-

Pożegnanie wakacji w Michałkowicach
W dniu 26.08.2017r.Wspólnie z dziećmi pożegnaliśmy wakacje w Michałkowicach.

Wszyscy spędziliśmy miło czas przy grillowaniu pysznych
kiełbasek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę. Pragniemy również podziękować naszym sponsorom panom Matejka z Gospodarstwa Rolnego w Michałkowicach oraz

pracownikom, którzy jak co roku wspomagają nas finansowo.
Sołtys i Rada Sołecka
Wsi Michałkowice
7

Informator Branicki

Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich”
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
Lecz po czasie jej trwania”
Robert Paulet
13 września 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Branicach
gościliśmy pary małżeńskie, które w tym roku obchodzą jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich” Naszymi gośćmi byli: Państwo: Janina i Bronisław Kabała z Gródczan, Krystyna i Franciszek Lubczyk z Turkowa, Jadwiga i Eugeniusz Mikołajczyk
z Niekazanic, Maria i Jan Pączko z Boboluszek, Emilia i Marian
Pączko, Wanda i Wiesław Tłuczek oraz Irena i Zygmunt Zagórscy z Branic.

Patrząc na zmęczone dłonie, ale promienne twarze jubilatów
trzeba pochylić się nad ludzkim życiem, realizowanym w konkretnym małżeństwie i rodzinie, a także w lokalnej społeczności. Należy uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto
wykorzystać, wysiłkiem, który warto podjąć i bogactwem, którym można się z innymi dzielić.

Drodzy jubilaci! Dziś dziękując Wam za trud i wysiłek włożony w te wszystkie lata wyrażamy swój podziw i uznanie, jednocześnie życzymy aby łączące Was uczucie dodawało Wam sił
i wytrwałości na dalsze wspólne lata, oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Sebastian Baca wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie. Poza tym goście otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.
Artystyczny akcent uroczystości nadały występy młodzieży ze
Szkoły Podstawowej w Branicach przygotowane przez Panią Jadwigę Misiurkę.

Jolanta Misiurka.
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Taneczne lato mażoretek „Kaprys”
nożnej, futbolu amerykańskiego, mistrzostwach badmintona, taekwondo, judo, na zawodach konnych, kolarskich i biegowych .W sierpniową niedzielę pojechały do Opola i swymi występami uświetniły turniej żużlowy „Opolska Karolinka 2017”.
Pełniły tam rolę wyprowadzających światowej sławy zawodników, a w czasie przerw prezentowały tańce z pomponami i pałkami na stadionie żużlowym Kolejarza Opole. Występy spotkały się z gorącym przyjęciem wielotysięcznej publiczności.

W sobotę 9 września ulicami Wrocławia przeszedł „Korowód
Nadziei”. Poprowadziły go Branickie Mażoretki „Kaprys” wraz
z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Trzykilometrowy przemarsz taneczny był tylko przedsmakiem ciekawych
atrakcji oraz wspaniałych występów w Rynku - a wszystko to
dla cudownych dzieci, które zmagają się z rakiem, dla
„Przylądka Nadziei”, dla Fundacji „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową”. Jesteśmy zaszczycone i szczęśliwe,
że już po raz trzeci wraz z innymi artystami kraju mogłyśmy
wesprzeć tę wspaniałą inicjatywę.

Podczas III Międzynarodowych Mistrzostw Polski Południowej Amatorów w Skokach przez Przeszkody mażoretki taneczną
paradą wprowadziły uczestników zawodów konnych. Przed Pałacem w Wysokiej, wszystkie grupy „Kaprysu” zaprezentowały
się też w choreografiach show: pt. „Wiosna” i „Queens of the
ice” oraz w tańcach mażoretkowych.

Zawsze chętnie wracamy do Wrocławia… wyjątkowe przyjęcie, atmosfera, najlepsza publiczność, a przede wszystkim
szczytny cel sprawia, że powrócimy tam znów za rok.

