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Otwarcie oczyszczalni ścieków w Branicach 
W dniu 20 listopada 2012 roku uroczy-
ście oddaliśmy do użytku oczyszczalnię 
ścieków w Branicach. Może nie jest to du-
ży obiekt, ale dla miejscowości i gminy 
Branice to olbrzymi krok w jej zrównowa-
żonym rozwoju. Wszyscy wiemy, że  
w obliczu stojących przed nami wyzwań 
związanych z ochroną środowiska nie 
można mówić o zrównoważonym rozwoju  
bez oczyszczalni ścieków. 

W uroczystości tej udział wzięli: Pan Ja-
nusz Kamiński doradca Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego ds. gospodarczych, 
przedstawiciele samorządów powiatu  
i gmin ościennych w osobach: Pana Józe-
fa Kozina Starosty Powiatu Głubczyckie-
go, Pana Jana Krówka Burmistrza Głub-
czyc i Pana Józefa Matela Burmistrza 
Kietrza; przedstawiciele wykonawcy  
w osobach: Pana Adama Zając Prezesa 
AZE Zając & Kościółek Spółka Jawna  
z Krakowa - wykonawcy tej inwestycji 
wraz z Panią Elzbietą Sarna - koordynato-
rem budowy i Panem Ryszardem Bieńko - 
kierownikiem budowy oraz Panem Zbi-
gniewem Lenartowicz Prezesem Zarządu 
BUDOMEX z Głubczyc a także Panem 
Tomaszem Kozień - głównym projektan-
tem oczyszczalni ścieków, przedstawicie-
lami firmy, która prowadziła nadzór inwe-

storski nad tą inwestycją w osobach: Pana 
Andrzeja Grochockiego z Firmy SAFA-
GE z Warszawy, Pana Krzysztofa Kawiak 
- koordynatora nadzoru inwestorskiego  
i Panów Witolda Nekanda Trepka oraz 
Pana Józefa Dołęga - inspektorów nadzo-
ru. 

W uroczystości wzięli również: Pan 
Piotr Enenkiel z Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Opolu, Pan Mirosław Paster-

nak - Powiatowy In-
spektor Nadzoru Bu-
dowlanego, przedsta-
wiciele Wydziału Bu-
downictwa w Staro-
stwie Powiatowym  
w Głubczycach w oso-
bach: Pana Marcela 
Głogiewicz - Kierow-
nika Wydziału i Pana 
Zygmunta Pospiszyl. 
Gospodarzy reprezen-
towali: Wójt Gminy, 
Radni Rady Gminy 
Branice na czele z Panem Markiem Szy-
chyńskim Przewodniczącym Rady, Pani 
Anna Kruczek - Kierownik Samorządo-
wego Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Branicach i pracownicy te-
go zakładu 

Ta nowo wybudowana oczyszczalnia 
zapewni skuteczną ochronę środowiska 
naturalnego w naszej gminie. Daje ona 
możliwość oczyszczenia ścieków z Branic 
i z 5 okolicznych miejscowości oraz ście-
ków gromadzonych obecnie w zbiorni-
kach bezodpływowych z terenu całej gmi-
ny. Jednocześnie po ich oczyszczeniu ma-
my możliwość zrzucenia czystej wody do 
rzeki Opawy. Oczyszczalnia ta spełnia 
normy oraz wymogi prawa w zakresie 
ochrony środowiska obowiązujące w na-
szym kraju i na terenie Unii Europejskiej. 
Oddana do użytku oczyszczalnia, zastępu-
je istniejącą do tej pory w bezpośrednim 
sąsiedztwie obecnej, wyeksploatowaną 
już po 40-letniej pracy oczyszczalnię ście-
ków, która nie spełniała parametrów tech-
nicznych przewidzianych obecnie dla tego 
typu obiektów. 

