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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Remont budynku po byłym przedszkolu w Lewicach  

z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej 
W ramach prac modernizacyjnych 3 kondygnacyjnego obiektu 

po byłym przedszkolu, wykonane zostały roboty związane  

z przebudową, rozbudową oraz termomodernizacją budynku 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności 

Zawodowej. 

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 352 m2,  

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji: 

Rozbiórka ganków i schodów od strony północnej, południo-

wej i wschodniej, rozbiórka komina, wykucie z muru okien  

i zamurowanie niepotrzebnych otworów okiennych i drzwio-

wych. Wykute zostały ościeżnice drzwiowe, rozebrane okładzi-

ny ścienne, wybrane ściany wewnętrzne, posadzki, oraz zde-

montowane elementy istniejącego wyposażenia. 

Wymieniona została stara, drewniana stolarka okienna  

i drzwiowa na stolarkę z PCV i stalową. Wykonano nowe po-

krycia dachowe, wyremontowane zostały kominy oraz wykute 

nowe otwory drzwiowe. 

Wykonany został również szyb windowy i nowe schody od 

strony południowej. Wykonano ocieplenie styropianem ścian 

zewnętrznych, ościeży okiennych, ścian cokołu oraz hydroizola-

cję tarasu. Stropodach został ocieplony granulatem z wełny mi-

neralnej, natomiast strop piwnicy płytami lamelowymi z wełny 

mineralnej. 

Wybudowano nowe ściany działowe oraz wykonane zostały 

nowe posadzki. Na ściany położono nowy tynk i płytki cera-

miczne. W obiekcie zamontowano drzwi przeciwpożarowe, 

windę dla niepełnosprawnych o wymiarach 110cm x 210cm, 

oraz nowoczesną armaturę sanitarną. 
Wymienione zostały parapety zewnętrzne, zamontowane lam-

py, daszki nad wejściami i barierki. 

Przeprowadzone zostały również roboty instalacyjne polegają-
ce w szczególności na: wykonaniu rekuperacji ciepła w sali 

komputerowej, pracowni ceramicznej oraz w magazynie wyro-

bów ceramicznych, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody 

użytkowej oraz wymianie C.O., wymianie kotła na kocioł spala-

jący pelet/zrębki oraz wymianie osprzętu i rur kotłowni. 

Zamontowane zostały nowe oprawy oświetleniowe wraz  

z energooszczędnym źródłem światła LED.  

Całkowity koszt modernizacji to - 1 949 960 zł,  

w tym dofinansowanie w wysokości - 1 432 878 zł. 

Budynek przed remontem 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
W miesiącu październik br. zakończono inwestycję związaną  

z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w miejscowości Wysoka (zmiana sposobu użytkowania istnieją-
cego budynku po byłej kotłowni). Dokonano adaptacji pomiesz-

czeń zlokalizowanych na parterze, na magazyny do składowania 

odpadów oraz na pomieszczenie biurowe. Zlokalizowana jest 

tam również toaleta oraz jadalnia, które stanowić będą węzeł 

sanitarno-biurowy dla pracownika obsługującego punkt. 

Łączna powierzchnia użytkowa parteru wraz z wiatą wynosi 

149,80 m2.  

Na piętrze budynku zrealizowano jedynie roboty konstrukcyj-

ne (przebicia, zamurowania, poszerzenia otworów). 

Punkt będzie miejscem zbierania, segregacji oraz magazyno-

wania odpadów. Obiekt udostępniany będzie mieszkańcom max. 

2 dni w tygodniu (od 4-8 h/d). Przyjmowane będą i czasowo 

magazynowane odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż 
niebezpieczne (w tym odpady o charakterze i składzie zbliżo-

nym do złomu, odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, nie-

które odpady remontowo-budowlane, sprzęt elektryczny i elek-

troniczny). Odpady pochodzące z gospodarstw domowych będą 
przyjmowane od mieszkańców miejscowości przez pracownika, 

a następnie sortowane i magazynowane. Sortowanie nie będzie 

prowadziło do zmiany charakteru i składu lub klasyfikacji odpa-

dów, nie przewiduje się także demontażu elementów na części 

przyjmowanych odpadów. Po zebraniu ilości transportowych 

odpady będą przekazywane do przetwarzania firmom zewnętrz-

nym, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie prowadzo-

nej przez ich jednostki gospodarki odpadowej. 

