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Dożynki Gminne 2018
2 września 2018 odbyły się Gminne Dożynki w Wysokiej,
zorganizowane wspólnie przez mieszkańców sołectwa Wysoka
i Gminę Branice.

Następnie uczestnicy mszy św. w barwnym korowodzie dożynkowym przeszli z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
na boisko wiejskie. Pochód prowadziła delegacja z koroną żniwną z Wysokiej, a za nią szły delegacje koron żniwnych
z sołectw Gminy Branice, jako kolejni szli starostowie dożynkowi: Pani Magdalena Orman i Pan Igor Machnik, zaproszeni goście, księżą proboszczowie, mieszkańcy Wysokiej i innych miejscowości Gminy Branice, a rytm korowodowi nadawał Zespół
Koniaków.

Po przejściu korowodu na boisko wiejskie w Wysokiej, zaczęła się część oficjalna - od hymnu państwowego, którym zaintonowali wszyscy zebrani uczestnicy, a następnie piękne przedstawienie dali wychowankowie Publicznego Przedszkola w Branicach. Następnie odbyło się przekazanie chleba przez starostów
dożynek: Magdalena Orman i Igor Machnik, po czym wszystZgodnie z tradycją, uroczystości dożynkowe rozpoczęły się
mszą świętą dożynkową, którą koncelebrowali: Ksiądz Proboszcz Bernard Kontny oraz Wicedziekan Dekanatu Branickiego – Piotr Sługocki i Ksiądz Proboszcz Jarosław Dąbrowski.

kich zebranych przywitał Wójt Gminy Branice Sebastian Baca,
który podziękował Rolnikom i ich Rodzinom za ciężka pracę, za
zaangażowanie w sprawy swoich miejscowości, podziękowali
również najbardziej zaangażowanym w organizację Święta Plonów w Wysokiej oraz przybyłym gościom.
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W części artystycznej, jako pierwszych mogliśmy podziwiać
tancerzy, muzyków i śpiewaków z Zespołu Regionalnego
„Koniaków”, reprezentującego Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą”.

Głos zabrała również Pani Elżbieta Słodkowska - asystent Poseł na Sejm RP Katarzyny Czochary, która na ręce Wójta Sebastiana Baca przekazała życzenia dla wszystkich zebranych na
dożynkach gminnych oraz rolników z Gminy Branice, zaś specjalne podziękowania od Wojewody Opolskiego przekazała na
ręce starostów dożynkowych.

Na scenie pojawiła się także przecudnie kolorowa delegacja
z zaprzyjaźnionej Gminy Istebna z Wójtem Henrykim Gazurkiem i Przewodniczącym Rady Gminy – Arturem Janem Szmek
na czele, która dziękując za zaproszenie do Branic, zaprosiła
wszystkich mieszkańców Gminy Branice 16 września br. na dożynki do Istebnej.

Zespół był idealną zapowiedzią doskonałej zabawy na imprezie,
gdyż swoim występem porwał wszystkich obecnych, niektórych
do tańca. Następnie był blok występów naszych zdolnych dzieciaków i młodzieży z zespołów tanecznych i wokalnych, które
zapewniły zróżnicowany program, dzięki naprzemiennym występom poszczególnych grup i solistów, wśród których mogliśmy podziwiać: Branickie Mażoretki „KAPRYS”, Zespół Tańca
Nowoczesnego „IMPULS” oraz grupę wokalną SZAG i soliści:
Amelia Lipa, Wiktoria Margiel. Wiktoria Gornig i Marika
Pawluś. Za zorganizowanie ich występu dziękujemy, niezawodnym jak zawsze, trenerom i opiekunom zespołów: Pani Lidii
Szpak, Pani Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej, Pani Sylwii
Brzozowskiej, Pani Karolinie Gunia i Pani Jadwidze Misiurka!

Na zakończenie części oficjalnej zaś Urszula Gruszka - Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki,
Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” podziękowała za zaproszenie
na dożynki, wręczając Wójtowi Gminy Branice upominki,
a wśród nich najważniejszy – góralski kapelusz, gdyż zgodnie
z jej słowami „Nazwisko zobowiązuje - Baca musi mieć kapelusz!”.
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Po występach artystycznych przyszedł czas na podziękowania
i wyróżnienia. Jako pierwsi na scenę zostali zaproszeni przedstawiciele delegacji z miejscowości Gminy Branice, 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,
Boboluszki, Branice, Jakubowice, Uciechowice, Wódka i Wysoka. Już tradycyjnie, nagrody w kategorii koron żniwnych przyznała również Rada Gminy Branice, a wręczyli je: Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek i Wiceprzewodnicząca Teresa Mróz. W tym roku zwycięską koroną okazała się ta z Jakubowic, II miejsce zajęła korona z Uciechowic, a III miejsce korona
z Branic.

Następnie z rąk Wójta Sebastiana Baca oraz Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek podziękowania otrzymali wyróżnieni rolnicy: Maria i Ludwik Rogalscy, Teresa i Roman Heba, Mieczysława i Bronisław Staszczyszyn, Małgorzata
i Piotr Pospiszyl, Irena i Henryk Pączko, Aneta i Andrzej Pająk,
Danuta i Zdzisław Janik, Danuta i Włodzimierz Szczepański
oraz Sabina i Jan Staszczyszyn.

Na zakończenie tego cyklu, z pokazującym ogrom możliwości
wokalnych, porywającym recitalem, wystąpił Dominik Wąsik.
Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała i w trakcie występów
naszych zdolnych, młodych Artystów zaczął padać deszcz, momentami nawet bardzo rzęsisty, pod sceną cały czas było bardzo
dużo widzów, ludzie z ogromnym zainteresowaniem oglądali
przyszłe Gwiazdy.

Głos zabrał również Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Zbigniew Ziółko, który w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buła, przekazał podziękowania i
życzenia wszystkim uczestnikom dożynek. Jak również wręczył
podziękowania i okazjonalne upominki starostom dożynkowym.
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Następnie na scenie pojawił się zespół „Long&Junior”, którego repertuar spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności,
o czym świadczył tłum kilkuset osób, doskonale bawiących się
przy znanych wszystkim utworach tj. „Bądź przy mnie blisko”,
„Kolorowa sukienka”, „Bądź moją królową” czy „Tańcz, tańcz,
tańcz”. O tym, że z wyborem zespołu organizatorzy trafili
w dziesiątkę świadczyły żywiołowe reakcje widzów w trakcie
występu, jak również kolejne bisy. Po zakończeniu występu
ustawiła się spora kolejka chętnych do zdjęć, autografów i zakupu płyt zespołu.
Poza sceną, dla wszystkich uczestników przygotowano wiele
atrakcji. Gratis były prowadzone animacje dla dzieci
(malowanie twarzy, warkoczyki, gry i zabawy słowno-muzyczne,
chodzące maskotki, itd.), za przysłowiową złotówkę dzieciaki
mogły skorzystać z tzw. dmuchańców, były również karuzele
dla mniejszych i większych "dzieci". Dla każdego coś miłego…
I na każdą kieszeń…

W czasie ostatniego bloku artystycznego zza chmur wyszło
znów słoneczko i na boisku w Wysokiej zaczęło robić się nawet
tłoczno. W powoli zapadającym już zmierzchu wystąpił zespół
Amore Italiano z wiązanką najbardziej znanych włoskich przebojów.

