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APEL WÓJTA GMINY BRANICE
Wójt Gminy Branice apeluje do mieszkańców
o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych i wszystkich potrzebujących pomocy
w okresie zimowym.
Jeżeli zauważą Państwo osoby samotne lub starsze przebywające na klatkach schodowych, na terenie ogródków działkowych, ulicach lub gdy wiedzą Państwo o osobach starszych, mieszkających samotnie i potrzebujących pomocy, prosimy o poinformowanie
właściwych służb.
Policja tel. 997; Urząd Gminy 774868192; OPS Branice 774868192 wew.23 i 22;
PCZK Głubczyce 722-392-885;
Ponadto informuję, iż Dom Pomocy Społecznej w Klisinie deklaruje udzielenie wsparcia doraźnego dla osób potrzebujących pomocy w okresie zimy w postaci miejsc noclegowych (na jedną noc), gorącego posiłku. Filia Branice (2 miejsca dla mężczyzn), Filia
Boboluszki (2 miejsca tylko dla kobiet), Filia Bliszczyce (1 miejsce dla mężczyzny lub kobiety), Filia Dzbańce (2 miejsca: 1dla
kobiety 1 dla mężczyzny).

Nie bądźmy obojętni na los innych ludzi. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może
pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.
Zima to również szczególnie trudny okres w egzystencji zwierząt. Dlatego zwracamy się z apelem, aby szczególnie podczas
gwałtownych spadków temperatury zadbać o naszych czworonożnych i skrzydlatych przyjaciół.
Pamiętaj aby:
1. zapewnić swojemu psu ocieploną budę poprzez wyłożenie jej elementów wojłokiem lub kocem oraz zakrycie wejścia od góry
uchylną klapką.
2. brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu psa – zwolnić zwierzę z łańcucha podczas silnych mrozów.
Zapewnić mu dużo ruchu.
3. podawać ocieploną wodę do picia.
4. zapewnić ciepłą karmę 2 razy dziennie.
5. pamiętaj, że koty wolno bytujące w miastach są naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w walce z gryzoniami - zapewnić im
wejście do piwnicznych korytarzy w trudnym okresie zimowym.
6. u ptaków zachodzi bardzo szybka przemiana materii - sukcesywnie je dokarmiaj w stałych miejscach nie zapominając o systematyczności.
7. zwierzęta gospodarskie nie mogą pozostawać bez opieki w otwartym terenie - należy zawiadomić Inspekcję Weterynaryjną
w przypadku stwierdzenia takiego faktu.
8. zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy - o ile spotkasz potrzebującego opieki podczas mrozu psa lub kota pamiętaj o telefonie do właściwego urzędu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA ZALEGAJĄCEGO
ŚNIEGU I SOPLI Z DACHÓW
W związku z nadejściem sezonu zimowego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami,
Wójt Gminy Branice zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie uwagi
na zabezpieczenie obejść przed możliwością powstania przeciążeń konstrukcyjnych dachów
oraz osunięć pokrywy śnieżnej i lodu zalegającego na dachach.
Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków powinni usuwać śnieg i lód z dachów,
rynien i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
Zwracam uwagę, że obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem,
jak również mogących spowodować zagrożenie życie lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, nałożony na właścicieli i zarządców budynków przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.), obejmuje także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić
bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się o bezzwłoczne
spełnienie ww. obowiązków wynikających z przepisów.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BRANICE
OD DNIA 19 GRUDNIA 2011 R. DO DNIA 30 STYCZNIA 2012 ROKU
ZARZĄDZANIE GMINĄ:
1. Zorganizowałam spotkanie z sołtysami, na którym, dokonano podsumowania 2011 roku oraz przedyskutowano plany współdziałania na 2012 rok.
2. Dokonywaliśmy zmian organizacyjnych i ustalaliśmy nowe zakresy działania dla pracowników byłego ZOOKiS-u, którzy od
1 stycznia 2012 roku włączeni zostali w struktury Urzędu Gminy w Branicach.
3. Zorganizowałam zebranie wiejskie dotyczące sposobu zniesienia współwłasności w nieruchomości położonej we Włodzieninie
(budynek świetlicy wiejskiej).
4. Odbyłam dwa spotkania z Firmą AeroGroup dotyczącym inwestycji związanych z energią odnawialną.
5. Rozmawiałam w ANR w Opolu w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w Wysokiej, oraz dofinansowania budowy sieci
kanalizacyjnej z Wysokiej przez Boboluszki do oczyszczalni ścieków w Branicach.
6. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z PROW organizacji przyszłych dożynek powiatowo-gminnych w 2012 roku.
7. Spotkałam się z Dyrektorem PKS-u i ze Starostą Powiatowym w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Branice do spółki PKS
w Głubczycach. Sp. z o.o.
8. Uczestniczyłam w zebraniu sprawozdawczym OSP Lewice.
9. Spotkaliśmy się z Prezesem Zakładu Komunalnego w Głubczycach odnośnie warunków odbioru i ceny ścieków z kanalizacji
sanitarnej Włodzienin Kolonii, oraz warunków cenowych dostarczanej do tego sołectwa wody.
INWESTYCJE I REMONTY:
1. Wizytowaliśmy plac budowy oczyszczalni ścieków (mimo wcześniejszych opóźnień zaplanowane na IV kwartał 2011 r. zadania zrealizowano). Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem: wylano ściany wiaty na osad, zgromadzono materiały na
budynek socjalny. Obecnie przerwano prace z uwagi na duże mrozy.
2. Rozstrzygnęliśmy przetarg na adaptację budynku po byłym żłobku w Branicach i wyłoniliśmy wykonawcę tego zadania oraz
podpisaliśmy umowę. Prace będą realizowane przez Konsorcjum - Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX
i Przedsiębiorstwo Budownictwa ADP w Głubczycach za kwotę 2.598.955,56 złotych brutto (zadanie skosztorysowane na
kwotę 2.790.142,86 złotych). Wartość dofinansowania z UE – to 85% zadania po przetargu.
3. Prowadziliśmy wstępne ustalenia dot. realizacji dobudowy przyłączy sterujących na istniejących słupach w Branicach i Lewicach, oraz budowę nowego przyłącza w Dzierzkowicach.
4. Prowadziliśmy wstępne ustalenia dotyczące przyszłych prac związanych z budową nowych schodów, chodnika i parkingu przy
Ośrodku Zdrowia w Branicach, oraz zakresu koniecznych prac na dachu budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie. Wstępnie ustalono w terenie zakres prac drogowych zaplanowanych w budżecie na rok bieżący (skosztorysowanie zadań).
5. Spotkałam się z Burmistrzem Gminy Głubczyce w sprawie budowy drogi Lewice-Zubrzyce i problemów związanych z dokumentacją na tę drogę, którą Gmina Branice zleciła do wykonania Panu Jerzemu. Kowalczyk w 2010 roku .
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓŻNE:
1. Uczestniczyłam w spotkaniach opłatkowych w Szpitalu w Branicach, w Domu Środowiskowym w Nowych Gołuszowicach,
Przedszkolu Katolickim w Branicach oraz w Głubczyckim Kole Polskiego Związku Niewidomych i Związku Emerytów
i Rencistów - Koło w Branicach, oraz w spotkaniu jasełkowym we wsi Jakubowice
2. Uczestniczyłam w konferencji regionalnej dotyczącej działań województwa opolskiego po 2013 roku w zakresie rozwoju regionalnego i pozyskiwania środków z UE.
3. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym podsumowania współpracy samorządów w 2011 roku,
oraz nakreśleniu przyszłorocznych priorytetów współpracy.
4. Uczestniczyłam w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
5. Uczestniczyłam w zamknięciu i podsumowaniu III Międzynarodowej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanej
przez SP Uciechowice.
6. Uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Programowej LGD dotyczącym naboru wniosków, gdzie złożyliśmy ponownie dwa
wnioski dotyczące remontu świetlic. Projekt remontu Świetlicy w Wysokiej uzyskał dofinansowanie z PROW, natomiast projekt remontu Świetlicy w Boboluszkach ponownie znalazł się na liście rezerwowej.
7. Uczestniczyłam w spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu dotyczącym wdrażania w życie nowych przepisów o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, oraz wniosków do Wojewódzkiego Programu odnośnie przynależności gminy do regionu południowowschodniego województwa i wskazania instalacji regionalnych
8. Uczestniczyłam w Łosiowie w konferencji i podsumowaniu konkursu „Złoty kłos 2011”, laureatem którego został Pan Bolesław Kot - rolnik z Jędrychowic. W konkursie tym uzyskał II miejsce w województwie w pszenicy konsumpcyjnej osiągając
wydajność 11,6 tony z ha (odmiana Muszelka DANKO).
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY
Dnia 20 lutego 2012 r. o godz. 1000
odbędzie się sesja Rady Gminy Branice
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Branicach.

