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Dożynki w Uciechowicach 
15 września 2013 roku w Parafii pw. 
św. Alojzego w Turkowie odbyły się Do-
żynki Parafialne. W tym roku uroczy-
stość dożynkowa przygotowana została 
przez mieszkańców wsi Uciechowice. 
Panie ręcznie wykonały przepiękną koro-
nę dożynkową, przygotowały kosze z da-
rami (owocami i kołaczem) oraz chleb, 
które następnie w procesji zostały wnie-
sione do kościoła. Korona dożynkowa 
została wwieziona na nowym, wykona-
nym specjalnie na tę okazję, drewnianym 
wózku. W procesji uczestniczyli również 
uczniowie ze szkoły podstawowej  
w Uciechowicach, którzy swoim wystę-
pem uświetnili uroczystą mszę świętą.  

   Po mszy świętej, 
każdy jej uczestnik 
mógł poczęstować się 
upieczoną specjalnie 
na tę okazję drożdżo-
wą bułeczką.  
   Serdeczne podzię-
kowania należą się 
wszystkim tym, któ-
rzy pomogli przygo-
tować tę uroczystość, 

a w szczególności paniom, które wykona-
ły piękną koronę dożynkową. Warto  
w tym miejscu wspomnieć, że prezento-
wana podczas uroczystości korona do-
żynkowa reprezentowała już parafię na 
Dożynkach Gminnych w Dzbańcach 
Osiedlu oraz Gminę Branice na Dożyn-
kach Wojewódzkich w Racławicach Ślą-
skich. 

Beata Nowak 

Młodzieżowe Dożynki w Jakubowicach 
Po raz pierwszy w historii wsi Jakubo-

wice zorganizowano młodzieżowe do-
żynki. Wydarzenie to odbyło się w drugą 
niedzielę września bieżącego roku. Miej-
scowa młodzież przy wsparciu swoich 
rodziców, zorganizowała wspaniałą zaba-
wę taneczną połączoną z pokazami ta-
necznymi. W tym miejscu należy wymie-
nić osoby których pasja udzieliła się 
wszystkim obecnym. Swoimi zaintereso-
waniami i tajnikami dotyczącymi tańca 
breakdance dzielili się podopieczni pana 

Piotra Badowera, a Pa-
trycja Strzelecka 
uświetniła imprezę 
wykonując na keybo-
ardzie popularne 
utwory taneczne.  

Wszystkim obecnym dziękujemy za 
przybycie i liczymy na jeszcze większą 
frekwencję w przyszłym roku. 

 

Karolina Skoczylas 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 
OD DNIA 27 SIERPNIA DO DNIA 23 WRZEŚNIA 2013 ROKU 

 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 
1. Na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, umorzyłam podatek w wysokości 14 257 

PLN (za grunty pod niecką) w zamian za wykonanie dodatkowych (ponad plan na 2013r) robót dotyczących odbudowy, 
wzmocnienie 2 jazów na Troi za Włodzieninem w kierunku Wojnowic i odbudowy Morawki od granicy z Gminą Kietrz do 
wsi Wódka). 

2. Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Środowiska Rady Powiatu dotyczącym wdrożenia w gminie Branice 
nowego systemu zagospodarowania odpadów. 

3. Uczestniczyłam w 18 zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2014r. 
4. Spotkałam się z Komendantem Komisariatu Policji w Kietrzu w kwestii monitoringu przy użyciu kamer oraz zwiększenia 

patroli policji w ramach dodatkowych środków gminy. 
5. Podpisałam porozumienie dotyczące naszego uczestnictwa w projekcie e-urząd (wprowadzenie e-pułapu, nowy sprzęt i nowe 

oprogramowanie). Projekt nie wymaga wkładu finansowego na zakup sprzętu, a wkładem własnym gminy będzie udział 
pracowników w szkoleniach. 