Projekt oczyszczalni powstał w grudniu 
2009 roku dzięki staraniom władz gminy 
poprzedniej kadencji, która też uzyskała 
akceptację dla złożonego wniosku aplika-
cyjnego po środki unijne - za co należą się 
podziękowania Panu Józefowi Małek 
Wójtowi Gminy i Radnym Rady Gminy 

poprzedniej kadencji. Sam proces budowy 
oczyszczalni rozpoczął się od podpisania 
umowy z wykonawcą w październiku 
2011 roku. Prace zakończono przed prze-
widywanym terminem, który był ustalony 
na grudzień 2012 r. W tym miejscu chcia-
łabym skierować słowa uznania dla wyko-
nawcy Pana Adama Zając z AZE Zając  
i Kościółek Spółka Jawna z Krakowa oraz 
firm z nim współpracujących, za pełen 
profesjonalizm i sprawność realizacji tej 
inwestycji mimo początkowych proble-
mów z utrzymaniem przyjętego harmono-
gramu realizacji. Dziękuję kierownikowi 
budowy Panu Ryszardowi Bieńko i Pani 
Eli Sarna za koordynację prac na budowie 
oraz bardzo dziękuję Koordynatorowi 
Nadzoru Inwestorskiego Panu Krzyszto-
fowi Kawiak z Firmy SAFAGE w War-
szawie za nadzór nad prawidłowością wy-
konywania prac budowlanych.  

Całkowity koszt tej inwestycji łącznie  
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z zakupem ciągnika rolniczego z wozem 
asenizacyjnym to kwota - 5 679 451,59 
złotych brutto.  

Gminy Branice nie byłoby stać na tego 
typu inwestycję we własnym zakresie, to-
też oczyszczalnia ścieków została zreali-
zowana przy wsparciu środków z Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania 3.2.1 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013 - skąd otrzymamy dofinanso-
wanie w wysokości 75% wartości inwe-
stycji netto czyli 3 496 080,24 złotych . 

Oczyszczalnia ta ma docelową wydaj-
ność 1.070m3/d i w chwili obecnej nie 
wykorzystuje swojej pełnej mocy. Zasto-
sowana technologia pozwoli na dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej do osią-
gnięcia założeń przyjętych dla utworzonej 
w 2007 roku tzw. AGLOMERACJI BRA-
NICE oraz na przyjmowanie ścieków do-
wożonych z terenów nieobjętych tą Aglo-
meracją. 

Jest to, i będzie jedyna oczyszczalnia 
ścieków w naszej gminie. W pozostałych 
miejscowościach gminy poza Aglomera-
cją planuje się budowę indywidualnych 
lub zbiorowych oczyszczalni ekologicz-
nych. Decyzja o budowie oczyszczalni, 
którą podjęliśmy wspólnie z Radnymi, za-
równo byłej jak i obecnej kadencji była 
trafna. Efekt ekologiczny został osiągnię-
ty. Duże uznanie należy się Radnym za to, 
że nie boją się trudnych wyzwań i mimo 

że budżet naszej 
G m i n y  j e s t 
skromny, udało 
się pokonać ten 
trudny etap.  
Oczyszczalnia ta 
to kolejne działa-
nie z wyznaczo-
nych przez Gminę 
Branice zamie-
rzeń związanych  
z ochroną środo-
wiska. Wcześniej 
wybudowano sieć 

kanalizacyjną w Lewicach i Michałkowi-
cach z odtransportowaniem ścieków do 
Branic.  

Przed nami jed-
nak największe 
wyzwanie tj. ska-
nalizowanie miej-
scowości Branice. 
Już opracowuje-
my dokumentację 
na nową sieć ka-
nalizacji sanitar-
nej, planując po-
zostawienie obec-
nej, szczątkowej 
sieci jako kanali-
zację burzową. 
Dalej czekają nas 
działania związa-
ne ze skanalizowaniem pozostałych 3 
miejscowości tak, aby spełnić wymogi 
określone dla funkcjonowania Aglomera-
cji Branice. Na te przedsięwzięcia chcemy 
aplikować po środki z Unii Europejskiej 
w nowym rozdaniu na lata 2014-2020. 

Jestem przekonana, że będzie to możli-
we, dzięki wielu osobom które podejmą 
przychylne dla Gminy decyzje tak, aby 
środowisko naturalne w Branicach i okoli-
cach było zdrowsze, bezpieczniejsze  
i piękniejsze. 