8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.

PORZĄDEK OBRAD

11. Udzielenie informacji w zakresie
współpracy Agencji Nieruchomości
Rolnych z Gminą Branice.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności
w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego
z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji
z działalności w okresie między sesjami.

9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.

12. Udzielenie informacji na temat porozumienia międzynarodowego ACTA.
13. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań zawartych
w Gminnym Programie za 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
15. Podjecie uchwały w sprawie uchwale-

nia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę Rady Gminy Branice nr
XV/123/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2012-2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 92, położona w miejscowości Boboluszki)
19. Zakończenie sesji.

INFORMACJA O WYCIECZCE NA UKRAINĘ

INFORMACJA

„Kresy… Bogate, piękne, stare słowo. Jest w nim obszar
i przestrzenność, bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy. Ziemiom kresowym należy się miejsce
w naszej wyobraźni i pamięci”
Z. Kossak

Wójt Gminy Branice informuje, że w 2012 roku zostaną
rozpoczęte prace zmierzające do zmian zasad sprzedaży
i udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców (zmiana dot. obniżenia
bonifikat ).
Nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z obrębu Gminy Branice wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Ukraina
Ukraina to kraj przez poetów kochany,
To step kwietny, usiany licznymi kurhany,
Gdzie zieleni się trawa i złoci się zboże,
A wszędzie widzisz tylko falujące morze,
Zaś nad morzem tym orły szybują u góry,
I słońce się przesuwa przez czyste lazury,
Gdzieniegdzie w słońcu srebrzy się rzeka szeroka,
Miły to kraj dla serca i miły dla oka.
Stefan Wiśniewski
Słowami tego fragmentu pięknego wiersza zapraszam na
rajd po dawnych kresach.

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Awaria sieci wodociągowej w WDK w Branicach
Wskutek bardzo niskich temperatur jakie wystąpiły
w ostatnim czasie, doszło do awarii sieci wodociągowej
w WDK w Branicach. Awaria ta spowodowała zalanie
części pomieszczeń świetlicy, w tym pomieszczenia
„Centrum Kształcenia” w którym znajdowała się pracownia komputerowa.
Po zauważeniu awarii podjęto natychmiastowe działania
mające na celu ewakuację sprzętu i usuwanie skutków powstałych szkód.

Wyjazd 25 czerwca o godz. 1700 spod pawilonu handlowego we Włodzieninie, przejazd do granicy w Medyce i zwiedzanie następujących miejscowości: Rudek (Benkowa Wiśnia),
Drohobycza, Truskawca, Sambora, Stryja, Nadwórki, Jaremczy, Worochty, Kosowa i powrót do domu przez Stanisławów i Lwów. We Lwowie na zakończenie opera lub operetka
w zależności od programu teatru.

Działania te możliwe były dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu Państwa Piotra i Ireny Koziura, Pań ze Stowarzyszenia koła „Braniczanek”, firmy Pana Tomasza
Gatnera oraz członkom Branickiej Straży Pożarnej.

Zakończenie rajdu 1 lipca.
Wycieczka obejmuje 5 dni zwiedzania, koszt wycieczki to
kwota 700 zł. Zawiera ona ubezpieczenie, przejazd autokarem,
noclegi z dwoma posiłkami – śniadania i obiadokolacje, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługę pilota. Zaliczka
w kwocie 100 zł, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wycieczki.

Za udzieloną pomoc serdecznie dziękujemy.
Sprawność instalacji wodociągowej przywrócono w dniu
następnym.
Koszty naprawy powstałych szkód zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Chętnych do wyjazdu zapraszam na spotkanie w niedzielę
25 marca o godz. 1800 do Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie.
Kontakt telefoniczny 77/485-72-85 po godz. 2000

Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

Eugeniusz Gawłowski
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Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach odbędzie się dyżur konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego w Głubczycach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 10:00 - 13:00
Adres siedziby:
URZĄD GMINY W BRANICACH
UL. SŁOWACKIEGO 3
48-140 BRANICE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich
w Głubczycach, telefon: 77/485 02 79,
e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl
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III Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach
W Szkole Podstawowej w Uciechowicach świąteczny bożonarodzeniowy nastrój pojawił się wcześniej niż zwykle.
Z inicjatywy Pani Dyrektor Teresy Grabowskiej i Jiri Cvespera, przedstawiciela
światowej organizacji szopkarzy z Czech
zorganizowano już III Międzynarodową
Wystawę Szopek Bożonarodzeniowych.