Na stoiskach można było kupić różnego rodzaju upominki,
ozdoby i zabawki, były również stoiska informacyjne Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z/s w Kietrzu i branickiego oddziału Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
Nie brakowało również licznych punktów z doskonałym jedzeniem, a całą imprezę pod względem gastronomicznym zabezpieczyły nasze lokalne stowarzyszenia z: Bliszczyc, Branic,
Lewic, Uciechowic i Wysokiej, którym należą się ogromne podziękowania, bo jedzenie było przepyszne, a obsługa bardzo
sprawna.

Dziękujemy uczestnikom, wystawcom oraz wszystkim innym
osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w przygotowaniu
Gminnych Dożynek w Wysokiej, bez których ta impreza nie byłaby tak udana!
Redakcja
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Podsumowanie kadencji Wójta i Rady Gminy Branice
kadencja - 2015-2018
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BRANICE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
- Rewitalizacja Parku pod Grzybkiem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Boboluszki.

Całkowita kwota zadania: 2 059 877,99 zł. Dofinansowanie:
26,07% ze środków PROW na lata 2007-2013.
Przystosowanie placu apelowego oraz adaptacja wejścia prowadzącego do Szkoły Podstawowej w Branicach dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Całkowita kwota zadania: 2 500 000,00 zł. Dofinansowanie:
85,00% ze środków RPO WO na lata 2014-2020.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.

Całkowita kwota zadania: 50 000,00 zł. Dofinansowanie:
45,55% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne- zrównoważony rozwój
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej. - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice.
W ramach zadania zrealizowano 2 inwestycje:
- Utworzenie Ośrodka Kultury „WERSALKA”

Całkowita kwota zadania: 13 998 326,72 zł. Dofinansowanie:
73,37% ze środków RPO WO na lata 2014-2020.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
we Włodzieninie, działka nr 584, obręb 0017.

Całkowita kwota zadania: 296 944,90 zł. Dofinansowanie:
50% ze środków Budżetu Województwa Opolskiego - tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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Projekty realizowane w partnerstwie, w których
Gmina Branice była Partnerem:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji
Wysoka-Jakubowice.

Remont 9-cio kilometrowego odcinka drogi Niekazanice Wiechowice do granicy Państwa

Całkowita kwota zadania: 870 537,01 zł. Dofinansowanie:
34,46% ze środków Budżetu Województwa Opolskiego - tzw.
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego. - Przebudowa i rozbudowa
oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz
ze zmianą użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej
na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice.
Całkowita kwota zadania: 1 680 000,00 zł.
Dofinansowanie: 35,71% ze środków PROW na lata 2007-2013
oraz 29,76 % ze środków Budżetu Województwa Opolskiego.
Budowa placów zabaw w miejscowościach:
Wysoka i Jakubowice.

(Inwestor - Starostwo Powiatowe w Głubczycach) (3 mln zł.)
Remont drogi nr DW 419 w Branicach

(Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu) (13 mln zł)

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ BRANICE
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BRANICE

Całkowita kwota zadania: 205 524,31 zł. Dofinansowanie:
50,12% ze środków PROW na lata 2007-2013.
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Lewice i Wódka.

Droga Lewice

Całkowita kwota zadania: 199 407,52 zł. Dofinansowanie:
51,76 % ze środków PROW na lata 2007-2013.

Koszt modernizacji - 160 tys. zł.
7

Informator Branicki
Chodniki w Branicach, ul.: Skłodowskiej, Ogrodowej
i Szkolnej

Odwodnienie świetlicy w Gródczanach
Koszt wykonania 40 tys. zł.
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Branicach

Koszt wykonania - 150 tys. zł.
Parking obok Banku Spółdzielczym w Branicach

Koszt wykonania - 100 tys. zł.
Chodnik w Wysokiej
Koszt wykonania - 100 tys. zł.
Remont Boisk piłkarskich w Branicach i Lewicach

Koszt wykonania - 63 tys. zł.
Budowa nowych punktów oświetleniowych
w Gminie Branice

Koszt wykonania - 200 tys. zł.
Wymiana wiat przystankowych w Gminie Branice

Koszt wykonania - 180 tys. zł.

Koszt wykonania - 30 tys. zł.
8

Informator Branicki
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Branicach – przeniesienie kasy z II piętra na parter, utworzenie kącika dla
dzieci, nowa sala ślubów

Wymiana tablic informacyjnych w Gminie Branice

Koszt zakupu - 20 tys. zł.
Zakup zestawu koszącego pobocza dróg

Koszt wykonanych prac - 100 tys. zł.
Budowa i remont dróg gminnych w miejscowościach: Bliszczyce, Branice, Dzbańce Osiedle, Jakubowice i Michałkowice
Koszt wykonanych prac - 200 tys. zł.
Zakup pogotowia wodno-kanalizacyjnego w Gminie Branice

Koszt zakupu - 72,5 tys. zł., w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Głubczycach 35 tys. zł.
Utwardzenia dróg dojazdowych do posesji
na terenie naszej gminy
Koszt wykonanych prac - 50 tys. zł.)
Melioracje

Koszt zakupu - 93 tys. zł.
Zakup samochodu dostawczego dla brygady remontowej

Koszt zakupu - 29 tys. zł.
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Branicach – zakup
szafek dla uczniów, wymiana płotu wokół szkoły,
modernizacja małej sali gimnastycznej

Koszt wykonanych prac - 100 tys. zł.
Parking przy ośrodku zdrowia we Włodzieninie

Koszt zakupu w wykonanych prac - 70 tys. zł.
Modernizacja Publicznego Przedszkola w Branicach
– modernizacja sanitariatów i przebudowa strychu na trzeci
oddział dla przedszkolaków
Koszt prac modernizacyjnych - 70 tys. zł.
Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
Koszt remontu i modernizacji - 110 tys. zł.