27 sierpnia nasze dziewczęta były oklaskiwane w Zubrzycach
podczas Dożynek Gminy Głubczyce. Prowadziły barwny korowód dożynkowy do kościoła oraz na boisko i tam zaprezentowały tańce sceniczne. Mażoretkom towarzyszyła Orkiestra
„Plania” z Raciborza, z którą występowały wiosną w Paryżu.
Branickie mażoretki, w czasie swojej wieloletniej działalności,
tańczyły podczas wielu imprez sportowych: na meczach piłki

Wszędzie nasze dziewczęta zaprezentowały się wspaniale.
Cieszę się, że udział w występach udało się pogodzić z wakacyjnym wypoczynkiem tancerek.
Lidia Szpak
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Piknik Militarno - Sportowy we Włodzieninie
W dniu 31.08.2017r odbył się II Piknik Militarno-Sportowy
w Parku Historii we Włodzieninie, którego współorganizatorami
byli Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Dzbańcach
wraz z Prezesem Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Krystianem Isańskim oraz kadetami.
Uczestnikami pikniku byli mieszkańcy wszystkich filii oraz
Dyrekcja i kierownicy poszczególnych filii Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.
Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, Inspekcja Transportu Drogowego z Opola, Ochotnicza Straż Pożarna z Branic. W pikniku uczestniczyło 150 osób.
Ochotnicza Straż Pożarna zaprezentowała pokaz wydobycia
osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym, dzięki Panu
Dariuszowi Bałuszyńskiemu z Boguchwałowa, który udostępnił
samochód do przeprowadzenia pokazu.

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła pogadankę
na temat pracy jaką wykonuje oraz pokazała sprzęt z którego
korzysta w trakcie pracy w terenie.

Terapeutycznego filii w Dzbańcach Panią Aleksandrę Tomczak.
Uwieńczeniem uroczystości było pieczenie kiełbasek na ognisku.
Wszystkim uczestnikom dopisywały humory, jak i pogoda.
Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie był to
dzień pełen radości i wrażeń, dzień pełen przygód.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.
Do zobaczenia za rok na III Pikniku Militarno-Sportowym.

Dla mieszkańców zorganizowane zostały liczne konkurencje
o charakterze militarno-sportowym m in. ubieranie maski przeciwgazowej, przeciąganie liny, rzut piłką.
Atrakcją pikniku było strzelanie z wiatrówki oraz zwiedzanie
wieży widokowej.
Nie obyło się bez wojskowej grochówki, bigosu, ciasta i kawy.
Za trud i zaangażowanie w piknik mieszkańcy otrzymali puchary Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie oraz dyplomy, które zostały wręczone przez Dyrektora Pana Michała
Dobrowolskiego oraz Kierownika Zespołu Opiekuńczo-

M. Hosnowska
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Przedszkole wita po wakacjach…
1 września już za nami, rozpoczęliśmy kolejny rok wspólnej
zabawy, nauki i pracy. Dzieci wróciły po udanych wakacjach
wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do dalszych zabaw. Witały się z długo z koleżankami i kolegami oraz zapoznawały się
z nowymi salami i zabawkami.

Podczas wakacyjnej przerwy przeprowadzono w przedszkolu
niezbędne remonty i udoskonalenia wszystko po to aby dzieci
mogły przebywać w kolorowych, czystych, bezpiecznych i estetycznie urządzonych salach zabaw. W ramach prac remontowych pomalowano salę starszaków, zabudowano rury C.O. wymieniono listwy przypodłogowe oraz zakupiono dywan.

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Będziemy tropicielami, odkrywcami, badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności, doskonalić te już posiadane.
Życzymy wielu radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw,
dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć, a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia. Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle ciekawy w życiu naszych przedszkolaków. Zapraszamy
do odwiedzania naszej strony na facebook’u, gdzie będziemy na
bieżąco informować Państwa o wydarzeniach z życia naszego
przedszkola.
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach

W oddziale przedszkola w Dzbańcach wyremontowano salę do
odpoczynki i relaksacji dla maluszków, pomalowano ściany,
okno i drzwi, wymieniono podłogę i zakupiono dywanik, leżaczki i kocyki. Pomalowano także toaletę dla personelu i część
zaplecza. Dodatkowo odnowiono i zmodernizowano aneks kuchenny, zakupiono niezbędne meble i naczynia. Wszystkie prace
malarskie wykonali pracownicy Urzędu Gminy w Branicach,

którym serdecznie dziękujemy. W pozostałych pracach przy wymianie podłogi, aneksie kuchennym oraz w łazience bardzo pomogli tatusiowie od Michałka Poleszczuk, Szymonka Poleszczuk oraz Lenki Zarusińskiej, bardzo dziękujemy za szczere
chęci i ogromne zaangażowanie. Wszystkie prace remontowe
zostały sfinansowane z Budżetu Przedszkola i bardzo korzystnie
wpłynęły na wizerunek naszej placówki.
11
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Łza Helenki
Już minął rok jak relacjonowałem Państwu czeską wyprawę
pod naszym przewodnictwem, czyli kierowaną przez członków
Branickiego Towarzystwa Sportowego eskapadę rowerzystów
na wschodnie wybrzeże Bałtyku.
Nowy pomysł – starymi śladami narodził się spontanicznie.
Jeśli nasze wrażenia sięgają zenitu to dlaczego nie pochwalić się
nimi, dać poznać ich wspaniałość i dzielić się z innymi radością
jaka płynie z przeżywania.
Na styczniowym zebraniu projektującym nasz roczny plan zacząłem nieporadnie opowiadać o pięknie wschodniego wybrzeża
Bałtyku i tutaj przyszedł mi w sukurs i z pomocą Ludva (mój
czeski „kamrat” Ludwig Gregor, też członek naszego BTS. Na
marginesie – do naszego Branickiego Towarzystwa należy
ośmioro czechów. Piszę „kamrat” i przy okazji chcę wyjaśnić,
że któregoś wieczoru siedząc z czechami przez cały wieczór
przy jednym piwku mają taki dziwny zwyczaj – chyba abstynenci) przysłuchiwałem się dyskusji o tym, które ze słów dla czecha
jest ważniejsze przy określaniu przyjaciela – pritel czy kamrat.
Dyskusja trwała przez kilka godzin i spór nie został rozstrzygnięty. Każdy pozostał przy swoim, ale obaj z Ludvą oświadczyliśmy, że jesteśmy kamratami. U nas to słowo przez Pana
Kopalińskiego zostało uznane za przestarzałe, a wcześniej (ile
wieków temu?) występowało jako konfrater, czyli współtowarzysz, przyjaciel. Ucząc się języka czeskiego ciągle wpadamy
na słowa, które w naszym języku już dawno wyszły z obiegu.
Nie mniej jednak trzeba oddać cześć naszym przyjaciołom zza
południowej granicy, że takiego zaśmiecenia obcymi słowami
jakie występuje w języku polskim to u nich nie ma. Tam nawet
angielski komputer nazywa się poczitaczem. To taki wtręt –
przy okazji. Więc kiedy już Ludva przekonał wszystkich zebranych, że musimy jechać nad wschodnie wybrzeże Bałtyku rozpoczęliśmy żmudne negocjacje z właścicielami pensjonatu i restauracji, żeby nasze wydatki zminimalizować. Trwały trochę,
ale w praktyce okazało się np., że to co w restauracja nadmorskich można było zjeść za 36 zł, myśmy jedli za 16!. Pozostałe
ceny niech zostaną tajemnicą handlową. Dodam tylko, że na naszej wycieczce z ubezpieczeniem i dwoma posiłkami i spaniem
w ludzkich warunkach przez osiem dni trzeba było stracić
aż 630 zł – w porywach 700.

z nas zna z piosenki Szczepanika, ale nie każdy je widział – ja
też widziałem je pierwszy raz w życiu i to dwa razy: raz w rezerwacie, a drugi raz kiedy w odległości kilkudziesięciu metrów ode mnie siedziały na jakimś urządzeniu melioracyjnym.
Wędrując trasami rowerowymi spotykaliśmy XVI wieczne perełki architektoniczne wybudowane przez mennonitów. Na jednej ze stron internetowych fan Żuław Paweł Buczkowski pisze:
„wyznanie mennonitów narodziło się niespełna pięć wieków temu w Szwajcarii i nieco później w Holandii. Mennonici obecni
byli w delcie Wisły od lat sześćdziesiątych XVI wieku, aż do
zakończenia II Wojny Światowej. Przybywszy do wyjątkowo
tolerancyjnej XVI-wiecznej Polski, zostali włączeni w proces
zagospodarowywania podmokłych, depresyjnych ziem żuławskich. Dziś mało kto wie, kim byli, skąd pochodzą i, co najważniejsze, czego właściwie dokonali na tej ziemi, a czego nie dokonali choć im to się przypisuje. Nawet Gdańszczanie, posiadający w swoim mieście ulicę ich imienia i, co ważniejsze ich kościół, nie mają w większości pojęcia, kim właściwie są menonici”.

