
Informator Branicki  

  

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE    ISSN   1733-6821 

 

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 

 ROK 17   NUMER 2/2018 (157)                                                     LUTY 2018 



Informator Branicki  

2 

Remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy  

Spotkanie z Sołtysami 

W miesiącu grudniu 2017 r. zakończył się remont sali konfe-
rencyjnej w budynku Urzędu Gminy. Sala ta pełni również 
funkcję sali ślubów. 

Zakres przeprowadzonych robót obejmował: wykonanie pod-
wieszanego sufitu wraz z dociepleniem, wyrównanie ścian i po-
łożenie gładzi gipsowych, wykonanie nowej instalacji CO, cy-
klinowanie parkietu, wymianę drzwi wejściowych, położenie fo-
totapety, wymianę oświetlenia oraz wyposażenia sali. Zamonto-
wany został również profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz sta-
cjonarny system do prezentacji video. Odnowienie podłogi i wy-
konanie instalacji CO wykonali lokalni przedsiębiorcy, nato-
miast pozostałe prace został wykonany przez pracowników 
Urzędu Gminy, którzy tworzą tzw. gminną grupę remontową. 

Redakcja 

5 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spo-
tkanie z Sołtysami z terenu gminy Branice. Po rozpoczęciu ze-
brania Wójt Gminy Branice Sebastian Baca przedstawił Sołty-
som propozycję organizacji prac porządkowych w sołectwach. 
Po przeprowadzonej dyskusji Wójt Gminy omówił plany inwe-
stycyjne w poszczególnych miejscowościach, a następnie był 
czas na zadawanie pytań i luźne rozmowy. 

Dziękujemy Sołtysom za liczne przybycie. 
Redakcja 
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21 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Gródczanach od-
była się już III Biesiada 50+ dla osób powyżej 50 roku życia, na 
której bawiło się ok. 130 osób. Wodzireje zabawiali naszych 
biesiadników - po śląsku i po góralsku, a i sami biesiadnicy po 
włożeniu góralskich strojów „dawali czadu” nie gorzej od pro-
wadzących zabawy.  

Tańcom i zabawie nie było końca… Jedno jest pewne - osoby 
biorące udział w imprezie potrafią się bawić, a kondycji to 
„Seniorom 50+” większość z nas może pozazdrościć. A dla 
tych, którzy w przyszłym roku przyjdą po raz pierwszy mamy 
wyzwanie - mają do przebicia Pana Janka, który wychodząc ja-
ko jedna z ostatnich dwóch par z sali, powiedział, że był na bie-
siadzie po raz pierwszy, to musi wyjść jako ostatni.  

W imieniu Wójta Gminy Branice oraz pracowników urzędu 
zajmujących się organizacją biesiady, wyrażamy nadzieję, że 
impreza była udana i bawili się Państwo co najmniej tak dobrze 
jak w poprzednich latach, bo biesiada niewątpliwie wpisała się 
już w kalendarz imprez w naszej gminie i będzie kontynuowana 
w kolejnych latach. 

Pracownicy UG są otwarci na wszelkie propozycje i chętnie 
skorzystają z doświadczenia i wiedzy mieszkańców gminy 50+ 
przy konstruowaniu szerszej oferty dla Naszych Aktywnych Se-
niorów. Propozycje wszelkich działań kulturalnych czy sporto-
wych (nie tylko dla seniorów), których potrzebę organizacji Pań-
stwo widzicie w Gminie Branice, można składać osobiście w se-
kretariacie Urzędu Gminy w Branicach lub w pok. nr 16 albo  
e-mailowo na adres: beata.nowak@branice.pl. 

Redakcja 

Biesiada 50+ 
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Kościół w Jędrychowicach - historia i współczesność 
Miejscowość Jędrychowice (cz. Jindřichovice, niem. Henner-

witz) powstała prawdopodobnie w XIII wieku, gdzie początko-
wo zbudowany był tzw. folwark polowy, który miał należeć do 
Włodzienina, gdyż przed i po reformacji należał do tamtejszej 
parafii. 

Od 1672 roku wieś należała do Szpitala Ducha Świętego w 
Krnowie. Wg metryki dekanalnej kościół w Jędrychowicach był 
bardzo zaniedbany i mały, nie ma ani zakrystii ani paramentów. 

Budowa kościoła musiała nastąpić przed rokiem 1608, ponie-
waż do dnia dzisiejszego zachował się na wieży kościoła duży 
dzwon odlany właśnie w tym roku w Nysie przez Schrauba. Ten 
kościół początkowo był bez wieży, a wejście do kościoła od 
strony głównej ulicy (obecnie patrząc na front kościoła po pra-
wej stronie), gdzie po roku 1672 był cmentarz wydzielony dla 
mieszkańców wioski Dzbańce niezależącej do Jędrychowic.  
Ta świątynia przetrwała do połowy XIX wieku.  

Do 1801 roku Jędrychowice podlegały parafii Włodzienin,  
a następnie do parafii Posucice.  

Mały kościołek w Jedrychowicach był w tym czasie niewy-
starczający dla coraz większej liczby wiernych (396 katolików). 
Posiadał ufundowany przez dobrodziejów w 1818 roku tylko je-
den ołtarz, ambonę, zepsuty pozytyw, srebny kielich i dwa 
dzwony na wieży.  

W roku 1848 podjęto decyzję o zburzeniu kościoła ze względu 
na jego fatalny stan i decyzję tą zrealizowano w roku 1857. Na 
jego miejsce od kwietnia do września 1869 roku zbudowano no-
wy, częściowo na koszt emerytowanego proboszcza z Bliszczyc 
A. Rissmanna, a głównym fundatorem był właściciel majątku 
rycerskiego Franz Opiptz. Prace budowlane wspierała również 
ówczesna gmina.  