6. Trwa badanie złożonej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
7. Wyłoniliśmy wykonawcę w ogłoszonym przetargu na wyposażenie Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Brani-

cach. 
8. Podpisałam porozumienie dotyczące uczestnictwa we wspólnym projekcie współpracy transgranicznej (udział w jarmarkach) 

z Gminą Holasowice - Czechy, która chce kontynuować projekt mający na celu utworzenie muzeum regionu. 
 

INWESTYCJE  I REMONTY: 
1. Zorganizowaliśmy rady budowy dla: 
− remontu budynku SP we Włodzieninie, gdzie wspólnie z Komisją Rewizyjną RG Branice ocenialiśmy stan zaawansowa-

nia prac oraz uzgadnialiśmy potrzebę zmian do przyjętego projektu, a tym samym konieczność dokonania robot dodatko-
wych. I tak: w kotłowni (przeniesienie pieca, nowe orurowanie, montaż 3 drzwi ognioodpornych), w budynku montaż na 
strychu drzwi ognioodpornych, wykonanie drenażu wokół budynku (na wysokości ław fundamentowych) aby powstrzymać 
podsiąkanie wilgoci w ściany budynku. 

− remontu budynku żłobka, gdzie ocenialiśmy zaawansowanie robót. Kończą się prace wewnątrz budynku i bardzo zaawan-
sowane są prace przy budowie parkingu i chodnika.  

− remontu WDK w Branicach, gdzie ocenialiśmy zaawansowanie robót i uzgadnialiśmy konieczność wykonania robót do-
datkowych nie ujętych w dokumentacji i dotyczących malowania całego obiektu, zainstalowania nowego wentylatora, zakry-
cia części ścian w miejscach wystąpienia pęknięć płytami kartonowo-gipsowymi. 

2. Dokonaliśmy przeglądu gwarancyjnego remontu świetlicy w Boboluszkach, a zwłaszcza zgłoszone już przez sołtysa wsi 
nieprawidłowości w wykonaniu tych prac (plamy na zewnętrznym tynku, źle zaprojektowane wyłączenie oświetlenia w WC, 
plamy wilgoci w WC) i ustaliliśmy termin ich wykonania. 

3. Zakończyliśmy remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lewicach kosztem 33.691,61 PLN plus roboty dodatkowe 
(w projekcie nie ujęto powierzchni ogniomurów) na kwotę 4.215,33 PLN. 

4. Wykonaliśmy w ramach własnych środków budżetowych: 
− budowę drogi tłuczniowej w Lewicach od P. Kuzary aż do ostatniego budynku. Dodatkowo odtworzyliśmy przydrożny rów 

aby odwodnić pola położone wyżej i utwardziliśmy skrzyżowanie na końcu drogi z ułożeniem krawężników na drodze  
z lasu, aby przekierować wodę z tej drogi do przydrożnego rowu. Koszt tej drogi z robotami dodatkowymi to kwota  
34 942,98 złotych. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 
1. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia przy PUP w Głubczycach, podczas której omawialiśmy po-

ziom bezrobocia w powiecie, wysokość środków na aktywizację zawodową bezrobotnych. Brałam również udział w warsz-
tatach dotyczących nawiązania porozumienia w sprawie walki z bezrobociem w powiecie. 

2. Uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Członków LGD. Dokonywaliśmy przesunięć finansów pomiędzy poszczególne przed-
sięwzięcia i ustalaliśmy termin ostatniego tegorocznego naboru projektów. 

3. Uczestniczyłam w Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Kietrzu. 
4. Uczestniczyłam w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Księżym Polu. 
5. Uczestniczyłam w spotkaniu grupy byłych mieszkańców powiatu Głubczyckiego obecnie zamieszkujących rejon Holtzmin-

den – Niemcy. W grupie był również były Braniczanin p. Kowal, który do lat dziecięcych mieszkał przy ul. Lwowskiej. 
6. Brałam udział w uroczystościach 100-lecia otwarcia wieży widokowej Hansa Kudlicha i jego 190 rocznicy śmierci. Uroczy-

stość miała miejsce w Uvalnie (Czechy). 
7. Uczestniczyłam w konferencji „Zamki i pałace Śląska” zorganizowanej przez właściciela pałacu w Wysokiej. 
8. Uczestniczyłam w uroczystościach związanych z 25 leciem działalności Chóru Mieszanego przy LO w Głubczycach. 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Piknik historyczny we Włodzieninie 
W dniach 14 – 15 września we Wło-

dzieninie, u podnóża historycznych ruin 
kościoła pw. św Mikołaja odbył się kolej-
ny już Piknik Historyczny. 