Cośmy za to mieli dodatkowo: najlepszą pogodę jaka tego roku przydarzyła się na naszym wybrzeżu. 300 km przejechanych
na rowerach, a w tym ze Stegny - mierzeją wiślaną do polskorosyjskiej granicy, z Władysławowa na Hel, ze Stegny do Fromborka i stateczkiem do Krynicy Morskiej a stamtąd powrót na
rowerach do domu w Stegnie. Gdańsk z przeprawą promową
przez Wisłę. Objazd Martwej Wiśły, przejażdżka trasami rowerowymi wzdłuż kanałów melioracyjnych, które nie pozwalają
na to, by morze, którego poziom znajduje się 1,8m powyżej Żuław nie zalało ich. Były spotkania z kormoranami, które każdy

Jeszcze kilka słów o przejechanych kilometrach. Wśród 53
uczestników było 36 rowerzystów. Tu dane statystyczne zawsze
robią wrażenie, więc żeby je odczarować podaję: Ksawery Suzański lat 5 przejechał wydatnie wspomagając ojca (bez niego
Mariusz by nie dał sobie rady) 100 km. Trzymiesięczny Kuba
Rudziewicz w specjalnym wózku ciągnionym przez mamusię
zaprawiał się w jeździe przez ponad 170 km. Można – więc
można. I o to nam chodzi. Jadąc rowerem widzisz więcej. Wyzwalasz endorfiny i świat staje się milszy. Wszyscy uczestnicy
wspominają wspaniałą atmosferę wycieczki. Wiele pada słów

Należy przypuszczać, że przybyli do nas z Holandii i mając
doświadczenie w walce z morzem stworzyli u nas kawałek lądu,
który my dzisiaj możemy podziwiać jako najmłodszy geologicznie skrawek naszej ziemi.
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pochwały o najwspanialszych wakacjach – organizatorzy przyjmują to na klatę razem z ewentualnymi orderami, ale pamiętajcie – Branickie Towarzystwo Sportowe jest otwarte dla wszystkich. Mamy członków mieszkających w Warszawie, Krnowie,
Głubczycach i w wielu innych miejscowościach, ale ze swojej
miejscowości byłbyś pierwszym. Składka roczna tylko 10 zł.
Przed nami wiele wycieczek, a jeszcze więcej wrażeń – zapraszamy.
PS:
Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Wójtowi Gminy Bra-

nice Sebastianowi Bacy za wsparcie, mając nadzieję, że kiedyś
się z nami na wycieczkę rowerową wybierze.
Dziękujemy Pani Helenie za łzę, którą uroniła na Helu, mówiąc: „gdybyście dzisiejszego wyjazdu nie zorganizowali to na
pewno bym tego pięknego miejsca nie zobaczyła”. Helenko! ta
Twoja jedna łza utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy
jest warte naszego zachodu.
Dziękujemy.
Do zobaczenia za rok na Suwalszczyźnie.
Jerzy Biesiadowski

Hans Kudlich z Uvalna – oswobodziciel chłopów
Sąsiadująca z Branicami czeska miejscowość Uvalno jest miejscem urodzin
wielu wybitnych postaci, w tym również
osób związanych z historią Polski. Z tej
miejscowości tylko w XIX wieku wywodziło się 10 księży, 1 wojewoda, 6 prawników, 8 lekarzy, 2 parlamentarzystów,
1 artysta malarz (Josef Kinzel przedstawiciel tak zwanej szkoły wiedeńskiej). Jednak najbardziej znana postacią jest Hans
Kudlich, który doprowadził do zniesienia
poddaństwa i pańszczyzny chłopów
w monarchii austriackiej, w tym chłopów
polskich z Galicji (w zaborze austriackim
mieszkało w tym czasie około 4 mln Polaków). W tym roku mija 100 lat od
śmierci tego wybitnego bojownika o wolność i równość społeczną. W Uvalnie
znajduje się muzeum poświęcone Kudlichowi usytuowane w jego domu rodzinnym. W wieży widokowej, górującej nad
miejscowością, gdzie w 1925 roku
umieszczono prochy Kudlicha i jego żony
Luisy wmurowana jest tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci, pod którą
składają wieńce delegacje rządowe Austrii i Czech. Na terenie Czech znajduje
się 64 pomniki poświęcone Kudlichowi,
w Austrii 10, w Niemczech i USA po jednym. Od 15 września w muzeum otwarta
jest wystawa poświęcona Hansowi Kudlichowi. Przedstawiam czytelnikowi krótki
życiorys tej niezwykłej postaci.