Koszt wykonania - 10 tys. zł.
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750-lecie Wysokiej
W sobotę, 18 sierpnia w Wysokiej odbyły się uroczyste obchody 750-tej rocznicy pisemnej wzmianki o tej miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się mszą święto odprawioną w miejscowym kościele, po której uczestnicy uroczystości przeszli do
skweru na którym umieszczono okazały obelisk, którego fundatorami byli panowie Marek Kiszczyk z synem Robertem. Tam
w asyście Branickich Mażoretek dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy na której wyryto napis „… Już ósme stulecie
wieś Wysoka, tworzą ludzie tacy jak My … - Mieszkańcy”.
Fundatorami umieszczonej na głazie tablicy byli mieszkańcy
wsi Wysoka. Odsłonięcia dokonali sołtys wsi Wysoka pani Irena
Bilkiewicz, właściciel pałacu w Wysokiej pan Igor Machnik
oraz współorganizator obchodów pan Marek Kiszczyk.

bytkach. Igor Machnik mówił o potrzebie kultywowania tradycji
własnej miejscowości oraz o roli wspólnej pracy na rzecz podtrzymywania, kształtowania i rozwijania materialnego i kulturowego dziedzictwa własnego regionu. Pani sołtys zabierając głos
podziękowała zgromadzonym za liczny udział w uroczystości.
Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni na uroczystości
wyruszyli w pochodzie prowadzonym przez Branickie Mażoretki na teren parku pałacowego, gdzie mogli podziwiać w ich wykonaniu imponujący pokaz tańców marszowych.

Niedługo po tym, na teren Pałacu zaczęły wjeżdżać historyczne pojazdy w ramach rajdu pojazdów historycznych Cisarska
Rally Weteran. Przybili miłośnicy weteranów dróg, mieli możliwość podziwiać pieczołowicie odrestaurowane i będące w doskonałej kondycji technicznej pojazdy oraz ich kierowców i pasażerów ubranych w stroje oddające atmosferę minionych czasów. Była to uczta dla wszystkich fanów motoryzacji, pozwalająca prześledzić ewolucję pojazdów na przestrzeni całego XX
wieku.

Tablica została następnie poświęcona przez proboszcza miejscowej parafii ks. Bernarda Kontnego.

Po odsłonięciu tablicy głos zabrali – Marek Kiszczyk który
przybliżył zgromadzonym historię miejscowości oraz przedstawił informację o najstarszych zachowanych w miejscowości za10
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kiej, aktualny Mistrz Europy Amatorów w kategorii juniorów –
Eryk Walecki oraz jego sparing partner Kamil Nowak, którzy
najpierw przeprowadzili tzw. walkę z cieniem prezentując cały
arsenał ciosów, kopnięć, zwodów i uników, a następnie stoczyli
bezpośredni pojedynek w którym można było zobaczyć te elementy walki zastosowane bezpośrednim starciu z przeciwnikiem.

Kolejnym wydarzeniem tego pełnego wrażeń dnia, był spektakl teatralny na scenie Teatru w Spichlerzu. Licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowane zostały dwa przedstawienia
teatru „Cokolwiek”. W pierwszym z nich - „Kto otworzy drzwi”
autorstwa Nedy Neżdany wystąpiły Małgorzata Nowińska
i Magdalena Malajka. Mroczna atmosfera zatrzaśniętego pomieszczenia kostnicy w którym toczy się akcja sztuki i lęki
przebywających w niej kobiet wywarły na widzach wielkie wrażenie. Z dużym zainteresowaniem i uznaniem publiczności spotkał się również monodram „Silniejsza” wg Augusta Strindberga
w wykonaniu Magdy Malajki.

Pokazy te obserwowała duża grupa widzów którzy zasiedli
w przygotowanych specjalnie dla nich pawilonach. Po emocjach
sportowych przyszedł czas na bardziej swojską rozrywkę. Przy
dźwiękach zespołu FUEGO rozpoczęła się zabawa taneczna
trwająca do późnych godzin nocnych.
W przerwie pomiędzy spektaklami w pałacowym parku odbył
się pokaz hiszpańskiej jazdy na koniu w wykonaniu Anny Izdebskiej. Publiczność, a zwłaszcza dzieci świetnie bawiły się
obserwując i uczestnicząc w efektownych ewolucjach i sztuczkach w wykonaniu pary koń i jeździec (w tym przypadku amazonka w stroju hiszpańskim). Bardzo dużym powodzeniem cieszył się również konkurs rysunkowy dla dzieci w którym nagrody losował kopytem koń.

Organizatorzy zadbali również o podniebienia uczestników
imprezy. Każdy mógł wybierać coś dla siebie z bogatej oferty
licznych stoisk i straganów. Były słodycze, lody oraz także coś
bardziej konkretnego w postaci pieczystego z grila. Hitem kulinarnym dnia, okazała się wyśmienita grochówka przygotowana
przez mistrzynie kucharskie z Wojewódzkiego Szpitala w Branicach. Bardzo dużą popularnością cieszyła się też oferta Karczmy
w Spichlerzu oferującej tradycyjne potrawy regionalne.
Kulminacyjnym i najbardziej efektownym punktem programu
był imponujący pokaz ogni sztucznych. Kolorowe girlandy wybuchających fajerwerków były widoczne nawet w znacznie oddalonych od Wysokiej miejscowościach.
Przez cały czas trwania imprezy uczestnikom towarzyszyła
piękna słoneczna pogoda, która w znacznym stopniu przyczyniła się do sukcesu wydarzenia.
Szczególne wyrazy uznania należą się organizatorom tej imprezy którymi byli: Igor Machnik, Marek Kiszczyk, Maria
Skwarko, Anna Gospodarczyk, Irena Bilkiewicz i Sebastian Zawada. Organizatorzy dziękują również wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu zorganizowanych obchodów 750-lecia Wysokiej, oraz sponsorom dzięki którym możliwe było zorganizowanie tak okazałej imprezy.
Z obchodzonej uroczystości został wydany album autorstwa
Katarzyny Sęga który można nabyć u autorki publikacji.
Redakcja

Każde dziecko uczestniczące w konkursie zostało również nagrodzone przez organizatorów atrakcyjnymi upominkami.

Po tej sporej dawce strawy duchowej i wrażeń natury estetycznej przyszedł czas na zgoła inne emocje.
Na boisku piłkarskim przygotowano arenę do pokazu walk
MMA. Swoje umiejętności zaprezentowali mieszkaniec Wyso11
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Dożynki i inne wydarzenia w Bliszczycach
Koniec lata niesie za sobą nie tylko chłodniejsze poranki
i wieczory, ale i nawiązanie do dziękczynnego święta plonów.
Jak co roku w naszej miejscowości odbyła się impreza dożynkowa zorganizowana przez Pana Sołtysa, Radę Sołecką oraz Koło
Gospodyń Wiejskich, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi a także okolic. Impreza rozpoczęła się
Marszem Niepodległości ulicami wsi, aby przy tej okazji uczcić
obchodzoną w tym roku rocznicę 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.

przez KGW oraz mieszkańców wsi. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, dzieci skorzystały z warsztatów plastycznych oraz zabaw przy muzyce. Zwieńczeniem wspólnego biesiadowania była zabawa taneczna, do której przygrywał zespół
muzyczny.
Dodatkowym powodem do świętowania był powrót naszych
dzielnych strażaków z zawodów strażackich, które miały miejsce w Czechach w miejscowości Brumovice gdzie zajęli 3 miejsce. Do konkurencji należało strzelanie z karabinka pneumatycznego, przepłynięcie łodzią przez staw następnie rozwinięcie
linii gaśniczej, przejście przez okno i strącenie prądem wody
wyznaczonych celów