Kościół ten pierwotnie był pokryty łupkiem. Posiadał jeden oł-
tarz i ambonę, które zachowały się w kościele do dnia dzisiej-
szego. Obraz ołtarza przedstawiający Wniebowstąpienie Pańskie 
został namalowany w roku 1819 przez malarza Krause i był da-
rem proboszcza z Dzierżoniowa ks. Krischlera. Ołtarz boczny, 
który nie przetrwał do czasów współczesnych był pod wezwa-
niem Matki Boskiej. W roku 1860 zakupiono Drogę Krzyżowa, 
którą można podziwiać również obecnie, a w roku 1888 wieża 
kościoła otrzymała zegar.  

Wybudowana ponad 150 lat temu świątynie służy do dziś 
mieszkańcom Jedrychowic, choć w marcu 1945 roku uległa 
znacznemu zniszczeniu i od tamtych tragicznych wydarzeń wy-
maga ciągłego remontu. W czasie działań wojennych została 

zniszczona wieża kościoła 
wraz z jej hełmem oraz 
pokrycie dachowe. Już na 
wiosnę 1945 roku rozpo-
częto prace naprawcze. 
Wieżę, której część była 
zburzona na nowo wymu-
rowano i wraz z dachem 
na początek pokryto sło-
mą. Brak środków finan-
sowych nie pozwolił na 
odbudowę hełmu kościoła. 
Następnie podjęto decyzję 
o pokryciu dachu blachą,  
a na samej wieży zrobiono 
konstrukcję w formie stoż-
ka i pokryto papą i blachą, 
umieszczono tam również 
żelazny krzyż.  

W następnych latach dokonywano jedynie niezbędnych na-
praw i modernizacji pozwalających na utrzymanie w dobrym 
stanie konstrukcji kościoła. 

W roku 2012 wymieniono główne drzwi wejściowe których 
fundatorem była rodzina Kot, oraz drzwi wejściowe na chór 
ufundowane przez rodzinę Maćkowiak. 

Najważniejszą inwestycją ostatnich lat była odbudowa hełmu 
wieży kościoła. W tym celu na początku 2000 roku powstał ko-
mitet odbudowy hełmu wieży kościoła składający się z człon-
ków Rady Parafialnej z tej miejscowości. W skład komitetu we-
szli: Bolesław Kot, Adam Wojtuś, Kajetan Madera oraz Paweł 
Żłobicki. Za zgodą ówczesnego proboszcza, ks. Andrzeja Góry 
rozpoczęła się comiesięczna zbiórka na ten właśnie cel, a sami 
mieszkańcy Jędrychowic wykazali się dużą ofiarnością. 

Wieża z prowizorycznym pokryciem 

Hełm wieży przygotowany do podniesienia 

Kolejne etapy podnoszenia i montażu hełmu wieży 
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W roku 2014 została 
wykonana dokumen-
tacja, a dwa lata póź-
niej w sierpniu 2016 
rozpoczęły się prace 
przy odbudowie heł-
mu wieży kościoła. 
Trwały one ponad rok 
czasu i zakończyły się 
nie tylko umieszcze-
niem nowego mie-
dzianego hełmu na 
swoim dawnym miej-
scu w dniu 17 lipca 
2017 roku, ale rów-
nież pomalowaniem 
samej wieży.  

Obecnie kościół w Jędrychowicach przypomina ten, który 
można było podziwiać 70 lat temu. 

Trzeba podziękować mieszkańcom Jędrychowic za przywró-
cenie wieży kościoła do stanu pierwotnego, za ich ofiarność  
i zaangażowanie.  

ks. Michał Pieńkowski 

fotografie z drona - Łukasz Kot Wieża z nowym hełmem 

Szopka Bożonarodzeniowa w kościele w Jędrychowicach 2017/2018 
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Kolejna nagroda dla zespołu „ZAZIK” 

Docenione i Nagrodzone 

13 stycznia 2018 r. w Komprachci-
cach na X Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek “Hej! Kolęda, 
Kolęda” zespół „Zazik” w składzie: 
Andrzej Czuba (gitara elektryczna, 
wokal), Wiesław Janicki (gitara 
akustyczna, wokal), Tadeusz Kożur-
no (gitara basowa) oraz Ryszard 
Świtała (akordeon) utworami autor-
stwa Wiesława Janickiego „Na Ro-

raty” i „Nie było zimy” wyśpiewał II miejsce. Przypomnijmy,  
iż w roku ubiegłym na tym samym festiwalu zespół otrzymał 

Choreograf i trener Branickich Mażoretek Kaprys Aleksandra 
Szpak-Listopadzka została uhonorowana statuetką 
„GŁUBCZYCKIEGO LWA” przyznaną za szczególne osiągnię-
cia, mające istotne znaczenie dla ROZWOJU i PROMOCJI PO-
WIATU GŁUBCZYCKIEGO. Nagrodę odebrała podczas uro-
czystej Sesji Rady Powiatu dnia 19 grudnia 2017roku.  

Choreografie Pani Aleksandry już od wielu lat cieszą się uzna-
niem, zdobywając najwyższe laury międzynarodowe, m.in. tytu-
ły Mistrza Polski, Europy i Świata. Pani Ola tworzy też oprawy 
artystyczne do wszelkich imprez sportowych, charytatywnych  
i państwowych. Projektuje wspaniałe stroje i współorganizuje 
występy i wyjazdy krajowe i zagraniczne, podczas których Bra-
nickie Mażoretki Kaprys promują polską kulturę.  