Rozpoczęła się ona wernisażem
19 grudnia 2011roku, a zakończyła się
14 stycznia 2012 roku. Patronat nad wystawą objęli: prof. PhDr. Zdenka Jiràska,
mgr Zofia Krzykowska - dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach, mgr Irena
Twardoch-Muzeum Miejskie w Rudzie
Śląskiej, dr hab. Andrzej Czaja Biskup
Opolski, Frantistek Lobkovitc Biskup
Ostrawsko-Opavski, Wydział Katechetyczny Kurii Opolskiej, Maria Krompiec
- Wójt Gminy Branice, Marian Pospiszel
- TV Głubczyce. Ilość biorących udział
przerasta co roku wszelkie oczekiwania.
Do oceny zgłoszono 357 szopek nadesłanych z Czech, Niemiec i Polski. Zbudowane zostały w różnych technikach przez
artystów będących w różnym wieku.

Wszystkie szopki zachwycają pomysłowością. Do konkursu dołączyła rzesza
spontanicznych sponsorów: RSP
Dzierżkowice, Kazimierz Węglowski,
Zbigniew Różański, Jadwiga i Wiesław
Staroń z Kietrza, Joanna Szostak z Głubczyc, Urząd Gminy w Branicach, Stowarzyszenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi.
Podziękowania należą się również rodzicom i nauczycielom, którzy pomogli
w organizacji wystawy. Trudne
zadanie miało jury, aby wyłonić
te najładniejsze i najciekawsze
szopki.
W poszczególnych kategoriach
laureatami zostali:
Przedszkola:
I miejsce - Przedszkole w Uciechowicach
Szkoły
Kl. I-III
I miejsce - Anna Gębuś - PSP
Baborów.
I miejsce - Agnieszka i Magda
Rogalska - Stargard Szczeciński.
I miejsce - Marcel Zug - Borki Wielkie.
Kl. IV-VI
I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno -

Wychowawczy w Bochni.
I miejsce - Emilia Zyznawska - Uciechowice.
Gimnazja
I miejsce - Kamil Kawecki.
I miejsce - Jan Paleczny - Żyraków.
Szopka Rodzinna
I miejsce - Katarzyna Małecka z rodziną - Stargard Szczeciński.

Dorośli
I miejsce - Żaneta Malota - Michałkowice.
I miejsce - Anna Owsiak Kamila Walasik, Ewa Sznurowa - Zespół Szkół Specjalnych Głubczyce.
Z pełną dokumentacją zdjęciową i protokołami z prac komisji można zapoznać
się na stronie internetowej szkoły
www.spuciechowice.edupage.org
Na temat wystaw organizowanych
w Czechach, Słowacji i Polsce ukazał się
album Betlěmy. Przeczytać tam można,
że nasza wystawa jest największa i najlepsza w Europie w kategorii wystaw
szopek dzieci, młodzieży i rodzin. Chętnych do zapoznania się z artykułem zapraszamy do naszej szkoły.
Organizatorzy
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Jasełka w Kościele Parafialnym w Branicach
29 stycznia na zakończenie Świąt Bożego Narodzenia, dzieci i młodzież na zaproszenie Rady Parafialnej przedstawiły
„Jasełka”. Scenariusz opierał się na inscenizacji narodzenia się „maleńkiej miłości” - Jezusa, dla którego nie było miejsca w żadnej gospodzie i narodził się
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Wraz z panią Sołtys Żanetą młodzi artyści z przejęciem odgrywali swoje role.

Każdy z nich, poprzez swój występ chciał
przekazać ducha Świąt Bożego Narodzenia. Ci mali mieszkańcy Michałkowic,
zasługują na wielkie podziękowanie
i brawa za to, że w ich sercach trwa nadal
pasja tradycji, i kto jak nie oni będą przekazywać ją następnym pokoleniom.
Wielkie uznanie należy się również Wojtkowi Zarzece z Branic, który wcielił się
w rolę Heroda i wspaniale wystąpił wraz
z nami. Całości Jasełek dopełniły śliczne

kolędy zaśpiewane przez dzieci. Zachęcamy do współpracy również inne dzieci
i młodzież z Branic, i nie tylko, aby zgłaszali sie do współpracy z Michałkowicami, gdyż wspólna praca z pewnością da
im wiele satysfakcji, radości a przede
wszystkim - SUKCES, jaki Michałkowice odniosły ze swoją inscenizacją
w Głubczycach.
Wielkim gestem tych dzieci jest to, że
zbierają one datki na swoją długo wyczekiwaną i upragnioną ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ.
Sołtys: Żaneta Malota
Foto: Janusz Kaczmarek

VII Przegląd Kolędników Misyjnych w Opolu
Już po raz kolejny odbył się 7 przegląd
KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.
Michałkowice jako jedyna grupa kolędnicza po raz drugi, wzięła udział w tym
przeglądzie. Wystąpiło 14 grup z całego
województwa. Przegląd miał na celu pokazanie tradycji kolędniczej, a nie rywalizację.
− W Michałkowicach kolędowanie organizuje pani sołtys w przebraniu,
razem z dziećmi, chodzi po kolędzie.
− Michałkowice są zmobilizowane,
dzieci są fantastyczne i sama przyjemność jest z nimi pracować-mówi Żaneta Malota, Sołtys Michałkowic.
− Zbieram na proboszczy misyjnych do

różnych krajów, żeby zadbać o życie
i o pożywienie-mówi Filip Kuśmierski. kolędnik.
Powyższe wypowiedzi jak i krótki reportaż z przeglądu można obejrzeć na
stronie internetowej http://www.tvp.pl/
opole/informacja/kurier-opolski
Jest to dla Nas wielki zaszczyt, że mogliśmy reprezentować rejon Gminy Branice oraz Powiatu na szczeblu Wojewódzkim. I tym razem nie zawiedliśmy.
7

Dziękuję moim małym i dużym kolędnikom za wspaniały występ - spisaliście
się rewelacyjnie. Jesteście NIEZAWODNI.
Składam podziękowania również rodzicom, którzy zawsze wspierają swoje pociechy swą obecnością, a to dla nich wiele znaczy. Zapraszam wszystkich ponownie za rok.
Sołtys: Żaneta Malota