Prace adaptacyjne obejmowały min: 

− demontaż okien, drzwi, rynien i rur spustowych, obróbek 

blacharskich, części pokrycia dachowego, instalacji i prze-

wodów oraz elementów stałego wyposażenia (toalet, umy-

walek), 

− rozbiórka posadzek wewnątrz budynku,  części ścian we-

wnętrznych oraz wykucie części otworów w ścianach ze-

wnętrznych, a także wykucie otworów w stropodachu, celem 

poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, 

− zamurowanie lub przemurowaniem części otworów, zmiana 

wymiarów części otworów okiennych lub drzwiowych, 

− wymiana i przebudowa instalacji wewnętrznych, 

− wykonanie stropu drewnianego nad częścią parteru,  

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymia-

na stolarki wewnętrznej, wyposażenie sanitariatów, 

− wykonanie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrz-

nych oraz stropodachu, 

− wyposażenie miejsca zbierania w kontenery, worki, pojemni-

ki oraz wagę platformową, 
− wyposażenie PSZOK-u w materiały sorpcyjne oraz zestaw 

pierwszego reagowania (prewencja zabezpieczająca przed 

rozlaniem i zanieczyszczeniem terenów przyległych). 

Całkowita wartość wykonanej modernizacji to kwota:  

359.458 zł. - w tym kwota dofinansowania - 270 368 zł. 

Uruchomienie PSZOK planowane jest od początku 2020 roku. 

Redakcja 

Budynek przed remontem 
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Przejmujący koncert w branickiej Bazylice 
Dawno już żadne wydarzenie kulturalne nie zgromadziło  

w Branicach tak licznej publiczności. Tym wydarzeniem okazał 

się Koncert „Modlitwa o sumienie dla Świata - Requiem nie-

mieckie Johannesa Brahmsa, który odbył się w sobotę 26 paź-
dziernika w Kościele Św. Rodziny w Branicach 

Zaproszonych gości, solistów, dyrygentów chór i orkiestrę 
przywitał gospodarz obiektu ks. proboszcz Alojzy Nowak, po 

którym głos zabrał dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brani-

cach Krzysztofa Nazimek, przedstawiając rys historyczny wyda-

rzeń, którym koncert ten był poświęcony. 

Ideologia niemieckiego narodowego socjalizmu traktowała 

chorych psychicznie jako życie niegodne, ciężar dla całego spo-

łeczeństwa. Publikowano wyliczenia dotyczące kosztów opieki  

i leczenia oraz ich bezproduktywności. Szpital w Branicach  

w czasach narodowego socjalizmu nie był izolowany od poczy-

nań nazistów w stosunku do ludzi chorych psychicznie. Bp Na-

than nie był zwolennikiem narodowego socjalizmu. Spotykały go 

z tego tytułu szykany. Próbował w stosunku do działań nazistów 

stosować praktykę uników i odwlekania decyzji. Trzeba uświa-

domić sobie, jak trzeba było funkcjonować w tamtych czasach, 

żeby przeżyć - mówił dyr. Nazimek, opowiadając o tym, jak  

w praktyce wyglądała w Branicach tzw. akcja T4 - eksterminacji 

osób psychicznie chorych w III Rzeszy.  

18 grudnia 1940 roku 33 pacjentów przeniesiono do Lubiąża. 

Cała akcja odbywała się pod hasłem przenoszenia pacjentów do 

innych szpitali. Z Lubiąża pacjenci zostali przewiezieni do ko-

mór gazowych w szpitalu w Sonnestein koło Drezna, miejsca, 

gdzie dokonywano eutanazji pacjentów z prowincji śląskiej.  

18 sierpnia 1941 roku grupa 500 pacjentów została przewiezio-

na również do szpitala w Sonnenstein. Brak dokumentów nie 

pozwala na ustalenie ich nazwisk i dokładnej liczby pacjentów  - 

mówił K. Nazimek. 

Po wystąpieniu dyrektora Nazimka, przedstawiciele Stowarzy-

szenia Caritas Christi wręczyli Złote Anioły dla osób zasłużo-

nych dla Szpitala, którzy przyczynili się do jego obecnej dosko-

nałej kondycji: Wyróżnieniem tym zostali uhonorowani:  

ks. Dziekan Alojzy Nowak, Dyrektor Szpitala Krzysztofa Nazi-

mek, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Dy-

rektor Muzeum w Głubczycach Barbara Piechaczek i Dyrektor 

Biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Adriana Dziaczyszyn. 