Zespół „Kaprys” jest już posiadaczem statuetki 
„GŁUBCZYCKIEGO LWA”. Otrzymał ją w kategorii zespoło-
wej w 2001 roku po sukcesach w Anglii. 

W czasie uroczystej sesji pani Aleksandra w imieniu wszyst-
kich mażoretek podziękowała za wsparcie finansowe dla zespo-
łu i przekazała na ręce Starosty Powiatu Głubczyckiego pamiąt-
kowy obraz. 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Branicach i szefowa 
Branickich Mażoretek Kaprys Pani Lidia Szpak została laureat-
ką Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animato-
rów i Twórców Kultury. Nagrodę odebrała podczas uroczystej 
gali w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu dnia 3 grudnia 
2017 roku. 

Pani Lidia w swojej działalności nie zapomina przede wszyst-
kim o promocji naszego regionu. Zespół „Kaprys”, nad którym 
sprawuje pieczę odnosi wiele sukcesów w kraju i za granicą, 
zdobywając medale dla Polski oraz wielokrotnie tytuły:  

Mistrza Polski, Mistrza Europy, Wicemistrza oraz Mistrza 
Świata Tańców Mażoretkowych. Nauczycielka pozyskuje spon-
sorów i organizuje wyjazdy zagraniczne dla młodzieży. Branic-
kie Mażoretki swymi występami promowały rodzimą kulturę  
w wielu miastach Polski i krajach Europy m.in. we Włoszech,  
w Austrii, w Anglii, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech,  
w Bułgarii, w Chorwacji. Tańczyły też w Watykanie i w Paryżu. 
Ponadto Pani Lidia angażuje się w organizacje uroczystości 
szkolnych, gminnych i powiatowych oraz imprez charytatyw-
nych i sportowych. 

Redakcja  
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Nowy projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 

wyróżnienie. Muzyków cieszy uznanie profesjonalnego jury,  
a jeszcze bardziej to, że ich autorskie propozycje w zespołowym 

aranżu podobają się różnorodnej publiczności. 
Andrzej Czuba 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach kończy właśnie re-
alizację projektu  pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze 

jutro!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
Działanie 2 8.2 Włączenie społeczne, a już rozpoczyna realiza-
cję kolejnego projektu w ramach tego samego działania RPO 
WO. Projekt pn.: „Aktywnie w przyszłość - wykorzystaj swoją 

szansę!” został opracowany w celu możliwości dalszego upo-
wszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Brani-
ce. Całkowity koszt realizacji projektu to: 682 826,92 zł., w tym 
dofinansowanie: 580 402,88 zł. oraz wkład własny: 102 424,04 
zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2019. 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej  
i społecznej 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo  
i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Brani-
cach. Celami szczegółowymi projektu będą zaś:  

− zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnie-
nie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 pracownika so-
cjalnego, 

− zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia 
wiary we własne siły uczestników projektu, 

− zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności inter-

personalnych i poziomu integracji społecznej uczestników 
projektu, 

− wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnej,  

− podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projek-
tu. 

W ramach projektu zaplanowano: 
• poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; 
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; 
• realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, pod-

niesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
i społecznych niezbędnych na rynku pracy, w tym m.in.: kur-
sy na prawo jazdy kat. B; 

• organizację 6-miesięcznych staży zawodowych dla 15 osób; 
• kompleksową integrację dzieci i młodzieży wymagającej re-

socjalizacji i reintegracji; 
• pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjal-

nego oraz doposażenie stanowiska pracy. 

Zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub 
osoby zatrudnione znajdujące się w szczególnej sytuacji, będące  
w wieku aktywności zawodowej, czyli: 15-64 lata, chcące wziąć 
udział w projekcie do zgłoszenia się w Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Branicach, ul. Główna 61, tel. 798-610-500. 

Kierownik OPS w Branicach  - Aneta Kuziora  
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„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”  
– spotkanie z „Dziadami” A. Mickiewicza. 

II część „Dziadów” w Teatrze Nowym w Zabrzu przygotowa-
ła Irena Jun wespół z Jerzym Kaliną. Dzieło Mickiewicza stano-
wiło dla tej znakomitej pary reżyserskiej przede wszystkim nie-
zwykły obrzęd, tajemniczy rytuał, w którym żywi nawiązują 
kontakt z umarłymi, świat realny przenika się i zespala z nad-
zmysłowym, tworzącym universum przebogate w emocje i zna-
czenia.  Niejako warunkiem spełnienia obrzędu jest współ-
uczestniczenie w nim widzów, inaczej, bardziej emocjonalnie 
weń zaangażowanych niż podczas „zwykłego” oglądania spek-
taklu. To ryzykowne zawsze założenie w tym przypadku wcale 
nie wydaje się „na wyrost”. Spektakl jest  szalenie sugestywny, 
o wielkiej urodzie plastycznej i muzycznej, aktorsko bardzo wy-
razisty.  

Przekonać się o tym mogli uczniowie klas drugich gimnazjum 
przy Szkole Podstawowej w Branicach, którzy 10.01.2018 r. by-
li widzami teatru, ale równocześnie- uczestnikami metafizyczne-
go obrzędu.  

Ten znakomity spektakl pomógł uczniom odczuć każdym 
zmysłem (cudowna muzyka i efekty dźwiękowe, światło, zapach 
kadzideł i dymu), że dramat Mickiewicza to nie jest nudna  
i obowiązkowa lektura szkolna, ale znakomita wizja sceniczna  
z wnikliwą analizą pojęcia „pełnia człowieczeństwa” budowane-
go na płaszczyźnie relacji winy i kary.  

