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„Opolskie Kwitnące – 2011” 
Na terenie naszego województwa ogłoszono konkurs „Opolskie kwitnące 2011” Celem konkursu jest wyłonienie  najpiękniej 
ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych  oraz terenów i obiektów publicznych. 
Gmina Branice do tego konkursu zgłosiła dwie miejscowości: Jakubowice i Michałkowice.  

Michałkowice 

Jakubowice 

Wieś zadbana i czysta, zabudowana  
wzdłuż dróg powiatowych. Od kilku lat 
zmienia swój wizerunek. Pojawia się 
coraz więcej rabatek kwiatowych  
i ukwieconych donic. 

Aktywność mieszkańców wzrosła  od 
czasu, gdy sołtysem została Pani Żaneta 

Malota. 
Wieś ma się 

czym pochwa-
lić- choćby, 
dwoma nowymi 
pięknie zago-
spodarowanymi 

przystanka-
mi, odma-
lo wanymi  
i ukwieco-
nymi mur-
kami przy-
drożnymi, 
up iększo-

nymi oraz ukwieconymi terenami czy też 
wyremontowaną za pieniądze mieszkań-
ców kapliczką. 

Tereny zielone są systematycznie wy-
kaszane i zagospodarowane dla potrzeb 
rekreacyjnych mieszkańców. 

Typowa polska wieś z zabudową roz-
strzeloną. Wieś czysta i zadbana. Przydo-
mowe rabaty zadbane i bieżąco pielęgno-
wane. Aranżacje roślinno-kwiatowe har-
monizują z krajobrazem wiejskim. 

Dzięki Pani sołtys Urszuli  Lenarto-
wicz, która potrafi zaangażować  do prac 
na rzecz  wsi innych mieszkańców  -  
wiele miejsc publicznych  zostało pięknie 
zagospodarowanych. 

Na szczególną uwagę zasługują: zago-
spodarowane i ukwiecone tereny wokół 
pomnika i obok budynku „petkusa”, 
oczyszczone chodniki i rynsztoki, zago-
spodarowane  bo isko  spor towe  

z „górką” oraz  tablicz-
ki z rysunkiem i infor-
macją o występujących  
na naszym terenie ga-
tunkach flory i fauny. 

Jednym słowem 
wsie  zadbane, czyste 
i kolorowe. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  

OD DNIA 28 KWIETNIA DO DNIA 23 MAJA 2011 ROKU 
 

 ZARZĄDZANIE GMINĄ: 
1. Ustalaliśmy zakres prac niezbędnych do wykonania w celu uruchomienia na sezon letni basenu kąpielowego w Branicach. 

Obecnie trwają prace przygotowujące obiekt do użytku. 
2. Spotkałam się z Dyrektorem WZIR w Opolu w sprawie podatku za zbiornik WŁODZIENIN. 
3. Prowadziłam uzgodnienia dot. programu utylizacji azbestu. 
4. Podpisałam umowę na system wczesnego ostrzegania za pomocą SMS-ów. 
5. Spotkałam się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Uciechowicach w sprawie przekazania im informacji o trudno-

ściach budżetu gminy i koniecznością zastanowienia się nad dalszą formą organizacyjną tej placówki. Spotkałam się również  
z Radą Pedagogiczną tej Szkoły w celu omówienia projektu organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012, oszczędności i dalszej 
formy funkcjonowania tej placówki. 

6. Odbyłam wizytę we wsi Jędrychowice odnośnie ustalenia sposobu wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego, wyznaczenia 
miejsca na przystanek PKS i innych spraw porządkowych i remontowych we wsi. 

7. Przeprowadziłam rozmowy z TPSA odnośnie możliwości korzystania z szerokopasmowego Internetu przez mieszkańców wsi 
oddalonych od central telefonicznych.  

 

 INWESTYCJE  I REMONTY: 
1. Spotkałam się z Prezesem Zarządu Spółki TOP FARMS w sprawie partycypacji w inwestycji drogowej. 
2. Z Firmą VIPA omawialiśmy sprawę dot. zmiany planu miejscowego na budowę fermy wiatrowej w Bliszczycach, oraz spotka-

łam się z Firmą z Lubrzy zainteresowaną również budową fermy wiatrowej na terenie naszej gminy. 
3. Spotkałam się z przedstawicielami władz Polskiego Związku Motorowego z Opola w sprawie oferty sprzedaży części działki 

tzw. „cegielnia” w Branicach. 
4. Ogłosiliśmy II przetarg na koordynatora nadzoru inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Branicach” (oferent, który 

wygrał w I przetargu nie podpisał z nami umowy o nadzór). 
 

 SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE: 
1. Uczestniczyłam w spotkaniu wielkanocnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Branicach i jako współorganizator w spotkaniu 

wielkanocnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Braniczanki. 
2. Uczestniczyłam w dwudniowym szkoleniu  z zarządzania kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu. 
3. Uczestniczyłam jako współorganizator w Gali Otwarcia XI Festiwalu Kultury Powiatowej w WDK w Branicach. 
4. Uczestniczyłam w uroczystej mszy świętej z okazji święta strażaka w kościele w Turkowie oraz w spotkaniu ze strażakami  

z OSP Wiechowice, Turków i Jakubowice. 
5. Uczestniczyłam w spotkaniu u Marszałka Województwa Opolskiego. 
6. Uczestniczyłam w podsumowaniu projektu realizowanego przez OSP Lewice „Jestem Małym Strażakiem” oraz uczestniczy-

łam w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. 
7. Uczestniczyłam w otwarciu boiska sportowego „ORLIK” w Głubczycach 
8. Uczestniczyłam w wizycie studyjnej w województwie Świętokrzyskim na terenie działania LGD „Wokół Łysej Góry” 

 
Maria Krompiec 

Wójt Gminy Branice 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 24 maja zostało wywieszone  

obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 189/3 o pow. 0.1795 ha opisana w KW OP1G/00023893/0, położona w Branicach. 
2. Opis nieruchomości: 

− działka nr 189/3 jest niezabudowana, położona na terenie planowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Sąsiaduje  
z działkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi oraz kompleksem działek użytkowanych rolniczo. W sąsiedztwie znaj-
duje się szkoła i bloki mieszkalne. Okolica zadbana  i spokojna. Uzbrojenia brak ale istnieje możliwość doprowadzenia przyłą-
czy z sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej z odległości ok. 50 m. Działka ma kształt regularny. Ukształtowanie terenu pła-
skie. Dojazd dogodny, prosty w części drogą nieutwardzoną. Zjazd do drogi głównej w odległości ok. 50 m.  

3. Wartość nieruchomości - 16.650,00 zł. 
4. Wadium: - 1.665,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu. 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na  
łamach NTO i gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 
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Dnia 27 czerwca 2011 r. o godz. 10.00  
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która od-

była się 23 maja 2011 r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności  

w okresie między sesjami. 
6. Informacja przewodniczącego z dzia-

łalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji 

z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja o sposobie załatwienia 
interpelacji radnych. 

