
Informator Branicki  

  

ISSN   1733-6821 

 Rok 15                    Numer 6 (137) 

 

wersja internetowa: www.branice.pl 
Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzierżkowice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice,  

Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, Wysoka. 

 

czerwiec 2016  

 



Informator Branicki  

2 

W ramach Festiwalu Kultury Powiatowej, w Przedszkolu Ka-
tolickim w Branicach, w dniu 19 maja 2016 roku odbył się prze-
gląd artystyczny dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu głub-
czyckiego. Nad całością czuwali wspólnie: kierownik referatu 
administraycyjno-kontrolnego UG Branice Katarzyna Herbut, 
Dyrektor MGOK w Kietrzu Wiesław Janicki oraz Dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola w Branicach Marzena Barszczewska  
i Dyrektor Katolickiego Przedszkola w Branicach Anna Poliń-

ska. W trakcie tegorocznego przeglądu zaprezentowało się  
13 oddziałów przedszkolnym z terenu powiatu głubczyckiego,  
a mianowicie: Publiczne Przedszkole Branice, Przedszkole Bra-
nice oddział Wysoka, Przedszkole Branice oddział Bliszczyce, 
Katolickie Przedszkole w Branicach, Przedszkole Włodzienin, 
Przedszkole Włodzienin oddział Dzbańce, Przedszkole Nr 2 
Głubczyce, Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z oddziałem 
przedszkolnym, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pilszczu, 
Przedszkole Nr 1 Głubczyce, Szkoła Szkolno – Przedszkolny 
Baborów ul. Krakowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny Babo-
rów ul. Powstańców, Przedszkole Nr 3 Głubczyce. Wszyscy 
uczestnicy zostali uhonorowani medalami. 

Co to były za emocje... Patrząc na widownię, mieliśmy wraże-
nie, że stres momentami był większy dla opiekunów i rodziców, 
niż dla małych Artystów! Małych oczywiście tylko wzrostem... 
Patrząc bowiem na poziom występów oraz zaangażowanie wy-
stępujących Artystów, można śmiało powiedzieć, że rosną nam 
w powiecie niezłe gwiazdy! Przy tej okazji, składamy serdeczne 
podziękowania dla Siostry Przełożonej Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej w Branicach Bernardy Szindler za udostęp-

nienie sali. Całość imprezy wzorem lat poprzednich poprowa-
dziła Dyrektor Publicznego Przedszkola w Branicach Marzena 
Barszczewska. 

Redakcja 

Festiwal Kultury Powiatowej - prezentacje przedszkoli. 
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Podziękowania 

Chciałbym złożyć wyrazy podziękowania wszystkim jednostkom OSP z terenu naszej gminy, biorą-
cym udział w akacjach ratunkowych w miejscowościach Włodzienin, Jędrychowice oraz Dzbańce, 

które zostały szczególnie dotknięte zniszczeniami po ostatnich burzach i ulewach. 

Duże słowa uznania za ofiarowaną pomoc kieruję również do firmy Zen - Pol Włodzienin.  

Dziękuj ę wszystkim osobom za każdy rodzaj pomocy, okazane zaangażowanie oraz wsparcie.  

Strażakom ochotnikom słowa uznania za odwagę, wielki wysiłek i poświęcony czas  
dla poszkodowanych. 

                                        Wielki szacunek za Waszą ofiarność ! 

Sebastian Baca 
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W niedzielę 05 czerwca 2016 r. na bocznym stadionie w Brani-
cach odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Warunki były 
tak jak w poprzednim roku – idealne, bo mimo zapowiadanych 
opadów i burz, do końca dnia świeciło piękne słońce. Przez  
5 godzin (14.00 do 19.00) ponad 1000 osób bawiło się przy 
akompaniamencie muzyki.  

Dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać z zabaw z animatorami, 
przejazdu kolejką po Branicach oraz poczęstunku. Animatorzy 
organizowali gry i zabawy, były również stoiska, na których ma-
lowano twarze, wykonywano zwierzątka z balonów oraz warko-
czyki z kolorowych włosów, a wszystkiemu towarzyszyły 2 ma-
skotki zachęcające do zabawy dzieci i rodziców. Ponadto w tym 
roku swoje stoiska wystawili nauczyciele z Zespołu Gimnazjal-
no-Szkolnego w Branicach, którzy organizowali przeróżne gry  
i zabawy sportowe, tj. chodzenie na szczudłach, przeciąganie li-
ny oraz wiele innych.  

Wymienione już atrakcje były nieodpłatne, natomiast za przy-
słowiową złotówkę można było skorzystać z dmuchańców,  

tj. zjeżdżalni, toru przeszkód z piłeczkami, zamku, kuli zorbing  
i trampoliny.  

W imieniu organizatorów 
dziękujemy bardzo wszystkim 
uczestnikom za tak liczny 
udział oraz świetną atmosferę. 
Składamy również serdeczne 
podziękowania dla Wszyst-
kich, którzy pomogli w orga-
nizacji imprezy z okazji Dnia 
Dziecka w Branicach. Podzię-
kowania składamy strażakom 
z OSP Branice, którzy nigdy 
nie odmówili pomocy przy ta-
kich okazjach; stowarzysze-
niom, które pomogły zorgani-
zować poczęstunek: KS 
"Orzeł" Branice, KGW 
"Braniczanki", KGW w Lewi-
cach i Stowarzyszenie Rozwo-
ju i Odnowy Wsi w Jakubowi-
cach; Panu Arkadiuszowi Pal 
za pomoc na bieżąco w związ-
ku z problemami z prądem; 
Panu Tadeuszowi Szumlewi-
czowi za prowadzenie kolejki oraz firmie MAKRUS! Dziękuje-
my również nauczycielom z ZGS w Branicach, którzy zorgani-
zowali strefę z wieloma atrakcjami dla dzieci oraz uczniom  
z ZGS w Branicach za przygotowanie pięknego, bogatego wy-
stępu wokalnego, mimo że to było ich święto! Dziękujemy 
Wszystkim za pomoc, jeśli kogoś pominęliśmy to przeprasza-
my!  

Organizatorzy  

Dzień Dziecka w Branicach. 
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Wspaniała zabawa, słoneczna pogoda i mnóstwo atrakcji – tak 
można określić Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Branicach. 

 Tradycyjnie jak co roku miejscem zabawy było boisko przy 
basenie. Dziękujemy Prezesowi LZS Orzeł Branice Panu Mariu-
szowi Pawęskiemu za przygotowanie boiska i możliwość sko-
rzystania z szatni i kawiarenki klubu. 

Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej wita-
jąc zebranych i składając  życzenia wszystkim dzieciom z okazji 
ich święta. 

Następnie dzieci mogły wykazać się sprawnością fizyczną  
i umiejętnościami rywalizacji, uczestnicząc w konkursach  
i grach sportowych, przeprowadzonych przez nauczycieli. 
Uczestnicy konkurencji nagradzani byli medalami.  Najwięcej 
emocji budziły mecze piłki nożnej. 

Na piknik zawitali zaproszeni przez rodziców goście: 

• funkcjonariusze Straży Pożarnej z Głubczyc oraz z Branic,  

• funkcjonariusze Policji  

• funkcjonariusze Izby Celnej , oraz Straży Granicznej z Opola. 

Największą atrakcją było zwiedzanie pojazdów  służbowych. 
Dzieci mogły usiąść za kierownicą aut oraz sprawdzić działanie 
świetlnych i dźwiękowych sygnałów. 

Również dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane 
pokazy tresury psów  policyjnych oraz psa współpracującego  
z celnikami, który pomaga w wykrywaniu narkotyków i sub-
stancji niedozwolonych. Przewodnicy omówili m.in. zasady 
bezpiecznego zachowania się dzieci w stosunku do zwierząt. 
Opowiedzieli o służbie czworonogów.  