Znakomitym dopełnieniem spotkania ze sztuką było zwiedza-
nie teatru połączone z fascynującą opowieścią o ludziach two-
rzących spektakl, etapach jego tworzenia, a wszystko 
„doprawione” anegdotami o życiu świata zza kurtyny. 

Już planujemy kolejny wyjazd do teatru, tym razem na 
„Balladynę” J. Słowackiego.  A Panu Wójtowi, który zawsze 
wspiera nas w teatralnych wyprawach, serdecznie dziękuję za 
życzliwość i zrozumienie.  

Urszula Sipel-Wiecha 

Dzień Babci i Dziadka  
Babcia i Dziadek to najważniejsze osoby zaraz po rodzicach. 

Od wielu lat w naszej Szkole Podstawowej w Branicach, młod-
sze dzieci z klas 1-3 przygotowują piękne wiersze i piosenki  
o babci i dziadku. W tym roku nie było inaczej. 1 lutego 2018 
roku uczniowie z klasy pierwszej a i b przedstawili montaż 
słowno - muzyczny pt. „Kochamy Was”. Seniorzy podziwiali 
recytacje i wokalne popisy wnucząt. W drugiej części spotkania 
młodzi artyści (klasy I b) zaprezentowali się w  bajce  
pt. „Zielony Kapturek”.   

Dla wszystkich zatańczył zespół „Impuls”. Zaproszeni goście, 
babcie i dziadkowie byli bardzo wzruszeni. Mali aktorzy otrzy-
mali wiele braw. Zwieńczeniem całej imprezy był wspólny ta-
niec wnucząt z babciami i dziadkami.  

Jadwiga Misiurka, Małgorzata Podkówka. 
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Dzień Babci i Dziadka  
w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 

Dnia 31 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 odbyła się w na-
szej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od-
wdzięczyć się za ich poświęcenie, dobre serce a przede wszyst-
kim czas, którego dla swoich wnuków mają zawsze bardzo du-
żo. Uczniowie Klasy II wspólnie postanowili przygotować spe-
cjalną uroczystość. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by 
wziąć udział w obchodach tego święta. 

W odświętnie udekorowanej świetlicy 
szkolnej dzieci przedstawiły program arty-
styczny. Były to wzruszające wiersze i pio-
senki okolicznościowe, związane ze Świę-
tem Babci i Dziadka. Oprócz montażu 
słowno - muzycznego, goście obejrzeli tak-
że inscenizację wiersza pt. „Rzepka”.  
W trakcie uroczystości Babcie i Dziadko-
wie mogli podziwiać swoje pociechy w róż-
nych formach artystycznych. Mali artyści  
z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kie-
rowane pod ich adresem. Następnie wnu-
częta obdarowały swoich ukochanych gości 
upominkami i laurkami przygotowanymi 
własnoręcznie. Wzruszeń nie było końca  
w niejednych oczach widać było radość  
i szczęście. Oklasków nie brakowało.  

Po części oficjalnej wszyscy udali się na 
słodki poczęstunek .Był on okazją do roz-

mów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia 
więzi rodzinnych i bliższego poznania się. 

Gorące słowa podziękowania kierowane są do rodziców, któ-
rzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale 
okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej 
uroczystości.  

Bogusława Dyląg 
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Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice 
Turniej w Piłce Halowej Juniorów o Puchar Wójta Gminy 

Branice (rocznik 1999 i młodsi) odbył się 10 lutego 2018 r.  
w hali sportowej SP w Branicach. W tym roku rozbieżność wie-
kowa zawodników była podobna jak rok wcześniej, gdyż naj-
starsi zawodnicy byli z rocznika 1999, a najmłodszy zawodnik  
z 2005 roku. Większość zawodników za rok znów ma szansę się 
wykazać, gdyż większość zawodników było z roczników:  
2000-2005, jedynie 5 zawodników było z 1999 r. i ta piątka już 
nie będzie miała szans ponownego wystąpienia w tym turnieju. 
Pierwsze 3 miejsca w zbliżonych składach powtórzyły się z po-
przedniego roku, także Szymon Malinowski drugi rok z rzędu 
był królem strzelców. 
Klasyfikacja końcowa Turnieju:  
I. FC ŁAPANKA w składzie: Szymon Malinowski, Bartosz 
Dudek, Tomasz Mrozowicz, Maciej Churas, Gracjan Włodar-
czyk. Opiekun: Rafał Rusin. 

II. ZRYW WYSOKA w składzie: Bartosz Gramatyka, Seba-
stian Kaźmierczyk, Kacper Rogalski, Łukasz Kaźmierczyk, Se-
bastian Włodarczyk, Filip Plata, Michał Sałacki. Opiekun: Kry-
stian Mruszczok. 

III. CHŁOPAKI DO WZIĘCIA w składzie: Jakub Misiurka, 
Bartłomiej Badower, Adam Smoliniec, Filip Wołoszczuk, Piotr 
Strumidło, Jacek Wyskiel, Kamil Żywina, Wiktor Pawluś.  
Opiekun: Filip Bieniarz. 

IV. NC PIONIERZY w składzie: Krzysztof Żywina, Grzegorz 
Wiczkowski, Bartosz Chwierut, Mateusz Czerwik, Robert Mi-
kos, Paweł Kasznia, Krystian Poleszczuk, Michał Redel, Seba-
stian Pawlisz. Opiekun: Jan Żywina. 

Królem strzelców został Szymon Malinowski (FC Łapanka - 11 
bramek), Najlepszy bramkarz to Gracjan Włodarczyk (FC Ła-
panka), Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Seba-
stian Kaźmierczyk (Zryw Wysoka). 