Bardzo się cieszę, że tę inwestycję jako 
jedną z najważniejszych inwestycji infra-
strukturalnych w naszej gminie, oddali-
śmy do użytku i jeszcze raz dziękuję 

wszystkim, którzy przyczynili się do wy-
budowania tego obiektu. Szczególne sło-
wa podziękowania za pomoc finansową 
oraz wsparcie kieruję do Pana Marszałka 
Józefa Sebesty i Zarządu Województwa 
Opolskiego oraz Pani Kariny Bedrunka 
Dyrektora Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych i jednocześnie 
p.o. Dyrektora Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jej z-cy 
Pana Tomasza Karaczyn, a także za ich 
pośrednictwem pracownikom Departa-
mentu PROW. Dziękuję również Panu 
Zbigniewowi Figas Prezesowi Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Opolu za środki finansowe na 
wyprzedzające finansowanie tej inwesty-
cji oraz pożyczkę. Przy tej okazji chcę po-
dziękować Panu Prezesowi Figas za do-
tychczasową współpracę na innych płasz-
czyznach. Mam tu na myśli; rekultywację 
wysypiska śmieci w 2011 roku, termomo-
dernizację budynku administracyjnego 
Urzędu w roku bieżącym, czy też plano-
waną do realizacji w przyszłym roku ter-
momodernizację budynku Szkoły Podsta-
wowej we Włodzieninie.  

Słowa podziękowania należą się Rad-
nym Rady Gminy Branice obecnej kaden-
cji, którzy rozumiejąc potrzebę wykonania 

tej inwestycji uchwalili środki finansowe 
na jej realizację. 

Nie można także zapomnieć o zaangażo-
waniu Pani Anny Kruczek Kierownika 
Samorządowego Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej w Branicach za 
jej bardzo duży nakład pracy. To ona była 
w imieniu Gminy Branice osobą odpowie-
dzialną za tę inwestycję.  

Dziękuję pracownikom tego Zakładu 
Budżetowego oraz pracownikom Urzędu 
Gminy Branice, którzy współuczestniczyli 
w realizacji tego projektu. Jest to nasz 
wspólny sukces. 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 
OD DNIA 20 LISTOPADA DO DNIA 17 GRUDNIA 2012 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Podpisałam Akt Notarialny na zamianę działek pomiędzy Gminą a Państwem Semmler w Branicach. 

2. Podpisałam aneks do umowy po sprawdzonej już przez PROW procedurze przetargowej na dofinansowanie z UE projektu 
pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzienin”. Obecnie składamy wniosek o płatność za ten przeprowadzony 
w 2011 roku remont. 

3. Spotkałam się z Prezesem PKS Głubczyce w sprawie planu przedmiotowo-finansowego na przewóz młodzieży szkolnej  
w 2013 roku. 

4. Spotkałam się z Dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych w sprawach realizacji przewozów młodzieży szkolnej, 
budżetu na 2013r. oraz organizacji przyszłorocznych ferii zimowych, 

5. Spotkałam się z Prezesami naszych Klubów Sportowych w sprawie finansowania ich działalności. 

6. Przeprowadzono w każdej miejscowości konsultacje w sprawie weryfikacji dróg śródpolnych całkowicie lub częściowo za-
oranych. 

INWESTYCJE I REMONTY:  
1. W dniu 20 listopada 2012r. uroczyście oddano oczyszczalnię ścieków w Branicach do użytku. Koszt inwestycji brutto to 

kwota Całkowity koszt tej inwestycji łącznie z zakupem ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym to kwota – 
4.617.440,32 złotych netto na co otrzymaliśmy 3.496.080,24 złotych z Unii Europejskiej. 

2. Przebudowano ciągi komunikacyjne do budynku Urzędu Gminy i do Gabinetu Rehabilitacyjnego wraz z budową podjazdu 
dla niepełnosprawnych od strony ulicy Słowackiego oraz obniżeniem chodnika i krawężnika od strony przejścia dla pieszych 
przy ul. Żymierskiego. 

