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A   k   t   u   a   l   i   a 

W internecie 
 Powstał nowy portal informa-
cyjny: www.glubczyce.e-region.pl  
dotyczący waŜnych informacji po-
wiatu głubczyckiego. 
Portal będzie słuŜył mieszkańcom i 
przedsiębiorstwom powiatu głub-
czyckiego aktualnymi informacjami 
w zakresie wszelkich ogłoszeń ta-
kich jak: 

poszukiwanie pracownika 
poszukiwanie zatrudnienia 
ofert kupna i sprzedaŜy 
bazy teleadresowej firm z 
powiatu 
moŜliwości umieszczania 
reklam  

Po pewnym czasie portal zostanie 
wzbogacony o następujące informa-
cje: 

Kalendarz imprez w gminie i 
powiecie, 
WaŜne informacje z gmin i 
powiatu, 
Galeria zdjęć, 
Rys historyczny 
Zabytki i turystyka. 

Zapraszamy do oglądania i czytania. 

DoŜynki - dziękczynieniem za zebrane plony we wsi Lewice 
 

Zgodnie z tradycją rolniczą DoŜynki na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości 

kościelnych i gminnych. Święto plonów jest uwieńczeniem trudu i pracy rolników. Jest to 

szczególny dzień, a jednocześnie doskonała okazja, aby skierować słowa podziękowania 

wszystkim rolnikom, działkowiczom za ich całoroczny trud. Gromadząc się pośród doŜyn-

kowego wieńca, wokół chleba z tegorocznych zbiorów, całując go i dzieląc się nim, ofiaru-

jemy obietnicę, Ŝe będziemy dzielić go sprawiedliwie. 

Msza Święta w intencji rolników i działkowiczów we wsi Lewice odprawiona została przez 

księdza proboszcza Marka Wcisło w dniu 26 sierpnia 2007 r. w kościele pod wezwaniem 

św. Marii Magdaleny  pięknie udeko-

rowanym na tę okoliczność w słonecz-

niki i kłosy Ŝniwne.  

W tym roku koronę Ŝniwną przygoto-

wała zgodnie z ustalonym porządkiem 

ulica Szkolna w osobach: Bogusława 

Dyląg, Kazimiera Dziaczyszyn, Teresa 

Jajdelska, Małgorzata Pączko, Adriana 

Dziaczyszyn, Danuta Kinal, Barbara 

Ozimek. 

 

Po kościelnej ceremonii doŜynkowej nie zabrakło takŜe atrakcji uprzyjemniających 

biesiadowanie. Bowiem Rada Parafialna, wraz z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich 

i StraŜą zorganizowały festyn doŜynkowy, który trwał do późnych godzin nocnych. Tak 

wspaniała organizacja doŜynek spowodowała , Ŝe juŜ dzisiaj mieszkańcy myślą jak zorgani-

zować doŜynki w przyszłym i kolejnych latach. 

Teresa Jajdelska 

 
2007/2008 

 
 653 uczniów trzeciego września 
rozpoczęło nowy rok szkolny w trzech 
szkołach w naszej gminie.. Uczyć ich 
będzie 64 nauczycieli, a wśród nich 
czterech nowych. Jak juŜ wcześniej in-
formowaliśmy w szkołach w Uciechowi-
cach i we Włodzieninie zmienili się teŜ 
dyrektorzy. Panią Dyrektor Barbarę Pie-
karską zastąpiła Pani Teresa Grabowska, 
a Pana Tadeusza Mańkiewicza we Wło-
dzieninie zastąpił Pan Kinal.  Zmieniła 
się teŜ dyrektor Przedszkola od września 
funkcję tę pełni Pani Marzena Barsz-
czewska. Pani Dyrektor Nowińska - tak 
jak i wcześniej wymienieni odchodzący 
dyrektorzy —przeszła na emeryturę. 
 Z ubolewaniem odnotowujemy 
fakt, Ŝe w Medycznym Studium Zawo-
dowym nie dało się utworzyć pierwszej 
klasy. Pozostaje tylko druga i to niepeł-
na, poniewaŜ część słuchaczy nie wróci-
ła z wakacji. Zarząd Województwa nie 
wyciągnął wniosków z naszych uwag i 
wygląda na to, Ŝe moŜe dojść do likwi-
dacji placówki. Szkoda. 
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Radio Opole w Branicach 

   01.08.2007 r. w Branicach zna-
leźć moŜna było 1500 zł!  A gdzie? 
Wszędzie! Na chodniku, pod ławką, 
w budce telefonicznej, na drzewie, 
po prostu wszędzie.  