W imieniu Wójta Gminy Brani-
ce dziękujemy za udział wszyst-
kim uczestnikom oraz opieku-
nom drużyn. Dziękujemy rów-
nież osobom, które pomagały  
w organizacji turnieju: sędziom 
– Bartoszowi Tokarz i Kazimie-
rzowi Suliga, obsłudze tech-
nicznej – Rafałowi Szyszka  
i Kamilowi Atłachowicz, za 
opiekę medyczną – Wioletcie 

Suliga, za dokumentację zdjęciową – Oli Żywina oraz Paniom: 
Krysi i Eli za przygotowanie poczęstunku dla zawodników. Naj-
większe podziękowania należą się Panu Edwardowi Czyszczo-
niowi, który był pomysłodawcą i głównym organizatorem tur-
nieju. 

Redakcja 
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4 Mistrzostwa Branic w Darcie 
Jak co roku, po zakończonych mistrzostwach świata federacji 

PDC i w trakcie trwania mistrzostw świata konkurencyjnej fede-
racji BDO (federacje zrzeszające zawodowych darterów),  
13 stycznia w Pizzerii Macello w Branicach, odbyły się  
„4 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Puchar Bra-
nickiego Towarzystwa Sportowego”. 

W tym roku, po raz pierwszy, patronat nad turniejem objęło 
Branickie Towarzystwo Sportowe, które ufundowało nagrody 
dla najlepszej trójki turnieju. 

Formuła gry była taka sama jak w turniejach zawodowych  
tj. 501 double out, czyli chodzi o to żeby z ilości punktów po-
czątkowych - 501 zejść jak najszybciej do zera, ale wyzerować 
licznik można tylko rzucając w podwójną strefę pkt na tarczy. 

Do turnieju zgłosiło się 12 zawodników, którzy rozlosowani 
zostali na 4, 3 osobowe grupy, w których rozegrano 3 legi (gry). 
Za wygranie lega w grupie dostawało się 4 pkt, za 2 mce-2 pkt, 
za 3 mce-1 pkt. Do fazy pucharowej, awans uzyskały miejsca  
1 i 2. 

FAZA PUCHAROWA 
ĆWIERĆFINAŁY 

ŁUKASZ KĘDZIERSKI   1 – 2   JERZY JUROSZEK 
SŁAWORMI BLICHARZ   2 – 0   ZBIGNIEW ŻUKOWIECKI 

MAREK ŻYWINA   1 – 2   BOGDAN BALICZ 
MICHAŁ JASKÓŁKA   0 – 2   MICHAŁ ŁABUS 

PÓŁFINAŁY 
JERZY JUROSZEK   1 – 2   SŁAWOMIR BLICHARZ 

  BOGDAN BALICZ   2 – 0   MICHAŁ ŁABUS 
o 3 MIEJSCE 

JERZY JUROSZEK  0 – 2   MICHAŁ ŁABUS 
FINAŁ 

SŁAWOMIR BLICHARZ   0 – 2   BOGDAN BALICZ 

 Obrońcą tytułu z 2017 r. był Łukasz Kędzierski, który zakoń-
czył rywalizację na ćwierćfinale. 
Nowym mistrzem Branic został Bogdan Balicz, który po 3 la-
tach wygrał turniej po raz drugi. 

„Czarnym koniem” w tej edycji okazał się prezes BTS-u Michał 
Łabus, który nieoczekiwanie zdobył 3 miejsce, wprawdzie po 
walkowerze, ale puchar i tytuł II vice mistrza należy do niego – 
gratulacje! 

 W tegorocznych mistrzostwach padły dwa bardzo wysokie 
wyniki, których pozazdrościć mógłby niejeden zawodowiec. 
Autorami tych wyników byli: Z. Żukowiecki, który 3 rzutkami 
trafił 174 ( 60,60,54 ) i B. Balicz – 171 (57,57,57). 
Mistrzowie z poprzednich edycji turnieju: 
2015 – Bogdan Balicz 
2016 – Ryszard Pączko 
2017 – Łukasz Kędzierski 
2018 – Bogdan Balicz 
 Jako organizator, chciałem podziękować wszystkim zawodni-
kom za udział w turnieju, bardzo dobrą atmosferę i zaprosić za 
rok na 5 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Puchar 
BTS. 

Marek Żywina - Branickie Towarzystwo Sportowe 
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34 Turniej Tenisa Stołowego we Włodzieninie 

Nawet spadł śnieg 
Ferie zimowe już za nami, ale uczniom Szkoły Podstawowej 

we Włodzieninie zostały miłe wspomnienia. Tegoroczny harmo-
nogram zajęć w czasie ferii był bardzo interesujący. 

Ferie rozpoczęliśmy wyjazdem do parku wodnego H2O w Ra-
ciborzu. Uczniowie mieli okazję skorzystać z wielu wodnych 
atrakcji: zjeżdżalni, biczy wodnych, jacuzzi, pływania w basenie 
sportowym. 

Kolejną atrakcją był wyjazd na lodowisko do Pszowa. Tam 
można było nie tylko doskonalić, ale również nabywać umiejęt-
ności jazdy na łyżwach. Niektórzy mieli łyżwy pierwszy raz na 
nogach, ale dobrze sobie radzili. Chociaż nie obyło się bez 
upadków i czasami potrzebna była pomoc koleżeńska .  

Na zajęciach tanecznych grupa tancerzy naszej szkoły dosko-
naliła techniki tańca. Układy choreograficzne wymagały od 
uczestników zaangażowania i dobrej kondycji fizycznej,  
ale jednocześnie wprawiały w dobry nastrój. 