Informator Branicki

Pożyteczne ferie we Włodzieninie
Efektem współpracy nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
i miejscowego Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich było napisanie wniosku konkursowego o dofinansowanie
przez Fundację Wspomagania Wsi akcji
„Pożyteczne Ferie”. Działania te zakoń-

nież zapewnione w tych dniach wyżywienie.
Akcja nosi nazwę Pożyteczne Ferie
i w jej ramach dzieci również
„wykonały” bardzo pożyteczną pracę,
tworząc na stronach fundacji w Atlasie
Wsi informacje o Włodzieninie. Zamieszczone zostały zdjęcia
miejscowości, jej
historia, atrakcje
oraz
wywiady
z
mieszkańcami,
przeprowadzone
właśnie w ramach
tych działań.

czyły się sukcesem. Pozyskane pieniądze
(2 tysiące zł) zostały wykorzystane na
zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów naszej szkoły. Odbyły się dwa wyjazdy na krytą pływalnię
do Kietrza, wyjazd na lodowisko do Raciborza, wycieczka do Muzeum Ziemi
Głubczyckiej oraz warsztaty kulinarne
(pieczenie ciasteczek). Dzieci miały rów-

Wszystkie zajęcia cieszyły się
bardzo dobrą frekwencją, opiekę
nad uczestnikami
tego projektu całkowicie bezinteresownie zapewnili nauczyciele naszej szkoły.

Bożena Lewandowska
SP Włodzienin

Dzień Babci i Dziadka w Bliszczycach
22.01.2012r. w Domu Kultury w Bliszczycach odbyło się uroczyste spotkanie
seniorów wsi Bliszczyce. Wszystkich
obecnych przywitał Ksiądz Proboszcz
Marek Wcisło. Spotkanie rozpoczęło się
przedstawieniem ,,Jasełek” przez koło
teatralne pod kierunkiem siostry Chrystiany. Następnie wystąpiły dzieci z kl. I
Szkoły Podstawowej w Branicach z pro-

gramem artystycznym
z okazji Dnia Babci
i Dziadka pod kierunkiem Jadwigi Misiurka
i Małgorzaty Podkówka.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni
do stołu na poczęstunek.
Przy ciastkach, kawie

i herbacie seniorzy dzielili się swymi
wspomnieniami z przeżytych lat. Opowiadali o swoich rodzinach, dzieciach
i wnukach. Tym wspomnieniom towarzyszyły śpiewane kolędy, pieśni ludowe
przy akompaniamencie akordeonu. Całą
uroczystość przygotowali członkowie
Caritas przy Parafii św. Katarzyny
w Bliszczycach, którzy wdzięczni są Pani
Wójt Marii Krompiec za okazaną pomoc.
Marian Podkówka
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Ferie nie muszą być nudne ...
Bardzo się o to postarały panie z Koła
Gospodyń oraz panowie z OSP w Bliszczycach. Podczas ferii zorganizowany
został turniej sportowy dla dzieci i młodzieży- były to rozgrywki przy muzyce,
zabawy sprawnościowe, zręcznościowe

domowym ciastem i słodkościami od
sponsorów. To dzięki ich życzliwości
i otwartości na pomysł zorganizowania
dzieciom wolnego czasu mogliśmy zrealizować nasze plany dotyczące ferii.
Dlatego serdecznie dziękujemy: Pani
Helenie Wdowikowskiej, Karinie Bańkowskiej, Annie Gołuchowskiej-Sipel,
Panu Leonowi Pleśniakowi, Wojciechowi
Chuchli, Sebastianowi Bacy oraz Klubowi Sportowemu Opole, Bankowi PKO
S.A., Salonowi Samochodowemu KIA
Opole, Urzędowi Gminy w Branicach,
Firmie ZOTT w Opolu.
Organizatorzy:
Koło Gospodyń i OSP Bliszczyce

i wiele innych. Udało nam się odciągnąć
młodzież od komputerów i telewizorów,
bowiem młodzi ludzie bardzo chętnie
wzięli udział w turnieju, a każdy uczestnik został nagrodzony za udział i wybraną formę spędzania wolnego czasu. Na
turnieju jednak się nie skończyło. 25
stycznia urządziliśmy bal karnawałowy,
na który zaproszone zostały również
dzieci z Michałkowic - przybyły razem
z panią sołtys. Przebranie karnawałowe
uczestników przeszło oczekiwania organizatorów, pomysły dzieci nie miały granic. Zabawa świetnie się udała, zwłaszcza że do tańca przygrywał pan Stanisław
Plata. Zarówno turniej jak i zabawa zakończone były poczęstunkiem: herbatką,

Babcie i dziadków gościmy po królewsku
To oni są oni fundamentem naszych
rodzin, dzielą się z nami swoją miłością,
cierpliwością i spokojem. Są dla nas
wzorem dlatego są zawsze bardzo oczekiwanymi gośćmi zarówno przez dzieci
jak i personel naszego przedszkola.
W tym roku wszystkie nauczycielki
zatrudnione w Przedszkolu Publicznym
w Branicach oraz w oddziałach zamiejscowych w Bliszczycach i Wysokiej
chciały aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy, dlatego w każdej placówce na to
spotkanie zostały upieczone wspaniałe
torty (mam nadzieję, że tak jak pięknie
wyglądały, tak też naszym gościom sma-

kowały)
na
których w tym
wyjątkowym
dniu zapłonęły świeczki.
Dziadkowie
przyjęli
życzenia
od
swoich
pociech obejrzeli inscenizacje
bajki „O czerwonym kapturku” w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Bliszczycach, również obejrzeli
„Bajkowe jasełka” w Przedszkolu w Wysokiej, oraz program artystyczny z życzeniami i tańcem w wykonaniu dzieci
z Przedszkola w Branicach. Są to chwile,
które na długo zapadają w naszej pamięci, to wspaniałe uczucie widzieć, jak taki
maluszek, już przedszkolak, stoi przed
publicznością, śpiewa piosenkę specjal9

nie dla swojej babci i dziadka, a w jego
oczach widać, że robi to z naprawdę
ogromnym przejęciem i miłością.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy długich lat życia.
Pikuła Danuta
Nauczyciel Przedszkola Publicznego
w Branicach
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice
W sobotę 11.02.2012 odbyły się cykliczne, gminne Turnieje Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice.
Miejscem rozgrywek była hala sportowa przy Gimnazjum w Branicach.