W programie tej ciekawej i odnoszącej 
się do wydarzeń historycznych imprezy, 
prezentowane były dioramy historyczne 
związane z wydarzeniami, które miały 
miejsce w dawnych wiekach na naszych 
ziemiach. W scenerii średniowiecznej 
osady, prezentowane były zabawy plebej-
skie, tańce wykonywane w strojach  
z epoki, dawne biesiady oraz różne formy 
życia i rozrywek ludzi z tamtego okresu. 

Z bardziej bliższych nam czasów, za-
prezentowana została rekonstrukcja walk 
z II wojny światowej, jakie odbyły się  
w okolicach Włodzienina pomiędzy woj-
skami niemieckimi i radzieckimi.  

Głównymi organizatorami tej ciekawej 
imprezy były organizacje pożytku pu-
blicznego: Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Silesia”, Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Pogórza Opawskiego 
oraz społeczność lokalna miejscowości 
Włodzienin. Przed rozpoczęciem „bitwy” 
po wyprowadzeniu pocztu sztandarowe-

go i wciągnięciu na maszt flagi państwo-
wej głos zabrali organizatorzy imprezy p. 
Arkadiusz Korus przewodniczący Stowa-
rzyszenia Krótkofalowców Podgórza 
Opawskiego, p. Tomasz Gregorczyk 
przewodniczący Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej Silesia, przewodni-
czący RG w Branicach p. Marek Szyhyń-
ski oraz płk dypl. rez. Stefan Szelka, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych z Opo-
la, który w swoim wystąpieniu przedsta-
wił działania wojsk wyzwalających połu-
dniowe tereny kraju, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenu Opolszczyzny.  
W obrazowy sposób dokonał rysu histo-
rycznego przebiegu walk wyzwoleńczych 
na tym terenie, a także odnosząc się do 
idei wolności, przypomniał o przypadają-

cej w czasie trwania włodzienińskiej im-
prezy, rocznicy obrony Warszawy. 

Po uroczystym otwarciu, przemówie-
niach organizatorów i zaproszonych go-
ści oraz powitaniu uczestników imprezy 
rozpoczęły się pokazy zaplanowanych in-
scenizacji wydarzeń historycznych. 

Do walki na śmierć i życie stanęli zaku-
ci w stalowe zbroje średniowieczni ryce-
rze, obok toczyło się sielskie, codzienne 

życie dawnych miesz-
kańców, a nieopodal na 
rozległym, otoczonym 
zagajnikami terenie ro-
zegrała się krwawa bi-
twa końca II wojny 
światowej. 
W inscenizacji zdobycia 
Głubczyc przez Rosjan 
udział wzięło ok 40 re-
konstruktorów, którzy  
w trakcie jej trwania 
używali broni hukowej  
z czasów II w.ś. Ponadto 
na wyposażeniu strony 
niemieckiej były dwa 

karabiny maszynowe MG-42, działo 

przeciwpancerne jak również dwa moto-
cykle typu BMW R71. Strona Rosyjska 
dysponowała min. ciężarówką GAZ 51 
oraz moździerzem 82mm. Inscenizacja ta 
miała na celu przedstawienie publiczno-
ści jak wyglądały losy naszego miasta  
w marcu 1945 roku. 

Ciemne chmury, które w tym dniu za-
kryły niebo nad Włodzieninem, mocno 
padający deszcz i powoli zapadający 
zmrok, nadały tej inscenizacji dodatko-
wego dramatyzmu. 