3. Zakończyliśmy malowanie obiektu tzw. „stodoła” w Branicach wraz z montażem śniegołapów na całej długości dachu. 
4. Wspólnie z Przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dokonaliśmy przeglądu stanu technicznego chodników 

w Branicach oraz zagrożeń w miejscowości Niekazanice odnośnie zgłaszanych przez nas koniecznych inwestycji i remontów 
przy drodze wojewódzkiej w obrębie wsi Niekazanice i Branice. 

5. Zorganizowaliśmy konsultacje w sprawie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w Branicach. W spotkaniu udział 
wzięli Radni Rady Gminy z Branic, Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej oraz część mieszkańców Branic. 

6. Zorganizowaliśmy kolejną już Radę Budowy w zakresie opóźnień w realizacji harmonogramu prac na budynku po byłym 
żłobku w Branicach.  

7. Wykonaliśmy odcinek drogi tłuczniowej w Branicach k/Państwa Ball i Kowalski. 

8. Wykonaliśmy kryty kolektor burzowy w Lewicach przy posesji Państwa Poźniak. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w Starostwie Powiatowym w spotkaniach dotyczącym. m.in: 

− obniżenia kosztów zakupu za energię elektryczną, 

− debaty na temat funkcjonowania służby zdrowia 
2. Uczestniczyłam w uroczystościach związanych z obchodami Święta Pracownika Socjalnego w Rogożanach i Gołuszowi-

cach. 
3. Uczestniczyłam w spotkaniu z Premierem RP zorganizowanym przez Marszalka Województwa Opolskiego. 
4. Uczestniczyłam w zebraniu wiejskim w Wysokiej dotyczącym. wyboru nowego sołtysa tej wsi.. 
5. Spotkałam się młodzieżą wsi Lewice w sprawie  zagospodarowania pomieszczeń nad przedszkolem. 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 

INFORMACJA DLA MIESZKA ŃCÓW GMINY BRANICE 
1. Informuję, że w miesiącach: od listopada 2012 roku do marca 2013 roku w miejscowości Branice będą dokonywane uzgodnienia 

dotyczące przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do nieruchomości w ramach opracowywanej dokumentacji projekto-
wej. 

− uzgodnienia będą prowadzone przez pracowników Pracowni projektowania i Nadzoru DRO-INASTAL Kazimierz Strzelczyk  
ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów.  

− prosimy o udostępnienie posesji pracownikom tej Firmy, posiadającym potwierdzenia wystawione przez Urząd Gminy w Brani-
cach. 

2. Informujemy rolników Gminy Branice, że rozpoczęliśmy postępowanie likwidacyjne całkowicie zaoranych dróg gminnych dojaz-
dowych do pól. Do wszystkich właścicieli działek przylegających do tych dróg Urząd Gminy w Branicach będzie wysyłał zawia-
domienie o wypowiedzenie się w tej sprawie w terminie do 31 stycznia 2013 roku. 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Nowe oblicze szpitala w Branicach 
Szpital Branice ży-

je, co widać po pra-
cach, które trwają na 
jego terenie. Aktual-
nie zakończono ter-
momodernizację pa-
wilonu „B”, która 
mogła być realizowa-
na dzięki współfinan-
sowaniu w formie do-
tacji przez Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w War-
szawie w ramach Sys-
temu Zielonych Inwe-
stycji. Przeprowadzo-
na termomodernizacja 
wpłynie na zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej, poprawi komfort leczenia pa-
cjentów oraz, co nie mniej ważne, wy-
gląd zewnętrzny budynku. 

Oprócz termomodernizacji aktualnie na 
ukończeniu jest remont pawilonu „K” 
prowadzony jest jako zadanie 
„Zagospodarowanie pawilonu K w Szpi-
talu w Branicach”. Remont ten realizo-
wany jest w ramach działania 
„Zagospodarowanie terenów zdegrado-
wanych” i współfinansowane przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu Samorządu Województwa 
Opolskiego w Ramach Programu Opera-

cyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013.  

Informacje te zawarte są rów-
nież na tablicach rozmieszczo-
nych obok remontowanych 
obiektów. 

   Dofinansowanie Projektu 
przez Unię Europejską wynosi 
nie więcej niż 75,13%, a przez 
Szpital jako środki własne co 
najmniej 24,87% kwoty całko-
witych wydatków kwalifiko-
wanych. 