Zwycięzcami Turnieju w poszczególnych
kategoriach zostali:
Mieszkańcy Gminy Branice
1. Krzysztof Bąbol

O godzinie 9 .00 rozpoczął się turniej
dla mieszkańców Gminy Branice, natomiast o godz. 14.00 rozgrywki rozpoczęli
zawodnicy w kategorii OPEN.

3. Jarosław Jania

Głównymi organizatorami Turnieju
byli: Wójt Gminy Branice, Pan Władysław Lenartowicz, radny Gminy Branice
oraz Pani Teresa Jajdelska.

2. Witold Buczyński

2. Andrzej Czuba
Kategoria OPEN
1. Aleksander Szeliga
3. Zdenek Pavlik – Republika Czeska
Szczególne wyrazy uznania należą się
najstarszemu uczestnikowi zawodów,

Otwierając zawody, zapoznał wszystkich zawodników z regulaminem rozgrywanego Turnieju.
Uroczystego otwarcia dokonała Pani
Wójt Gminy Branice. Rozpoczęcie Turnieju poprzedziło losowanie które zdecydowało o kolejności rozgrywek. Do tur-

nieju przystąpiło 32 uczestników.
Na pięciu stołach rozegrano 98 spotkań
w systemie pucharowym do dwóch wygranych setów. W każdym pojedynku do

końca toczyły się zacięte rozgrywki
o zwycięstwo w Turnieju, a emocje
udzielały się nawet doświadczonym graczom. Turniej przebiegał w zdrowej,
sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników.
Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie uczestników, co bardzo cieszyło organizatorów,
oraz prezentowana przez nich zasada fair
play.
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Panu Michałowi Żłobickiemu, który mimo już dojrzałego wieku, zajął w kategorii Mieszkańców Gminy wysokie IV
miejsce, pozostawiając w pobitym polu
wielu, często o kilkadziesiąt lat młodszych zawodników.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za udział w turnieju. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia i sukcesów następnym razem!
Teresa Jajdelska
Foto: Janusz Kaczmarek
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Halowy Turniej Przedsiębiorstw pod patronatem firmy „LEMET”
Już po raz trzeci w dniu 28.01.2012 r.
została zorganizowana ciekawa, sportowa
impreza - Halowy Turniej Piłki Nożnej.
Zawody rozpoczęły się wspaniałym występem naszego szkolnego zespołu tanecznego „IMPULS” pod kierownictwem pani Sylwii Brzozowskiej.
Udział w rozgrywkach wzięły drużyny:

1. Firma budowlana LESZEK WOJTRYSZEK.
2. Śląska Fabryka Okien KNS Sebastiana Bacy.
3. Kopalnia węgla „BIELSZOWICE”.
4. „LEMET” Branice.
5. „POL-KOM” Posucice.

− „LEMET” Branice,
− „POL-KOM” Posucice,
− Śląska Fabryka Okien KNS Sebastiana Bacy,
− Kopalnia węgla „BIELSZOWICE”
z Zabrza,
− Firma budowlana LESZEK WOJTRYSZEK z Zabrza.
Turniej został zorganizowany przez
Zarząd Klubu „ORZEŁ” Branice, oraz
prezesa firmy „LEMET”- Pana Leona
Pleśniaka, zagorzałego kibica, a zarazem
głównego sponsora naszej drużyny.
Zawody po zaciekłej, ale sportowej
rywalizacji zakończyły się następującymi
wynikami:
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Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary ufundowane przez firmę
„LEMET”, które pod nieobecność Prezesa wręczył jego przedstawiciel, Pan Leszek Stec. Wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.
Tak wspaniała impreza nie mogła się
odbyć bez licznie przybyłych kibiców
oraz zaproszonych gości ze Śląska, którzy zachwyceni naszym wspaniałym
obiektem i wzorowo zorganizowaną imprezą już zapowiedzieli swój udział
w turnieju wiosennym.
Organizatorzy dziękują także niezawodnym sędziom, Panom K. Sulidze, Cz.
Sokołowskiemu i B. Tokarzowi.
M. Pawlisz
Foto: Janusz Kaczmarek
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Złotka!!!

W Branicach 1 lutego 2012r odbył się
Finał Wojewódzki w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w kategorii gimnazjum.
Było to sportowe święto naszej szkoły
i gminy z udziałem czterech najlepszych
drużyn województwa opolskiego. Na
otwarcie zawodów przybyli: Pani Wójt
Gminy Branice - Maria Krompiec, Starosta Powiatu Głubczyckiego - Józef
Kozina, Przewodniczący Rady Gminy
Branice - Marek Szyhyński - Radni
Gminy Branice i Starostwa Powiatu
Głubczyckiego, Koordynator Sportu
Szkolnego Gminy Branice - Teresa Jajdelska, Przewodnicząca Rady Rodziców
ZGS w Branicach Małgorzata Jaskółka.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała
- Dyrektor ZGS w Branicach - Alina
Nowak.
Drużyny które rywalizowały ze sobą,
musiały przejść wiele etapów rozgrywek,
tj. eliminacje gminne (zaczęły się na początku października), powiatowe, ćwierćfinał województwa, półfinał województwa. Ostatnim etapem był lutowy finał
wojewódzki, w którym wystąpiły cztery
najlepsze drużyny województwa opolskiego: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w
Głogówku, Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Krapkowicach, Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, Gimnazjum w Branicach. Grano systemem „każdy z każdym” 2x10 minut. Turniej finałowy bezapelacyjnie wygrały piłkarki Gimnazjum
w Branicach. Wygrały zdecydowanie
wszystkie mecze. Komplet zwycięstw
i tylko jedna stracona bramka świadczy
o tym, że podopieczne Edwarda Czyszczonia do turnieju finałowego były
świetnie przygotowane pod względem
taktycznym, technicznym i kondycyjnym. Wygrały kolejno z Rudnikami 3:0,
z Głogówkiem 3:1 i Krapkowicami 6:0.
Wyniki pozostałych meczów: Głogówek
-Krapkowice 2:1, Krapkowice – Rudniki
2:2, Rudniki – Głogówek 3:0.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce Gimnazjum Branice - 9
punktów, 2. miejsce Gimnazjum Rudniki - 4 punkty, 3. miejsce Gimnazjum
Głogówek – 3 punkty, 4. miejsce Gimnazjum Krapkowice – 1 punkt. Królem
strzelców została Monika Jaskółka
(Branice) - 8 bramek, a najlepszą bram-