Mieszkańcy, przedszkolaki oraz podopieczni DPS-u zgromadzili się na placu wiejskim i na czele z Panem Sołtysem przeszli
ulicami Bliszczyc w kierunku cmentarza, zapalając symboliczny
znicz i kładąc kwiaty na grobie żołnierza, który zginął podczas
rozminowywania naszej miejscowości. Następnie wszyscy
uczestnicy spotkali się na placu zabaw, gdzie zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla i pysznym ciastem przygotowanym

Festyn był okazją do integracji mieszkańców wsi, którzy przy
wzajemnej pomocy stworzyli wspaniałą imprezę dożynkową.
Nazajutrz spotkali się w Kościele na mszy dziękczynnej aby podziękować Panu Bogu za plon żniwny. Dziękujemy wszystkim
sponsorom i darczyńcom, którzy pomogli nam w zorganizowaniu wspaniałej imprezy integracyjnej.
Magdalena Mikołajczyk, Bogumiła Cykowska
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Festyn rodzinny w Uciechowicach
Wspaniała atmosfera i pogoda, zadowolone dzieci i zabawa do
późnych godzin nocnych - tak w skrócie można podsumować
Festyn Rodzinny, który w sobotę 8 września odbył się na placu
zabaw w Uciechowicach. Z atrakcji przygotowanych specjalnie
na ten dzień skorzystali nie tylko mieszkańcy naszej miejscowości, ale również sąsiedzi z okolicznych wiosek. Każdy, niezależnie od wieku, mógł zmierzyć się w konkurencjach sportowych

w ramach Mini Olimpiady. Wszyscy jej uczestnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami, sportowymi nagrodami rzeczowymi oraz słodką niespodzianką. Można było skorzystać
z szerokiej oferty bufetu, który został przygotowany przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich, lub też spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej. Najmłodsi uczestnicy festynu, dzięki pa-

niom malującym twarze, na kilka godzin przemienili się tego
dnia w różne zwierzęta i postacie z bajek. Najbardziej wytrwali
wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych podczas dyskoteki pod gwiazdami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom którymi byli:
Sprzedaż Towarów Masowych Kazimierz
Węglowski, Sklep Mleczarnia Głubczyce,
F.H.U. MIKRO-POL z Nasiedla, F.H.U.
VIWA oraz firmy Dabox i Ala.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach festynu oraz tym, którzy tego dnia znaleźli drogę do Uciechowic za super zabawę.
Już teraz zapraszam do udziału w kolejnych
imprezach i spotkaniach, które w najbliższym
czasie odbywać się będą w naszej miejscowości.
Beata Nowak
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Wielki sukces w Paczkowie!!!
2 września, podczas Dożynek Wojewódzkich w Paczkowie,
delegacja naszej miejscowości, za projekt pn.: „Zielone serce
Uciechowic - zagospodarowanie terenów gminnych na Parkowe
Miejsce Spotkań”, otrzymała z rąk Marszałka Województwa
WYRÓŻNIENIE w konkursie "Piękna Wieś Opolska 2018" kategoria "Najlepszy Projekt Odnowy Wsi"!!!
W ramach realizacji projektu uporządkowane zostały zarośnięte
i przepełnione gruzem działki gminne, na których powstały:
− plac zabaw wraz z altaną i miejscem na organizację spotkań
integracyjnych,

− Aleja klonowa,
− boisko do siatkówki plażowej.
Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy przez ostatnie kilka lat pracowali przy tworzeniu naszego kompleksu sportowo-rekreacyjnego i jednocześnie zachęcam do dalszych prac
społecznych na rzecz naszej miejscowości.
Beata Nowak

Pożegnanie lata w Branicach
26 sierpnia, na placu zabaw w Branicach, sołtys wsi Branice
pani Anna Gołuchowska-Sipel wraz z Radą Sołecką i Braniczankami zorganizowali festyn z okazji zakończenia lata.
Pogoda nie wróżyła powodzenia imprezie.
Od rana padał dość rzęsisty deszcz, ale dosłownie na godzinę
przed jej rozpoczęciem zza chmur wyjrzało słonce i całe popołudnie upłynęło już w pięknej letniej atmosferze.

Organizatorzy przygotowali dla licznie zgromadzonych mieszkańców Branic mnóstwo atrakcji.
Szczególne powody do zadowolenia miały dzieci. Mogły wybierać z wielu przygotowanych dla nich atrakcji. Była dmuchana
zjeżdżalna, mogły pobłądzić w kolorowym labiryncie albo poszaleć na wielkiej dmuchanej trampolinie. Ale to nie wszystko.
Najmłodsi cierpliwie czekali w kolejce na malowanie fantazyjnych obrazków na rekach, bawiono się łapiąc wielkie mydlane
bańki, były zabawy pod kolorową płachtą oraz rozegrano mecz
piłką podbijaną na trzymanej przez zawodników tkaninie.

Również sportowcy mieli coś dla siebie. Młodzi adepci piłki
nożnej na boisku państwa Nowaków rozegrali zacięty mecz piłkarski. Dla uczestników przygotowane zostały również przeróżne specjały kulinarne.
14
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Piękna pogoda sprawiła że na imprezie pojawiło się bardzo
wielu mieszkańców Branic którzy tłumnie korzystali z oferowanych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się również urządzenia placu zabaw na których dokazywali głównie najmłodsi.

Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko na którym
każdy chętny mógł własnoręcznie upiec kiełbaskę. Ten punkt
programu cieszył się szczególnie powodzeniem.

Wszystkie te atrakcje zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc w organizacji imprezy państwu Agacie i Maciejowi Nowakom, którzy udostępnili teren własnej posesji na część odbywających się
wydarzeń, a szczególnie panu Maciejowi za przygotowanie
ogniska i sprzętu do pieczenia kiełbasek oraz panu Leszkowi
Szatko i pani Annie Folmering za pomoc w organizacji imprezy.
Była to po raz pierwszy zorganizowana impreza w tej formule.
Organizatorzy planują, aby stała się ona swego rodzaju tradycją
i odbywała się corocznie w sobotę, w przedostatni weekendu
sierpnia.
Redakcja

Panie z koła Braniczanek na swoim stoisku oferowały doskonałe gofry i frytki, a na amatorów słodkości czekała wata cukrowa i popcorn.
15
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Lato z BTS-em
Biesiadowski oraz Ludvik Gregor, który gromadzi współpracujących z BTS-em Czechów. Miejsca, które odwiedzili uczestnicy wyjazdu to m.in.: Suwałki, Olecko, Giżycko, Stańczyki, Gołdap, Wisztyniec - trójstyk państw Polska - Litwa - Rosja.