Hans Kudlich urodził się 23 października 1823 roku w Úvalnie jako szóste
dziecko majętnego rolnika Johanna Kudlicha i matki Eleonory Marii z domu
Ulrich. Matka Hansa była osobą bardzo
wierzącą i jej marzeniem było aby syn
został księdzem. On jednak po ukończeniu szkoły powszechnej w Uvalnie i gimnazjum w Opavie, w 1840 roku rozpoczął
studia na Uniwersytecie Wiedeńskim na
wydziale prawa i filozofii.

Studia ukończył w 1845 roku. 14 marca
1848 roku dowodząc Legionem Studenc13

kim podczas udziału w demonstracji antyrządowej został przez żołnierzy sprowadzonych do rozpędzenia demonstracji
raniony bagnetem w prawą rękę. Tym samym w opinii społecznej został
„męczennikiem wolności”. Po tym wydarzeniu powrócił do rodzinnego domu
w Uvalnie. Po rekonwalescencji rozpoczął działalność polityczną. Wspierany
przez swojego starszego brata, znanego
litera Josefa Hermana Kudlicha
(ur. w 1809 r.), który współtworzył wówczas wszechniemiecki komitet wyborczy
z którego ramienia był członkiem frankfurckiego parlamentu, Hans Kudlich został najmłodszym posłem austriackiego
parlamentu w Kroměřížu reprezentując
okręg wyborczy Horni Benesov. Za sprawą jego wniosku 31 sierpnia 1848 roku
parlament ten zniósł poddaństwo chłopów i pańszczyznę na terytorium Austrii.
Akt ten również objął polskich chłopów
żyjących w Galicji pod zaborem austriackim. Decyzje parlamentu w odniesieniu
do Polaków poprzedziły wydarzenia
związane z nastrojami walki o szeroką
autonomię na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, co mogło dojść do
skutku tylko w wyniku szerokiego poparcia mas chłopskich. Gubernator Galicji.,
Franciszek von Stadion, chcąc zapobiec
wystąpieniom chłopów polskich już
22 kwietnia 1848 roku, nie mając zgody

Informator Branicki
władz centralnych, ogłosił, że z rozkazu
cesarza z dniem 15 maja znosi się pańszczyznę oraz przewiduje wynagrodzenie
byłych właścicieli ziemskich przez rząd.
Cesarz austriacki Ferdynand II zaaprobował te decyzje kilka tygodni później i wydał patent o zniesieniu pańszczyzny z fałszywą datą 17 kwietnia 1848 roku. Konsekwencją uwłaszczenia chłopów na ziemiach polskich pod zaborem austriackim
było wielkie rozdrobnienie i niewielkie
rozmiary gospodarstw chłopskich oraz
ciągła dominacja ziemian, jednak najważniejsze było to, że chłop w świetle prawa
był wolnym człowiekiem (dla porównania w zaborze rosyjskim chłopi uzyskali
wolność dopiero w 1864 roku). Bezpośrednim aktem znoszącym poddaństwo
i pańszczyznę chłopów była jednak decyzja parlamentu austriackiego, której
wnioskodawcą był Hans Kudlich urodzony w sąsiadującym z Branicami Uvalnie.
Uwłaszczeni chłopi z monarchii austriackiej, w tym także Polacy z Galicji
w szczególny sposób uczcili orędownika
swojej wolności. 24 września 1948 roku
30 tysięcy chłopów zgromadziło się na
wiecu na targu zbożowym we Wiedniu,
gdzie fetowali zniesienie poddaństwa.
Hansowi Kudlichowi przyznali zaszczytny tytuł „wyzwoliciela chłopów”. W wyniku uwłaszczenia chłopów w monarchii
austriackiej 11.7 mln chłopskich rodzin
otrzymało 17 mln ha ziemi.
Hans Kudlich działał również w kierunku zjednoczenia pruskiego i austriackiego
Śląska. 22 kwietnia 1848 roku wraz z innym posłem austriackiego parlamentu –
liderem śląskiej burżuazji Franzem Heinem – wiceburmistrzem Opawy i zastępcą okręgu cieszyńskiego w Parlamencie
Frankfurckim – Johannem Demelem,
utworzyli w Wiedniu ponadpartyjny
Związek Ślązaków Austriackich, która