A było to moŜliwe dzięki temu, iŜ w 
środę do Branic zawitało Radio Opole, 
a dokładnie jego urocze przedstawiciel-
ki, które z tego miejsca gorąco pozdra-

wiam. Radio wspólnie z Samorządem 
Województwa Opolskiego jest organi-
zatorem zabawy pod nazwą "Złota Pie-
częć". Zaba-
wa polega na 
szukaniu 
ukrytych w 
róŜnych miej-
scach kopert. 
Zabawa od-
bywa się jed-
nocześnie w 
dwóch miej-
scowościach, 
które niejako 
ze sobą kon-
kurują w 
szybkości 
odnajdywania 
kopert. My 
rywalizowali-
śmy z Lewi-
nem Brze-
skim. Uczest-
nik, który 
odnajdzie 
kopertę odpo-
wiada na an-
tenie radia na 

zadane pytanie i w ten sposób wygry-
wa pieniądze. W zaleŜności, czy w 
drugiej miejscowości równieŜ ktoś 
znalazł kopertę i odpowiedział popraw-
nie, wygrana jest albo dzielona między 
dwóch zwycięzców albo przypada tyl-
ko jednemu. Takich kopert jest w su-
mie 6. Z tym, Ŝe 5 pierwszych zawiera 
100 zł a ostatnia z nr 6 aŜ 1000 zł. W 
sumie moŜna wygrać 1500 zł. Nie trud-
no się domyślić, jakie emocje budzi 

cała ta zaba-
wa. W Bra-
nicach zgro-
madziła ona 
przed WDK 
ok. 50 
uczestników 
na rowe-
rach, moto-
rach, skute-
rach i czym 
tylko jesz-
cze moŜna. 
Zasada była 
jedna: 
jak szybciej 
dotrzeć w 
miejsce 
podane na 
antenie ra-

dia. Nie bez znaczenia była tu taktyka. 
Jedni krąŜyli po Branicach z radiood-
biornikiem przy uchu a inni zawiązy-
wali spółki. Jeden uczestnik stał przy 

kolumnie i słuchał podpowiedźi a drugi 
szukał i gdy tylko padły magiczne słowa 
w ruch szły telefony komórkowe i infor-
macja juŜ była u szukającego. I przyznać 
muszę, Ŝe owe usprawnienia przyniosły 
rewelacyjny efekt. Branice wygrały z 
Lewinem Brzeskim 1200 zł do 300 zł.  

Podczas całego dnia wspólnych poszuki-
wań ma równieŜ miejsce kilka wejść "na 
Ŝywo"  z danej miejscowości, podczas 
których radiosłuchacze mogą bliŜej po-
znać miejscowość. W Branicach mieli-
śmy wyjątkowego gościa, bo zagranicz-
nego. Na antenie radia o długoletniej 
współpracy między Uvalnem a Branica-
mi opowiadał sąsiad z za rzeki Pan Sta-
rosta Uvalna Viteslav OdloŜilik a Pan 
Wójt Józef Małek wcielił się w nietypo-
wą rolę tłumacza. 

Jednak nie pieniądze w całej tej zabawie 
były najwaŜniejsze. Pieniądze by-
ły tu tylko narzędziem do zachęcenia 
dzieci do aktywności, do oderwania się 
od komputerów, gier,  play station, do 
wyjścia z domu. I w tym wymiarze akcja 
odniosła w Branicach pełen sukces co 
widać na zamieszczonych bok zdjęciach. 
Mamy nadzieję, iŜ Radio Opole równieŜ 
w przyszłości nie zapomni o Gminie 
Branice  i zawita do nas ponownie. 