 

  Lenartowicz Władysław 

Przemarsz dzików przez Bliszczyce 
w Dniu Niepodległości 

11 listopada mieszkańcy Bliszczyc zapamiętają nie 
tylko marsze w stolicy Warszawie, ale przede wszyst-
kim - przemarsz dzików przez ich miejscowość. Około 
50 dorodnych dzików, w wielkim popłochu, wtargnęło 
do kilkunastu gospodarstw. Niszczyły wszystko co na-
potkały po drodze. Przebiegły przez mój ogród, nisz-
cząc ogrodzenie, pokonały staw, rzekę młynówkę, na-
stępnie rozbiegły się po całej miejscowości. W kilku 
posesjach podobnie zrujnowały ogrodzenia, uszkodziły 
samochód, altankę itp. Mogło dojść do tragedii! Dzieci 
wraz z rodzicami, spacerowały ulicami wśród grasują-
cych zwierząt. To, że żaden z dzików nie staranował ni-
kogo z przechodniów, to istny cud! 

Dzieci po tym horrorze i nieprzespanych nocach, bę-
dą miały co opowiadać przez kilkanaście lat. Było to 
niesamowite wydarzenia w ich życiu. Niektóre osoby 
prawie że otarły się o biegnące na oślep zwierzęta. 
Przekonały się jak ogromne i niebezpieczne są wystra-
szone dziki, pozbawione swojego naturalnego środowi-
ska. 

„Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre 
kły..”  Szkoda że sprawcy tego zdarzenia – myśliwi, ba-
wiąc się w polowanie (zabijanie zwierzyny), nie potra-
fili należycie się do niego przygotować. 

Stanisław Pleśniak 

Ekologia w naszej szkole 
W dniach od 29 października do 9 

listopada br. w Zespole Gimnazjalno 
– Szkolnym w Branicach odbyła się 
już po raz dwunasty wielka zbiórka 
makulatury. I tym razem nasza szko-
ła okazała się bardzo skuteczna  
w zbieraniu surowców wtórnych.  
W tym roku udało się zebrać ponad 
9 ton makulatury, która została do-
starczona do Zakładów Papierni-
czych w Głuchołazach. W zamian za 
nią szkoła otrzymała najpotrzebniej-
sze materiały papiernicze. 

Klasy, które zebrały największą 
ilość surowca, to: w szkole podsta-
wowej klasa III A z wychowawcą 
Panią Marią Małek – 1570 kg, a w gimnazjum klasa I C z wychowawcą 
Romanem Szpakiem – 830 kg.  
 W sumie od 2001 roku zebranych zostało w naszej szkole ponad 118 
ton makulatury, co - mamy nadzieję - uratowało pokaźną połać lasu 
przed wycięciem. 
 Wielkie podziękowania należą się Panu Mieczysławowi Lenartowiczo-
wi, głównemu organizatorowi tej bardzo dobrej i potrzebnej akcji, oraz 
wielkiemu przyjacielowi szkoły, Panu Ryszardowi Ozdobie, który po raz 
kolejny zgodził się za darmo przewieść zebraną przez młodzież makula-
turę do zakładów papierniczych. 

Opiekun SU - Łukasz Kędzierski 
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Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, najlepsi nauczyciele i pracownicy 
oświaty nagradzani są za wyróżniającą się 
pracę nagrodami i odznaczeniami nadawa-
nymi przez władze oświatowe. 

W tym roku wśród wyróżnionych znala-
zło się pięciu nauczycieli z naszej gminy. 

Resortowe odznaczenia, Medale Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi dla oświa-
ty i wychowania nadawane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej otrzymali:  
− Edward Czyszczoń – ZGS Branice,  
− Tadeusz Krupa – ZGS Branice, 
− Bożena  Lewandowska – SP Włodzienin, 
− Jadwiga Sepioło – SP Włodzienin, 
− Lidia Szpak - ZGS Branice.  

Odznaczenia wręczyła osobiście Opolska Kurator Oświaty pani Halina Bilik na uroczystości wojewódzkiej, która w tym roku zo-
stała zorganizowana w Prószkowie. 

Nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowymi osobistym. 
Teresa Jajdelska  

Odznaczenie dla nauczycieli z Gminy Branice 

Gmina w Branicach, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom rodziców, od września 
tego roku utworzyła żłobek przy Przed-
szkolu Publicznym w Branicach. Oddział 
ten posiada 15 miejsc. 

Najmłodsze pociechy szybko zaadopto-
wały się w nowym otoczeniu. Uczęszcza-
jąc do żłobka nabywają nowych umiejęt-
ności i szybko stają się samodzielne. Prze-
bywanie w grupie rówieśników sprawia 
również, że uczą się nawiązywania kon-
taktów. Dzięki umiejscowieniu żłobka  
w budynku przedszkola, dzieci bez pro-
blemu przejdą do następnej grupy wieko-
wej, ponieważ znają już pomieszczenia, 
strukturę przedszkola oraz personel. 

Nauczyciele Przedszkola Publicznego  
w Branicach z oddziałami zamiejscowymi 
w Wysokiej i Bliszczycach dbają, by czas 
w przedszkolu nie był spędzany monoton-
nie. Szukają więc różnych atrakcji w celu 
urozmaicenia zajęć. Tak więc zamiast pa-
sowania na przedszkolaka w formie wy-

stępów artystycznych dzieci, zostały zor-
ganizowane zajęcia otwarte dla rodziców. 
Dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą 
i umiejętnościami, jakie nabyły do tej po-
ry. Dzięki temu rodzice osobiście mogli 

zaobserwo-
wać w jaki 
sposób na-
u c z y c i e l k i 
prowadzą za-
jęcia z dzieć-
mi oraz jaki-
mi metodami 
realizują tre-
ści podstawy 
p r o g r a mo -
wej. A na za-
k oń c z e n i e 
rodzice wraz 
z pociechami 
w y k o n a l i 
smaczne so-
wy z mar-

chewkowych muffin, które upiekły dzieci 
dzień wcześniej w czasie zajęć . 

22 listopada przedszkolaki wraz z ró-
wieśnikami z oddziałów zamiejscowych 
pojechały na wycieczkę Domu Kultury  
w Głubczycach na przedstawienie Wilki  
i Zając. Mali widzowie z wielkim zainte-
resowaniem i radością oglądali spektakl. 
Mieli również okazję spotkania z aktora-
mi. Dostarczyło im to wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Wycieczka do teatru miała 
także na celu utrwalenie zasad kulturalne-
go zachowania się w teatrze oraz bez-
piecznego korzystania ze środków trans-
portu. 

Co roku dzieciom organizowane są An-
drzejki, jednak w tym roku miały one inny 
charakter. 

Uroku zabawie dodały wróżki, za które 
przebrały się nauczycielki. Nie zabrakło 
czarodziejskich kul, świecących różdżek 
oraz zaczarowanych skrzyń z wróżbami. 
Wspaniała zabawa dostarczyła najmłod-
szym wielu emocji i przeżyć. Była to rów-
nież doskonała okazja do rozbudzenia  
w dzieciach ciekawości i chęci poznania 
różnych tradycji. 

Spotkania z Mikołajem za każdym ra-
zem są inaczej organizowane w przed-
szkolu. W ubiegłym roku dzieci odwiedził 
czarodziej, który jako wysłannik Mikołaja 
wprowadził je w świat czarów i iluzji.  
W tym roku do przedszkola osobiście za-
witał Święty Mikołaj. Każda grupa zapre-
zentowała przed nim swoje umiejętności 
wokalne. Mikołaj opowiadał o swojej kra-
inie, jak również odpowiadał na pytania 
przedszkolaków. Następnie rozdał prezen-
ty wszystkim dzieciom, poprosił, aby były 
grzeczne i obiecał, że spotka się z nimi za 
rok. 

14 grudnia w WDK dzieci przedstawią 
Jasełka. Przybędą na nie rodzice oraz za-
proszeni goście, wśród nich Pani Wójt, 
Radni, Dyrektorzy Placówek Oświato-
wych oraz Panie ze Stowarzyszenia Brani-
czanek.. 