Góry Stołowe
Weekend 19-20 maja członkowie Branickiego Towarzystwa
Sportowego spędzili w malowniczym otoczeniu Gór Stołowych
na wycieczce zorganizowanej przez panów Edwarda Czyszczonia i Marka Żywinę. Pieszy rajd uczestnicy wyjazdu rozpoczęli
od pokonania pieszo niebieskiego szlaku aż do Rezerwatu
„Błędne Skały”.

Tego samego dnia wyruszyli na Szczeliniec Wielki i zdobyli
szczyt (919 m n.p.m.) tej góry. Wieczór spędzili na biesiadzie
przy ognisku z kiełbaskami w Łężycach. Niedzielę członkowie
BTS-u spędzili podziwiając wspaniałe formy skalne w czeskim
Skalnym Mieście - Adrspachu. Tam mogli posłuchać ciekawych
historii przewodnika, a także uczestniczyć w spływie tratwą. Na
koniec rajdu braniccy turyści udali się do miejscowości uzdrowiskowej Kudowa - Zdrój, gdzie mogli wypocząć po III Rajdzie
Piechura.
Pradziad
Pradziad został wybrany jako cel IV Rajdu Piechura. 21 lipca
autobus zawiózł miłośników gór do miejscowości Bela pod Pradedem, gdzie uczestnicy rajdu wyruszyli w kilkunastokilometrową trasę. Po drodze zobaczyli Vysoky Vodopad, Svycarnę, na
koniec ruszyli w stronę Karlovej Studanki.

Zorganizowana została także wycieczka autokarowa do stolicy
Litwy – przepięknego Wilna, gdzie pod okiem przewodniczki
członkowie BTS-u spędzili dzień pełen zachwytów nad miejscowymi zabytkami. Zobaczyli takie perełki, jak Ostra Brama,

o której pisał Adam Mickiewicz, klasztor bazylianów, gdzie byli
więzieni filomaci i filareci, Pałac Prezydencki, cmentarz na Rossie, na którym spoczywa serce Marszałka Piłsudskiego, a także
wiele miejsc związanych z polskimi artystami – Mickiewiczem,
Słowackim, Moniuszką, Miłoszem. W drodze powrotnej odwiedzili piękne Troki, gdzie mogli popodziwiać krzyżacką twierdzę
nad jeziorem, a także skosztować lokalnych przysmaków. Popołudnia sportowcy spędzali na regenerowaniu się w jeziorze
Mauda - pływali kajakami, łódką, trenowali skoki do wody
z pomostu. Wielkim plusem tego wydarzenia jest integracja
polsko-czeska, zawiązanie nowych znajomości. Wyjazd z pewnością trzeba zaliczyć do udanych - Garbate Mazury nie są łatwym terenem do jazdy, lecz przejechanie kilkudziesięciokilometrowej trasy daje ogromną satysfakcję. BTS odkrył kolejne
miejsce na mapie Polski - ciekawe, gdzie nasi rowerzyści pojadą
za rok.

Był to już czwarty pieszy rajd, na który ruszyło Branickie Towarzystwo Sportowe, a koordynatorem tej wycieczki był pan
Marek Żywina.
Garbate Mazury
Piękne widoki, strome podjazdy, bliskość natury oraz oczywiście wszechobecne jeziora - to właśnie towarzyszyło kolarzom
z Branic i okolic, a także ich czeskim ‘kamratom’ przez tydzień
pobytu na Mazurach. Rajd rowerowy zgromadził blisko czterdziestu miłośników rowerów oraz piętnastu piechurów, był to
już trzeci tego typu ponad tygodniowy wyjazd (w 2016 roku
grupa rowerzystów jeździła po Beskidach, w 2017 roku odwiedziła Pomorze). Organizatorami wyjazdów są panowie Jerzy

Ola Czyszczoń
16

Informator Branicki

Sukces nauczyciela z SP w Branicach
Edward Czyszczoń – nauczyciel wychowania fizycznego ze
Szkoły Podstawowej w Branicach wygrał ogólnopolski konkurs
ZDROWI MY ogłoszony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Tym samym wygrał dla uczniów ze swojej szkoły nagrodę w postaci treningu z Oktawią Nowacką, który odbędzie
się w tym roku szkolnym. Oktawia Nowacka to polska pięcioboistka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, zdobywczyni Pucharu Świata, medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. Warto nadmienić, że uczennice klas drugich gimnazjum z SP Branice biorą udział w ogólnopolskim
projekcie ZDROWA JA, którego szkolnym koordynatorem jest
pan Edward Czyszczoń. W ogólnopolskim konkursie oprócz nauczycieli wzięli udział dyrektorzy i pielęgniarki uczestniczący
w projekcie. Nagroda była jedyna w całej Polsce i trafi ona do
SP w Branicach.
Redakcja

Święto pieczonego ziemniaka
W piękną, słoneczną niedzielę 16 września, panie z koła Braniczanek zaprosiły mieszkańców naszej miejscowości na tradycyjne już „Święto pieczonego ziemniaka”. Licznie przybyli goście zostali poczęstowani tym smakołykiem oraz mogli dodatkowo wybrać coś z bogatego zestawu oferowanych smakowitości.
Szczególnym powodzeniem cieszyły się doskonałe gofry z prze-

pysznymi dodatkami. Piękna pogoda sprzyjała dłuższym pogawędkom ze znajomymi przy rozstawionych stołach, a bardzo
liczna grupa dzieciaków wykorzystywała czas na szaleństwa na
urządzeniach placu zabaw.

Inicjatywa pań z koła Braniczanek zasługuje na szczególne
uznanie, ze względu na ich działalność przyczyniającą się do integracji naszej branickiej społeczności.
Do zobaczenia przy pieczonym ziemniaku już za rok.
Redakcja

Dożynkowo i kolorowo
Dożynki są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin.
To jedno z najpiękniejszych świąt rolniczych, sięgające czasów
średniowiecznych tradycji. Uroczystość ta traktowana jest jako
ukoronowanie mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na
roli. Są one też świetną okazją do zaprezentowania pięknie wykonanych z płodów ziemi koron oraz przedstawienia lokalnych
tradycji związanych głównie ze żniwami.