Piotr Kukuczka  
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     25.07.2007 r. w Gminie 
Branice mieliśmy zaszczyt gościć 
Wojewodę Opolskiego Pana Bog-
dana Tomaszka. Wizyta związana 
była z planowanym uruchomie-
niem przejść granicznych w na-
szej gminie, poprawą infrastruktu-
ry drogowej, utworzeniem parku 
przemysłowego w Branicach, pro-
blemami ochrony zdrowia oraz z 
wieloma innymi zagadnieniami 
jakie udało się poruszyć w dysku-
sji.  
Oprócz Pana Wojewody w spo-
tkaniu udział wzięli dyrektor Ga-
binetu Wojewody Opolskiego Pan 
Jan Chabraszewski, Wójt Gminy 
Branice Pan Józef Małek, Starosta 
Powiatu Głubczyckiego Pan Józef 
Kozina, Burmistrz Głubczyc Pan 
Adam Krupa, z-ca Burmistrza 
Kietrza Pan Leszek Wilk, Dyrek-
tor SWS dla NiPCH im. ks. 

J.Nathana w Branicach Pan 
Krzysztof Nazimek, Członek 
Zarządu Powiatu Głubczyckiego 
Pan Benedykt Pospiszyl, Prze-
wodniczący Rady Gminy Brani-
ce Pan Władysław Lenartowicz 
oraz Pracownik UG Branice Pan 
Piotr Kukuczka.  
Po prezentacji Wójta Branic na 
temat planów rozwojowych 
Gminy Branice oraz wystąpie-
niach Burmistrzów Pan Woje-
woda udał się w teren aby go-
spodarskim okiem przyjrzeć się 
Gminie Branice. Odwiedził 
m.in. Szpital w Branicach, budo-
wany zbiornik  retencyjny we 
Włodzieninie, przejścia granicz-
ne w Wiechowicach  i Brani-
cach, przechowalnię ziemnia-
ków Spólki "Top Farms" oraz 
dokonał inspekcji dróg woje-
wódzkich.  

Podczas wizyty ustalono kilka 
niezwykle waŜnych spraw, które 
Pan Wojewoda zobowiązał się 
przyśpieszyć, m.in. zorganizowa-
nie spotkania z odpowiednimi 
władzami czeskimi dotyczącego 
wykonania niezbędnych prac w 
celu dostosowania infrastruktury 
przejść granicznych do wejścia 
Polski do strefy Schengen, zwięk-
szenie nakładów na drogi woje-
wódzkie zwiększenia nakładów z 
budŜetu państwa na ochronę za-
bytków. 
Ostatnim punktem wizyty było 
spotkanie z zaprzyjaźnionymi sa-
morządowcami z republiki Cze-
skiej. Dyskusja dotyczyła wstą-
pienia obydwóch państw do strefy 
Schengen.  Wizyta zakończyła się 
o godz 16. Pan Wojewoda obie-
cał, iŜ zaszczyci nas swoją obec-
nością ponownie. 
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 Bliszczyczanie postanowili uczcić dziesię-
ciolecie powodzi przez  połoŜenie kamienia i posta-
wienie wodowskazu z zaznaczonym poziomem 1,70 
metra. Wspominają, Ŝe woda zabierała ze sobą 
wszystko co było na jej drodze: sprzęt rolniczy, 
drzewo opałowe, psie budy, ale teŜ oddawała to co 
zabrała innym. Jeszcze długo po powodzi miejsco-
wi palili w piecach węglem z krnovskiej kotłowni. 
Obelisk stoi na podwórku Pana Kazimierza Rybki. 
Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest prezes 
bliszczyckiej Ochotniczej StraŜy  PoŜarnej Pan Jó-
zef Nowacki. 
Powódź  nawiedziła Bliszczyce nocą z 6 na 7 lipca 
1997 roku.  
Na górnym zdjęciu brakuje kilku osób, które przy-
czyniły się  do złagodzenia skutków powodzi, mię-
dzy innymi ówczesnego sołtysa Pana  Andrzeja Ja-
worskiego. 
Na obelisku wyryty jest napis:  
 "Powódź stulecia. Dla upamiętnienia i prze-
strogi w dziesiątą rocznicę wielkiej powodzi, która 
nawiedziła Bliszczyce 07.07 1997 - 07.07. 2007. 
Mieszkańcy". 
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 Drugiego września Ko-