Uśmiech jaki gościł na twarzach dzieci podczas spotkania  
z funkcjonariuszami był  najlepszym dowodem zadowolenia 
najmłodszych. 

Całe spotkanie odbywało się przy dźwiękach muzyki którą 
przygotował Pan Jan Bydłowski. Dziękujemy że znalazł Pan 
czas i towarzyszył nam na naszym pikniku. 

Uczniowie otrzymali lody, napoje, a także przygotowany 
przez rodziców poczęstunek - kiełbaski z grilla. Natomiast za-
proszeni goście i nauczyciele częstowali się słodkościami upie-
czonymi przez rodziców klas V i VI. 

Tegoroczny Dzień Dziecka dostarczył wszystkim niezapo-
mnianych przeżyć dlatego chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim gościom, którzy uświetnili obecnością nasz piknik  
i sprawili radość wszystkim jej uczestnikom, rodzicom za zaan-
gażowanie się w przygotowaniach oraz nauczycielom za opiekę 
nad dziećmi. 

Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Branicach 
Agata Nowak 

Dzień Dziecka w SP w Branicach. 
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Apetyt na czytanie. 

Dzień Dziecka w branickim Gimnazjum. 
Uczniowie naszego gimnazjum Dzień Dziecka obchodzili  

w nieco odmienny sposób niż uczniowie SP. Po krótkim przywi-
taniu i życzeniach, złożonych przez Panią Dyrektor Zenobię 
Majewską, rozpoczęło się świętowanie. Oprócz rozgrywek spor-
towych można było skorzystać z poczęstunku w kawiarence, 
która specjalnie została stworzona w tym dniu na korytarzu 
szkolnym. Słodkości rozeszły się błyskawicznie, a pobyt w niej 
stał się momentem, kiedy uczniowie mogli bez pośpiechu poroz-
mawiać, poczytać czasopisma. 

Gimnazjaliści mieli też możliwość zagrania w gry planszowe 
lub komputerowe. Oczywiście, większość preferowała wirtualne 
gry niż tradycyjne. Dla uczniów została również stworzona sala 
kinowa, w której były wyświetlane wszystkie części 
„Gwiezdnych wojen". Jednak największą popularnością cieszyło 
się „studio urody", gdzie każdy(!) mógł przejść metamorfozę, 
zmieniając swój codzienny wizerunek. Niejedna zawodowa fry-
zjerka pozazdrościłaby umiejętności naszym gimnazjalistkom. 
Należy również docenić to, że uczennice korzystały jedynie ze 
swoich prywatnych kosmetyków i sprzętu, który nie odbiegał od 

profesjonalnych salonów urody. 
W tym dniu wybieraliśmy skład 
Samorządu Uczniowskiego na no-
wy rok szkolny 2016/2017, w tym 
m.in. przewodniczącego szkoły  
i opiekuna SU. Protokół z wyni-
ków wyborów będzie dostępny na 
naszej stronie internetowej (dla 
przypomnienia: 
www.zgsbranice.wodip.opole.pl). 
Dzień 1 czerwca w naszym gim-
nazjum minął w przyjemnej at-
mosferze. Każdy mógł znaleźć 
„coś” dla siebie. Wszyscy ucznio-

wie z niechęcią opuszczali szkołę, a niektórzy z pewnością po-
myśleli: „Szkoda, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku!” 

Agnieszka Lisiak 

Kiedy w maju 2015 roku przenosiliśmy w Zespole Gimnazjalno-
Szkolnym bibliotekę do nowej sali, już wtedy wiedziałem, że trze-
ba wykorzystać miejsce również przed nią. Tydzień Bibliotek był 
ku temu bardzo dobrą okazją. Nieco przesunięty w czasie okazał 
się bardzo ciekawym cyklem spotkań bo od wtorku 31 maja do  
4 czerwca można było usłyszeć w „Cafe Poezja”, specjalnie przy-
gotowanym miejscu artystycznych spotkań, recytacje wierszy.  

Pierwsi wystąpili artyści, którzy są bardzo wrażliwi na emocje 
związane z wyjściem na scenę i przedstawieniem swojej prezenta-
cji. Dzieci ze szkoły podstawowej, bo o nich mowa, mogły się za-
prezentować swoim rodzicom i przyjaciołom w wesołych wier-
szach. Natomiast w czwartek 2 czerwca młodzież gimnazjalna 

„wzięła się za bary” z poezją współczesną. Każdy wykonawca 
otrzymał bilety, które był zaproszeniem na dany wieczór. W środę 
z okazji dnia dziecka w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, w której 
udział jako czytający wykonawcy literatury dziecięcej wzięli: Ma-
rzena Barszczewska, s. Agnieszka Plasło, Zenobia Majewska, Se-
bastian i Justyna Baca, ks. Jarosław Dąbrowski, którym bardzo 
chciałbym podziękować.  

W roku Henryka Sienkiewicza nie można było zapomnieć  
o tym znakomitym pisarzu, więc w piątkowy wieczór 3 czerwca 
zaproszenie płynęło do wszystkich, którym na sercu leży dbałość 
o polską historię opisaną w „Trylogii”, „Krzy żakach” i innych 
książkach naszego noblisty. Każdy mógł wsłuchać się  
w czytane fragmenty lub sam zaprezentować swój ulubiony frag-
ment prozy Sienkiewicza.  
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W ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie naszej szkoły zostali 
zaproszeni na ogólnopolską akcję Noc w Bibliotece. Podczas 
nocy z 3 na 4 czerwca mieliśmy kilka sympatycznych spotkań. 
Jako pierwsi odwiedzili nas przedszkolacy, którzy także uczest-
niczyli w swojej nocy bibliotek, po czym nastąpiło spotkanie 
przy kolacyjnej pizzy wspólnie z przedszkolakami 
(podziękowania dla sponsora, było pysznie) a na zakończenie 
młodzież zorganizowała heppening pod nazwą „Po nitce do 
kłębka”, podczas którego każdy uczeń gimnazjum mógł napisać, 
z czego jest dumny i jaką książkę chciałby mieć w swojej szkol-
nej bibliotece. Mam nadzieję, że tydzień spędzony na wyszuki-
waniu wierszy, informacji, fragmentów prozy a nawet na parze-
niu dobrej kawy w bibliotece przez sporą grupę dzieci i mło-
dzieży wzbudzi w nich „Apetyt na czytanie” 

Bibliotekarz  
Piotr Wiecha  

Licz i baw się. 
V Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia  

o Puchar Dyrektora Szkoły we Włodzieninie za nami, emocji by-
ło sporo. 

Mistrzostwa „narodziły” się z inicjatywy p. Wiesławy Górec-
kiej i p. Malwiny Saroty, i jak widać na stałe wpisały się w kalen-
darz konkursów dla uczniów szkół podstawowych. 

W tegorocznych rozgrywkach brało udział 28 uczniów repre-
zentujących 7 szkół: Lisięcice, Bogdanowice, Głubczyce  
(SP nr 1), Głubczyce (SP nr 2), Pietrowice Wielkie, Gołuszowice 
i Włodzienin. Uczestnicy zdobywali punkty w poszczególnych 
grach indywidualnie, jak i dla całego zespołu. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czuwali: nauczyciele matematyki, dyrek-
tor szkoły Krzysztof Kinal oraz doradca metodyczny Bożena 
Ustrzycka 

Uczniowie wykazali się świetną znajomością tabliczki mnoże-
nia, refleksem, ale jak to w życiu bywa do zwycięstwa potrzebna 
jest również odrobina szczęścia - w grach „Krzyżak”, „Wojna”, 
„Błyskawica”, „Szybki Bill”. Podczas mistrzostw królowała chęć 
zwycięstwa oraz świetna zabawa. Po zaciętej rywalizacji miejsca 
na podium wywalczyły zespoły: 

1. SP nr 1 w Głubczycach 
2. ZS Lisięcice 
3. ZS Pietrowice 
Serdeczne gratulacje ! 

B. Lewandowska  
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„Ksi ążki naszych marzeń”   

Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach 19 maja 2016 roku 
zorganizowała spotkanie z pisarką dla dzieci Panią Agnieszką 
Frączek z Warszawy. Pani Agnieszka Frączek jest doktorem ha-
bilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem.  
W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współ-
czesnej polszczyźnie. 