9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Udzielenie informacji dot. działalności 

Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
12. Udzielenie informacji o stanie środo-

wiska naturalnego w Gminie Branice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie absoluto-

rium dla Wójta Gminy Branice z tytu-
łu rozpatrzenia sprawozdania z wyko-
nania budżetu za rok 2010. 

− Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Branice za 2010 r. (omówi 
Wójt Gminy Branice Pani Maria 
Krompiec oraz Skarbnik Gminy Brani-
ce), 

− Sprawozdanie finansowe (przedstawi 
Skarbnik Gminy Branice), 

− Odczytanie Uchwały Składu Orzekają-
cego RIO w Opolu w sprawie opinii  
o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice 
z wykonania budżetu Gminy za 2010 
r. (Skarbnik Gminy Branice), 

− Informacja o stanie mienia Gminy 
Branice (Przedstawi Wójt Gminy Bra-
nice), 

− Opinia Komisji Rewizyjnej z wykona-

nia budżetu oraz wniosek Komisji  
w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy (przedstawi Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej), 

− Uchwała Składu Orzekającego RIO  
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Branice  
o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy z wykonania budżetu za 2010 
r. (Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej), 

− Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej, 

− Przedstawienie projektu uchwały  
w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Branice oraz głosowanie. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwa-
łę rady Gminy Branice Nr III/11/11  
z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Branice na lata 
2011-2014. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  
w budżecie gminy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcie pożyczki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie w spra-
wie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spła-
cie należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadają-
cych Gminie Branice lub jej jednost-
kom podległym oraz warunków do-
puszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga stano-
wić będzie pomoc publiczną. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie prac nad 
projektem uchwały budżetowej oraz 
zakresu i formy informacji z wykona-
nia budżetu za I półrocze 

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
jednostki budżetowej Zespołu Obsługi 

Oświaty Kultury i Sportu w Branicach. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwa-

łę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Bra-
nice z dnia 14 października 2008 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Branice 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. sprzedaży nieruchomo-
ści (działka nr 834/3 położona w miej-
scowości Bliszczyce). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści (część działki nr 346/3 położona w 
miejscowości Branice). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Wódka. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Michałkowice. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Jakubowice. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Dzbańce-Osiedle. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Dzierżkowice. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Lewice. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Posucice. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Wiechowice. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Wysoka. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia planu odnowy miejscowości 
Uciechowice. 

35. Zakończenie sesji. 

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY 

W dniu 4 czerwca br. w miejscowości 
Posucice odbył się drugi rok z rzędu fe-
styn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
Pogoda dopisała, a nasze dzieci wykazały 
się wieloma zainteresowaniami. Nasi 
mali piłkarze jak zawsze nas nie zawiedli  
i dali pokaz swoich umiejętności strzelec-
kich. Dziewczynki wykazały się zdolno-
ściami plastycznymi i namalowały piękne 
obrazy, które zostaną wywieszone w na-
szej Świetlicy Wiejskiej. Część dzieci 
skakało na skakankach, grało w gumę  
i w paletki. Głównym punktem festynu 

była wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Lewic, która zaprezentowała nam swój 
nowy wóz strażacki i ochłodziła nasze 
pociechy wodą. Był również poczęstunek 
dla dzieci: ciasteczka, lody, napoje, bato-
niki i kiełbaska z ogniska.  

Rodzicom i młodzieży którzy przyczy-
nili się do organizacji tego festynu  
w imieniu dzieci dziękuję i zapraszam do 
dalszej współpracy. Serdecznie dziękuję 
strażakom ochotnikom, którzy wzbogaci-
li nasz festyn swoim pokazem. 

Jednocześnie serdecznie gratuluję ma-
łym piłkarzom za wytrwałą walkę i dziel-
ne reprezentowanie naszej miejscowości 
na turnieju, który odbył się w miejscowo-
ści Wódka w dniu 5 czerwca. 

Impreza została zorganizowana ze środ-
ków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.  
 

Katarzyna Herbut 

Dzień Dziecka w Posucicach 
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Przegląd artystyczny dzieci wieku przedszkolnego 

„Świat Dziecka” 
Dziecko w wieku przedszkolnym wy-

kazuje naturalną dla swojego wieku  
i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twór-
czej. Tworzy ono własny świat. Po to, by 
dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrz-
ny świat i posługiwać się właściwymi mu 
sposobami ekspresji – gestem, mimiką, 
słowem mówionym, aktywnością pla-
styczną i muzyczną – trzeba uszanować 
jego spontaniczność, czuwać nad tym, 
aby unikać wszystkiego, co może pocią-
gnąć za sobą zahamowanie tendencji 
ekspresyjnych. Dzieci są kreatywne  
z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność 
należy w nich pielęgnować i rozwijać. 
Twórczość dziecięca jest czynnością od-

ruchową, instynktowną i podświadomą. 
Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, 
która pobudza go do dalszej zabawy for-
mami, barwą czy dźwiękiem. Taniec, 
ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje eks-
presji, które wyzwalane w sposób natu-
ralny i umiejętnie wykorzystywane, słu-
żyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby 
poznawania świata i kształceniu jego 
aktywności edukacyjnej. Integracja mu-

zyki, słowa i ruchu stwarza możliwości 
wykorzystywania różnych form dziecię-
cej aktywności twórczej w jego rozwoju 
intelektualnym, poznawczym, emocjonal-
nym i społecznym.  

W związku z tym w Katolickim Przed-
szkolu w Branicach w dniu 20 maja 2011 
r odbył się przegląd artystyczny dzieci 
wieku przedszkolnego z powiatu głub-
czyckiego. 

Celem tej imprezy było wprowadzenie 
dzieci w świat wartości artystycznych 
dziecka oraz wzbudzanie zainteresowań 
sztuką, kształcenie jej odbioru i tworze-
nia w zakresie aktywności muzycznej  
i teatralnej. Impreza miała również na 

celu odkrywanie i rozwijanie indywidual-
nych uzdolnień artystycznych dzieci, 
kształtowanie umiejętności wyrażania 
własnych doznań i przeżyć w kontaktach 
ze sztuką. 

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowa-
ni złotymi, srebrnymi i brązowymi meda-
lami talentów powiatu głubczyckiego. 
Uroczystego otwarcia prezentacji przed-
szkolnych dokonali przewodniczący Ra-

dy Gminy Branice Pan Marek Szyhyński, 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Głubczyckiego Pani Maria Farasiewicz 
oraz Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty 
Kultury i Sportu Pani Teresa Jajdelska. 
Każdy uczestnik otrzymał słodki upomi-

nek. 