chciała zjednoczenie austriackiego i pruskiego Śląska w ramach państw Związku
Niemieckiego. Organizacja ta postrzegała
słowiańskich i germańskich Ślązaków jako jednolitą narodowość. Jej założeniem
było wyłączenie Śląska Austriackiego
z guberni morawskiej, jako samodzielnego kraju koronnego z własnym Sejmem
Krajowym. Po wydarzeniach Wiosny Ludów w Austrii, w 1849 roku Hans Kudlich udał się do Niemiec, do Monachium, gdzie brał udział w tworzeniu prowizorycznych rządów rewolucyjnych.
Represje związane z kontrrewolucją skłoniły go do wyjazdu do Szwajcarii. Za
swoją działalność podczas Wiosny Ludów w 1851 roku w Niemczech,
a w 1854 w Austrii został skazany na karę śmierci. W Szwajcarii zamieszkał
w domu liberała profesora Wilhelma
Vogta. On to namówił go na studiowanie
medycyny. Studia medyczne Kudlich
ukończył w 1853 roku, w tym też roku
ożenił się z córką profesora Vogta Luizą.
Z tego związku już w Stanach Zjednoczonych Ameryki urodziło się dziewięć dzieci. W niedługim czasie, pod wpływem
austriackich dyplomatów w Szwajcarii
ostrzegających go o działaniach rządu austriackiego zmierzających do jego aresztowania i osądzenia, wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął tam
praktykę w zawodzie lekarza oraz zaangażował się w walkę o zniesienie niewolnictwa. W wojnie domowej w latach
1861-1865 był stronnikiem Abrhama Lincolna. W 1866 roku został objęty amnestią w Austrii. Od 1871 roku często podróżował w rodzinne strony. W Austrii
wszędzie witany był jak bohater. Prowadził również działalność publicystyczną.
Hans Kudlich zmarł 11 listopada 1917 roku w Hoboken, stan New Jersey, USA
w wieku 94 lat. Siedem lat po śmierci je-
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go prochy zostały sprowadzone do rodzinnego Uvalna i umieszczono je w wieży górującej nad miejscowością. Miałem
okazję poznać potomka Hansa Kudlicha,
pana Waltera Kudlicha, który stara się
kultywować pamięć o swym wielkim
przodku. On to właśnie przesłał mi zaproszenie na wernisaż w Uvalnie poświęcony 100 rocznicy śmierci Hansa Kudlicha.

Te wydarzenia uzmysłowiły mi, że warto
naszemu czytelnikowi przybliżyć postać
człowieka, który jest chlubą Uvalna,
a który w ewidentny sposób wpłynął również na historię chłopów polskich mieszkających w zaborze austriackim. Zachęcam do zwiedzenia muzeum – domu rodzinnego Hansa Kudlicha w Uvlnie, jak
również wieży widokowej, w której usytuowano jego prochy.
Benedykt Pospiszyl
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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. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice
przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Oznaczelp
nie i KW

Pow.
(ha/m2)

położenie

Przeznaczenie w planie
(P) /studium
(S)

opis

Cena w złotych

uwagi

1

189/4
0,4514ha
KW nr
OP1G/0002389
3/0

Branice

(S) teren rolni- Grunt orny klasy RII, kształt działczej przestrze- ki korzystny, nieruchomość posiada
ni produkcyj- dostęp do drogi.
nej

180,56 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

2

Część
0,2600ha
działki 357
KW nr
OP1G/00023893/0

Bliszczyce

(S) teren rolni- Grunt orny klasy RII, kształt działczej przestrze- ki korzystny, nieruchomość posiada
ni produkcyj- dostęp do drogi.
nej

104,00 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Dzierżawa gruntu
okres 3 lat.