Wychowankowie Pani Teresy Malinowskiej wyszli ze spotka-
nia zachwyceni. 
Jeszcze bardziej ma-
giczne było spotkanie 
z współczesną polską 
pisarką Panią Magda-
leną Kordel, które 
odbyło się w Gmin-
nej Bibliotece Pu-
blicznej 1 czerwca 
2016 roku. 
Pani Magdalena Kor-
del zachwyciła obec-
nych na spotkaniu. 
Jej powieści są ma-
giczne i to spotkanie 
w uczestnikach na 
długo pozostawi ma-
gię. 

J. Szlachciak 

Spotkanie z autorami w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Branicach. 

W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu 
„Książki naszych marzeń”. Celem tego projektu jest popularyza-
cja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na 
rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród 
dzieci i młodzieży. Projekt umożliwiał wybór i zakup książek,  
o których marzą uczniowie. Nauczyciel bibliotekarz przygoto-
wał listę tych książek, a organ prowadzący czyli Gmina Branice, 
która pilotażowała projekt i finansowała wkład własny, książki 
zakupiła i w styczniu przekazała naszej bibliotece. Do naszej bi-
blioteki trafiło 111 egzemplarzy nowych książek o warto 
ści 1560,40 zł.  

Wymogiem otrzymania dotacji była realizacja projektów czy-
telniczych promujących czytelnictwo. Klasa I wzięła udział w 
konkursie plastycznym pod hasłem „Bohaterowie polskich le-
gend”. Klasa II uczestniczyła cały miesiąc w „maratonie głośne-
go czytania”- kolejno każdy uczeń codziennie na pierwszej lek-
cji czytał swoją ulubioną książkę lub jej fragment. Uczniowie 
klasy III wcielili się w rolę pisarzy, uczestnicząc w „Konkursie 
na najciekawszą bajkę pisaną”. Klasa IV zgłębiała „Baśnie” An-
dersena i „Baśnie” braci Grimm, aby wykazać się jak najwięk-
szą wiedzą w „Konkursie ze znajomości baśni”. Klasa V wzięła 
udział w „Konkursie mitologicznym”, a klasa VI w „Konkursie 
pięknego czytania”. 

Oprócz tego zorganizowano dla całej społeczności szkolnej 
imprezę czytelniczą pod hasłem: „Tydzień z przygodami Miko-
łajka”, kiedy to nauczyciele rano przed lekcjami czytali dzie-
ciom na świetlicy szkolnej. Dla chętnych zorganizowano kon-
kurs plastyczny pod hasłem „Dlaczego warto czytać książki?” 
Powstały piękne kolorowe prace promujące czytelnictwo, które 
wiszą na korytarzu przed biblioteką.  

Na styczniowej wywiadówce wszyscy wychowawcy odczytali 
list prezes Fundacji „ABCXXI-Cała Polska Czyta Dzieciom”,  
w którym zachęcała rodziców do codziennego czytania dzie-
ciom i uświadamiała ich jaki wpływ ma czytanie na rozwój 
dzieci. Rodzice muszą pamiętać, że w przyszłości będą czytały 
tylko te osoby, które polubiły czytanie w dzieciństwie. 

Wszystkie te działania promujące czytelnictwo na dzień dzi-
siejszy przełożyły się na wzrost poziomu czytelnictwa w naszej 
szkole szczególnie wśród uczniów klas I - III.  

Na przyszły rok szkolny nasza biblioteka znów aktywnie bę-
dzie promować czytelnictwo w ramach programu Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa, na który pozyskała przy wspar-
ciu Gminy Branice 4000 zł. 

Małgorzata Florczak 
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Branickie Mażoretki „KAPRYS” to te ż ekstraklasa. 

Pierwsze wyjście w ekstraklasie. Sukces branickiej 
Uczennicy. 

11 maja 2016 r. Zespół Taneczny Kaprys uświetnił swymi wy-
stępami mecz ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Ruchem Cho-
rzów a Piastem Gliwice. 

Oprawa artystyczna uroczystej gali otwarcia Wielkanocnego 
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Branicach, w wykonaniu 
trzech grup zespołu Kaprys, tak zachwyciła przedstawicieli dru-
żyny piłkarskiej Ruchu, że zaprosili nasze mażoretki na występy 
do Chorzowa. 

Przed wprowadzeniem zawodników dziewczęta ze średniej  
i starszej grupy wykonały paradę marszową z pałeczkami na 
murawie śląskiego stadionu. Następnie utworzyły długi, barwny 
szpaler z pomponami, poprzez który na stadion wchodzili za-
wodnicy obu drużyn. Prowadzeni byli przez młodych piłkarzy  
z naszej szkoły. Dziewczęta kibicowały przed sektorem VIP-ów, 
gdzie m. in. oklaskiwał nasz zespół trener reprezentacji Polski 
Adam Nawałka. W przerwie meczu, w świetle jupiterów, w to-

warzystwie kamer telewizyjnych średnia grupa profesjonalnie 
zaprezentowała barwną choreografię „Mexico”. W błysku świa-
teł i przy owacjach publiczności najstarsza grupa pożegnała się  
z kibicami wspaniale wykonanym tańcem „Funky”. Było to dla 
nas wszystkich wielkim przeżyciem. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Branice Panu Seba-
stianowi Baca za wszelką pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do 
Chorzowa i cieszymy się z tego, że mogłyśmy swymi występa-
mi godnie promować naszą Szkołę i Gminę. Zespół Kaprys tak 
bardzo się spodobał, że otrzymaliśmy kolejne zaproszenie na 
Śląsk w dniu 24 czerwca. 

Lidia Szpak 

 W dniu 11.05.2016 r. na 
meczu Ruch Chorzów-Piast 
Gliwice, Młode Orły Bra-
nickie w składzie: Tomasz 
Astukiewicz, Oskar Sipel, 
Sebastian Pawlisz, Patryk 
Suliga, Oskar Wierzbicki, 
Michał Szewczyk, Piotr 
Furman, Tomasz Herbut, 
Mateusz Herbut, Bartosz 
Herbut, Gracjan Tłuczek, 
Kacper Krysztul, Mateusz 
Hawron, Olaf Zogata, Filip 
Pelc, Bartosz Kupnicki, 
Oliver Będkowski, Rafał Szyszka, Igor Bedryj, Michał Redel, Kacper Grządziel, 
Robin Pieszak, Daniel Herbut, Dominik Rogalski i Marcel Nowak, wyprowadzały 
zawodników obu drużyn oraz sędziów. Niesamowite przeżycie  dla naszych mło-
dych zawodników, rodziców i trenerów. Może kiedyś któryś z tych młodych piłka-
rzy będzie zawodnikiem Ekstraklasy? A może w Branicach dorasta jakaś nadzieja 
naszej kadry narodowej? Albo kolejny Lewandowski, Messi czy Neymar? 
 Na razie pozostały wspomnienia tego niesamowitego dnia, a chłopcy muszą tre-

nować, trenować 
i jeszcze raz tre-
nować, żeby kie-
dyś to ich wy-
prowadzano z ta-
kiego tunelu! 