Pragnę przy tej okazji podziękować S. 
Teresie Skandy – Dyrektorowi przed-
szkola za umożliwienie przeprowadzenia 
przeglądu w przepięknej auli tegoż 
przedszkola. Konferansjerkę poprowadzi-

ła Pani Marzena Barszczewska.  
Kierownik ZOOKiS 

Teresa Jajdelska 
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GALA NAD GALAMI - zakończenie Festiwalu Kultury Powiatowej 

Tegoroczny festiwal Kultury Powiato-
wej, którego organizatorem była Gmina 
Branice, przebiegał pod hasłem 
„Odkrywamy talenty Powiatu Głubczyc-
kiego” Zakończenie festiwalu w formie 
uroczystej gali laureatów odbyło się 31 
maja 2011w głubczyckim Domu Kultury. 
Na scenie wypełnionej do ostatniego 
miejsca sali widowiskowej, zaprezento-
wali się zdobywcy „Złotych Talentów 
Powiatu Głubczyckiego”, którzy następ-
nie z rąk organizatorów odebrali okazałe 
nagrody i upominki. Szczególny aplauz 
publiczności wzbudził porywający wy-
stęp Faustyny Sozańskiej z przedszkola 
we Włodzieninie, która mimo swojego 
młodego wieku zaprezentowała się jako 
artystka o wielkim potencjale estrado-
wym. Galę swoją obecnością zaszczycili: 
Pan Adam Krupa poseł na sejm RP, bur-
mistrzowie i wójtowie miast i gmin po-
wiatu głubczyckiego, radni gmin, powia-
tu i województwa, dyrektorzy szkół oraz 
przedstawiciel samorządu województwa. 

Galę uświetnił występ, pochodzącego  
z Głubczyc tenora Witolda Matulki, który 
zaprezentował znane standardy z najsłyn-
niejszych oper i operetek. Do niektórych 
z brawurowo wykonywanych utworów 
zaproszona została również publiczność, 
przez co występ ten zyskał niewątpliwie 
na atrakcyjności. 

W uznaniu dla zasług w popularyzacji  
i rozsławianiu regionu głubczyckiego, 
również Pan Matulka został uhonorowa-
ny „Złotym Talentem Powiatu Głubczyc-
kiego” 

Całość uroczystości, w sposób w pełni 
profesjonalny, przeplatając oficjalne in-

formacje ciekawymi anegdotami, popro-
wadziły Panie Teresa Jajdelska i Maria 
Farasiewicz. 

Lista laureatów. 

Zdobywcy I, II i III miejsca zostali laure-
atami odpowiednio złotego, srebrnego  
i brązowego „Talentu Powiatu Głubczyc-
kiego” 

I. Przegląd teatralny - MOK  
Głubczyce 

Kategoria wiekowa: SP kl. I – III 

II miejsce – Ucieszki z Uciechowice 

Kategoria wiekowa: SP kl. IV – VI 

II miejsce – Kwiaty Polskie SP nr 1 
Głubczyce 
III miejsce  – Koszałki Opałki – Grobniki  

Kategoria wiekowa: ponad gimnazjum 

II miejsce – ZSM w Głubczycach  
 

II. Przegląd piosenki - Dom Kultury  
w Kietrzu 

Soliści w kategorii klas gimnazjalnych, 

średnich i zawodowych – piosenka polska 

I miejsce – Martyna Nowak  
Gimnazjum Branice  
II miejsce – Jaśmina Zapotoczna  
LO Głubczyce 
III miejsce – Karolina Suchanek  
Gimnazjum Baborów 

Soliści w kategorii klas gimnazjalnych, 

średnich i zawodowych – piosenka  

angielska  

I miejsce – Jaśmina Zapotoczna  
LO Głubczyce  
II miejsce – Martyna Nowak  
Gimnazjum Branice  
III miejsce – Agnieszka Morawska  
Gimnazjum Branice  

Zespoły wokalne – piosenka polska  

i angielska  

 I miejsce – „Sweet Girls” – piosenka 
polska - Gimnazjum Branice 
 III miejsce – „Sweet Girls” – piosenka 
angielska - Gimnazjum Branice 
Soliści w kategorii przedszkola i klasy „O” 

I miejsce – Faustyna Sozańska  
Przedszkole Włodzienin 
II miejsce – Martyna Ludzik 

PSP Kietrz 
III miejsce – Fabian Puchała  
Przedszkole Wysoka 
 
III. Przegląd taneczny - MOK Głubczyce 

 Kategoria wiekowa – dziecięca 
I miejsce – Mini IMPULS z Branic 
II miejsce – HAWAJKI z Głubczyc 
III miejsce – ISKIERKI z Baborowa 
III miejsce – KAKTUS z Głubczyc 

Kategoria wiekowa – młodzieżowa: 

I miejsce  – KAPRYS z Branic 
II miejsce – IMPULS z Branic  
 

IV. Konkurs plastyczny – Baborów 
Kategoria I – klasy I – III szkół  

podstawowych 

I miejsce – Łukasz Chwałko  
SP Uciechowice 
II miejsce – Andżelika Pączko  
SP Uciechowice 
III miejsce – Karolina Romanowicz 
Zespół Szkolno Przedszkolny Nowa  
Cerekwia 

Kategoria II – klasy IV – VI szkół  

podstawowych 

I miejsce – Karolina Skibińska SP Kietrz 
II miejsce – Natalia Kawa  
SP nr 1 Głubczyce 
III miejsce – Alicja Świercz  
SP nr 2 Głubczyce 
 Kategoria III gimnazjum i szkoły średnie  

I miejsce – Emilia Faron  
Gimnazjum Kietrz 
II miejsce – Karolina Lubera  
Zespół Szkół Specjalnych Głubczyce 
III miejsce  – Martyna Baran  
Gimnazjum Kietrz 
 

V. Przegląd recytatorski – Dom  
Kultury w Kietrzu 

Kategoria klas I – III szkół  

podstawowych 

I miejsce – Żaneta Bywalska 
PSP Kietrz 
II miejsce – Filip Buch PSP Kietrz 
III miejsce – Zuzanna Wieczorek  
SP Włodzienin 
III miejsce – Kacper Ździebło  
SP Uciechowice 
III miejsce – Wiktoria Klimowska  
SP Pilszcz 

Kategoria klas IV- VI  

szkół podstawowych  

I miejsce – Justyna Katolik - PSPKietrz 
II miejsce – Paweł Lipiński 
SP Zopowy 
II miejsce – Radosław Zieliński  
SP Uciechowice  
III miejsce – Jakub Wierzchowiec  
PSP Kietrz 
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GALA NAD GALAMI - zakończenie Festiwalu Kultury Powiatowej 

III miejsce  – Kamila Damaske  
PSP Kietrz 

 

 

Kategoria klas gimnazjalnych i średnich 

II miejsce – Magdalena Madera  
Gimnazjum Branice 
II miejsce – Agnieszka Morawska  
Gimnazjum Branice 

III miejsce – Radosław Kowalski  
Gimnazjum Kietrz 
III miejsce – Paulina Zapotoczna  
Gimnazjum Branice  

T. Jajdelska, J. Kaczmarek 



Informator Branicki  

8 

Ćwiczenia - Ewakuacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Branicach i Szkoły Podstawowej we Włodzieninie 
W Zespole Szkolno Gimnazjalnym  

w Branicach, oraz Szkole Podstawowej 
we Włodzieninie zostały przeprowadzone 
ćwiczenia z zakresu ewakuacji w przy-
padku  zaistnienia w budynku pożaru. 
Zaalarmowana społeczność szko-
ły, zachowując wszelkie środki bezpie-
czeństwa szybko i sprawnie opuściła stre-
fę niebezpieczną tj. budynek szkolny, 
oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi  
gromadząc się przed szkołą. Ewakuację 
uczniów i personelu nadzorowała dyrek-
tor Pani Alina Nowak. 