W drugim tygodniu ferii odbyły się poranne warsztaty języko-
we. Uczestnicy poznali niemieckie nazwy owoców, bawiąc się, 
grając, przygotowując sałatkę owocową. Po warsztatach wyru-
szyli na basen do Kietrza, aby tam na wodnym torze przeszkód 
dać upust nagromadzonej energii. 

27 stycznia we Włodzieninie został rozegrany 34. Turniej Te-
nisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice. Turniej miał na 
celu nie tylko popularyzację gry w tenisa stołowego, ale również 
aktywne spędzania czasu wolnego oraz integrację młodzież i do-
rosłych. Zawody zostały rozegrane w czterech kategoriach: żeń-
ska, juniorów, seniorów oraz zrzeszonych w Klubach Tenisa 
Stołowego.  

Wyniki w poszczególnych kategoriach: W kategorii żeńskiej:  
I miejsce zajęła Katarzyna Walo, 2. Dominika Kojpasz.,  

3. Wiktoria Olszyna. W kategorii juniorów: 1 miejsce Jakub 
Mielnik, 2. Kacper Każmierczak oraz 3. Kacper Madziała. 
W kategorii seniorów: 1 miejsce Jan Izydorczyk, 2. Lucjan 
Wilk, 3. Jacek Zarzycki.  

Bardzo wysoki poziom prezentowali zawodnicy zrzeszeni  
w klubach tenisa stołowego województwa opolskiego. 1 miejsce 
zajął Sebastian Bąk, 2. Piotr Pasecki, 3. Radosław Machoń. Wy-
żej wymienione nazwiska są bardzo dobrze znane w środowisku 
tenisa stołowego. Na szczególne wyróżnienie zasługują zawod-
nicy reprezentujący naszą gminę, którzy umiejętnościami oraz 
sportową formą nie odbiegali od zawodowców. Wymienić nale-
ży: Katarzynę Walo, Kazimierza Ziomko, Aleksandra Szeligę, 
Krzysztofa Gospodarczyka oraz Marka Wawrów. W sumie  
w zawodach wzięło udział 45 sportowców przy wspaniałym do-
pingu zebranych sympatyków tenisa stołowego. 

 Nagrody w imieniu Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy 
wręczyła w zastępstwie  Katarzyna Herbut. Na wszystkich 
uczestników turnieju czekał dodatkowo gorący poczęstunek  
w stołówce szkolnej. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gmi-
ny w Branicach, dyrektor SP Włodzienin Krzysztof Kinal, sołtys 
Grażyna Wawrów, radne gminy Wiesława Hnatiuk i Marta Wi-
śniewska oraz radny powiatu Tadeusz Krupa.  

 W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za pomoc  
i przeprowadzenie turnieju. Zapraszamy wszystkich za rok. 

Organizatorzy 
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Ferie w Bliszczycach 
Ferie to czas zabawy i wypoczynku. 
W drugim tygodniu ferii od 22.01 do 26.01 dzieci miały moż-

liwość przychodzić do WDK w Bliszczycach i brać udział w za-
jęciach sportowych, muzycznych, plastycznych i kulinarnych. 

Każdego dnia czekały na dzieci nowe atrakcje, a każdy mógł 
wybrać to co go najbardziej interesuje. Ci którzy lubią sport, 
mogli wziąć udział w turnieju ping ponga.  

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace plastycz-
ne różnymi technikami, między innymi malowały na desce i tu 
kierujemy podziękowania dla Pani artysty-plastyk Doroty Kacz-
mar.  

Środa to wielki dzień, odbył się bal karnawałowy. Wszyscy 
przyszli w pięknych strojach, a w kąciku piękności można było 

zrobić się na bóstwo. Zabawa była super! Jak to w karnawale, 
nie zabrakło też chrustów, które upiekły Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bliszczycach. Podczas zajęć kulinarnych dzieci 
uczyły się jak krok po kroku, robić pierogi. Ale była frajda! 
Własnoręcznie zrobione pierogi wspólnie gotowaliśmy i konsu-
mowaliśmy.  

Na zakończenie ferii, 26.01 zaprosiliśmy wszystkich seniorów, 
aby wspólnie z nimi uczcić święto babci i dziadka. Nasze przed-
szkolaki, pod czujnym okiem swojej opiekun Pani Magdy Mi-
kołajczyk, wraz z pomocą Pani Marii Ozimek przedstawiły 
piękny program artystyczny. Radości i wzruszeń było co nie 
miara! Pierwszaki, których występ przygotowała Pani Małgo-
rzata Podkówka też miały dla babć i dziadków wiersze i piosen-
ki. Po części artystycznej seniorzy miło spędzili czas na wspól-
nych rozmowach i wspomnieniach przy herbatce i pysznym cia-
steczku.  

Serdeczne podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili 
się do zorganizowania i przygotowania ferii zimowych w Blisz-
czycach. 

Bogumiła Cykowska 

Dwa razy podczas ferii uczniowie mieli możliwość uczestni-
czenia w zajęciach rekreacyjno – sportowych w sali gimnastycz-
nej. Do dyspozycji była dmuchana zjeżdżalnia, hulajnogi, ska-
kanki. Dzieci grały w koszykówkę, badmintona, konkurowały 
na torze przeszkód. Zabawa była świetna, a jednocześnie uczyła 
współdziałania w grupie i przestrzegania zasad „fair play”. 
Oprócz tego w każdą sobotę odbywały się treningi piłki nożnej. 