 
 

Redakcja 

Uczennica kla-
sy Va Zespołu 
Gimnazjalno-
S z k o l n e g o  
w Branicach 
Emilia Leśniak 
zdobyła III 
miejsce w gru-
pie dzieci klas 
IV-VI w XVIII 
edycji Ogólno-
polskiego Kon-
kursu Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:  
„W trosce o nasze bezpieczeństwo”.  
Komisja wojewódzka zakwalifikowała pracę 
Emilii do finału na szczeblu centralnym. 
 6 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom szczebla wojewódz-
kiego w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Emilia otrzymała nagrodę  
z rąk wicewojewody. W programie było tak-
że spotkanie z Panem Wojewodą Opolskim 
oraz zwiedzanie Wieży Piastowskiej. 
 Gratulacje dla Emilki i jej opiekunki pani 
Bogumiły Cykowskiej. 

Redakcja 
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„Narodzie, pomóż Przyrodzie!” 

Aktywnie, rodzinnie, z myślą o innych. 

Dnia 20 maja 2016 r. odbył się marsz ekologiczny, w którym 
udział wzięli uczniowie i nauczyciele Zespołu Gimnazjalno – 
Szkolnego w Branicach. Chcieliśmy zwrócić uwagę mieszkań-
ców Branic na bardzo ważny problem, jakim jest zanieczyszcze-
nie naszej planety. 

Każda klasa miała za zadanie przygotować plakaty, przebra-
nia, hasła oraz napisać „Listy do Ziemi”. Wszyscy wspaniale 
wywiązali się z tych zadań, których wynik mogli ocenić prze-
chodnie. Niektórzy wykonali też ekologiczne instrumenty, ich 
dźwięki zwracały szczególną uwagę. Podczas naszego przemar-
szu zatrzymaliśmy się w parku „Pod Grzybkiem”, gdzie zostały 

odczytane „Listy do Ziemi”. Przepraszaliśmy w nich Ziemię, że 
dbamy o nią za mało i obiecaliśmy poprawę. Omówiliśmy też 
sposoby ochrony naszego naturalnego środowiska. Kiedy szli-
śmy ulicami Branic, naszymi okrzykami i hasłami próbowali-
śmy zachęcić do dbania o naszą planetę. Po marszu wróciliśmy 
do szkoły na lekcje. 

Mamy nadzieję, że udało nam się zwrócić uwagę na ten po-
ważny problem i że zachęciliśmy innych do dbania o nasz dom, 
Ziemię. 

Agnieszka Lisiak 

W niedzielę, 12 czerwca 2016r w Szkole Podstawowej we 
Włodzieninie, można było spędzić miło i aktywnie czas w cza-
sie Festynu Rodzinnego, połączonego z akcją charytatywną  
w ramach ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel”. 

Festyn rozpoczęto boga-
tą częścią artystyczną 
przygotowaną przez 
uczniów i wychowaw-
ców klas I-III. Następ-
nie na wszystkich cze-
kał wspólny słodki po-
częstunek, a dzieci  
w tym czasie mogły 
wziąć udział w zawo-
dach sprawnościowych  
i grach logicznych lub 
skorzystać z innych 
atrakcji, tj. dmuchanej 

zjeżdżalni czy malowania twarzy. 
Na zakończenie dnia bogatego w atrakcje, odbył się charyta-

tywny mecz piłki nożnej 
stanowiący finał  akcji cha-
rytatywnej w ramach pro-
gramu „Młody Obywatel”, 
przygotowanej przez grupę 
uczniów klasy VI. Można 
było również kupić ciasto 
p r z y g o t o wa n e  p r z e z 
ucz n ió w,  a  d o c hó d  
z meczu i sprzedanych łako-
ci zostanie przekazany na 
potrzeby dzieci z Domu 
Dziecka w Krasnym Polu,  
z którego kilkoro również 
wzięło udział w festynie, na 
zaproszenie uczniów i opie-
kunki projektu Pani Kasi 
Mieszkowskiej.  

Redakcja 
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Wiosenny Rajd rowerowy - „Tam, gdzie rosną stokrotki” 
Branickie Towarzystwo Sportowe zorganizowało dla dzieci  

I Wiosenny Rajd rowerowy - „Tam, gdzie rosną stokrotki”. 
21 maja 2016 roku dzieci ze szkół we Włodzieninie, Branice 
oraz ich rodzice, członkowie  i sympatycy BTS pokonali na ro-
werach trasę  WŁODZIENIN - LEWICE – BRANICE – 
OPAVA (przy jeziorku) – BOBOLUSZKI - BRANICE - WŁO-
DZIENIN.  
36 uczestników realizowało w sobotę aktywny program: 
1. Zbiórka w szkole we Włodzieninie o godz. 10.00 

(rowerzyści z okolic Branic ok. godz. 11 przy placu zabaw  
w Branicach).  

2. Zapoznanie z regulaminem imprezy. 
3. Przejazd trasy do jeziorka w Opavie, odpoczynek. 
4. Powrót do Branic – ognisko z pieczeniem kiełbasek, lody. 
5. Powrót do miejsca zamieszkania. 
Pogoda była wspaniała, uczestnicy również, a trasa bardzo ma-
lownicza - czyli impreza bardzo, bardzo udana. 
Branickie Towarzystwo Sportowe zaprasza dzieci i dorosłych na 
kolejne imprezy sportowe zorganizowane przez stowarzyszenie! 

Bartłomiej Pleśniak 

Gratulacje dla branickich lekkoatletów. 
19 maja 2016 roku w Lisięcicach odbyły się zawody lekko-

atletyczne szkół podstawowych i gimnazjów. Zespół Gimnazjal-
no-Szkolny w Branicach odniósł duży sukces sportowy. Ucznio-
wie branickiej szkoły zajęli czołowe miejsca w rywalizacji mię-
dzyszkolnej powiatu głubczyckiego. 

Poniżej przedstawiamy wybrane osiągnięcia naszych lekko-
atletów: 
SP Branice: 
• I miejsce w sztafecie 4x 100 metrów (Filip Bywalec, Kacper 

Grządziel, Jacek Walaszek, Bartosz Kupnicki) - awans do fi-
nału wojewódzkiego, 

• I miejsce w skoku w dal: Kacper Grządziel - awans do finału 
wojewódzkiego, 

• II miejsce w biegu na 100 metrów: Bartosz Kupnicki - awans 
do finału wojewódzkiego, 

• II miejsce w biegu na 500 metrów: Jacek Walaszek - awans 
do finału wojewódzkiego, 

• III miejsce na 100 metrów: Kacper Grządziel, 
• III miejsce w pchnięciu kulą: Gracjan Herbut, 
• III miejsce w skoku w dal: Paula Kuć, 

Gimnazjum Branice: 
• I miejsce w biegu na 100 metrów: Artur Humeny - awans do 

finału wojewódzkiego, 
• I miejsce w rzucie oszczepem: Jakub Żukowiecki - awans do 

finału wojewódzkiego, 
• I miejsce w biegu na 300 

metrów: Artur Humeny  
- awans do finału woje-
wódzkiego, 

• I miejsce w pchnięciu kulą: 
Aleksandra Żywina - 
awans do finału wojewódz-
kiego, 

• II miejsce w skoku w dal: 
Kamil Żywina - awans do 
finału wojewódzkiego, 

• II miejsce w rzucie oszcze-
pem: Aleksandra Żywina -
awans do finału wojewódzkiego, 

• II miejsce w skoku w dal: Zuzanna Wieczosek - awans do fi-
nału wojewódzkiego, 

• III miejsce w pchnięciu kulą: Mateusz Czerwik - awans do 
finału wojewódzkiego, 

• III miejsce w skoku w dal: Jasika Smolarczyk. 
Trenerami sportowców byli nauczyciele wf: Joanna Książek, 
Bartłomiej Pleśniak i Edward Czyszczoń. 

Bartłomiej Pleśniak 
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Kietrzańskie Mini Euro 2016. 