Do pracy przystąpili strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lewicach. Ak-
cją dowodził naczelnik OSP Leszek Sze-
lepa. 

Przeprowadzona ewakuacja oraz ćwi-
czenia pokazały, że jedynie dobra współ-
praca pomiędzy społecznością szkolną  
a jednostką ochrony przeciwpożarowej 
oraz innymi służbami współdziałającymi 
w czasie akcji, może przynieść pozytyw-
ne efekty, skutecznie przyczyniając się 
do ochrony cennego życia ludzkiego  
i mienia. 

W myśl rozporządzenia MSWiA z dnia 
07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719), właściciel lub zarząd-
ca obiektu zawierającego strefę pożarową 
przeznaczoną dla ponad 50 osób, będą-
cych jej stałymi użytkownikami powi-
nien, co najmniej raz na 2 lata przepro-
wadzać praktyczne sprawdzenie organi-
zacji oraz warunków ewakuacji 

W 2009 r. rozpoczęliśmy naukę w Poli-
cealnej Szkole dla Dorosłych o profilu 

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, 
działającej przy Medycznym Studium 
Zawodowym w Branicach. Tak naprawdę 
nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, że  
w ciągu dwóch lat nauki nie tylko pod-
niesiemy nasze kwalifikacje, ale stanie-
my się również bardziej sympatycznymi 
ludźmi, a to wszystko osiągnęliśmy dzię-
ki wspaniałemu gronu wykładowców,  
w tym cudownym wychowawcom:  
mgr Teresie Piórkowskiej i mgr Mariano-
wi Fuczek.  

Klimat jaki panował na zajęciach był 
niepowtarzalny – niejednokrotnie wzru-
szaliśmy się czytając swoje prace i śmia-
liśmy się, bo wykładowcy żartem popra-

wiali nam humor – między nami a wykła-
dowcami stworzyła się serdeczna, kole-

żeńska więź, którą bardzo sobie cenimy. 

Przez cały okres kształcenia mieliśmy 
doskonałe warunki, za co bardzo dzięku-
jemy dyrektorowi Studium Medycznego 
dr Benedyktowi Pospiszylowi. 

W tym roku kończymy szkołę z tytułem 
wykwalifikowanego opiekuna. Na pewno 
niejednemu z nas zakręci się łza w oku  
i zapragniemy jeszcze dokształcać się  
w tej szkole z SERCEM. 

Przewodniczący II roku 

Katarzyna Pachuł 

Katarzyna Michalska 

 

Pożegnanie ze szkołą i przyjaciółmi 
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Festyn rodzinny w Niekazanicach - przykład aktywności mieszkańców 
W sobotę, 11 czerwca w Niekazanicach 

w pięknym otoczeniu rozłożystych drzew 
i sielskiej atmosferze wiosennego popołu-
dnia, grupa najaktywniejszych mieszkań-
ców (w zdecydowanej większości miesz-
kanek), zorganizowała po raz pierwszy  
w tej miejscowości festyn rodzinny. Na 
barwnie przystrojonym terenie ustawione 
zostały stoły, przy których można było 
oddać się degustacji różnorodnych specja-
łów przygotowanych przez organizatorki. 
Główną atrakcją kulinarną był chleb ze 
smalcem, wypiekany zgodnie tradycyjną 
recepturą. Ale nie tylko, można było wy-
bierać pomiędzy swojskim ciastem, dzie-
łem mieszkanek Niekazanic, kiełbaskami  
i kaszanką z grila oraz wieloma innymi 
smakołykami. 

Na program rozrywkowy złożyły się: 
gry i zabawy dla dzieci, turniej ping-
pongowy, a celność oka można było 
sprawdzić na stanowisku do rzutek  
i strzelnicy sportowej. 

Istniała również możliwość sprawdzenia 
swojego szczęścia w loterii fantowej  
w której każdy los wygrywał.  

Festyn zgromadził dużą liczbę miesz-
kańców i gości z sąsiednich miejscowości, 
którzy w świetnej atmosferze, przy dobrej 
m u z y c e ,  c h ę t n i e  k o r z y s t a j ą c  
z przygotowanej platformy tanecznej do-
skonale bawili się do późnych godzin noc-
nych. 

Głównym organizatorem festynu była 

Pani Anna Bomersbach, której aktywnie 
pomagały Panie Monika Heba, Beata 
Kupnicka i Barbara Kozub, a wszystko to 
pod gospodarskim okiem sołtysa Niekaza-
nic Pana Jana Bartoszewskiego. 

Organizatorzy serdecznie dziękują licz-
nej grupie sponsorów, bez pomocy któ-
rych impreza ta nie mogłaby się odbyć  
w tak okazałej formie.  

Jak wynika z informacji sołtysa i pań 
zaangażowanych w działalność społeczną, 
w Niekazanicach zawiązała się grupa ini-

cjatywna, która finalizuje powołanie Sto-
warzyszenia Odnowy Wsi, co jeszcze 
bardziej przyczyni się do działań na rzecz 
miejscowości i jej mieszkańców. 

W planach jest uczynienie podobnych 

spotkań cykliczną, odbywającą się corocz-
nie imprezą, tak żeby stały się one okazją 
do miłego spędzenia czasu w rodzinnym  
i sąsiedzkim gronie, i aby przyczyniały się 
one do większej integracji mieszkańców 
miejscowości. 

Janusz Kaczmarek 

MARTYNA NOWAK - reprezentantka 
ZGS Branice w dniu 28.05 została laure-
atką II MIEJSCA w kategorii gimnazjum 
za interpretację piosenki "JEDYNE CO 
MAM" na X Raciborskim Festiwalu Eko-
logicznym Piosenki i Wiersza dla Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej - Zasięg Ogólno-
polski . 
 

SZYMON MISIURKA - reprezentant 
SP Branice w dniu 12.06 został laureatem 
III MIEJSCA w kategorii klas IV - VI za 
interpretację piosenki "OLSZTYN KO-
CHAM" na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki "PIOSENKOBRANIE 2011"  
w Opolu 
 
DOMINIKA SOZAŃSKA - reprezen-

tantka SP Włodzienin w dniu 12.06 
otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii 
klas I - III za interpretację piosenki "RAZ 
BARBARA"  na Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki "PIOSENKOBRANIE 
2011" w Opolu 

Sukcesy branickich artystów - informacja z ostatniej chwili 
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Zakończenie cyklu programu „Jestem małym strażakiem”  

12 maja 2011 roku Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lewicach wspólnie z przed-
stawicielami Policji Komendy Powiato-
wej w Głubczycach spotkali się w Lewi-
cach z przedszkolakami z tej miejscowo-
ści oraz Włodzienina i Dzbanic. Rozma-
wiali z dziećmi na temat zagrożeń z jaki-
mi na co dzień mogą się spotkać. W cza-
sie tego spotkania dzieci z przedszkola 
zwiedzały remizę jednostki OSP Lewice. 
Duże wrażenie na dzieciach zrobił nowy 
samochód  strażacki „Mercedes Benz” 
jak również dużą atrakcja była łódź ra-
tunkowa i jej wyposażenie. 