3

163/5
KW nr
OP1G/000
23927/8

0,5000ha

Dzbańce

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny klasy RIV - 0,3700
i RIII 0,1300, kształt działki korzystny, nieruchomość posiada dostęp do drogi.

118,60 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

4

Część
działki
23/15
KW nr
OP1G/00033941/5

0,0680ha

Michałkowice

(S) teren rolni- Grunt orny klasy RII i RIII, kształt
czej przestrze- działki korzystny, nieruchomość
ni produkcyj- posiada dostęp do drogi.
nej

27,20zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

5

28/2
KW nr
OP1G/000
35606/9

0,1900ha

Wiechowice

(S) teren rolni- Grunt orny klasy RII, kształt działczej przestrze- ki korzystny, nieruchomość posiada
ni produkcyj- dostęp do drogi.
nej

76,00 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

6

238
KW nr
OP1G/000
30563/0

0,2200ha

Jędrychowice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Łąka klasy ŁIV 0,1300 i grunt
przeznaczony pod zabudowę Bp
0,0900 użytkowany rolniczo,
kształt działki korzystny, nieruchomość posiada dostęp do drogi.

26,40 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

7

Część
działki
23/26
KW nr
OP1G/00033941/5

0,0767ha

Michałkowice

(S) teren rolni- Grunt orny klasy RII, kształt działczej przestrze- ki korzystny, nieruchomość posiada
ni produkcyj- dostęp do drogi.
nej

30,68 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat.

8

0,4150ha
206
KW nr
OP1G/00027347/
6

Posucice

S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

123,56 zł
Podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Przedłużenie dzierżawy na kolejny
okres 3 lat.

Grunt orny klasy RIIIa 0,2341
i użytki zielone klasy PsIV 0,0783
i PsII 0,1026 kształt działki korzystny, nieruchomość posiada dostęp do drogi.

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 23.10.2017 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszeniena ta blicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.10.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Szanowni Państwo!

W sierpniu 2017r.

Pragnąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Branice, przypominamy mieszkańcom,
że w okresie
od października do kwietnia zbieramy osobno popiół w kontenerach,
natomiast odpady zmieszane umieszczamy w czarnych workach.
Wystawienie w workach popiołu, z uwagi na znaczny ciężar,
może skutkować jego nieodebraniem z terenu nieruchomości.
Popiół (suchy i zimny) umieszczamy w kontenerze na odpady.
Zabrania się umieszczania w kontenerach na odpady gruzu i gorącego
popiołu oraz zalewania popiołu wodą z uwagi na to, że takie działania
powodują uszkodzenie kontenerów.

Urodzili się
1. Marcinek Artur - Jędrychowice.
2. Sowa Tomasz - Dzbańce-Osiedle.
3. Zawada Antonina - Wiechowice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Joanna Giermala (Wódka)
- Mateusz Daniel.
2. Iwona Szumlewicz (Wiechowice)
- Michał Gawroński (Branice).
3. Damian Has (Lewice)
- Ewelina Granda (Lewice).
4. Katarzyna Mieszkowska (Branice)
- Artur Komarnicki.
5. Emilia Pączko (Wysoka)
- Paweł Maczy.
6. Jadwiga Litwinowicz (Wysoka)
- Sebastian Mleczko.
7. Anna Murzyn (Bliszczyce)
- Karol Włodarczyk.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rybiałek Kazimierz - lat 62, Wysoka.
Pasieka Jan - lat 63, Boboluszki.
Janicki Roman - lat 62, Branice.
Mazurczak Józefa - lat 70, Niekazanice.
Marzec Eugeniusz - lat 87, Niekaznice.
Janicki Łukasz - lat 33, Branice.
Maisel Jan - lat 79, DPS Dzbańce.
Kundziarz Aleksandra - lat 85, DPS
Bliszczyce.
9. Kołat Mieczysław - lat 70, DPS Boboluszki.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6527 mieszkańców,
w tym 3340 kobiet.
W sierpniu 2016 r.
było nas 6648 osób.
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