karką Ilona Pawelec (Rudniki).
Skład mistrzyń (złotych medalistek
województwa opolskiego) - Gimnazjum
w Branicach: Magdalena Madera
(bramkarka), Paulina Jaskuła, Jagoda
Gospodarczyk, Marta Lenartowicz,
Monika Jaskółka (kapitan drużyny),
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Natalia Grima, Żaneta Jakubiak, Arleta Morawiec, Karolina Mach, Ilona
Granda. Trener: Edward Czyszczoń.
Puchary i medale wręczały Wójt Gminy
Branice Maria Krompiec i Wicedyrektor ZGS w Branicach Krystyna Kędzierska.
Piotr Wiecha, który prowadził całą
uroczystość zapowiadając wszystkie mecze i występy artystyczne, gorąco podgrzewał atmosferę zmagań młodych piłkarek.
Zawody sędziowali Łukasz Kędzierski
i Bartosz Tokarz. Opiekę medyczną
sprawowała Elżbieta Lenartowicz. Obsługą techniczną zajął się Janusz Bydłowski. Przy stoliku sędziowskim zasiedli uczniowie Roman Forma i Fabian
Russ. Panowie Janusz Kaczmarek
i Bartłomiej Pleśniak uwiecznili wszystko na cyfrowych nośnikach foto i video.
Zaproszeni goście, przybyłe drużyny,
ich opiekunowie, rodzice i kibice byli
pod wielkim wrażeniem całej imprezy
sportowej. Ceremonia otwarcia, ceremonia zamknięcia, podium, wręczanie pucharów i medali, oprawa artystyczna,
udział zespołów tanecznych KAPRYS
(opiekun Lidia Szpak) i IMPULS
(opiekun Sylwia Brzozowska) sprawiły,
że uczestnicy sportowych zmagań jak
i kibice poczuli się przez chwilę jak na
„mistrzostwach wysokiej rangi”. Podczas
zawodów można było obejrzeć prezentacje osiągnięć sportowych Gimnazjum
w Branicach. Prezentacje miejscowości
biorących udział w turnieju przygotował
z młodzieżą gimnazjalną Piotr Wiecha.
Najbardziej ze złotego medalu cieszył
się opiekun naszej drużyny i zarazem
główny organizator turnieju Edward
Czyszczoń. Jest to już jego piąty tytuł
mistrzyń województwa opolskiego
w halowej piłce nożnej dziewcząt od początku istnienia szkół gimnazjalnych.
„Cieszę się bardzo, że turniej zakończył
się sportowym i organizacyjnym sukcesem. Zadowolony jestem, że naszą halę
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sportową odwiedziło bardzo dużo osób.
Podczas trwania turnieju wszystkie miejsca na trybunach były zajęte. Jeszcze
nigdy w naszej hali tyle osób nie oglądało
zmagań sportowców. W turnieju żadna
z zawodniczek nie doznała kontuzji i zawody rozgrywały się z regułami FAIR
PLAY. „Moje” dziewczęta zasłużyły na

ten upragniony ZŁOTY medal systematycznie pracując na zajęciach SKS. Nie
mogą się już doczekać kolejnych zawodów, które zostaną rozegrane na boiskach trawiastych. Przypomnę tylko, że
w kwietniu nasze piłkarki wezmą udział
w Finale Wojewódzkim COCA COLA
CUP 2012, do którego awansowały dzię-

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 10 lutego 2012 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według
1. Działka nr 149/20 o pow. 0.0935 ha opisana w KW 29035 położona
w miejscowości Branice, przy ul. Słonecznej 5 B/12.
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 12 położony w budynku wielorodzinnym Nr 5 B
o pow. użytkowej: II piętro 50,68 m2 + poddasze 20,00 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/20 wynoszącym 631/10000. Do lokalu
przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,72 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu -

87.889,00 zł.

ki zwycięstwom w dwóch rundach eliminacyjnych w Kietrzu i Opolu, które odbyły się jesienią 2011r”.- powiedział opiekun naszych dziewcząt.
Teresa Czyszczoń
Foto: Janusz Kaczmarek
Bartłomiej Pleśniak

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 10 lutego 2012r zostało wywieszone obwieszczenie
o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy
oznaczonej według:
1. Część z działki nr 228 o pow. 0.19 ha opisana
w KW OP1G/00023178/2, położona w Jędrychowicach.
2. Opis nieruchomości:
−

stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko,
usytuowana przy typowej zabudowie zagrodowej.

4. Cena ułamkowej części działki -

49,20 zł.

3. Stawka czynszu dzierżawnego: 50 zł rocznie.

5. Koszty przystosowania -

37,00 zł.

4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.

6. Cena nieruchomości łącznie -

88.375,20 zł.

7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na gazet lokalnych: Informator
Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl
Gminy Branice oraz umieszcza się na łamach
gazety lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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Maria Krompiec

Informator Branicki
DOTACJE

Obwieszczenie Wójta Gminy Branice

Informuję, że wnioski o dofinansowanie
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice do końca
miesiąca lutego 2012 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, rady sołeckie, radni, sołtysi, stowarzyszenia oraz
inne instytucje organizujące imprezy
i realizujące działania dla mieszkańców
o tematyce określonej w ww. GPPiRPA.

W związku ze zmianą w 2012 roku terminu rozliczania podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego informuję:

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone dnia 25.01.2012r. obwieszczenie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zbiornika na działce nr 25/5 w
Dzbańcach pod tytułem:
„Zbiornik do magazynowania nawozu
mineralnego – roztworu saletrzanomocznikowego RSM”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-6.2011
z dnia 23.01.2011r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko,
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-7.2011
z dnia 23.01.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego
terminu załatwienia sprawy.