Zdrowych Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowe-
go Roku dzieciom, rodzicom i ich ro-
dzinom składa dyrekcja, grono peda-
gogiczne oraz personel Przedszkola 
Publicznego w Branicach z oddziała-
mi zamiejscowymi. 

 Liliana Szklarska  
nauczyciel Publicznego Przedszkola  

w Branicach 

Z życia najmłodszych mieszkańców Branic 
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W plebiscycie na najlepszego ucznia – 
sportowca powiatu głubczyckiego roku 
szkolnego 2011- 2012 pierwsze miejsce 
zajęła uczennica ZGS w Branicach Moni-
ka Jaskółka. Nie tylko sukcesy sportowe 
były brane pod uwagę. Uczniowie musieli 
się również wyróżniać w nauce.  

Największym sportowym sukcesem by-
ło zdobycie wraz z drużyną - srebrnego 
medalu Mistrzostw Polski Szkół Gim-
nazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt. 
Przepustką do udziału w Mistrzostwach 
Polski było pokonanie rozgrywek na wie-
lu szczeblach. I tak od jesieni ubiegłego 
roku do czerwca tego roku drużyna zdo-
była: 
− I miejsce w Powiatowej Lidze Halowej 

Piłki Nożnej, 
− I miejsce w Ćwierćfinale Województwa 

w Halowej Piłce Nożnej, 
− I miejsce w Półfinale Województwa  

w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, 
− I miejsce (złoty medal) w Finale Woje-

wódzkim Halowej 
Piłki Nożnej Dziew-
cząt. 
Monika jest członki-

nią Kadry Narodowej 
w Piłce Nożnej U-17. 
Brała udział w turnieju 
k w a l i f i k a c y j n y m  
(w Norwegii) do Mi-
strzostw Europy. 

Do osiągnięć uczen-
nicy zaliczyć również 
należy zdobycie IV 
miejsca w Finale Wo-
jewódzkim Unihokeja 
Dziewcząt. Opiekuna-
mi – trenerami sporto-
wymi Moniki Jaskółki 
podczas edukacj i  
w gimnazjum byli 
Edward Czyszczoń – 
piłka nożna, Joanna Książek – unihokej. 

Uczennica otrzymała z tego tytułu na-
grodę rzeczową ufundowana przez Wójta 

Gminy Branice, Panią Marię Krompiec.  

Teresa Jajdelska 

Monika Jaskółka – sportowcem powiatu 

Św. Mikołaj zawitał do Bliszczyc 
Każdego roku 6 grudnia dzieci i dorośli tęsknią za Mikołajem. 

Nas w Bliszczycach odwiedził ten miły gość z długą siwą brodą 
i wielkim worem prezen-
tów. W sali WDK w 
Bliszczycach zebrały się 
wszystkie dzieci aby 
przywitać Mikołaja krót-
kim programem arty-
stycznym. Następnie Mi-
kołaj siedząc przy pięknie 
ustrojonej choince obda-
rował dzieci prezentami. 
Były też pląsy, wspólne 
zabawy z Mikołajem  
i mały poczęstunek dla 
wszystkich. W przygoto-

wanie spotkania z Mikołajem zaangażowały się panie z Koła 
Gospodyń, pani Sołtys i Rada Sołecka. Bardzo dziękujemy 
wszystkim sponsorom, którzy nas wsparli. Organizatorzy zad-
bali aby ten dzień był dla każdego dziecka najszczęśliwszym. 
Bo czego się nie robi dla szczęścia i radości dziecka. 

Bogumiła Cykowska 

Siatkarskie emocje w Branicach 
W dniu 7 grudnia 2012 r. w hali gimnazjum odbył się IX Tur-