Wszystkie pokazy i imprezy towarzy-
szące, zorganizowane w ramach pikniku 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców oraz licznie przyby-
łych gości. 

W drugiej edycji ,,Z Historii Płaskowy-
żu Głubczyckiego” wzięło udział około 
100 rekonstruktorów. Imprezę zaszczyci-
ły zaprzyjaźnione z organizatorami gru-
py: Karkowskie Bractwo Grodzkie, Brac-
two z Nowej Soli, GRH OKA, GMH 
Berliner Mauer, GRH Ostheer, GRH 78 
Sturm Division, GRH Schlesien, zmoto-
ryzowana grupa z Lubotynia oraz wspo-
mniane SRH Silesia i Stowarzyszenie 
krótkofalowców Pogórza Opawskiego. 
Ciekawostką imprezy był fakt, że krótko-
falowcy w trakcie imprezy nawiązywali 
łączność z „całym światem” informując 
o imprezie ok. 120 krótkofalowców  
w czasie połączeń z 53 państwami na 
świecie. Na tegorocznej edycji imprezy 
oprócz ,,wojskowego sprzętu osobistego” 
można było także zobaczyć pojazdy mili-
tarne jak motocykle R-71, M-72, samo-
chody Gaz 51, samochód opancerzony 
BRDM-2, działo p.panc 37 mm i moź-
dzierze 82 mm. 

Nowością tegorocznej imprezy była re-
konstrukcja ziemianki wraz z okopem, 
oraz 4 niemieckie schrony bojowe tzw. 
kochbunkry. 
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Inna z zaprezentowanych w czasie 
trwania imprezy inscenizacja nawiązywa-
ła do okresu średniowiecza. Ukazywała 
rycerzy rozbójników, którzy najprawdo-
podobniej stacjonowali w górującym nad 
terenem toczącej się inscenizacji kościele 
zamkowym, i mieli wg Jana Długosza ra-
bować okoliczne miejscowości i być roz-
sadnikiem zbójectwa na średniowieczną 
Europę. We wrześniowy weekend na-
padli i złupili zorganizowaną przez 
bractwa rycerskie karawanę. 

W inscenizacji z tego okresu brało 13 
grup rekonstrukcyjnych m.in. GR „Ziemi 
Głubczyckiej, GR SORONTAL z Gło-
gówka, współorganizator imprezy Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 
„Silesia” z Baborowa, GR „Silesia”  
z Wrocławia, Krakowskie Bractwo 
Grodzkie zrzeszone w bractwie Arturiań-
skim, GR z Kietrza, Gwardia Wareska  
z Raciborza i inne, w tym dwie grupy  
z Hradca nad Morawicą z Czeskiej Repu-

bliki. Grupy zaprezentowały stroje, epi-
zody z życia grup plebejskich, sposoby 
zabaw i tańców z tych epok. Odbyły się: 
konkursy rzutu włóczniami, pokazy bro-
ni, walk i strojów. Ku uciesze publiczno-
ści wystrzelono także kilkanaście razy  
z replik średniowiecznych hakownic  
i z działa z okresu Księstwa Warszaw-
skiego. Mimo nie najlepszej pogody im-
prezę należy uznać za bardzo udaną. Or-
ganizatorzy mają nadzieję ze II Edy-
cja ,,Z Historii Płaskowyżu Głubczyckie-
go” spełniła oczekiwania publiczności, 
która nie zważając na chłód i deszcz 
tłumnie przybyła pod wieżę widokową 
we Włodzieninie. Podziękowania należą 
się wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do organizacji tego przedsięwzięcia,  
a w szczególności wspomnianym wcze-
śniej stowarzyszeniom, Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Włodzienina, OSP Włodzie-
nin i Lewice, firmie zabezpieczenia me-
dycznego, firmie ochroniarskiej, osobom 
prywatnym p. Zdzisławowi Wiśniewskie-