Podczas tego wspólnego spotkania 
dzieci miały okazję obserwować specjal-
nie dla nich przygotowany pokaz tresury 
psów służbowych oraz poznały 

„Policusia” maskotkę opolskich policjan-
tów . 

W czasie spotkanie laureatom konkursu 
plastycznego poświeconego działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Policji wręczono nagrody, miedzy inny-
mi elementy odblaskowe, gry planszowe, 
paletki itp. 

Dzisiejsze spotkanie to również skrom-
ne podziękowanie za wsparcie naszej 
inicjatywy przeprowadzenia programu 
„Jestem małym strażakiem” wśród na-
szych „milusińskich” dla Pani Wójt Gmi-
ny Branice Marii Krompiec, powiedział 
naczelnik OSP Lewice Leszek Szelepa. 

Ponadto serdecznie podziękował za 
owocną współpracę oraz zaangażowanie 
na rzecz wspólnego rozwiązywania pro-
blemu „bezpieczeństwo naszych dzieci” 
Pani Dyrektor Przedszkola Danucie Kru-
pa oraz nauczycielom Pani D. Nosol.  
J. Pytel, H. Zalecka, J. Domańskiej, J. 
Sozańska, J. Trzebuniak, J. Wojtuś, H. 
Kondziołka i Rafałowi Kleniewskiemu. 

Przedstawicielom Policji podziękował 
za wspieranie inicjatywy podejmowanej 
przez druhów strażaków.  

Podziękowanie przyjęli: 

− sierżant Edyta Mazur referent ds. pre-
wencji kryminalnej, 

− st. sierż. Paweł Kalita przewodnik psa 
służbowego, 

− st. sierż. Michał Styczeń przewodnik 
psa służbowego, 

− aspirant Piotr Oleszczuk dzielnicowy 
Branic, 

− aspirant Waldemar Kasprzak kierow-
nik referatu dzielnicowych. 

Za sprawną oraz rzetelną pomoc po-
dziękował przedstawicielom jednostki 
OSP Lewice. 

− Marianowi Madera Prezesowi Zarzą-
du OSP, 

− Maciejowi Pytel vice naczelnikowi 
Zarządu OSP, 

− Grzegorzowi Chojnackiemu kierow-
cy, 

− druhnie Jolancie Madera, 

− druhowi Maciejowi Dziaczyszyn. 

Na koniec spotkania wszyscy zostali 
poczęstowani kiełbaskami z rożna. 

 

Danuta Walecka 
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. 
Jednym z najważniejszych zadań Samorządu jest ciągła dbałość o poprawę bezpieczeństwa jego Mieszkańców, dlatego podjęliśmy decy-

zję o wdrożeniu w Gminie Branice systemu informującego o nazwie Samorządowy Informator SMS.  
SISMS jest systemem mającym na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z Mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjo-

nowania ale mających przede wszystkim wpływ na ich bezpieczeństwo. Najważniejszym celem, jaki chcemy uzyskać jest odpowiednio 
wczesne ostrzeganie przed mogącym zaistnieć zagrożeniem jak: powódź, trąby powietrzne, pożary i inne. Są również inne możliwości 
zastosowania tego systemu. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Gminy zaginęło dziecko, uruchamiamy wówczas wszystkie służby do 
poszukiwań, ale zawsze nieoceniona okazuje się pomoc Mieszkańców, którzy mogą dostać SMS z rysopisem poszukiwanego. Innym przy-
kładem może być skażenie wody, o czym możemy natychmiast poinformować Mieszkańców niezależnie od miejsca, w którym przebywa-
ją, co przyczyni się do uniknięcia zatruć. Przykłady można mnożyć, jednak życzylibyśmy sobie, żeby ostrzeżeń było jak najmniej, a jak 
najwięcej pozytywnych informacji. 

Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SISMS jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby Mieszkańców, aby otrzymy-
wać informacje z Urzędu. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania jednego SMS’a o odpowiedniej treści. Państwa nume-
ry telefonów, będą chronione według najwyższych standardów. Nigdy też przy użyciu systemu nie otrzymają Państwo żadnych reklam 
bądź spamu  

Państwa pomoc jest niezwykle istotna, aby System prawidłowo zadziałał w Naszej Gminie, dlatego bardzo Państwa proszę o zarejestro-
wanie się w systemie, a także o przekazanie informacji o SISMS swojej Rodzinie i Znajomym oraz wszystkim zainteresowanym Miesz-
kańcom.  

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo. 
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9 czerwca zostanie uruchomiony punkt potwierdzeń Profilu Za-
ufanego ePUAP, znajdujący się w Oddziale Paszportów Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW przy ul. Ozim-
skiej 19, II piętro. 

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatną metodą potwierdzania toż-
samości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to 
alternatywa dla podpisu elektronicznego. 

Aby załatwić sprawę urzędową wykorzystując Profil Zaufany 
ePUAP należy: 

Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i założyć konto. 
1. Wypełnić wniosek o Profil Zaufany ePUAP. 

2. Potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi 
do systemu. W celu potwierdzenia danych osobowych należy 

OSOBIŚCIE udać się np. do Oddziału Paszportów, w celu 
zweryfikowania prawdziwości wprowadzonych danych. 

3. Wybrać usługę na ePUAP, wypełnić wniosek. 

4. Podpisać dokumenty Profilem Zaufanym ePUAP i wysłać do 
urzędu. 

Odebrać odpowiedź w wybrany przez siebie sposób tj. elektro-
nicznie bądź tradycyjnie. 

Dzięki platformie ePUAP można załatwić swoje sprawy urzędo-
we przez Internet – 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy, 
z dowolnego miejsca na świecie. 

Wszystko zdalnie, szybko, przystępnie i bezpiecznie. 

Załatw sprawę w urzędzie przez Internet -  komunikat rzecznika prasowego Wojewody Opolskiego 

Załatw sprawę w urzędzie przez Internet 
 

Od 9 czerwca będzie można załatwić wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu,  
w tym przesłać elektronicznie do urzędu wnioski m.in. o „becikowe”, o stypendium szkolne, czy doko-
nać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Będzie to możliwe dzięki usłudze bezpłatnego podpi-
su elektronicznego, czyli Profilu Zaufanego na ePUAP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji opracowało bezpłatną metodę potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administra-
cji. Wystarczy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP. 

Czym jest Profil Zaufany ePUAP? 

Profil Zaufany ePUAP to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy ad-
ministracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. System zidentyfikuje osobę, która 
ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie komercyjnych podpisów elektro-
nicznych. 