niej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. W turnieju tradycyjnie 
uczestniczyły drużyny rodziców, nauczycieli i uczniów. Punktu-
alnie o godz. 1600 pani dyrektor Teresa Jajdelska otworzyła tur-
niej. Pierwszy mecz rozegrany pomiędzy drużynami rodziców  
i uczniów zakończył się zwycięstwem rodziców 2:0. W kolej-
nym spotkaniu zmierzyły się drużyny nauczycieli i uczniów. 
Uczniowie dzielnie walczyli i zdołali „urwać” jednego seta swo-
im nauczycielom, niestety w ostatecznie przegrali 1:2. Ostatnie 
spotkanie pomiędzy rodzicami i nauczycielami miało wyłonić 
zwycięzcę turnieju. Lepsi okazali się rodzice, którzy na rok zdo-
byli puchar, drugie miejsce zajęli nauczyciele, a trzecie ucznio-
wie. 
Drużyny grały w składach: 
Rodzice: Atłachowicz Maciej, Gołuchowski Grzegorz, Czepczor 
Marek, Kawulok Bartłomiej, Sanocki Sylwester, Sipel Tadeusz. 
Nauczyciele: Książek Joanna, Kędzierski Łukasz, Czyszczoń 
Edward, Lenartowicz Mieczysław, Wiecha Piotr, Pleśniak Bar-
tłomiej. 
Uczniowie: Olejnik Sandra, Kozakiewicz Agnieszka, Malinow-
ski Marek, Malinowski Marcin, Adamski Kacper, Stopyra Ba-
trosz, Giec Przemysław, Czepczor Kajetan. 

Joanna Książek 
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W listopadzie 2012r. 

Urodzili się 
1. Walecka Milena – Dzierżkowice. 
2. Tworkowska Lena – Bliszczyce. 

3. Pawluś Oliwia – Dzbańce-Osiedle. 

4. Koziura Filip – Branice. 
5. Ziomko Maja - Wysoka. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Lehun Marcin (Branice) – Bawoł Ilona 
(Dzbańce-Osiedle). 

2. Pocentajło Anna (Włodzienin) – Rząsa 
Marcin (Maciowakrze). 

Wielu szczęśliwych  
        wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Zdziebko Zenona - lat 72 Branice. 

2. Gawłowska Stanisława - lat. 79 Wło-
dzienin. 

3. Szubryt Katarzyna - lat 88 Dzierżkowi-
ce. 

4. Węglarz Katarzyna - lat 83 Bliszczyce. 

5. Kokoszka Genowefa - lat 87 Włodzie-
nin-Kolonia. 

6. Czepczor Józef - lat 71 Branice. 

7. Bratosiewicz Kazimiera - lat 64 Nieka-
zanice. 

8. Szelepa Zofia - lat 72 Jędrychowice. 

9. Didek Stefan - lat 86 Michałkowice. 

10. Bezkorowajny Stefan - lat 80 Branice. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6939 mieszkańców,  
w tym 3562 kobiet. 

W listopadzie 2011 r. było nas  
7018 osób. 

UWAGA  

W dniu 18, 19, 20 grudnia 2012 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka  
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci). 

Zbiórce podlegają przedmioty: LODÓWKI, ZAMRA ŻARKI,  
DUŻY I MAŁY SPRZ ĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, 

SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY. 
Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE I WIEL-

KOGABARYTOWE, SUROWCE WTÓRNE, OPONY I GRUZ  
nie będą odbierane!!! 

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na pouczenie mieszkańców 
aby urządzenia elektryczne i elektroniczne były kompletne,  

nie poddane uprzedniemu demontażowi. 

Zbiórka odbywać się będzie sprzed posesji w miejscach dostępnych dla 
transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające 
odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin 

zbiórki lub w dniu zbiórki do godz. 700  rano. 
PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓ ŹNIEJ  

NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!! 

Zbiórka w miejscowościach: 

18.12.2012 - od 7 rano.  
WŁODZIENIN - KOLONIA  

LEWICE 
BLISZCZYCE 

MICHAŁKOWICE 
BRANICE  

BOBOLUSZKI  
WYSOKA  

19.12.2012 r. – od 7 rano.  
WŁODZIENIN  

JĘDRYCHOWICE  
DZBAŃCE 

DZBAŃCE - OSIEDLE 
POSUCICE 

WÓDKA  
NIEKAZANICE z przysiółkiem NIEKAZANICE-KAŁDUNY 

20.12.2012 r. – od 7 rano.  
GRÓDCZANY  
JAKUBOWICE 

JABŁONKA  
TURKÓW  

UCIECHOWICE  
WIECHOWICE  

DZIERŻKOWICE 