Dopisała nam nawet aura pogodowa i uwieńczeniem wszel-
kich atrakcji były szaleństwa i zabawy na śniegu. Czas ferii mi-
nął aktywnie i radośnie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i na 
pewno nikt się nie nudził. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć 
sprawowali  nauczyciele szkoły. Dojazdy na basen, lodowisko  
i do szkoły finansowane były ze środków pieniężnych Urzędu 
Gminy Branice, za co serdecznie dziękujemy. 

Agnieszka Pleśniak 
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Karnawał w Publicznym Przedszkolu w Branicach  

Najukochańsi dziadkowie i babcie 

W styczniu na zewnątrz pogoda bywała mroźna, ale ciepło i ser-
decznie było w oddziałach przedszkola w Branicach, a wszystko 
to za sprawą dziadków, którzy przybyli do swoich wnucząt, by 
wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka. Dzieci zaprezento-
wały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne,  
a dumni dziadkowie ukradkiem ocierali łzy wzruszenia.  
W trzech grupach były to wiersze, piosenki związane tematycz-

nie z tymże świętem, natomiast 
najstarsza grupa zaprezentowa-
ła Jasełka. Każda babcia  
i wszyscy dziadkowie otrzyma-
li przygotowane przez dzieci 
drobne upominki i laurki. Na 
koniec wszyscy rozkoszowali 
się domowymi ciastami, upie-
czonymi przez mamy. Takie 
spotkania pełne uśmiechów, 
wzruszeń i radości wzmacniają 
więzi emocjonalne z rodziną, 
uczą dzieci sposobów wyraża-
nia uczuć oraz szacunku dla 
osób starszych.  
Dla dzieci bal karnawałowy to 

dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale ba-
wiły się w rytm muzyki z Panią Zebrą Olą. Wspólna zabawa 
przysporzyła wiele radości naszym pocie-
chom, a to było głównym celem naszego 
balu. Niezliczone księżniczki, królewny, 
motylki, policjanci, oraz inne postacie z 
kreskówek opanowały na kilka godzin od-
działy naszego przedszkola. Oczywiście 
znalazło się również coś dla spragnionych i 
zmęczonych, chwila relaksu przy wspól-
nym poczęstunku i pamiątkowe zdjęcie. Do 
domu dzieci wracały we wspaniałych hu-
morach, dzieląc się z rodzicami swoimi 
przeżyciami. Było bardzo radośnie, koloro-
wo i zabawnie. 
3 lutego odbyła się po raz kolejny Walenty-
nowa zabawa karnawałowa dla dorosłych. 

Uczestników zabawy  
w WDK w Branicach 
wprowadził w dobry na-
strój zespół muzyczny 
Orion. Celem coroczne-
go balu jest nie tylko in-
tegracja i dobra zabawa 
w czasie karnawału, ale 
również pozyskanie fun-
duszy na wsparcie wielu 
przedsięwzięć organizo-
wanych dla naszych 
dzieci. 
Dziękujemy za pomoc 
przy organizacji im-
prezy Rodzicom, Przy-
jaciołom, Lokalnym 
Przedsiębiorcom, Pra-
cownikom Publicznego 
Przedszkola w Brani-
cach oraz Wszystkim 

którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.  
Dziękujemy i mamy nadzieję, że dobre uczynki wynikające  
 Państwa dobrej woli, będą wynagrodzone i wrócą do Was  
z podwójną siłą. 

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach 

Tegoroczne Jasełka, w wykonaniu dzieci z Publicznego Przed-
szkola we Włodzieninie, zostały zaprezentowane 14 stycznia  
w kościele pw. Świętej Trójcy we Włodzieninie. Mali aktorzy, 
pięknie zobrazowali historię stworzenia świata i człowieka, dro-
gę Maryi i Józefowa z Nazaret do Betlejem i moment kulmina-
cyjny całego przedstawienia - narodziny Jezusa przed licznie ze-
braną publicznością. Była to niesamowita podróż, która w nie-
jednym z nas wywołała wzruszenie, smutek, ale też ogromną ra-
dość. Nasze przedszkolaki nie zapomniały również o swoich 
ukochanych Babciach i Dziadkach i to specjalnie dla nich, 
oprócz Jasełek, przedstawiły krótki program artystyczny. Nie 
zabrakło również słów pełnych miłości, uznania i podziękowa-
nia. 

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową we Włodzieni-
nie, 31 stycznia, dzieci wystąpiły również dla Pana dyrektora 
Krzysztofa Kinala, Pani Małgorzaty Sawickiej (przyszłej wy-
chowawczyni klasy I) oraz uczniów klasy III. 

Dzień Babci i Dziadka na stałe zapisał się w kalendarzu Od-
działu Przedszkolnego w Dzbańcach Osiedlu, dlatego i w tym 

roku obchodziliśmy go szczególnie uroczyście, chociaż nieco 
później niż zwykle. Specjalnie z myślą o najukochańszych Bab-
ciach i Dziadkach przygotowane zastało przedstawienie Jasełko-
we. Nauczycielki wraz z Panią Halinką stworzyły wyjątkową 
dekorację. Już od kilku dni dzieci  uczyły się tekstów oraz po-
wtarzały słowa kolęd. 
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Styczeń pełen spotkań i wrażeń 