Branicki Turniej Bryd żowy. 
21 maja w Branickim Domu Kultury rozegrany został Czwarty 

Otwarty Turniej Par na MAX'y o Puchar Wójta Gminy Branice. 
W turnieju wystartowało 14 par reprezentujących powiaty: 

głubczycki, raciborski, k.-kozielski, opolski oraz zaprzyjaźnieni 
zawodnicy z czeskiego Havířová. 

Wśród uczestników było trzech brydżystów z Branic. Na po-
czątku turnieju wszystkich uczestników powitała w imieniu Wój-
ta Gminy Branice – pani Grażyna Margiel. 

Rozegrano 10 rund po 3 rozdania i w ostatecznej klasyfikacji 
zwyciężyła para P. Pszczolka – I. Stareček z Havířová. Następne 
miejsca zajęli Z. Chrustowski – A. Żółtański, i ponownie para  
z Havířová S. Hájková - Z. Tomis.  

Najlepsza para w której grał mieszkaniec gminy Branice - Piotr 
Bielecki, zajęła czwarte miejsce, a kolejne szóste, zajęła para  
J. Mroziak – J. Wyszyński. Uczestnicy turnieju, przez cały czas 
jego trwania mieli zapewniony bufet zaopatrzony w różnego ro-

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. w ramach Dni Kietrza odbyło 
się Kietrzańskie Mini Euro 2016. W ciągu trzech dni rywalizo-
wały ze sobą drużyny w 3 kategoriach wiekowych, w każdym 
dniu udział brało 8 drużyn, w wśród nich zawsze jedną była dru-
żyna z ZGS w Branicach. I tak Branice reprezentowali: 

− rocznik 2006: Oskar Wierzbicki, Mateusz Hawron, Marcin 
Semmler, Szymon Rzeszowski, Tomasz Modzelewski, 
Oskar Sipel, Bartosz Herbut, Oliver Będkowski, Tomasz 
Grządziel, Joschua Schalbe. 

− rocznik 2003-2005: Sebastian Pawlisz (kapitan), Olaf Zoga-
ta, Bartosz Kupnicki, Tomasz Astukiewicz, Piotr Furman, 

Tomasz Herbut, Kacper Grządziel, Michał Redel, Robin Pie-
szak, Igor Bedryj. 

− Gimnazjum Branice: Łukasz Kaźmierzyk, Sebastian Włodar-
czyk, Kamil Żywina, Bartłomiej Badower, Jacek Wyskiel, 
Filip Wołoszczuk, Bartosz Chwierut, Jakub Misiurka, 
Krzysztof Żywina i Adam Smoliniec.  

Opiekunem wszystkich naszych drużyn był Łukasz Kędzier-
ski. Najbliżej podium byli nasi zawodnicy z rocznika 2003-
2005, którzy zajęli „najgorsze” dla zawodników IV miejsce, 
oczywiście najgorsze dlatego, że zaraz za podium. Jednak zaba-
wa była przednia, turniej profesjonalnie przygotowany i na wy-
sokim poziomie, a zawodnicy (niezależnie od wieku) zacięcie 
walczyli o miejsca. 

Redakcja 
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Wieści spod spławika. 
Najmłodsi wędkarze z naszej gminy po raz kolejny mieli oka-

zję zaprezentować swoje umiejętności. Z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka w sobotę 28 maja mogli wziąć udział w zawodach 
zorganizowanych przez Koło PZW Branice na urokliwym sta-
wie użyczonym przez państwa Elżbietę i Tadeusza Mańkiewi-
czów.   

Młodzi adepci sztuki wędkarskiej ze skompletowanym sprzę-
tem i przynętami zajęli wyznaczone stanowiska wokół zbiorni-
ka. Emocji nie zabrakło. Zawodników dopingowali często naj-
bliżsi członkowie rodziny i rówieśnicy. Co chwilę słychać było 
okrzyki zadowolenia, a czasami (jednak znacznie rzadziej) jęk 
zawodu. Karpie, karasie, liny, płocie, amury, okonie trafiały do 
podręcznych siatek. 

O godzinie 12.00 przystąpiono komisyjnie do ważenia złowio-
nych ryb. Okazało się, że zwycięzcą został Mariusz Gawroński 
z Branic (1,95 kg). Za nim uplasowali się kolejno: Robin Pie-
szak z Bliszczyc (0,87 kg), Jakub Korszyłowski z Boboluszek 
(0,86 kg), Adrianna Chalińska z Lewic (0,64 kg)i Miłosz 
Gwóźdź z Branic (0,62 kg). Łącznie złowiono 119 ryb (w tym 
drobnica). W zawodach brało udział osiemnaścioro dzieci. Pre-
zes Koła PZW Branice Tadeusz Mańkiewicz pogratulował naj-
lepszym wędkarzom znakomitych wyników i wraz z członkami 
Zarządu Koła Ryszardem Paradowskim i Zbigniewem Pełecha-
tym wręczył atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy wzboga-
cili swój sprzęt o wędkę teleskopową, kołowrotek, podbierak  
i książkę o tematyce wędkarskiej. Fundatorem nagród było Koło 

PZW Branice. Dla wszystkich uczestników przygotowano pik-
nik zasponsorowany przez Wójta Gminy Branice Pana Sebastia-
na Bacę. 

To była udana impreza. Pogoda była wymarzona, ryby brały, 
humory dopisały. Kolejne zawody odbędą się pod koniec waka-
cji. 
Już dziś zapraszamy!  

Tadeusz Mańkiewicz 
Prezes Koła PZW Branice 

dzaju napoje, słodycze i kanapki, o co zadbała organizator. 
Współorganizatorem i fundatorem nagród była Gmina Branice, 
a wręczenia nagród dokonała pani G. Margiel. Główny ciężar 

spraw organizacyjno - technicznych wziął na siebie pan Piotr 
Bielecki, występujący w barwach klubu RSB Racibórz.  

Redakcja 



Informator Branicki  

14 

Wycieczka SP Branice. 

Maj i czerwiec to miesiące obfitujące w naszym przedszkolu 
w wiele uroczystości okolicznościowych. Począwszy od Dnia 
Matki, na którym dzieci zaprezentowały specjalnie dla nich 
przygotowany program artystyczny i wręczyły im własnoręcznie 
przygotowane prezenty, jak i najbardziej oczekiwany przez 
dzieci Dzień Dziecka. Międzynarodowy Dzień Dziecka nasze 
Przedszkole jak co roku organizuje w placówce bazowej czyli  
w Branicach. Dzieci z zamiejscowych oddziałów szkolnym au-
tobusem przyjeżdżają do Branic. Tu przebierają się w bajkowe 

postacie, reprezentantów dzieci różnych krajów i tworzą barwny 
pochód roześmianych buziek. Potem na odpowiednio przygoto-
wanym placu zabaw rozpoczyna się wesoła zabawa przy muzy-
ce, grach sportowych, konkursach oraz atrakcjach, które dostar-
czają bujaki, huśtawki i inne przyrządy na placu zabawa wszyst-

ko to przeplatane różnymi smakowitymi niespodziankami. Po 
wesołej zabawie dzieci wspólnie zasiadają do stołu na obiadek, 

Z życia Publicznego Przedszkola w Branicach. 

W dniach 23, 24, 25 maja 2016 r. na zakończenie 6 klas Szko-
ły Podstawowej w ZGS Branice odbyła się wycieczka szkolna  
w okolice Kotliny Kłodzkiej i terenu Czech. W wycieczce 
uczestniczyło 45 uczniów i 5 opiekunów.  
Program wycieczki: 
Poniedziałek: 
• Dolni Morava – Spacer w chmurach (Czechy). 
• Polanica Zdrój – Spacer w parku – czas wolny. 

Wtorek: 
• Adrspach – Skalne Miasto (Czechy). 
• Kudowa Zdrój - Kaplica Czaszek. 
• Kłodzko – Błędne Skały. 
Środa: 
• Szczeliniec Wielki. 
• Kłodzko – Twierdza, Labirynty. 