W jaki sposób będzie można założyć Profil Zaufany ePUAP? 

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy 
wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w jed-
nym z urzędów (czyli tylko raz trzeba będzie się udać do odpowiedniego punktu). W wybranym urzędzie 
przedstawiamy urzędnikowi dokumenty potwierdzające nasze dane osobowe, a ten porównuje je z tymi, które 
wprowadziliśmy do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobi-
stego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status Profilu Zaufanego. 

Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, 
urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie. 
Obecnie takich punktów jest 564, w tym m.in.: 399 urzędów skarbowych, 16 urzędów wojewódzkich i 18 ich 
delegatur oraz 4 oddziały ZUS i 127 konsulatów. 

Sposób działania  

Profil Zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybie-
ra usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go Profilem Zaufanym ePUAP, a następnie 
wysyła wniosek do urzędu. 

Profil Zaufany ePUAP będzie bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP. 

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny słu-
żący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom usług administracji publicznej drogą elek-
troniczną. 
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ZŁOTY TALENT” DLA ZESPOŁU SWEET GIRLS 
Zespół Sweet Girls powstał i działa 

przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym  
w Branicach od 2009 roku. Jest to zespół 
wokalno- instrumentalny. Składa się  
z dziewięciu dziewczyn, obecnie uczen-
nic klasy II i III Gimnazjum. 

− Biskup Paulina 
− Danielewicz Anna  
− Dereń Aleksandra 
− Gospodarczyk Alicja  
− Gospodarczyk Jagoda 
− Gospodarczyk Klaudia 

− Misiurka Kamila 
− Morawska Agnieszka 
− Pączko Kamila 

Swoje zdolności wokalne zespół Sweet 
Girls łączy również z muzyką na żywo, 
ponieważ w zespole dziewczyny grają na 
gitarach, skrzypcach i pianinie.  

Reprezentowały szkołę na uroczysto-
ściach szkolnych, pozaszkolnych i kościel-
nych. 

Zespół brał udział w konkursach, tj. eko-
logiczny, żołnierski i piosenki powiatowej. 

Uwieńczeniem ich ciężkiej pracy było 
osiąganie zaszczytnych miejsc na festiwa-
lach i konkursach. 

W tym roku szkolnym na XI Festiwalu 
Kultury Powiatowej zdobyły I miejsce  
i Złoty Talent za wykonanie piosenki 
„Nic nie może przecież wiecznie trwać” 
oraz III miejsce – Brązowy Talent za 
wykonanie piosenki w języku angielskim  
„I like Chopin”. 
III miejsce i Brązowy Talent wyśpiewała  
również Agnieszka Morawska piosenką w 
języku angielskim „Part of the list”.  
Pragnę podziękować im za współpracę  
i zaangażowanie w zespole. 

Jadwiga Misiurka - opiekunka zespołu. 

MEGA TRZEŹWOŚCIOWA IMPREZA OGNISKOWA 
Członkowie Stowarzyszenia „Amicus” 

21 maja 2011 roku zorganizowali w po-
bliżu tamy w Branicach spotkanie przy 
ognisku. W imprezie wzięli udział człon-
kowie i sympatycy stowarzyszenia oraz 
zaproszeni goście m.in. z Krapkowic, 
Głubczyc, Głuchołaz, Prudnika, Kietrza, 
Baborowa, Raciborza… w sumie ok. 100 
osób. 

Po przywitaniu gości przez prezesa 
wszyscy losowo zostali podzieleni na 3 
grupy – niebieską, zieloną i czerwoną. 
Każda grupa dostała do wykonania zada-
nia grupowe – zawołanie, piosenkę i pla-
kat. Grupy też wystawiały kandydatów 
do konkurencji indywidualnych tj.: prze-

ciągania liny, skakania w workach, biegu 
z kartoflem, rzucania do celu oraz jedze-
nia jabłka na sznurku. Ostateczną rywali-
zację wygrała grupa czerwona uzyskując 
najwięcej wyróżnień. 

Emocje związane z rywalizacją grupo-
wą ostudził wspólny śpiew z gitarą wokół 
ogniska. Integrujące śpiewanie znanych 

o gn i sko wych 
szlagierów było 
wspaniałą oka-
zją do odpo-
czynku po kon-
k u r e n c j a c h 
s p o r t o w o -

sprawnościowych. Zakończeniem spotka-
nia był dwugodzinny koncert piosenki 
autorskiej zaproszonego gościa – Janka  
z Tarnowa Opolskiego – w klubie 
„Amicus”. Janek w Branicach był po raz 
drugi ale zapowiedział, że z przyjemno-
ścią jeszcze się pojawi. 

Uczestnicy imprezy przez wiele godzin 
mieli możliwość aktywnego spędzania 
czasu. Organizatorzy zadbali o to, by 
nikomu nie zabrakło ogniskowych sma-
kołyków. Przedsięwzięcie miało na celu 
integrację ludzi z różnych środowisk oraz 
promocję zdrowego stylu życia i aktyw-
nego spędzania czasu. Cel został osią-
gnięty, pomimo niesprzyjającej prognozy 
pogody oraz zapowiedzi końca świata. 

Jolanta Hawron 
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Sport 

W kwietniu odbył się Finał Wojewódz-
ki Unihokeja Dziewcząt i Chłopców. 

W rozgrywkach finałowych brało 
udział 8 drużyn, połowa to reprezentanci 
powiatu głubczyckiego. 

Nasze gimnazjum reprezentowały dwie 
drużyny chłopców i dziewcząt. 

Mecze rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym” w grupie dziewcząt  
i chłopców. 

W tym roku lepiej zaprezentowały się 
dziewczęta zajmując II miejsce i otrzy-
mując tytuł wice mistrza województwa. 

Chłopcom nie udało się stanąć na po-
dium i ostatecznie zajęli IV miejsce. 

Drużyna dziewcząt: 
Zapotoczna Paulina 
Jajdelska Kinga 
Lenartowicz Marta 
Gospodarczyk Klaudia 
Gospodarczyk Jagoda 
Kantor Marzena 
Marynowicz Natalia 
Misiurka Kamila 
Brzeszczak Dagmara  
Jaskuła Paulina 
Jaskółka Monika 

opiekun Joanna Książek 
Drużyna chłopców: 
Modzelewski Kamil 
Russ Fabian 
Forma Roman 
Adamski Kacper 
Dawiec Piotr 
Kinal Kamil 
Pelc Jakub 
Walaszek Tomasz 
Moryl Sebastian 
Moskała Szymon 
Sęga Przemysław 
Malinowski Marcin 

opiekun Łukasz Kędzierski 
Łukasz Kędzierski 

Finał Wojewódzki Unihokeja Dziewcząt i Chłopców 

Plenerowe strzelanie. 
21 maja członkowie Szkolnego Koła 

Strzeleckiego przy Gimnazjum  
w Branicach wyjechali na zajęcia strze-
leckie, które odbyły się na strzelnicy  

w Marysieńce koło Głubczyc. 
Młodzież strzelała z pozycji leżącej co 

było nowością ponieważ na co dzień 
strzelają z karabinów pneumatycznych 

stojąc. 
Po emocjach związanych ze strzela-

niem wyniki omawiane były przy wspól-
nym ognisku. 