mu, p. Edwardowi Papudze, p. Emilowi 
Szyhyńskiemu, p. Wacławowi Klesz-
czyńskiemu z Wojnowic, p. Krzysztofo-
wi Kinal, Ryszardowi Moćko z Głub-
czyc, Bartoszowi Lichtarowicz z Baboro-
wa oraz przedstawicielom Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego z Opola w osobach: p. Andrze-
ja Jeziorowskiego, ppłk dypl. rez. Romu-
alda Idzikowskiego a także p. Andrzejo-
wi Kurcoń z Głubczyc, mł. chor. rez. 
Krystianowi Isańskiemu z Dzbaniec 
Osiedla i p. Arkadiuszowi Korus, za 
uczestnictwo w poczcie flagowym  
i wciągnięciu na maszt flagi państwowej. 

Impreza odbyła się pod patronatem Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej. 

Romuald Idzikowski 
Radosław Kopytyński 

Janusz Kaczmarek. 

Foto: Janusz Kaczmarek 
Andrzej Jeziorowski 

Piknik historyczny we Włodzieninie 
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Piknik historyczny we Włodzieninie w fotografii 
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Piknik historyczny we Włodzieninie w fotografii 

Foto 
Janusz Kaczmarek 

Andrzej Jeziorowski 
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Wyróżnienia i nagrody w Gminie Branice 
Jednym z punktów porządku obrad 

ostatniej sesji Rady Gminy Branice, która 
odbyła się 23 września było wręczenie 
medali „Zasłużony dla Gminy Branice”. 
Wyróżnienia te przyznano na majowej 
sesji br. dwóm osobom, wybranym spo-
śród czterech zgłoszonych do otrzymania 
wyróżnienia. 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice” 
w kategorii indywidualnej: ,,kultura i szt-
uka’’ oraz: ,,popularyzacja Gminy w kra-

ju i za granicą”, jako dowód uznania za 
wybitne osiągnięcia, otrzymała nauczy-
cielka naszej Gminy pani Lidia Szpak. 
Drugie wyróżnienie otrzymał pan Jan 
Zakowicz, wieloletni radny Rady Gminy 
Branice, w kategorii indywidualnej: 
,,działalność na rzecz społeczności lokal-
nej” oraz: ,,wieloletnia praca w samorzą-
dzie gminnym”, jako dowód uznania za 
efektywną działalność na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. Pamiątkowe meda-

le oraz dyplomy wręczyli Przewod-
niczący Rady Gminy Branice Ma-
rek Szyhyński oraz pani Wójt Gmi-
ny Branice Maria Krompiec. 
Kolejnym punktem uroczystej sesji 
Rady Gminy było wręczenie listów 
gratu lacyjnych d la  Zespo-
łu ,,KAPRYS”, w związku z uzy-
skaniem tytułu Wicemistrza Świata 
Mażoretek. Nasze Mistrzynie wraz 
z opiekunką, panią Lidią Szpak 
oraz panią Teresą Jajdelską, dyrek-
torem Zespołu Gimnazjalno – 
Szkolnego w Branicach, przybyły 
na sesję maszerując ulicami Branic 
krokiem defiladowym, ubrane  
w budzące podziw kostiumy wzo-
rowane na galowych mundurach 
wojskowych. Rytmiczna muzyka  
i niemalże akrobatyczne układy ta-
neczne wykonywane przez zespół, 
zgromadziły na trasie ich przemar-
szu liczne grono mieszkańców na-
szej miejscowości. Przewodniczący 

Rady Gminy wraz z panią Wójt wręczyli 
członkom zespołu oraz ich opiekunkom 
listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki 
oraz nagrody rzeczowe. Wójt Gminy  
w swoim wystąpieniu, życzyła zespołowi 
dalszego niespożytego zapału, wytrwało-
ści w dążeniu do osiągnięcia zamierzo-
nych celów, pomyślności oraz spełnienia 
osobistych marzeń, oraz aby ich dalsza 
praca przynosiła obfite owoce, a także 
stanowiła źródło dumy i satysfakcji dla 
Zespołu i całej Gminy Branice. Również 
Radni gminy podziękowali za tak wspa-
niały sukces, który znakomicie promuje 
Gminę Branice nie tylko w Polsce, ale  
i na całym świecie. 