Na wycieczce towarzyszył nam wspaniały przewodnik, który 
swoimi opowieściami wzbogacił program zwiedzania.  

Uczestnicy zakwaterowani byli w Łężycach w domu wczaso-
wym „U Anny”. Właścicielka serwowała bardzo dobre jedzenie 
i dodatkowe atrakcje dla dzieci tj: dyskoteka, pieczenie kiełba-
sek na grillu.  

W drodze powrotnej, dla uwieńczenia całej naszej wyprawy 
zaliczyliśmy w Nysie McDonalda.  

Pogoda i humory dopisywały. Dzieci z pewnością wycieczkę 
zapamiętają na długo.  
Wszystkie zdjęcia znajdziecie na facebook ZGS Branice. 

Organizator - Maciej Nowak 
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W dnach 21-22 maja nasze Ziarenka na zaproszenie Fundacji 
Górskiej ,,Echo” po raz drugi wyruszyły w podróż na VI Otwarte 
Dni Wspinania do Huciska koło Jury Krakowsko -
Częstochowskiej. Mieliśmy okazję po raz drugi wspiąć się na 
skały, dotknąć prawdziwego wapienia i doznać tego niesamowi-
tego uczucia: że tak oto, mimo strachu i drżenia łydek wreszcie 
udało mi się (w lepszym lub gorszym stylu) dotrzeć na sam 
szczyt! Kto choć raz w życiu spróbował ten wie, o czym mowa. 
Oprócz wspinania nasze Ziarenka uczestniczyli w konkursach  
z nagrodami w których świetnie sobie poradziły. Ponieważ im-
preza odbywała się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej słyną-
cej przecież z licznych ruin zamków nie mogło zabraknąć wy-
cieczki na zamek, zwiedzania jaskini. Była również jazda konna 
która sprawiła wiele radości naszym Ziarenkom. Nie ma co ukry-
wać – Ziarenka bawiły się świetnie i pewnie jeszcze wrócimy na 
te tereny. 

W listopadzie 2011 
roku z inicjatywy grupy 
ludzi związanych z gó-
rami powstała Funda-
cja Górska „Echo” . Ja-
ko główny cel naszej 
działalności obraliśmy 
pomoc ofiarom i rodzi-
nom ofiar wypadków 
górskich. Co roku na 
całym świecie turyści, 
wspinacze, narciarze  
i inni sportowcy ulegają 
nie tylko drobnym kon-
tuzjom, ale także po-
ważnym, czasami zagra-
żającym życiu wypad-
kom. Chcemy, aby  
w przyszłości nasza fundacja stała się miejscem, do którego swe 
kroki kierować będą wszyscy Ci, którym zabrakło w górach 
odrobiny szczęścia, czy powodzenia. Sądzimy, że sport,  
a w szczególności wspinanie mają pozytywny wpływ nie tylko 
na rozwój ciała, ale i ducha. To ważne zwłaszcza dla młodego 
pokolenia. Dlatego też „Echo” będzie wspierało wszelką działal-
ność popularyzującą wspinanie, a w szerszym kontekście: tury-
stykę górską. Chcemy - z pomocą osób posiadających odpowied-
nie kwalifikacje - propagować bezpieczne, odpowiedzialne i pro-
ekologiczne zachowania w skałkach i na górskich szlakach. Te-
matyka górska jest najbliższa tej fundacji, ale osoby tworzą-
ce ,,Echo” nie chcą się ograniczyć tylko do niej. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba wyciągną dłoń do każdego, komu w danej chwili będą 

A w „Ziarenku” ... 

gdzie wszystkim bardzo smakuje a domowy kompot znika z ku-
beczków błyskawicznie. Uśmiechnięte, szczęśliwe wracają do 
swoich oddziałów żegnając swych przyjaciół i panie, które się  
z nimi bawiły. Niedługo znów pikniki Rodzinne i pożegnania na 
których z niektórymi dziećmi się pożegnamy. 

Pożegnanie 6-latków to czas niezwykły i niezapomniany za-
równo dla dzieci, Rodziców i nauczycieli. Kończy się bowiem 
pewien okres przyjaźni, wspólnych zabaw, spotkań, wspólnej 
pracy. Warto zadbać aby dzieci jak najmilej wspominały ostat-
nie dni, dlatego nie bez znaczenia była zorganizowana noc  
w przedszkolu w Branicach dla grupy Starszaki. Dla niektórych 
była to pierwsza noc bez mamy, taty i bliskich, ale za to z kole-
gami, koleżankami, i paniami z przedszkola.  

„Zielona noc” zintegrowała wszystkich, którzy się w to bawili 
jak również umocniła więzi między przedszkolem i jego pra-
cownikami a dziećmi i rodzicami. Każdy czuł się jednakowo od-
powiedzialny przy organizowaniu tej imprezy, wszyscy pragnęli 

dostarczyć niesamowitych emocji i radości właśnie DZIECIOM, 
po to, aby te piękne wspomnienia z przedszkola zastały przypie-
czętowane cudownymi wrażeniami wspólnie spędzonej tej jed-
nej zielonej nocy. 

Pani Dyrektor przedszkola kieruje gorące słowa podziękowa-
nia wszystkim Pracownikom przedszkola, którzy zadbali o to 
aby dzieci wspaniale się bawiły, Pani Dyrektor Zespołu Gimna-
zjalno-Szkolnego w Branicach oraz Gorące Podziękowanie Pani 
Urszuli i Piotrowi Wiecha za niezapomniane atrakcje tego wie-
czoru. Słowa uznania kierujemy również Naszym Rodzicom za 
pomoc i za zaufanie jakim obdarzyli personel przedszkola tej 
szczególnej nocy. Pomysł nocy w przedszkolu cieszy uznaniem 
od kilku lat i na stałe już wpisał się do kalendarza wydarzeń na-
szego przedszkola .  

Magdalena Mikołajczyk 
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami 

zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej 
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W bieżącym numerze Informator Branic-
kiego, kontynuujemy cykl artykułów pre-
zentujących historię poszczególnych miej-
scowości naszej gminy i  krótkich mono-
grafii znajdujących się w nich parafii, ze 
szczególnym uwzględnieniem znajdujących 
się w nich budowli sakralnych. 
W tym miesiącu Dzierżkowice i Uciechowi-
ce. 

Dzierżkowice 
Pierwsze pisane wzmianki o miejscowo-
ści pochodzą z 1270 roku. Nazwę miejsco-
wości zapisano jako Driscoviz. Prawdopo-
dobnie nazwa pochodzi od imienia właści-
ciela. Przynależność kościelna wioski wią-
zała się przez wiele lat, praktycznie od po-
czątku 13 wieku aż do czasów Reformacji 
z klasztorem Velehrad na Morawach.  
W 1736 roku właścicielami byli bracia 
Szczepan i Jan z Vrbna i Bruntala. W 1753 
roku miejscowość nabył szambelan księcia 
Lichtensteina. Wojny śląskie pomiędzy 
Prusami i Austrią podzieliły wioskę na 
dwie części wzdłuż rzeki Opawy. W 1793 
roku całość kupił rotmistrz Traugot Sack. 
Po 2 latach właścicielem był już Strahler, 
który niezwłocznie sprzedał część austriac-
ką hrabiemu Siedlenickiemu, a pruską 
część sprzedał w kawałkach chłopom  
z Dzierżkowic. Pozostałość nabył radca są-
dowy Herman Roesler z Głubczyc. Całko-
wity wykup ziemi przez chłopów nastąpił 
w 1869 roku.  

W 1850 roku na zachód od miejscowości 
odkryto złoża gipsowe. Przez 17 lat wydo-
bywano tu znaczne ilości gipsu, który 
sprzedawano do Austrii i Prus. Gipsownię 

zamknięto w 1867 roku z powodu nieren-
towności.  