ło Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Branicach z okazji 
„zakończenia wakacji-2007” zor-
ganizowało zawody wędkarskie 
dla dzieci do lat 14-tu na prywat-
nym stawie Pana Tadeusza Mań-
kiewicza.  
     W zawodach uczestniczyło 
dwadzieścia troje dzieci, w tym 
pięć dziewczynek. Pierwszą na-
grodę zdobył Bartek Mazurkie-
wicz, drugą - Denis Wider, a 
trzecią Kacper Grządziel. 
Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali upominki ufundowane 
przez Koło PZW w Branicach, 
Urząd Gminy w Branicach oraz 
przez prywatnych sponsorów. 
Nagrody zdominowały artykuły 
szkolne jako, Ŝe rok szkolny roz-
poczynał się juŜ następnego dnia. 

Na zakońzenie zawodów podano 
gorące kiełbaski z roŜna, napoje i 
słodycze. 
Zarząd Koła PZW dziękuje fun-
datorom i sponsorom prywatnym 
zawodów: Pani Pięciak i Panom 
Cieśla, Palisz,Nowaczewski, Go-
łuchowski, Mańkiewicz. 
Więcej o zawodach na stronie 
internetowej: 
WWW.pzw.org.pl/456/mod.php?
dir=rekordy  

                                      Witaj szkoło ! 

     3 września na korytarzu szkoły w Uciechowicach zrobiło się gwarno i wesoło. Uściskom i opowieściom końca nie było. 

Zabrzmiał pierwszy dzwonek i uczniowie z wychowawcami oraz rodzice udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. 
Alojzego na mszę świętą. Ksiądz proboszcz Piotr Sługocki gorąco 
powitał wszystkie dzieci a pierwszoklasistom poświęcił tornistry.  
          Uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny 2007/2008 
rozpoczęła odchodząca na emeryturę dyrektor Barbara Piekarska. 
Podziękowała wszystkim pracownikom, a szczególnie uczniom za 
to , Ŝe to praca z nimi przynosiła jej radość i satysfakcję .  
    Teresa Grabowska Ŝegnając w imieniu grona pedagogicznego i 
pracowników szkoły Barbarę Piekarską tylko podziękowała ,bo 
Ŝadne nawet największe słowa nie byłyby odpowiednie aby wyra-
zić wdzięczność za wieloletnią współpracę i wielkie „matczyne 
”serce. Nie zabrakło teŜ przedstawicieli RSP w Dzierzkowicach. 
Prezes Józef Kawulok gorąco dziękował za owocną wieloletnią 
współpracę. 
Tradycyjnie pierwszoklasiści otrzymali rogi obfitości przygoto-
wane przez rodziców. Teresa Grabowska kończąc uroczysty apel 
Ŝyczyła uczniom wielu sukcesów w nauce, nauczycielom owocnej 
i radosnej pracy a rodzicom zadowolenia z osiągnięć swoich po-
ciech. 
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Projekt Szkoła na Tak to kolejny 

projekt wyrównujący szanse edu-
kacyjne dzieci  z terenów wiej-
skich, współfinansowany ze Środ-
ków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Liderem tego projektu 
jest Fundacja Kalos Kai 
Agathos z siedzibą we 
Wrocławiu. 
Wspólny wysiłek nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie zaowo-
cował programem, z któ-
rym wystartowaliśmy w 
konkursie ogłoszonym 
przez fundację. Nasz program zo-
stał doceniony przez fachowców i 
w rezultacie szkoła otrzymała 65 
tys PLN na jego realizację.  
Opracowany program zawiera 
działania odnoszące się do trzech 
aspektów Ŝycia dziecka: zdobywa-
nia wiedzy, zdrowego trybu Ŝycia, 
zabawy i przygody. Zorganizowa-
nie klubu matematycznego, regio-
nalnego, kółka tanecznego, klubu 
małych aktorów oraz spotkań przy-
rodników słuŜy rozwijaniu zdolno-
ści i zainteresowań. Jest drogą wy-
równywania szans edukacyjnych 