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało wywieszone dnia 02.02.2012r. obwieszczenie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zbiornika na działce nr 25/5 w
Dzbańcach pod tytułem:
„Zbiornik do magazynowania nawozu
mineralnego – roztworu saletrzanomocznikowego RSM”
− obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-8.2011
z dnia 02.02.2012r. o zakończeniu
postępowania dowodowego.

każdego ROLNIKA, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, iż powinien zbierać faktury VAT i w terminie
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

INFORMACJA
Dyrektywy UE nakładają na wszystkich Polaków obowiązek segregowania odpadów ulegających biodegradacji (np. są to resztki z jarzyn i owoców, fusy z kawy
i herbaty, łupiny z orzechów, rośliny doniczkowe i kwiaty cięte, skoszona trawa,
liście) dlatego też należy składować odpady we własnym zakresie (np. przydomowe
kompostowniki). Dane dotyczące ilości odpadów biodegradowalnych złożonych
w kompostownikach za poprzedni rok proszę przekazywać w formie pisemnej sołtysom wsi lub do UG Branice pokój nr 17 w godz. urzędowania.
Informuję, że w przypadku nie gromadzenia tych odpadów we własnym zakresie każdy mieszkaniec jest zobowiązany do stosowania specjalnych pojemników i podpisania umowy z firmą wywozową posiadającą stosowne uprawnienia do odbioru odpadów.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

DYMY NAD WSIĄ
Sami się trujemy, spalając śmieci w domowych kotłowniach.
Spalanie plastiku, folii w domowych piecach, czy też gum i opon na terenie domowych posesji uwalnia do atmosfery wiele szkodliwych substancji. Najgroźniejsze z
nich to: FURANY i DIOKSYNY najbardziej rakotwórcze na świecie. Z domowych
gospodarstw emituje się 5 razy więcej DIOKSYN niż ze spalarni śmieci. DIOKSYNY są 10000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale powolne i niestety skuteczne. Uszkadzają narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, korę mózgową, narządy rozrodcze, powodują wzrost liczby chorych
na nowotwory.
Szczególnie narażone na FURANU i DIOKSYNY są małe dzieci, …być może Twoje
dzieci lub wnuki …?!
Nie pozwól, żeby ktokolwiek robił ,,porządki’’ kosztem Twojego zdrowia!!!
ŻYJ EKOLOGICZNIE – SEGREGUJ ODPADY
Makulatura
Statystyczny Polak zużywa rocznie blisko 63 kg papieru, do przeróbki wtórnej przekazuje niespełna 40% zużytego przez siebie papieru. Z makulatury otrzymuje się:
papier do pakowania, tekturę falistą, papier toaletowy, papier gazetowy.
Puszki aluminiowe
W Polsce produkuje się rocznie ok. 2 mld sztuk puszek. Odzysk aluminium z puszek
prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu, a ponadto
produkcja aluminium z puszek jest około 60% tańsza od uzyskania go z rudy.
Butelki plastikowe od napojów
Polacy opróżniają rocznie 110 tyś. ton butelek, a 1 tona to 25 tysięcy sztuk. Do wtórnego odzysku nadają się: butelki po napojach, butelki po płynach do mycia, pojemniki oznaczone symbolami: PET, HDPE, PE, PP.
Dzięki wtórnemu wykorzystaniu butelek można otrzymać: przędzę dywanową, ubrania narciarskie, turystyczne, treningowe, plecaki, namioty, buty, dzianinę typu polar.
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Powołania zakonne z Branic
Inspiracją do napisania tego artykułu była
rozmowa z siostrą Przełożoną Justyną
z Zakonu Sióstr Maryi Niepokalanej
w Branicach. Zdziwienie siostry Justyny
wzbudziła podana przeze mnie informacja
o 24 zakonnicach NMP z okresu przedwojennego pochodzących z Branic. Rzadko
się spotyka, że z tak małej miejscowości
było tyle powołań zakonnych. Niewątpliwie przyczyniło się do tego istnienie Domu
Zakonnego sióstr NMP w Branicach. Zakonnice zostały sprowadzone do Branic
przez ks. J.M. Nathana w 1898 r. z placówki w Raciborzu. Pierwszymi siostrami były: s. Bonawentura (Agnieszka Bruczek)
– przełożona, s. Agata (Albertyna Witaszek) – pielęgniarka, s. Imelda (Maria
Vogt) – pracownica ochronki, s. Kanizja
(Anzelma Furman) – nauczycielka robót
ręcznych. J.M. Nathan wybudował dla nich
budynek B. Uroczyste wprowadzenie sióstr
nastąpiło 23 października 1898 r. W uroczystej procesji, po mszy świętej zakonnice
udały się do swojej siedziby. Na progu
czekał na nich ks. Nathan z tacą w rękach,
na której znajdowały się klucze do klasztoru. Od tej pory siostry zakonne z wielkim
zaangażowaniem przez przeszło 100 lat
służą chorym branickiego szpitala. Oprócz
pracy przy chorych prowadziły one przedszkole dla dzieci, wszelkiego rodzaju kursy
dla dziewcząt oraz pracowały w zakładzie
św. Rafała w Branicach-Zamku, w którym
przebywało ponad 100 dzieci. W największym rozkwicie zakonu, w Branicach przebywało około 120 sióstr. J.M. Nathan wybudował dla nich nowoczesny klasztor
(pawilon J), do którego wprowadziły się
w 1932 r. Władze komunistyczne zmusiły
zakonnice do opuszczenia tego budynku 21
maja 1961 r. i od tej pory zajmują były
Dom Rekolekcyjny. Udało mi się ustalić
listę osób, które pochodzą z branickiej
parafii i złożyły śluby zakonne przed II
wojną św. (drugim rejonem pod względem
ilości powołań do branickiego zakonu były
okolice Hluczyna). Zdaję sobie sprawę, że
może być to lista niepełna, sporządzona
została na podstawie dokumentów z archiwum sióstr, pracy ks. K. Dźwigońskiego
oraz mojej dysertacji.
Ponadto z Branic pochodziły: Jedlicka
Anna – s. Konrada, Alker Paulina – s. Redegundia, Wallek Anna – S. Euzebia, Krakowska Maria – s. Genowefa, Fabian Berta
– s. Seweryna, Bohm Emilia – s. Eustachia.
Pierwszą siostrą, która w Polsce po wojnie
złożyła śluby zakonne u Sióstr Maryi była
zakonnica pochodząca z Branic - Gertruda
Janas. Warto w skrócie przedstawić jej
sylwetkę. Być może jej droga do zakonu
była podobna jak wielu innych sióstr. Gertruda Janas urodziła się w marcu 1919 r. w
Branicach. Jej ojciec był piekarzem oraz
posiadał małe gospodarstwo rolne. Gertruda od najmłodszych lat pomagała rodzicom