Dzierżkowice należały do parafii Nepla-
chovice, po czeskiej stronie, aż do 1779 r., 
kiedy to komisarz kietrzański Franciszek 
Reittenharth uwzględniając aktualną przy-
należność państwową ustalił nowy podział 
administracyjny parafii w Komisariacie 
Kietrzańskim. W wyniku nowego podziału 
Dzierźkowice należące do tej pory do para-
fii Neplachowice wraz z Wiechowicami 
należącymi do tej pory do parafii w Jakata-
rzu, połączono w jedną lokalistę  
i włączono do parafii w Pilszczu. 
Dzierżkowice liczyły w tym czasie 152 
wiernych. W 1903 roku Dzierżkowice zo-
stały przydzielone do nowo powstałej pa-
rafii Wiechowice. We wsi istnieje kaplica, 
do której w 1908 roku dobudowano po-
mieszczenie dla zmarłych (obecnie nieist-
niejąca). W środku wsi, na rozwidleniu 
dróg, w miejscu dzisiejszego placu zabaw 
stał kamienny pomnik poświęcony pole-
głym żołnierzom. 

Uciechowice 
Uciechowice nazwę swoją wzięły od 

właściciela Utejcha – Uciecha. Uciechowi-
ce w roku 1285 zanotowano w łacińskim 
dokumencie jako Uchechowitz, a w 1377 r. 
w staropolskiej formie Uczichowicz.  
W niemieckiej formie nazwa miejscowości 
brzmiała Auchwitz. Do 1365 roku wieś na-
leżała do Księstwa Opawskiego, następnie 
przeszła we władanie księcia krnowskiego. 
Właścicielem Uciechowic od 1612 roku 
byli Lichtensteinowie. Mieszkańcy Ucie-
chowic od jednego z członków tej rodziny 

hrabiego Karola Euzebiusza Lichtensteina 
zakupili część majątku w 1640 roku. Jed-
nak w dalszym ciągu obowiązywała miesz-
kańców pańszczyzna na rzecz właściciela 
wsi. W 1770 roku właścicielem został ba-
ron de Brix, który był panem majątków 
Wysoka i Jakubowice. W roku 1790 wieś 
przeszła we władnie hrabiego Siedlenickie-
go z Nasiedla. Następnym właścicielem  
(w roku 1839) był hrabia Oppersdorf  
z Głogówka, którego żoną została córka 
hrabiego Siedlnickiego i w wianie wniosła 
majątek Uciechowice. Jego kuratela wyga-
sła w 1906 roku. 

W 1910 roku do wioski należało 265 ha 
ziemi. Miejscowość w 1783 roku liczyła 
122 mieszkańców, w 1855 roku – 313,  
w 1890 roku – 305, w 1910 roku – 261.  
W XIX wieku było we wiosce 3 stawy dziś 
już nie istniejące. W 1880 mieszkało  
w Uciechowicach 300 osób, w tym 250 
Morawian i 50 Niemców, w 1910 roku na 
261 mieszkańców, 232 było Morawian i 29 
Niemców. W następnych latach nastąpił 
proces niemczenia miejscowości. Szosę  
z Głubczyc do Wiechowic utwardzono  
w 1887 roku. W środku wsi znajduje się 
kaplica z 1777 roku. Uciechowice należały 
początkowo do parafii Pilszcz. Po wybudo-
waniu kościoła w Turkowie mieszkańcy 
tam udawali się na nabożeństwa. Istnieje 
przekaz ustny, że po wybudowaniu kaplicy 
dolną część wioski przestały nękać lokalne 
podtopienia. Szkoła istniała w miejscowo-
ści od 1860 roku. 

dr Benedykt Pospiszyl 

Z kart historii Ziemi Branickiej 

mogli pomóc. Jednak do tego są potrzeb-
ne spore nakłady finansowe. Osoby chęt-
ne do pomocy oraz wsparcia finansowego 
są mile widziane. Od kilku lat organizo-
wane są Dni Otwarte Wspinania. Już tra-
dycyjnie stałym punktem jest Memoriał 
Pawła Wyrwy, czyli towarzyskie zawody 

wspinaczkowe, których areną zmagań są 
skały Rzędkowic, Podlesic, Mirowa, 
Okiennika Wielkiego, Góry i skały Apte-
ki, Biblioteki oraz Jastrzębnika. Głów-
nym celem zawodów jest upamiętnienie 
Przyjaciele- jednego z najlepszych pol-
skich wspinaczy sportowych, który  
w 2011 roku przedwcześnie zmarł na no-
wotwór. Każdego roku organizowana jest 
zbiórka pieniędzy na pomoc lub leczenie 
osób związanych z górami i wspinaniem 
lub członkami ich rodzin. Na otwartych 
Dniach Wspinania goszczą ludzie od lat 
związanych z górami. Do chwili obecnej 
można usłyszeć prelekcje m.in Leszka 
Cichego, Krzysztofa Rychlika, Krzyszto-
fa Wielickiego, Boba A. Schelfhout Au-
bertijn, Sandy Allan, Simone Moro, Ry-
szarda Pawłowskiego i Piotra Pustelnika. 
Fundacja zaprasza również na swoje Dni 
Otwarte młodzież i dzieci, które mają 
możliwość w ciekawy sposób spędzić 
czas. Uczestniczą w pierwszej pomocy, 
poznają historię okolicznych zamków, 
obserwują przyrodę, mają okazję do 
wspinaczki po skałkach pod nadzorem 

wykwalifikowanych instruktorów. Dla 
wielu z nich jest to pierwszy kontakt z Ju-
rą Krakowsko - Częstochowską. 

Agnieszka Surma 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice oraz na 
stronie internetowej: www.branice.pl zostały wywieszone dnia 08.06.2016r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego 
na instalację komory lakierniczej” Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 332 obręb Branice przy ul. Żymierskiego 78. 

− zawiadomienie nr BG.6220.4.1.2016.AW z dnia 07.06.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− obwieszczenie nr BG.6220.4.2.2016.AW z dnia 07.06.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

− obwieszczenie nr BG.6220.4.3.2016.AW z dnia 07.06.2016r. o wystąpieniu do organów współdziałających (Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Głubczycach ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia 

Z upoważnienia Wójta Gminy Branice 
                                                            Aneta Kopeczek  

Informujemy, że gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.: 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice 
Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy. 
Celem wdrażania przedsięwzięć zapisanych w Planie jest m.in.: 

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

• Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy. 
W efekcie podjętych obecnie działań Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający: 

⇒ identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie, 

⇒ zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej w tym zadania nieinwestycyjne 
oraz inwestycyjne związane ze: 
• zużyciem energii w budynkach, 

• zużyciem energii w transporcie, 

• produkcją energii na bazie zasobów lokalnych; 

⇒ wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.  

W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwa-
lające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.  

Posiadanie przez gminę tego dokumentu jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków  
zewnętrznych, w tym funduszy europejskich. 

Wykonawcą Planu jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska  Krakowa, www.mafes.com.pl. 

Z upoważnienia Wójta Gminy Branice 
                                                           Aneta Kopeczek 

INFORMACJA  

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu,  
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiechowicach otrzymała nieodpłatnie na rzecz swojej 

jednostki samochód pożarniczy marki Lublin rok produkcji 1999.  
Samochód ten był do chwili obecnej w użytkowaniu Komendy PSP w Głubczycach. 
Dzięki powyższej decyzji, jednostka OSP Wiechowice doczekała się zmiany bardzo 

wyeksploatowanego samochodu pożarniczego marki Żuk z 1976 roku  
(jedynego takiego na naszym terenie), na nowszy model, który pozwoli na bardziej efektywne  

podejmowanie działań ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy. 
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INFORMACJA O PRZETARGACH  
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250  

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

Ozna-
czenie 

(nr 
działki) 
i KW  

Pow. 
 położenie 

Przezna-
czenie w 

planie (P)/
studium 

(S) 

opis Termin 
przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

uwagi 

124 
 
OP1G-
/000185
94/6 

  
0,09000 ha 

Jabłonka (S) teren 
zabudo-
any/ zain-
westowany 

Nieruchomość częściowo 
zabudowana starą stodołą, 
położona w sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych, 
kształt korzystny – regu-
larny wielokąt. Uzbroje-
nie: brak. Dojazd drogą 
brukowaną i polna  

28.06.2016 
godz. 12:00 

9 776,00  
+ VAT wg 
stawki obowią-
zującej na 
dzień sprzeda-
ży  

978,00 zł 
wpłata do 
24.06.2016 

Sprzedaż w for-
mie przetargu ust-
nego  nieograni-
czonego.  