Katarzyna Herbut 
foto Janusz Kaczmarek 
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Polsko – Czeskie ćwiczenia strażaków 
28 września 2013 roku o godz. 10 na 

boisku osiedla mieszkaniowego w Brani-
cach, przed basenem kąpielowym „Fala” 
odbyły się: II Mi ędzynarodowe wspólne 
ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Polski i republiki Cze-
s k i e j  w  r a m a c h  p r o j e k t u 
„WZMOCNIENIE DZIAŁANIA JED-
NOSTEK OCHOTNICZYCH PRZY 
POWODZIACH ” 
Ćwiczenia odbywały się według kon-

kretnych zasad współpracy jednostek 
straży pożarnej województwa opolskiego 
i Okręgu Morawsko-Śląskiego, współpra-
cujących w ramach pomocy na podstawie 
umowy z 2010r. „Umowa pomiędzy Re-
publiką Czeską i Rzeczypospolitą Polską 
o współpracy i wzajemnej pomocy  
w przypadku katastrof, klęsk żywioło-
wych i innych nadzwyczajnych wyda-
rzeń”, i na podstawie umowy podpisanej 
w Warszawie dnia 8.06.2010r.pomiędzy 
wojewodą Opolskim, dowódcą straży po-

żarnej województwa opolskiego, hetma-
nem Okręgu Morawsko – Śląskiego i kie-
rownikiem HZS Okręgu Morawsko-
Śląskiego dotyczącej współpracy i wza-
jemnej pomocy ratunkowej w przypadku 
katastrof, klęsk żywiołowych i innych 
nadzwyczajnych wydarzeń. 

O godzinie dziesiątej, przed szpalerem 
zgromadzonych na zbiórce drużyn, mel-
dunek o gotowości do ćwiczeń od ko-
mendanta gminnego OSP dh. Józefa Or-
łowskiego, odebrała Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec, która następnie powita-
ła uczestników ćwiczeń i zaproszonych 
gości. 

Uczestnikami ćwiczeń były jednostki  
z OSP Branice, OSP Bliszczyce i OSP 
Lewice oraz jednostki z Republiki Cze-
skiej –Brumowice, Holasovice, Małe Ho-
stice, Palhanec iVavrovice. 

Podczas ćwiczeń jednostki OSP Brani-
ce, Bliszczyce i Lewice zademonstrowały 
działanie i wydajność trzech motopomp 
(szlamowej elektrycznej, spalinowej  
i pływającej) przeznaczonych do usuwa-
nia skutków powodzi. 

Dowódca jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej PSP Głubczycach Krzysztof Wi-
ciak przedstawił uczestnikom ćwiczeń 
pokaz multimedialny na temat zagrożenia 
powodziowego na terenie przygranicz-
nym Gminy Branice, statystykę wyjaz-
dów OSP Branice, OSP Bliszczyce i OSP 
Lewice za okres od 21.09.2012r. do 31-
.08.2013r. 

Następnie 
wspólnie z 
Dowódcą Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej PSP 
Waldemarem Hołownią 
dokonano pokazu specjal-
nego namiotu dekontami-
nacyjnego zakupionego 
przez starostwo powiato-
we, który ma służyć w ra-
zie kataklizmu. Ma on po-
nad 30 metrów kwadrato-

wych powierzchni, a w środku znajdują 
się między innymi łóżka, stoły i krzesła, 
Namiot posiada ogrzewanie ciepłym po-
wietrzem, dostarczanym z nagrzewnicy 
znajdującej się na zewnątrz pomieszcze-
nia. 