W czwartek 1 lutego, już od samego rana w Przedszkolu pano-
wała wyjątkowa atmosfera w związku z odwiedzinami specjal-
nych gości. Piękna scenografia, kolorowe stroje oraz gra dzieci 
sprawiły, iż dziadkowie, rodzice jak i  zaproszeni goście m.in: 
Nasza Pani Dyrektor Danuta Krupa, Pani Katarzyna Herbut za-
stępca Wójta Gminy Branice, Dyrektor Szkoły Podstawowej we 
Włodzieninie Krzysztof Kinal, Ksiądz Michał Pieńkowski 
(Proboszcz Parafii Wódka - Posucice, a nasz katecheta) oraz Pa-
ni Karolina Gunia - instruktorka tańca, z zainteresowaniem oglą-
dali oraz wsłuchiwali się w występ małych aktorów. Na wstępie 
Jasełek została przedstawiona prezentacja multimedialna wraz 
ze zdjęciami, które obrazowały obecną, trudną sytuacje na świe-
cie – „Pomimo głodu, wojen, emigracji, kłótni politycznych i ro-
dzinnych, Bóg na nowo się narodził dając nadzieję na lepsze ju-
tro”. Jasełkowa szopka miała już tradycyjną obsadę, w której za-
prezentowano postać Maryi, Św. Józef, dzieciątko Jezus, anio-
łów, trzej króli wraz z pastuszkami. Szopka wykonana przy po-
mocy Pana Andrzeja Olczak, prezentowała się zdumiewająco, 
natomiast występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na 
twarzach zaproszonych gości. Drugą częścią naszego występu 
były wiersze i piosenki, które były dedykowane wszystkim bab-
ciom i dziadkom. Za swój występ dzieci zostały obdarowane 

przez swoich najbliższych, a dodatkowo przez zastępcę Wójta - 
Panią Kasię oraz Panią Dyrektor Danutę, za co serdecznie dzię-
kujemy. Podsumowaniem tej pięknej uroczystości był wspólny 
poczęstunek w miłej oraz rodzinnej atmosferze. 

Nauczycielki z Publicznego Przedszkola 

we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym 

w Dzbańcach Osiedle. 

W styczniu nasze przedszkole otworzyło szeroko drzwi dla 
wspaniałych gości. Jako pierwsi zawitali do nas pracownicy 
oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Pragnąc umilić 
ten zimowy czas, nasze przedszkolaki zaprezentowały przedsta-
wienie pod tytułem: ,,Jasełkowa łezka- humoreska”, którą wcze-
śniej obejrzeli na przedszkolnej Wigilii rodzice. Jasełka bardzo 
podobały się licznie przybyłym gościom, którzy nagrodzili ma-
łych artystów brawami i niespodziankami. 

Kolejnymi gośćmi byli nasi kochani dziadkowie, dla których 
dzieci przygotowały bogaty program artystyczny oraz własno-
ręcznie wykonane laurki. Dziadkowie mile spędzili czas przy 
słodkim poczęstunku, nie ukrywali łez radości i wzruszenia pod-
czas występu swoich wnuków. 

Przedszkole zostało również zaproszone na koncert kolęd i pa-
storałek zespołu „Zazik” z Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Branicach. Dzieci brały czynnym udział w koncercie, śpiewa-
jąc wspólnie z zespołem. Dzięki miłej i radosnej atmosferze 
czas minął niespodziewanie szybko. 

Kiedy miesiąc dobiegał już końca, w przedszkolu odbył się bal 
karnawałowy. W tym roku zabawę dzieciom uświetnił wodzirej 
„Pan Misiek”, który prowadził atrakcyjne gry i zabawy. Wspól-
nie spędzony czas przyniósł wiele wrażeń i radości przedszkola-
kom.   

W Przedszkolu Katolickim styczeń to miesiąc  pełen wrażeń. 
A co czeka nas w lutym, marcu, kwietniu…?  

Czekamy z niecierpliwością! 
Nauczyciele Przedszkola Katolickiego 

w Branicach  
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W styczniu 2018r. 

Urodzili się 

1. Walecki Michał - Jakubowice. 

2. Lichosik Ignacy - Lewice. 

3. Szczerowska Amelia - Branice. 

 Rośnijcie zdrowo i wesoło. 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Marlena Wierzbicka (Wiechowice)  
– Krzysztof Panicz. 

2. Paweł Adamski (Dzbańce-Oiedle)  
– Magdalena Bieniek. 

   Miłości i szacunku  
         na wszystkie wspólne lata. 

Odeszli 

1. Kuta Wanda - lat 90, Dzbańce-Osiedle 

2. Has Marian - lat 66, Lewice. 

3. Janocha Teresa - lat 78, Branice. 

4. Nawrat Danuta - lat 68, Dzierżkowice. 

5. Popiołek Anna - lat 83, Bliszczyce. 

6. Pasierbski Józef - lat 72, Branice. 

7. Jaworski Jan - lat 85, Bliszczyce. 

8. Żakowska Maria - lat 83, Posucice. 

9. Nawrocka Karolina - lat 90, Wysoka. 

10. Kisielewicz Lucyna - lat 83, Branice. 

11. Wakuluk Marek - lat 57, DPS Dzbań-
ce. 

12. Kamińska Małgorzata - lat 57, DPS 
Dzbańce.  

   Pozostaną w naszej pamięci. 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6495 mieszkańców,  

w tym 3326 kobiet. 

W styczniu 2017 r.  
było nas 6583 osoby. 

PODZIĘKOWANIA 
Okres świąteczny już za nami, jednak na podziękowa-

nia nigdy nie jest za późno. 
 Chcielibyśmy podziękować Panu Arkadiuszowi Pal  

za nieocenioną, bezpłatną pomoc przy montażu  
iluminacji bożonarodzeniowych w Branicach.  

Piękne, kolorowe iluminacje które rozbłysły na ulicach  
Branic, cieszyły oczy zarówno mieszkańców,  

jak i osoby przyjezdne. 
Dziękujemy! 