136/2 
 
OP1-
G/00022
699/3  

 
pow. działki 
0,0355 ha; 
pow. zabu-
dowy 65,20 
m²  

Jabłonka 
11 

(S) teren 
zabudo-
wany/ zain-
westowany 

Budynek użytkowy (były 
sklep) posadowiony na 
działce oznaczonej jako 
tereny mieszkaniowe, stan 
techniczny budynku: zły. 
Posiada uzbrojenie tech-
niczne: wodociągowe, 
elektryczne.  

14.07.2016 
godz. 10:00 

10 000,00 zł  
+ VAT 
wg obowiązu-
jącej stawki 

1000,00 zł 
wpłata do 
11.07.2016 

Sprzedaż w for-
mie przetargu ust-
nego  nieograni-
czonego.  

134 
 
OP1-
G/00022
699/3  

  
pow. działki 
0,2131 ha; 
pow. zabu-
dowy 89,30 
m²  

Jabłonka 
21 

(S) teren 
zabudo-
wany/ zain-
westowany 

Budynek mieszkalny jed-
norodzinny, wolnostojący. 
Stan techniczny budynku: 
zł. Posiada uzbrojenie 
techniczne: wodociągowe, 
elektryczne, ogrzewanie 
piecowe. + grunt rolny  
Ps III - nieużytkowany.  

14.07.2016 
godz. 12:00 

20 000,00 zł  
brutto 

2000,00 zł 
wpłata do 
11.07.2016 

Sprzedaż w for-
mie przetargu ust-
nego  nieograni-
czonego.  

230/2 
 
OP1-
G/00024
625/8  

 
0,2000ha 

Niekaza-
nice 

(S) teren 
rolniczej 
przestrzeni 
produkcyj-
nej 

Grunt rolny  RI - 0,1600 
ha i RII – 0,0400 ha. 
Kształt korzystny- regu-
larny wielokąt, lekko po-
chyła, Dojazd do działki 
drogą gruntową.  

15.07.2016 
godz. 10:00 

18 125,00 zł  
brutto 

1850,00 zł 
wpłata do 
12.07.2016 

Sprzedaż w for-
mie przetargu ust-
nego  nieograni-
czonego.  

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Branice 
Wójt Gminy Branice ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego zgodnie z poniższymi danymi: 
1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Branice, pod adresem Branice 48-140, ul. Słowackiego 3  

w terminie 01.07.2016 r. o godz. 8.30. 
3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: w obecności Pana Marka 

Kiszczyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 693 809 270. 
4. Przedmiotem sprzedaży jest Kosiarka rotacyjna Z-105/1 

-cena wywoławcza: 1250,00zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
 Wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 125,00zł.  
 Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 
 Wadium należy wnieść przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Gminy Branice nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0001 
 lub w kasie Urzędu Gminy w Branicach. 
 Do przetargu dopuszczone zostaną wszystkie osoby/podmioty, które spełnią łącznie niżej wskazane warunki: 
1. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym mienia oraz warunkami przetargu i przyjmują je 

bez zastrzeżeń, 
2. osoby fizyczne / reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów lub pełnomocnicy wylegitymują się ważnym dowodem 

tożsamości, a reprezentanci dowodem na umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych podmiotów, zaś pełnomocnicy 
dokumentem pełnomocnictwa, 

3. przedstawią Komisji Przetargowej potwierdzenie wniesienia wadium na rzecz Gminy Branice. 
 Przetarg ustny będzie prowadzony zgodnie z „Regulaminem przetargu” zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta nr 50U/16. 
 Zastrzega się prawo do zmiany warunków przetargu  oraz jego odwołania bez podania przyczyny. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branie, tel. 77 486 8250  
 w godzinach poniedziałek – 7.30 -  17.00, wtorek-czwartek. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00. 
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W maju 2016r. 

Urodzili się 
1. Staszczyszyn Michał - Wysoka. 

2. Górniak Oliwia - Wódka.   

3. Szczepański Kacper - Włodzienin-
Kolonia. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Aneta Banek (Bliszczyce)  
- Michał Kantor (Bliszczyce). 

2. Anna Kądzioła (Włodzienin)  
– Mateusz Motkowicz. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 

1. Wermińska Anna - lat 83, Niekaza-
nice-Kałduny. 

2. Didyłowski Stanisław - lat 69, Wło-
dzienin. 

3. Zapotoczna Maria - lat 73, Branice. 

4. Krutin Andrzej - lat 56, Branice. 

5. Krawczuk Stanisław - lat 85, Ucie-
chowice. 

6. Błachut Jadwiga - lat 59, DPS 
Dzbańce. 

Cześć Ich pamięci ! 
 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6663 mieszkańców,  

w tym 3413 kobiet. 

W maju 2015 r.  
było nas 6737 osób. 

Urząd Gminy przypomina: 

„ZUS czy OFE? Masz wybór- ale tylko do 31 lipca 2016r.” 

 Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2016r. otwarto kolejne okno transferowe. Daje ono 
możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej 
(2,92%) pomiędzy ZUS a OFE. Zasada ogólna stanowi, że składka emerytalna wynosi 
19.52% podstawy wymiaru składek z czego: 
   - ZUS I filar to 12,22% 
   - Subkonto ZUS II filar to 4,38% 
        - OFE II filar to 2,92% - w przypadku posiadania lub zawarcia umowy  
         z OFE, 
        Lub: 
        - ZUS I filar to 12,22% 
        - Subkonto ZUS II filar to  4,38% + 2,92% 
 Decyzję w tym zakresie należy wyrazić poprzez przekazanie do ZUS wypełnionego 
„Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo ze-
widencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych”. Przedmiotowe oświadczenie można przekazać do ZUS: 
        1. osobiście. 
        2. za pośrednictwem Poczty. 
        3. drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych   
             ZUS (PUE). 
4. przy wykorzystaniu urzędomatów. 
 Druki oświadczeń są dostępne: 
        - w placówkach ZUS, 
        - na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług  
           Elektronicznych  (dla posiadaczy aktywnego konta). 
 Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu 
emerytalnego mogą złożyć: 
        - ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie  
           złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niż- 
           szym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz 
        - ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar  
            jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. 
 Po złożeniu oświadczenia o ewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS - pierw-
szą zewidencjonowaną składką będzie ta opłacona za miesiąc, w którym złożone zosta-
nie oświadczenie. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. 
okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. 

                                     Andrzej Maksymowicz 
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego 
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Ogłoszenie 
W celu zapewnienia bezpłatnej opieki POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ  

nad kobietami w Gminie Branice, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie się do  
Przychodni ZDROWIE RODZNY w Branicach i Włodzieninie w celu podpisa-
nia deklaracji przez wszystkie kobiety korzystające ze świadczeń POZ.  

Deklaracja dotyczy całej populacji żeńskiej, niezależnie od wieku, już od 
chwili urodzenia. Zaistniała sytuacja wynika ze zmian personalnych.  

Obecne opiekę będą sprawować położne z Głubczyc:  

Stanisława CISZEK i Joanna WILK. 
Położne środowiskowe 