Podsumowaniem ćwiczeń było wspólne 
pompowanie wody za pomocą konnej si-

kawki należącej do jed-
nostki OSP Bliszczyce. 
Ćwiczeniom przyglądali 
się goście z Polski, m.in: 
Komendant PSP w Głub-
czycach Wiesław Kopec-
ki, z-ca Komendanta PSP 
–Wojciech Semeniuk go-
ście z Republiki Czeskiej 
Magistra Opava: Martin 
Dostal, Roman Otipka  
i Martina Ventusowa. 

Danuta Walecka 
foto: Janusz Kaczmarek 
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Iskrzące ogniskiem Wiechowice 
Sobota, 31 sierpnia 2013 r. wiechowi-

czanie podążają na plac przed świetlicą, 
gdzie czeka na nich płonące ognisko,  
a przy nim uśmiechnięci sołtys Tadek 
Szumlewicz, radna Józia Juroszek i bi-
bliotekarka Ela Zdziebło. 

I zebrało się wesołe, doborowe, wielo-
pokoleniowe towarzystwo. Najmłodszy 
uczestnik to dwumiesięczny Błażej Kuja-
wa, mamy również roczną Zosię Bocian. 
Stawkę wiekową zamyka nasz sympa-
tyczny osiemdziesięciolatek Michał Juro-
szek. 

Już skwierczą trzymane nad ogniem 
kiełbaski. Obserwując jak goszczący się 
pochłaniają je z apetytem, z całą pewno-
ścią można stwierdzić, że są bardzo 

smaczne. A na upieczenie czekają jeszcze 
ziemniaki. Najgorliwiej podtrzymujący-
mi ogień są Tomek Piekarski, Tadek 
Szumlewicz i Adaś Twardy. Rozbrzmie-
wają przeboje Mariusza Kalagi i zespołu 
Bayer Full. Biesiadnicy z początku nie-
śmiało, ale z czasem coraz śmielej wtóru-
ją płynącym z głośnika piosenkom. 
Ziemniaki zostają przysypane żarem,  
a obecnym płynie ślinka na ich skoszto-
wanie. Objawia się spontanicznie i jak się 
okaże bardzo skuteczny wodzirej impre-
zy Andrzej Zdziebło. Podrywa uczestni-
ków spotkania z krzeseł i zachęca do pój-
ścia w tany. Wkrótce krąg taneczny za-

pełnia się wirującymi 
parami. Wielkim zaan-
gażowaniem w tańcach 
wyróżnia się Bogdan 
Jakubowski. Jest wesoło  
i z przytupem. Uczest-
nicy spotkania przy 
ognisku emanują rado-
ścią życia. Właśnie  
z ognia wyskakują upie-
czo ne  z ie mn ia k i .  
I znajdują szybko chęt-
nych do ich zjedzenia. 

Zabawa, śpiewy, tańce 
trwają do późnego wie-
czora. Odzywają się 
głosy, aby w niedługim 
czasie spotkać się po-
nownie przy ognisku. 
Zobaczymy, może się 
uda. 

Rada sołecka 
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Diamentowe Gody 

Diamentowe Gody to nieczę-
sty jubileusz. Takiego jubile-
uszu doczekali Państwo Maria 
i Franciszek Koziurowie z Bra-
nic. Wójt Gminy, pani Maria 
Krompiec dostojnym Jubila-
tom w dniu ich święta złożyła 
życzenia, gratulacje oraz wyra-
zy szacunku za wierność war-
tościom, które są podstawą ży-
cia rodzinnego. 

Państwo Koziurowie ślub za-
warli 10 października 1953 ro-
ku w Branicach, gdzie spędzili 

całe swoje wspólne życie, przeżywając dni radości i smutku, dni 
pełne pracy i troski o byt rodzinny. Dziś po latach ze wzrusze-
niem i radością wspominają te wspólnie przeżyte lata. Państwo 
Koziurowie wychowali czworo dzieci. Ponadto posiadają dzie-
sięcioro wnucząt oraz pięcioro prawnucząt. 

Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz naj-
serdeczniejsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczę-
ściu rodzinnym. 

Jolanta Misiurka.  

foto Janusz Kaczmarek 

Iskrzące ogniskiem Wiechowice 
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We wrześniu 2013r. 