Organizatorem wyjazdu była opiekun-
ka koła strzeleckiego Joanna Książek  
i LOK w Opolu. 

 
 

INFORMACJA 
 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Branicach, w miejscowościach Blisz-
czyce i Michałkowice oraz na stronie 
internetowej www.branice.pl zostało 
wywieszone dnia 09.06.2011r.  
 
− obwieszczenie Nr IR-7624/7-

10/2008 z dnia 08.06.2011r. o  wyda-
niu postanowienia w sprawie zawie-
szenia postępowania w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie parku wiatrowego Blisz-
czyce – Michałkowice zlokalizowa-
nego w miejscowości Bliszczyce na 
działkach nr: 118/1, 122/2, 144, 161-
/2, 163, 176/1, 190/3, 207/1, 213/1, 
315, 321, 333/1, 344, 349, 197/1, 
gmina Branice” do czasu przedłoże-
nia przez wnioskodawcę raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko.  
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Dzieje każdej miejscowości związane są 
z okresami prosperity, jak również z okre-
sami, w których splot niekorzystnych oko-
liczności doprowadzają je na skraj upadku. 
Branice w swojej historii przeżyły kilka 
kataklizmów mogących zagrozić ich istnie-
niu. Nie będę w tym artykule skupiał się na 
wojnach, które w swojej istocie niosą spu-
stoszenia, ruiny i morze ludzkich krzywd. 
Przedstawię kilka znaczących 
„nieszczęść”, które na przestrzeni wieków 
dotknęły Branice. Momentem przełomo-
wym w historii tych ziem był najazd Tata-
rów w 1241 roku. Hordy dzikich plemion 
dosłownie w pień wyrżnęły ludność Śląska. 
Całe wsie i osady przestały istnieć. Śląsk 
stał się pustynią. Po bitwie pod Legnicą, 
która powstrzymała pochód Tatarów na 
zachód, cofające się wojska mongolskie 
poprzez Nysę, Prudnik ruszyły w kierunku 
Węgier, aby połączyć się z głównymi swo-
imi siłami. Najkrótsza trasa wiodła przez 
Bramę Morawską. Orda tatarska, jak poda-
ją źródła (Ruska Kronika Ipatiejewska), 
przekroczyła granicę Śląska w okolicach 
Nasiedla. Z dużym prawdopodobieństwem 
możemy stwierdzić, że były to okolice 
Branic z uwagi na najbardziej sprzyjające 
warunki topograficzne. 

Pierwsze dziesięciolecia po najeździe 
Tatarów to bardzo burzliwy okres w dzie-
jach naszych ziem. Wyludniony Śląsk 
oprócz intensywnej akcji kolonizacyjnej 
był terenem szerzącej się anarchii. Po 
śmierci króla Ottokara Czeskiego w bitwie 
nad Marchią w 1278 roku, Ziemię Opaw-
ską do której należały również Branice, 
przez wiele lat pustoszyły walki o ziemię, 
liczne spory, wyprawy zbójeckie i katakli-
zmy przyrody. Prawowity syn Otokara - 
książę Mikołaj  I Opawski zawierając po-
kój z miastem Opawą dnia 3.04.1284 roku 
w stosownym dokumencie uskarżał się: 
„sroga burza wojenna, wylewy wody, liczni 

polegli, ogień i rabunek wszelkiego rodzaju 

szaleją na naszej ziemi w jej wszystkich 

częściach, że wskutek tak srogiego zła zie-

mia wydaje się być pozbawiona mieszkań-

ców i pielęgnacji”.  

500 lat później, w dniu 6 sierpnia 1797 
roku Branice przeżyły chwile grozy.  
W czasie bardzo gwałtownej burzy  
z ogromną ulewą i wichurą z okolicznych 
pól słynęły masy wody do miejscowości. 
Zawaliło się wiele budynków mieszkal-
nych oraz zabudowania gospodarcze. Do 
poszkodowanych nie można było się do-
stać nawet końmi. 200 lat później, w dniu 
13.05.1996 roku podobny kataklizm do-
tknął miejscowość Włodzienin. 

W 1806 roku Branice zostały spustoszo-
ne przez potężny pożar. Jak podaje doku-
ment z wieży kościoła, spotkało parafię 
„wielkie nieszczęście”. W godzinach popo-
łudniowych, około godz. 13 w płomieniach 

stanęła dobudówka rolnika Antona Thusek. 
Większość ludzi w tym czasie spożywała 
posiłek lub przebywała na polu. Zanim 
zauważono ogień, pożar ogarnął już kilka 
kolejnych domów. Powstało ogromne za-
mieszanie. Ludzie biegli w kierunku swo-
ich domostw. Nikt nie pomyślał o zorgani-
zowanym gaszeniu pożarów. W krótkim 
czasie spłonęło 10 gospodarstw. Ogień 
całkowicie strawił zabudowania gospodar-
cze, stodoły i budynki mieszkalne. Błyska-
wicznie rozprzestrzeniający się żywioł 
dotarł do kościoła. W tym czasie na plebani 
nie było ani ks. proboszcza Johanna Horni-
ga ani wikarego Antona Schwarze. W nie-
długim czasie powrócili oni na plebanię  
i zorganizowali ludzi do gaszenia pożaru. 
Płonął kościół i stodoły księdza. Przy ofiar-
nej pomocy parafian udało się uratować 
stodoły i zapobiec dalszemu rozprzestrze-
nianiu się ognia. Nie udało się uratować 
kościoła. Cały dach, łącznie z jego wieżą  
i dzwonami uległ zniszczeniu. Uratowano, 
przy dużym wysiłku gaszących, wnętrze 
świątyni. Jednak tynki zewnętrzne i we-
wnętrzne zostały w znacznym stopniu 
zniszczone, szczególnie od strony północ-
nej i południowej. 

W trakcie pobytu w Branicach ks. Haw-
lickiego na przełomie roku 1836/37 Brani-
ce tak jak i wiele innych miejscowości 
dotknęła epidemia cholery. Epidemia ze-
brała swoje krwawe żniwo. Ks. Hawlicki 
musiał pochować 40 parafian. Być może 
zbiorowy grób zlokalizowany na cmenta-
rzu przykościelnym przez ks. Dźwigoń-
skiego podczas porządkowania cmentarza 
w latach osiemdziesiątych XX w. był mo-
giłą zmarłych na cholerę. Łącznie ze zmar-
łymi z Branic i miejscowości, które należa-
ły do parafii w Branicach, zanotowano 100 
zgonów. Inne źródła podają, że w samej 
Wysokiej zmarło 120 osób. W cztery lata 
po epidemii cholery, Branice przeżyły jesz-
cze jedno nieszczęście tak zwany „wielki 
głód”, który przez długie lata pamiętany 
był przez mieszkańców. 