dzieci wiejskich. UmoŜliwia zdo-
bycie dodatkowych umiejętności 
i wiedzy. Jednocześnie działal-
ność ta daje moŜliwości powiąza-
nia działania szkoły ze środowi-
skiem lokalnym, włączenia jego 

przedstawicieli do jej Ŝycia 
(stworzenie izby regionalnej, 
warsztaty taneczne, warsztaty 
kulinarne, wspólne działania na 
rzecz ochrony przyrody). Wiele 
działań słuŜy promowaniu zdro-
wego stylu Ŝycia i aktywnego 
wypoczynku. Program zawiera 
cykl imprez sportowo – rekre-
acyjnych( m.in. nauka pływania i 
jazdy na łyŜwach), zawody spor-
towe, zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych.  Zaplanowany jest 7- 
dniowy obóz sportowy w czasie 
wakacji, przygotowujący szkolną 

druŜynę piłkarską.   
       W Programie staramy się 
przybliŜyć dziecku świat znany z 
ksiąŜki, prasy i z Internetu organi-
zując wycieczki tematycznie po-
wiązane z zaplanowanymi działa-

niami. KaŜda wyciecz-
ka uczy i bawi, łączy 
zdobywanie wiedzy, 
wypoczynek i przygo-
dę. W ramach prowa-
dzonego klubu regio-
nalnego odbędą się wy-
cieczki do skansenu 
oraz Muzeum Piastów 
Śląskich, klub przyrod-
ników to wyprawy do 
planetarium, rezerwatu 
geologicznego, jaskini, 

ZOO i arboretum. Młodzi aktorzy 
odwiedzą teatr oraz Wytwórnię 
Filmów Rysunkowych, podsumo-
waniem zajęć „ Śladami Jana Paw-
ła II” będzie pielgrzymka jego śla-
dami w Krakowie i Wadowicach. 
Otrzymaną dotację przeznaczymy 
na sfinansowanie wycieczek
(koszty przejazdów, wyŜywienie, 
noclegi, bilety wstępu), zakup po-
mocy naukowych związanych z 
realizowanym projektem. 
 
BoŜena Lewandowska-  koordyna-
tor projektu 

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie  
w Projekcie  

„Szkoła na 
TAK” 

Do parafii Turków, w której znaj-
duje się kościół p.w. Św.Alojzego 
naleŜą chrześcijanie z trzech wiosek: 
Jabłonka, Uciechowi-
ce, Turków. Za to co 
zrobili są godni po-
dziwu, pochwały i 
naśladowania. Czyn 
społeczny zaplanowa-
ny na dwa miesiące 
skrócili do trzech tygodni !!!. 
Praca ich to nowy bruk wokół ko-
ścioła i wzmocnienie fundamentów. 
Jak był to wielki zakres prac mówią 
liczby: nowy bruk to 477m² i 252mb 
krawęŜnika. ZuŜyto 265 ton kruszy-
wa, 8 toncementu—nie licząc piasku 
i starego betonu, który wykorzystano 

krusząc go za darmo kruszarką fir-
my BURBUD z Raciborza. 
Pieniądze pochodziły z co dwu 
miesięcznych składek od parafian, 

sponsorów, wiernych z innych pa-
rafii, a takŜe bardzo duŜy wkład 
finansowy wnieśli mieszkańcy pa-
rafii, którzy wyjechali na stałe do 
Niemiec. Niezbędny cięŜki sprzęt 
rolnicy uŜyczali bezpłatnie. Wielo-
krotny transport po materiały bu-
dowlane wykonała Rolnicza Spół-

dzielnia Produkcyjna i Pan Ozdoba z 
Dzierzkowic. Parafianki, które nie 
mogły cięŜko pracować fizycznie 
dbały o posiłek. Codziennie było coś 

do zjedzenia, napoje chło-
dzące oraz kawa i pyszne 
ciasta. KaŜdego dnia praco-
wało około 20 osób od 9°° 
do 20°°. Nikogo nie trzeba 
było prosić, ludzie przycho-
dzili sami.  