s. Antonina - Gertruda Janas
w piekarni i w gospodarstwie (dom Państwa Leszczyńskich przy ul. Żymierskiego). Była jednocześnie bardzo religijna.
Należała do Sodalicji Mariańskiej. Zgłębiała nauki ks. Kentenicha – założyciela Ruchu Apostolskiego. Miała okazję przebywać w Schoenstatt, w którym nauczał ks.
Kentenich. Podczas działań frontowych
w marcu 1945 r. udała się do ks. Szczuki –
proboszcza parafii WNMP w Branicach
z pytaniem co ma czynić. Proboszcz poradził jej aby zgłosiła się do zakładu i pomagała chorym. Przebywała tam trzy miesiące. W trakcie działań frontowych spłonęła
jedna trzecia pawilonów szpitalnych. Na
wiosce zniszczonych było blisko połowa
zabudowań. Gertruda Janas jak tylko pozwalały na to okoliczności udawała się do
swojego domu rodzinnego, zabezpieczając
go przed grabieżą i spaleniem. Po wkroczeniu żołnierzy radzieckich do Branic, Gertrudę przed gwałtem i być może śmiercią
uratował ks. Szczuka. Rozwścieczony in-
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terwencją księdza oficer radziecki chciał
go rozstrzelać. Gertrudę i ks. Szczukę uratował przechodzący obok inny oficer radziecki. Warto przytoczyć jeszcze jeden
fakt z tamtego okresu. W Wielki Piątek
1945 r. od bomb zapaliła się plebania. To
co się dało uratować znoszono do piwnicy.
Wśród pomagających była również Gertruda Janas. Na komendę proboszcza aby
zaprzestać ratowania rzeczy ze względu na
niebezpieczeństwo, wszyscy opuścili piwnicę płonącego budynku. Jako jedna
z ostatnich wyszła Gertruda. W chwilę
potem zawalił się sufit budynku. Opatrzność Boża czuwała nad przyszłą zakonnicą.
Jesienią 1945 roku uprawiając pole (ojciec
zmarł w wieku 55 lat przed wojną, matka
została samo z trojgiem dzieci) Gertruda
pługiem rozorała niewypał. Szczęśliwie nie
nastąpił wybuch. Wybranie życia zakonnego, o czym marzyła od młodości nie było
proste. Samotna jej matka wraz z małoletnim rodzeństwem potrzebowała pomocy.
W tej sytuacji wszechstronną pomoc zadeklarowała rodzina i znajomi. 15 lipca 1946
r. do Branic przybyła z Ząbkowic Śl. siostra Józefa z propozycją wstąpienia do
zakonu Gertrudy Janas. Po rozmowach
z rodziną i ks. proboszczem uzgodniono
przyjazd Gertrudy do Ząbkowic na 29 lipca. W podróży towarzyszyła jej Maria
Mrozek „Tante Mrozek” (mieszkała
w małym domku przy ul. Lwowskiej
[Mróz, Trojan]). Branicka kandydatka została pierwszą w powojennej Polsce postulantką zakonu. W tym czasie aktywnie
udzielała się w prowadzeniu kuchni ludowej rozdającej około 75 obiadów dziennie.
Pierwsze obłóczyny w Polsce dwóch kandydatek: G. Janas (s. Antonina) i M. Rzepa
(s. Wanda) odbyły się 28 października
1947 r. Śluby zakonne odbyły się 13 listo-

Informator Branicki
pada 1949 r. w Ząbkowicach Śl. Siostra
Antonina przebywała następnie w placówce w Poznaniu i Świdrze. W 1984 r. zaczęła poważnie chorować. Przed śmiercią
odwiedziła jeszcze swoją rodzinną miejscowość Branice. Przebywała tu u swojej
krewnej Przemek cały adwent roku 1984.
Zmarła 23 stycznia 1985 r. Jej pogrzeb
zgromadził 18 księży, 70 zakonnic i rzeszę
wiernych. Była skromną, pracowitą osobą,
która całe swoje życie, w tym 40 lat w
zakonie poświęciła bliźnim i Bogu. Nigdy
nie zapomniała swoich rodzinnych Branic,
w których przeżyła 27 lat przed wstąpieniem do zakonu.
Należałoby również wspomnieć o powszechnie lubianej i poważanej siostrze
Bogdanie. Była ona obok s. Antoniny jedną z pierwszych z powojennych kandydatek, które wstąpiły do klasztoru. Do nowi-

cjatu Sióstr Niepokalanej wstąpiła w 1949
r. w Bardzie Śl. Śluby wieczyste złożyła
w 1955 r. Pracując w szpitalu na różnych
stanowiskach oraz świadcząc posługę w
bazylice św. Rodziny dawała świadectwo
ciągłości działalności sióstr Maryi na
rzecz stworzonego przez bp. Nathana szpitala. Wszyscy życzymy jej zdrowia i 100
lat. W czasach najnowszych było kilka
powołań zakonnych z Branic. Nie będę ich
wymieniał ponieważ w moim mniemaniu
jest to ciągle otwarta księga historii.
Historia zakonu sióstr NMP nierozerwalnie związana jest z dziejami szpitala
i Branic. Biskup Nathan stwierdził, że nic
nie zrobiłby bez udziały sióstr. Do dnia
dzisiejszego prowadząc przedszkole katolickie i świetlicę służą lokalnej społeczności.

dr Benedykt Pospiszyl

W styczniu 2012r.

Urodzili się
1. Pawęski Kacper - Branice.
2. Bober Tobiasz - Wódka.
3. Antoszczyszyn Oliwia - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Rutkowski Mateusz (Branice)
– Zniszczoł Magdalena (Rybnik).

Kolędowanie w Jakubowicach
Dnia 29 Stycznia na świetlicy w Jakubowicach jak co roku odbyło się wspólne kolędowanie. W tym roku wspólne
śpiewanie kolęd przez mieszkańców
Jakubowic urozmaicił zespół z Republiki
Czeskiej „Burianki”, który przedstawił
repertuar kolęd oraz ludowych pieśni.
Na gości czekał słodki poczęstunek, który został przygotowany przez panie
z Jakubowic. W tym roku spotkaniu towarzyszyła także niedzielna Msza Św.
sprawowana przez ks. Piotra Sługockiego. Podczas mszy wierni dziękowali
w modlitwie powszechnej za uratowanie

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Pytel Anna - lat 79 z Branic.
2. Szkawran Józef - lat 77 z Branic.
kościoła od pożaru, a ks. Proboszcz pod
koniec eucharystii podziękował strażakom i pozostałym mieszkańcom za pomoc w ratowaniu kościoła
Patryk Walerianczyk

3. Stawinoga Bronisława - lat 51 z Turkowa.
4. Ball Kazimierz - lat 79 z Branic.

Cześć Ich pamięci !

W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest 7002
mieszkańców,
w tym 3606 kobiet

W styczniu 2011 r.
było nas 7117 osób.
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