Urodzili się 

1. Zagraba Błażej – Włodzienin-Kolonia. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek małżeński 
1. Uznańska Natalia (Dzbańce-Osiedle) – Iwaszkiewicz Dawid 

(Lipno). 
2. Krawczyk Monika (Boboluszki) – Skwarek Łukasz 

(Boboluszki). 
3. Walo Grzegorz (Branice) – Cinkel Monika (Połchówko). 
4. Chuchla Kinga (Branice) – Pal Arkadiusz (Klisino). 
5. Nawrocki Łukasz (Wiechowice) – Estera Czolij (Pilszcz). 
6. Surma Mateusz (Dzbańce-Osiedle) – Wysopal Monika 

(Otmuchów). 
7. Czabaj Małgorzata (Branice) – Labuda Mateusz (Gdynia). 
8. Podwalna Ewelina (Dzierżkowice) – Zieliński Szymon 

(Racibórz). 
9. Lupzik Radosław (Wiechowice)- Trepiszczonek Magdalena 

(Racibórz). 
10. Poremba Mariola (Michałkowice) – Zuziak Dariusz 

(Langowo). 
11. Kaczmarczyk Sławomir (Branice) – Świerczek Agnieszka 

(Branice). 
12. Lenartowicz Artur (Boboluszki) – Jankowska Lidia 

(Czerwonków).  
13. Zakowicz Krzysztof ( Gródczany) – Zając Kornelia 

(Krzyżowice). 
14. Herbut Krzysztof (Branice) – Kubiczek Monika (Sosnowiec) 

Wielu szczęśliwych wspólnych lat życia! 

Odeszli  
1. Stefaniuk Janina - lat 68, DPS Bliszczyce. 
2. Pytel Józef - lat 81, Branice. 
3. Zapotoczny Marian - lat 62, Jędrychowice. 
4. Dudek Zofia - lat 58, Branice. 
5. Kiszczyk Edward - lat 82, Wysoka. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6837 mieszkańców,  
w tym 3510 kobiet. 

We wrześniu 2012 r. było nas 6965 osób. 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy Branice w dniu 02 października 2013 roku zo-
stało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieru-

chomości do sprzedaży oznaczonej według. 
1. Działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/-

00036047/9 położona w miejscowości Lewice 75/3. 
2. Opis nieruchomości: 
− Lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym 

Nr 75 na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 64,10 m2 
wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411 wynoszącym 
1755/10000. Działka stanowi teren zainwestowany /zabud-
owany/. 

3. Wartość lokalu - 62.327,79 zł. 
4. Cena ułamkowej części działki - 3.120,21 zł.  
5. Koszty przystosowania - 796,00 zł. 
6. Cena nieruchomości łącznie - 66.244,00 zł. 
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie 

bezprzetargowej. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszcze-
nie na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa. 

 Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
 Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                   Wójt Gminy Branice 
                      Maria Krompiec 

INFORMACJA 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Gminy Branice w dniu 30 września 2013 roku  
zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieru-

chomości do sprzedaży oznaczonej według: 

1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/-
00064984/2 położona w miejscowości Opole, przy ul. Szkol-
nej 2a/1. 

2. Opis nieruchomości: 
− Lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym 

Nr 8 a na III piętrze o pow. użytkowej: 29,21 m2 wraz  
z udziałem w działce siedliskowej Nr 6/7 wynoszącym 
596/10000 oraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym w/w 
działki. Działka znaczona jest jako: UM - strefa usługowo-
mieszkaniowa. 

3. Wartość lokalu - 107.021,06 zł. 
4. Cena ułamkowej części działki - 5.846,76 zł. 
5. Koszty przystosowania - 430,50 zł. 
6. Cena nieruchomości łącznie - 113.298,32 zł. 
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie 

przetargowej. 

 Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszcze-
nie na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa. 

 Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                   Wójt Gminy Branice 
                      Maria Krompiec 