2018 r. Dzieci z najstarszej grupy, w kolorowych strojach
i wiankach polonezem, wierszem i piosenką, zaprezentowały repertuar artystyczny. Trzeba przyznać, że prezentacja zgromadziła pod sceną duże grono widowni, która gromkimi brawami podziękowała młodym artystom za widowiskowy występ.
Serdeczne podziękowania należą się Rodzicom przedszkolaków, którzy w tym dniu przyprowadzili swoje dzieci na występ,
a Organizatorom za zaproszenie.
Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Branicach wraz
z wychowawczyniami miały zaszczyt wziąć czynny udział w
Gminnych Dożynkach w Wysokiej które odbyły się 2 września
17

Informator Branicki

Niech żyją wakacje!
Radosny i piękny wakacyjny czas, mocno także zaznaczył się
w naszym przedszkolu. Dużo czasu spędzaliśmy na świeżym
powietrzu, wesoło się bawiąc i rozwijając wyobraźnię przy tworzeniu różnych ciekawych prac plastycznych.

jaki znaleźliśmy w przedszkolu. Byliśmy także nad
„przedszkolnym” morzem i budowaliśmy z piasku kinetycznego
zamki, oraz lepiliśmy piaskowe babki i wiele innych wakacyjnych prac plastycznych. A dla ochłody, w te upalne sierpniowe
dni poszliśmy dwukrotnie na basen. Zapoznaliśmy się tam z pracą ratowników i pod ich czujnym okiem kąpaliśmy się w błękitnej wodzie. Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Branice, panu
Sebastianowi Baca za bezpłatne udostępnienie przedszkolakom
wejścia na basen Fala w Branicach oraz całej kadrze ratowników za fachową opiekę.
Kolejną wakacyjną atrakcją była wyprawa na pyszne włoskie
lody w centrum Branic, do sklepu pani Iwony Pelc. Dzieci nie
tylko mogły spróbować tych mrożonych pyszności, które zafundowała nam właścicielka, ale też poznały cały proces robienia
włoskich lodów, który bardzo fachowo i obrazowo przedstawiła
im pracownica sklepu, pani Danuta Gawrońska. Było więc nie
tylko pysznie i lodowo ale także twórczo i naukowo!

Oczami wyobraźni byliśmy na kolorowej łące malując farbami
niebo, kwiaty, trawę i owady na największym szarym papierze,

Dzieciaki z Katolickiego Przedszkola z całego swojego małego serduszka, serdecznie dziękują za te wspaniałe wakacyjne
niespodzianki.
Nauczycielki z Katolickiego Przedszkola

Letnie warsztaty taneczne 2018 Zespołu
Tańca Nowoczesnego IMPULS !
W ostatnim tygodniu sierpnia, gdzie wakacje dobiegały już końca, tancerze Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls ciężko pracowali podczas Letnich warsztatów tanecznych 2018. Przez 5 dni
doskonalili swoje umiejętności taneczne pod okiem instruktorów z Polski i Czech. Trenowali w stylach disco - dance, modern, latino oraz szlifowali technikę i akrobatykę taneczną, ale

także był czas na gry i zabawy. Tancerze bardzo się starali
i ciężko pracowali na zajęciach, a lektorom dziękujemy za
wspaniałe lekcje. A od września rozpoczynamy nowy sezon taneczny !
Opiekun Zespołu Karolina Gunia
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Moja Syberiada
Świadomość swoich korzeni oraz znajomość losów naszych rodzin powinna
być obowiązkiem każdego człowieka. Te
wartości tworzą naszą tożsamość.
W ubiegłym roku opisywałem sentymentalną podróż do Kazachstanu w poszukiwaniu miejsca pobytu mojej rodziny
w latach 1941-1946. W tym roku wyruszyłem w daleką podróż na Sybir, który
był miejscem zsyłki i gehenny wielu Polaków, w tym i mojej rodziny. Tym samym chciałem zakończyć historię wywózki i pobytu mojej mamy i jej rodziny
poczynając od 10 lutego 1940 roku do
maja 1946 roku. Pierwsza wywózka Polaków zamieszkałych na terenach zajętych
przez Związek Radziecki w 1939 roku,
nastąpiła 10 lutego 1940 roku. Na liście
sporządzonej wcześniej przez radzieckie
służby znalazła się elita polskiej inteligencji i osób utożsamianych z polską racja stanu. Byli to lekarze, prawnicy,
urzędnicy państwowi, policjanci i osadnicy wojskowi. Deportacja objęła wiele tysięcy osób, w tym dzieci i starców, których przetransportowano w bydlęcych
wagonach między innymi w bezkresne
rejony Republiki Komi. W trzaskającym
mrozie, po 12 dniach jazdy zesłańcy wysadzeni zostali na stacji Muraszy. Następnie na odkrytych ciężarówkach przetransportowano ich do miejscowości Noszul.
Była to grupa skazańców przeznaczonych
do wyrębu tajgi. Inne grupy skierowano
do kopalń Uchty i Workuty. Drugiego
dnia pobytu w Noszulu, wieczorem sformowano kolumnę sań i pieszych, którą
w głębokim śniegu, często korzystając ze
skutej lodem rzeki Łuzy skierowała się
do leśnych osad „Pasiołków”. Po całonocnej podróży zesłańcy dotarli w głęboką tajgę. Moją rodzinę ulokowano w Pasiołku nr 3. Tutaj nad brzegiem Łuzy
umieszczono ich w drewnianych barakach, po kilka rodzin w jednym dużym
pomieszczeniu. Przez 1.5 roku pracowali
przy wyrębie tajgi. Tutaj cierpieli za to,

że byli Polakami. Tutaj masowo umierali.
W sierpniu 1941 roku na mocy układów
polsko radzieckich zostali objęci amnestią i w tym momencie masowo opuszczali niegościnną ziemię kierując się do
południowych republik radzieckich. Tyle
skrótowo historia. Moja wyprawa z siostrzeńcem Adrianem Riedlem z Roszkowa miała na celu odnalezienie miejsc pobytu represjonowanych Polaków, łącznie
z moją rodziną. Nasza wiedza o tych
miejscach opierała się na informacji
o miejscowości Noszul i całonocnej podróży zesłańców z tego miejsca w tajgę.
Przyjęliśmy teorię, że przez noc mogli
przebyć około 20-25 km. W dniu
6 sierpnia samolotem z Pragi przylecieliśmy do Moskwy. Stąd po paru godzinach
rejsowym samolotem Aerofłotu przelecieliśmy do stolicy Komi Syktywkaru.
Tutaj
przeznaczyliśmy 2 dni na zwiedzanie stolicy i ewentualne pozyskanie informacji o polskich
zesłańcach. Po tym
okresie
wynajętym
samochodem udaliśmy się do miejscowości Obiaszczewo,
oddalonym 230 km
od
Syktywkaru.
W miejscowym muzeum nie uzyskaliśmy
żadnej
informacji
o zesłańcach, ale skierowano nas do zastęp20