Łączna wartość materiałów budowla-
nych—26 tysięcy złotych. Odnowio-
ne zostały równieŜ gzymsy i wnęki 
okienne.  
Proboszczem parafii jest ks. Piotr 
Sługocki. 

... są godni podziwu, po-
chwały i naśladowania.  
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

W  czerwcu i lipcu  2007 roku: 
Aleksandra Grycan lat 60, Dzbańce-Osiedle 
Wojciech Zakrzewski lat 80 w Bliszczycach, 
Teresa Dawidowska lat 66 w Branicach, 
Jan Wolak lat 74 w Jabłonce, 
Zofia Gebauer lat 72 w Dzbańce-Osiedle, 
Józef GuŜda lat 82 we Włodzieninie, 
Stanisław Bojnicki lat 84 w Jędrychowicach, 
Wiktoria Grima lat 2,6 w Jakubowicach, 
Jan Rzeszowski lat 96 w Branicach, 
Stanisław Pięciak lat 56 w Jakubowicach. 
Rosa Hildegarda lat 83 Dzbańce Osiedle, 
Porwole Jerzy lat 36 Włodzienin Kolonia, 
Krystyna Fiszer lat 49 w Bliszczycach, 
Karol Miozga lat 68 w Branicach, 
Helena Pękosz lat 96 w Bliszczycach, 
Sławomir Chlebowski lat 42 w Branicach. 

_______________________________ 
 

 

Urodzili się 

Bracki Łukasz Szymon -Włodzienin-Kolonia 
Wiewiórka Daria Maria—Bliszczyce, 
Maliszewska Julia Joanna—Branice, 
Wańczyk Laura Klaudia—Włodzienin –Kolonia, 
Gebauer Nikodem Marek—Dzbańce-Osiedle 
Bartlewicz Kamil—Wysoka, 
Rzeszowski Szymon Piotr—Bliszczyce, 
Pawluś Marika Amelia—Dzbańce –Osiedle, 
Lenartowicz WeronikaMaria—Włodzienin Kolonia 
Bugdoł Oliwia GraŜyna—Wiechowice, 
Andrzejczuk Amelia Magda - Dzbańce Osiedle 
_______________________________ 
 

Veni creator 
 

NowoŜeńcy 

 Radomir Piwek  i Diana Jeziorska oboje z Wódki, 
Tadeusz Kamiński z Niekazanic z E.Czubska Świd-
nica, 
Mariusz Majchrzak Bełchatów i Magdalena Popik z 
Branic, 
Adam Zakowicz z Gródcza z Justyną Domagała z 
Wojnowic, 
Piotr Rzeszutek z Dzbańca Os. Z Natalia Borkowska 
z Lewic, 
Andrzej Jurgowian z Justyna Górecka z Wysokiej, 
Jan Wyskiel z Bliszczyc z Wandą Mazurkiewicz z 
Lewic, 
Tomasz Piliszański z Beatą Kucy z Branic, 
Grzegorz Bliliński z Marzeną Skrobacz z Bobolu-
szek 
Jacek Biernat z Michałkowic z Olgą Sykulską z 
Włodzienina 

Szczęśliwych dni Ŝycia ! 
_______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7433  
mieszkańców 

Panie są w  nieznacznej  przewadze  
i jest ich           3 786 

Od początku roku: 
    zmarło   66 osoby 

  urodziło się 30 dzieci 

 

50 
 Wszystkim, którzy gratu-
lowali nam wydania pięćdzie-
siątego numeru „Informatora 
Branickiego” serdecznie dzię-
kujemy. 

       Bociek 
     W bocianiej rodzinie zdarzyło się 
nieszczęście, z gniazda w Lewicach 
wypadł młody bocian. Wysokość była 
znaczna więc doznał wielu obraŜeń. Z 
pomocą pospieszyli mu okoliczni miesz-
kańcy, a w szczególności Panowie le-
karz wet. Pan Szeliga i Pan Siwczyk.  
      W imieniu miłośników przyrody 