Największym kataklizmem jaki dotknął 
Branice był pożar w 1847 roku, który stra-
wił niemal całą miejscowość. Znamiennym 
jest fakt, że wśród niewielu budowli, które 
ocalały był kościół. W dniu 17.05.1847 
roku o godz. 14 w stodole, przy szkole 
ewangelickiej (przed II wojną św. była to 
posiadłość Gajdy) wybuchł pożar, który 
wskutek silnego wiatru błyskawicznie roz-
przestrzenił się na inne zabudowania miej-
scowości.  W ciągu 1 godziny spłonęła 
prawie cała miejscowość. Spłonęło około 
100 budynków. Ocalał kościół, szkoła  
i stodoła plebani. Uszkodzeniu uległa ple-
bania. Po pożarze pokryto ją łupkiem.  
Z kwitnącej wsi pozostały w większości 
tylko zgliszcza. Podczas tego kataklizmu 
nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.  

W płomieniach zginęło 5 letnie dziecko,  
24 letnia Janina Foltis i 70 letni mężczy-
zna. Tragedia rodzin, którym spłonął doby-
tek życia była niewyobrażalna. 1600 
mieszkańców zostało bez dachu nad głową.  

Bardzo interesujący opis tego wydarzenia 
zamieścił w swojej pracy G. Juranek. Swo-
ją relację oparł na wiadomościach uzyska-
nych od swojego ojca, któremu z kolei 
przekazał informacje jego ojciec Juliusz 
Juranek, naoczny świadek tej tragedii, któ-
ry twierdził, że ogień zaprószyli furmani 
wożący drzewo z Czech do tartaku w Bra-
nicach (teren cegielni). 

Tragedia z 1847 roku diametralnie zmie-
niła wygląd Branic. W miejsce starych, 
krytych strzechą domów powstały nowe 
zabudowania w większości z trwalszego 
materiału. Nowe domy i zabudowania go-
spodarcze budowano z wypalanych cegieł 
oraz z kamienia. Dawne sposoby budowa-
nia polegające na stawianiu drewnianej 
konstrukcji i wypełnianie przestrzeni mię-
dzy belkami mieszaniną gliny ze słomą lub 
paździerzami, stosowano tylko w budowie 
szop i stodół. 

W latach 1847/48 na naszych terenach 
szalała epidemia tyfusu. Niestety autorowi 
nie udało się dotrzeć do materiałów,  
w których podana by była liczba osób, 
które zmarły podczas tej epidemii. Jednak 
informacja o najważniejszych datach  
z historii Branic podana przez niemieckie-
go autora Juranka wymienia wśród nich 
epidemię tyfusu. Z tego faktu można wy-
snuć wniosek, że epidemia spowodowała 
dosyć dużą liczbę zgonów. I. Zwey podaje 
w swojej książce: „Typhus killed many of 

the villagers –Tyfus uśmiercił wielu miesz-

kańców miejscowości”.  

Bezpośrednio po I wojnie św. Europę,  
w tym także i Branice opanowała epidemia 
grypy (hiszpanka) Nie było domu, w któ-
rym nie byłoby jednego lub więcej cho-
rych. Ofiarą jej padł także wikary ks. 
Hanzlik, który przebywał w Branicach 
cztery i pół roku. Jako kapłan był przez 
parafian bardzo lubiany. Zwłoki jego zosta-
ły przewiezione do rodzinnych Kobierzyc  
i tam przy licznym udziale wiernych po-
chowane.  

Wśród kataklizmów należy również wy-
mienić powodzie, które niejednokrotnie 
wyrządzały wiele szkód mieszkańcom Bra-
nic. Jedna z największych była powódź  
w 1903 roku. Po tej katastrofie J.M. Nathan 
sukcesywnie przez wiele lat budował wały 
przeciwpowodziowe, które istnieją  do 
dzisiaj.  Ostatnią wielką powodzią, którą 
wielu mieszkańców pamięta była powódź 
w  lipcu 1997 roku. Ewakuowano wówczas 
kilkunastu mieszkańców Branic Zamku. 

dr Benedykt Pospiszyl 

BRANICKIE KATAKLIZMY 
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W maju 2011r. 
 

Urodzili się 
 
 

1. Cichoń Michał - Branice 
2. Pleśniak Wojciech - Branice 
3. Trzebuniak Mateusz - Lewice 
4. Trzebunia Kinga - Lewice 
 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

 

1. Szyhyńska Aleksandra (Włodzienin) 
z Pirch Marcin (Włodzienin) 

2. Telega Tomasz (Wysoka) 
z Repińska Paulina (Wałbrzych) 

 
 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 
 
 

 
Odeszli 

 
 

1. Zogata Krzysztof   - lat 25 z Branic 
2. Dąbrowski Tomasz  - lat 76 z Branic 
3. Kozakiewicz Paweł  - lat 80 z Blisz-

czyc 
4. Gąsior Helena    - lat 85 z Lewic 
5. Zielińska Hildegarda  - lat 86 z Bo-

boluszek 
6. Mikosek Angela   - lat 81 z DPS 

Bliszczyce 
7. Jodłowska Maria   - lat 59 z DPS 

Bliszczyce 
 

 

Cześć Ich pamięci ! 
   

 
W gminie 

 
Statystyka demograficzna 

 

W naszej gminie jest 7074 
mieszkańców, 

w tym 3644 kobiety 
 
 
W maju 2010 r. było nas 7179 osób 

 

 

 
Agencja PKO BANKU POLSKIEGO w Branicach 

ul. Żymierskiego 52 (naprzeciw Biedronki) 
nr tel. 77 483 80 66 

 

U nas możesz:                                                                             
 

⇒ założyć rachunek bankowy PKO Konto Pierwsze,  

PKO Konto dla Młodych, PKO Konto bez Granic,  

PKO Konto za Zero, SUPERKONTO Oszczędne,  

PKO Konto Pogodne, 

⇒ wziąć kredyt gotówkowy na dowolny cel  

(zakup samochodu, remont mieszkania, zakup sprzętu 

RTV i AGD itd.) 

⇒ wziąć kredyt hipoteczny, 

⇒ wypłacić pieniądze przy pomocy swojej karty  

bankomatowej,  

⇒ zlecić wykonanie przelewu, 

⇒ założyć lokatę terminową, 

⇒ dokonać wpłaty na rachunek bankowy, 

⇒ opłacić rachunki - OPŁATA TYLKO 2,50 zł, 

⇒ złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej, 

⇒ oraz załatwić wiele innych czynności związanych  

z obsługą Twojego rachunku bankowego. 

A to wszystko bez kolejek i w miłej atmosferze. 

Przyjdź do Nas i poznaj naszą pełną ofertę! 

Nie musisz tracić czasu ani pieniędzy na podróż do Oddziału 
w Głubczycach. 
Drogi kliencie od teraz masz już wybór, skorzystaj z niego!  
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku  
w godz. od 830 do 1530 

Do zobaczenia! 