cy burmistrza Natali Żuk,
która okazała się naszą
opatrznościową gwiazdą.
Natalia stwierdziła, że jesteśmy pierwszymi Polakami odwiedzającymi ten
rejon w poszukiwaniu
miejsc zsyłki swoich rodaków. Potraktowano nas
jak delegację rządową. Po
kurtuazyjnej
wizycie
w tamtejszym Domu Kultury skierowaliśmy się do
biblioteki
powiatowej.
Natalia w tym czasie uruchomiła wszystkie swoje
kontakty celem zlokalizowania naszych miejsc poszukiwań.
W bibliotece natomiast
6 pań zweryfikowało całą
posiadaną
bibliografię
w interesującym nas temacie. Po godzinnych poszukiwaniach jedna z pań
przyniosła piąty tom monumentalnego dzieła Pakajanie-martyłołog, w którym w indeksie
Polaków zesłańców na terenie Republiki
Komi odnalazła nazwisko mojej rodziny,
z dokładnymi danymi identyfikacyjnymi
tj. datą urodzenia, miejscem urodzenia,
skąd nastąpiła wywózka oraz dokładne
miejsce gdzie zostali osadzeni. Moje
wzruszenie udzieliło się również paniom
bibliotekarkom. W międzyczasie Natalia
zlokalizowała 5 obozów Polaków w obrębie Noszula dzięki pomocy Burmistrza
Noszula Siergieja Elgina, który w przeszłości był jej uczniem. Po serdecznym
pożegnaniu z Natalią, celowo wybierając
lokalne połączenie autobusowe pojechaliśmy do Noszula. Mieliśmy możliwość
zobaczenia wsi wkomponowanych w tajgę. W Noszulu zostaliśmy serdecznie
przyjęci przez burmistrza Siergieja oraz
jego żonę Tatianę, która jest nauczycielką
j. angielskiego w miejscowej szkole. Ich
dom stał się na 3 dni naszym domem. Inna alternatywa wynajęcia przez nas kwatery została przez nich stanowczo odrzucona. Siergiej, były nauczyciel wychowania fizycznego nasze poszukiwania polskich „Posiołków” w tajdze przyjął jako
osobiste wyzwanie, tym bardziej, że był
on administratorem tego terenu. Dzięki
niemu przeżyliśmy w tajdze ekstremalną
przygodę. Terenowym Uazem ruszyliśmy
wcześnie rano w tajgę drogą, która wiodła do wiosek zagubionych w nieprzebytych lasach. 30 km leśnego duktu zabrało
nam 4 godziny. Wykroty i dziury, do których rozsądny kierowca by nie wjechał,
dzielny Uaz pokonywał w karkołomnych
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manewrach. Część drogi wyłożona była
ściętymi drzewami, tworząc na bagiennym podłożu rodzaj mostu pontonowego.
Dotarliśmy w miejsce, w którym istniał
kiedyś Pasiołok nr 6. Młoda tajga porosła
miejsca, w którym stały baraki. Wysokie
brzegi rzeki Łuzy stały się niedostępne.
Odnaleźliśmy cmentarz porośnięty tajgą,
gdzie tylko regularne kopce ziemi na których rosły drzewa świadczyły o tym, że
tu znajdowały się groby naszych rodaków. Oddaliśmy cześć ich pamięci. Odwiedziliśmy jeszcze dwa miejsca w promieniu 10 km, w których znajdowały się
Pasiołki, w tym jeden Niemców nadwołżańskich. Ciekawostką jest fakt, że to
miejsce odwiedzali już niemieccy potomkowie zesłańców. Postawili oni tablicę
upamiętniająca pobyt tutaj Niemców.

Siergiej na podstawie dokumentacji, którą
udostępniono nam w bibliotece, zlokalizował Jagszordin, to jest miejsce pobytu
naszej rodziny. Aby tam dotrzeć musieliśmy się przedzierać 3 km przez bagienną
tajgę. Byliśmy szczelnie okryci i spryska-

ni środkiem przeciw
komarom.
Dzięki zaciętości
i znajomości tajgi
Siergieja dotarliśmy do miejsca
nad brzegiem Łuzy, gdzie był Jagszordin. Siergiej
pokazał nam ślady niedźwiedzia,
który poprzedniego dnia tam żerował. Zlokalizował
również miejsca,
w których stały baraki. Po powrocie do
samochodu Siergiej telefonicznie uzyskał
informację od pracowników leśnych pracujących przy wyrębie tajgi o miejscu, w
którym znajdowała się
podczas wojny główna
baza (dyrekcja) polskich leśnych osad
i zarazem największy
Pasiołok nr 3. Dzięki
zaciętości
Siergieja,
drogą częściowo ułożonej ze ściętych bali
drzew
ruszyliśmy
w głąb tajgi. Droga
wiodła wzdłuż rzeki
Łuzy, która w niezliczonych zakolach wiła
się wśród drzew. Trzy
razy zakopaliśmy się
w błotnistym podłożu.
Po dotarciu do przeprawy na drugi brzeg
rzeki okazało się, że
most pontonowy wyciągnięty był z wody.
Po drugiej stronie rzeki znajdowało się
miejsce, w którym zlokalizowany był kiedyś
Pasiołok nr 3 – miejsce pobytu polskich
zesłańców. Odruchowo, nie myśląc, wszedłem po kolana w nurt
rzeczny. Siergiej spojrzał na mnie i spytał
„płyniemy?”. Nasza
reakcja była błyskawiczna. W trójkę przepłynęliśmy na drugi
brzeg i spenetrowaliśmy przybrzeżny teren, częściowo porośnięty tajgą. W tym
miejscu przyszło żyć i cierpieć naszym
rodakom. Wieczorem wróciliśmy do Noszula. Na długie lata pozostanie nam
w pamięci tamten dzień. Kolacja i rosyjska bania (sauna) z brzozowymi witkami
było uwieńczeniem tego dnia. Następne21

go dnia odwiedziliśmy miejscową bibliotekę oraz siedzibę burmistrza. Powróciliśmy do stolicy Syktywkaru rejsową marszutką. W Syktywkarze, w siedzibie Biblioteki Narodowej chcieliśmy uzyskać
informację, w jaki sposób możemy nabyć
tom wspomnianej na początku artykułu
publikacji. Wszyscy pracownicy bardzo
chcieli nam pomóc. Skontaktowali się z
prof. Rogaczowem redaktorem 11 tomów
wspomnianego dzieło „Pokajanie”. Przebywał on w tym czasie w Petersburgu, ale
przekazał nr. telefonu do współpracownicy, która z jego zbiorów miała nam udostępnić wspomniany tom. Niestety był to
piątek po południu i nie skontaktowaliśmy się z tą osobą. Naszej rozmowie
bacznie przysłuchiwała się starsza Pani,
która przebywała w tym czasie w bibliotece, przeglądając stare czasopisma. Ona
nam zaoferowała ze swojego zbioru bibliotecznego tom 5, zawierający opis
martyrologii Polaków. Umówiliśmy się
o godz. 20 przed jej blokiem, i w ten sposób przywiozłem do Polski nieoceniony
materiał na temat polskich zesłańców.
Wspomniana Pani Mitjuszewa jest dziennikarka i pisarką, której potomkowie byli
rdzennymi mieszkańcami Komi. Jest ona
działaczką opozycyjnego wobec Kremla
stowarzyszeniu autonomii Republiki Komi. Otrzymałem od niej dwie książki jej
autorstwa. Ostatni dzień pobytu w Syktywkarze spędziliśmy na zwiedzaniu miasta. Ogromne wrażenie wywarła na nas
olbrzymia bryła nowej cerkwi. Równie
interesujące były stare zaułki stolicy zabudowane rozpadającymi się starymi
drewnianymi domami. Nad brzegiem rzeki, w przylegającym parku odbywało się
święto sportu. Impreza zgromadziła tłumy dzieci i dorosłych. Do Polski wróciliśmy z przesiadką na lotnisku w Petersburgu i Pradze. Była to dla nas niezapomniana przygoda, połączona z wątkiem
historyczno sentymentalnym. Autor służy
wszystkim zainteresowanym tematyką
zesłańców i Sybiru przywiezionym materiałem źródłowym.
dr Benedykt Pospiszyl
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jego celami szczegółowymi są:
1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych
dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy
żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO
PŻ,
4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia
pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez
Bank Żywności w Opolu [OPR] do Organizacji
Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
od 01.09.2018 r. przyjmuje oświadczenia kwalifikujące rodziny z terenu gminy Branice do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek
żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:
makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, cukier biały, miód nektarowy
wielokwiatowy, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, OPS w Branicach realizować będzie cykliczne działania towarzyszące takie jak: warsztaty edukacji ekonomicznej, kulinarne, dietetyczne oraz programy o niemarnowaniu żywności. Osoby korzystające ze wsparcia Programu
w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie
działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie
odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł. dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł. dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie na podstawie oświadczenia złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach.
Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach objął wsparciem żywnościowym 539 osób.
Dalszych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach urzędowania OPS:
Poniedziałek: 7.00 – 17.00.
Wtorek – Piątek 7.00 – 15.30.
Aneta Kuziora
Kierownik OPS Branice
22
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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 wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
135
KW nr OP1G/00023893/0
246/4

Pow. i położenie

Opis
nieruchomości

1.5800 ha Bra- (S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej/ (P)
nice
przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2,8418 ha

KW nr OP1G/- Branice
00021372/8

Część działki
79/1

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

0,1955

KW nr 25201

Włodzienin
Kolonia

359/1

0,5200 ha

190/11

0,0400 ha

KW nr OP1G/Branice
00023893/0

Dzierżawa gruntu
na okres 3 lat
(przedłużenie
umowy na rzecz
poprzedniego
dzierżawcy)

Czynsz roczny 58,65zł
Dzierżawa gruntu
(podlega zwolnieniu z podat- na okres 3 lat
ku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

(S) rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

Część działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych i garaży. Działka porośnięta samosiejkami i wysoka trawą
bardzo zaniedbana. Dojazd do
działki drogą utwardzoną.

Czynsz roczny 9,40zł
Dzierżawa gruntu
(podlega zwolnieniu z podat- na okres 3 lat
ku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RII- 0,3900 i RIIIa –
0,1300) kształt działki korzystny,
dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 286,00 zł
Dzierżawa gruntu
(podlega zwolnieniu z podat- na okres 3 lat
ku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

Grunt rolny (RIVa- 0,1200 i Ps III
– 0,0900) kształt działki korzystny,
dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 57,00zł
(podlega zwolnieniu z podat- Dzierżawa gruntu
ku VAT) + podatek od nieru- na okres 3 lat
chomości wg obowiązującej
stawki.

0,2100 ha

KW nr OP1G/- Wiechowice
00028302/6

Czynsz roczny 1000,00 zł
Dzierżawa gruntu
(podlega zwolnieniu z podat- na okres 3 lat
ku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

Grunt orny. Dzierżawie podlega
część działki stanowiąca pastwisko
klasy II. Kształt działki korzystny
dojazd droga gruntową

KW nr OP1G/- Bliszczyce
00023807/1
220/3

uwagi

(S) rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

Jakubowice

0,0188 ha

Grunt orny klasy RII (1,3600 ha) i
R IIIa (0,2200 ha), dojazd drogą
gruntową , rzeźba terenu pozioma.
Kształt działki korzystny regularny
wielokąt

(P) przeznaczenie podsta- Grunt orny (RVIa) kształt działki Czynsz roczny 852.54zł
wowe – obiekty produk- korzystny, dojazd drogą gruntową, (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nierucyjne, składy, magazyny rzeźba terenu pozioma.
chomości wg obowiązującej
stawki

KW nr OP1G/00025543/6
Część działki
674/26

Cena
nieruchomości

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

(P) przeznaczenie podsta- Grunt przeznaczony na posadowiewowe – zabudowa miesz- nie na nim wiat na nieczystości stakaniowa jednorodzinna łe, rzeźba terenu pozioma dojazd
drogą o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz miesięczny 200,00 zł Dzierżawa na
+ VAT
okres 10 lat
Dodatkowo podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

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 25.10.2018 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 04.10.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

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
Oznaczenie
(nr działki )
i KW
587/4
OP1G/00023893/0

Pow. i położenie

0.2552 ha
Lewice

Przeznaczenie w planie
(P)/studium (S)
(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

opis

Termin
przetargu

Grunt orny ( RIIIb i RIVb) 09.10.2018
kształt działki korzystny,
dojazd droga gruntową.
godz.12:00
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Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

14 445,63 zł 1 500.00 zł
podlega zwolnieniu z po- wpłata do
datku VAT 03.10.2018

uwagi
Sprzedaż
w formie I
przetargu ustnego nieograniczonego
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Vademecum Wyborcy
Obywatele polscy mogą głosować w wyborach do Rady Gminy
Branice, Rady Powiatu Głubczyckiego, Sejmiku Województwa
Opolskiego oraz na Wójta Gminy Branice, które zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r., pod warunkiem, że są
wpisani do stałego rejestru wyborców.
Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego
o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie
art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1270);
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie
art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

1. z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze
gminy Branice na pobyt stały;
2. na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy w Branicach — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy Branice bez zameldowania na pobyt stały, osób
stale zamieszkujących na obszarze gminy Branice pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały
oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale
na obszarze gminy Branice.
Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek
o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na
uwadze, że wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, 1000 i 1076), w
tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Komisarzowi Wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. 8 października 2018 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego).
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy
również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego
w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem
ponownego głosowania tj. najpóźniej do 25 października 2018r.
OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.
12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1270);
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie
art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa
wniosek do Wójta Gminy Branice. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2018 r.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi
mogą głosować w wyborach do Rady Gminy Branice oraz na
Wójta Gminy Branice zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców na terenie gminy Branice.
Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony
w Urzędzie Gminy w Branicach. Przepisy nie wskazują terminu,
do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego
zamieszkania nie wydaje się.

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, 1000 i 1076),

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje od poniedziałku do piątku - Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 10,
I piętro w godzinach pracy Urzędu, tel. 77 4868 250 wew.10.
Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
http://pkw.gov.pl
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