Koncert „Modlitwa o sumienie świata” poświęcony był pamię-
ci ofiar akcji T4 mającej na celu „eliminację życia niewartego 

życia” (Vernichtung von lebensunwertem Leben). Dzięki współ-

pracy Wyższej Szkoły Katolickiej Muzyki Kościelnej i Pedago-

giki Muzycznej w Ratyzbonie (Hochschule für Katholische Kir-

chenmusik und Musikpädagogik) oraz Diecezjalnego Instytutu 

Muzyki Kościelnej w Opolu, a przede wszystkim prof. Stefana 

Baiera oraz ks. prof. Grzegorza Poźniaka, udało się w Branickiej 

Bazylice zorganizować koncert w którym wystąpili artyści  

z Ratyzbony i Opola, tj. chór mieszany ratyzbońskiej uczelni 

oraz orkiestra symfoniczna PSM I i II st. w Opolu.  
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Polscy i niemieccy muzycy wykonali „Requiem niemieckie” 

Johannesa Brahmsa. Partie solowe wykonali Anna Rejter 

(sopran) i Oskar Koziołek-Goetz (baryton). Całość koncertu 

poprowadziło czterech studentów z Ratyzbony, których przygo-

tował Arn Goerke, doświadczony dyrygent, prowadzący zarów-

no zespoły chóralne, orkiestrowe, jak i mieszane 

W wypełnionej do ostatniego miejsca Bazylice, w przejmują-
cej ciszy i głębokim skupieniu, obecni na koncercie wysłuchali 

tego poruszającego i skłaniającego do zadumy monumentalnego 

dzieła symfonicznego, 

„Błogosławieni są, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, 

mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz  

z nimi ich czyny” brzmi treść ostatniej, siódmej, części 

„Requiem niemieckiego” Brahmsa.  

Po tym finale długo trwała owacja na stojąco. 

Redakcja 

Niecodzienne lekcja muzyki 
W sobotę 26 października w naszej miejscowości odbył się 

wspaniały koncert z udziałem chóru Hochschule für katholische 

Kirchenmusik & Musikpädagogik z Regensburga oraz orkiestry 

symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imie-

nia Fryderyka Chopina w Opolu.  

Dzień szybciej w piątek 25 października korzystając z nada-

rzającej się okazji, całodziennej próby orkiestry i chóru, klasy 

VII miały możliwość uczestniczenia w lekcji muzyki, która od-

była się w Kościele pw. św. Rodziny w Branicach, a jej głów-

nym celem było zapoznanie się z instrumentarium orkiestrowym 

oraz formą muzyczna jaką niesie ze sobą utwór "Requiem nie-

mieckie" Johannesa Brahmsa.  

Młodzież miała okazję z bliska przyjrzeć się instrumentom 

usłyszeć ich brzmienie a następnie spotkać się z muzykami. Cie-

kawą prelekcję na temat kariery i życia muzyka przedstawił nam 

dyrygent orkiestry Maestro Hubert Prochota, a solista bas/ bary-

ton Oskar Koziołek-Getz, przekazał jak należy dbać o swój or-

ganizm aby być zdrowym i zawsze w dobrej kondycji. 

Dziękujemy dyrygentowi solistom i orkiestrze za możliwość 
uczestniczenia w niecodziennej lekcji muzyki. 

Piotr Wiecha 
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Patriotyczne pieśni w branickim parku 

Listopadowe rozważania o Polsce 
W piątek 8 listopada 2019r. uczniowie naszej Szkoły obcho-

dzili uroczyście 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-

ległości. O godzinie 11:11 odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” 

w ramach akcji „#Szkoła do hymnu”. Była też uroczysta akade-

mia, wspólne śpiewy i galowy strój.  

Dekoracja przybrała narodowe barwy. Uczniowie zamiast 

wierszy obejrzeli prezentację na temat państwa polskiego od 

rozbiorów po czasy współczesne. Przypomnieli sobie nazwy 

naszego państwa od XVIII do XXI wieku, zobaczyli różnice w 

położeniu i kształcie Polski w różnych okresach historycznych, 

poznali powierzchnię poszczególnych form państwowości pol-

skiej oraz skład narodowościowy i religijny zamieszkującego w 

nich społeczeństwa. Było też przypomnienie drogi zbrojnych 

walk o wolność i nazwisk Ojców Niepodległości. Głośnym 

echem w murach szkolnej sali gimnastycznej odbiły się śpiewa-

ne przez całą społeczność szkolną pieśni legionowe oraz współ-

czesne pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołów szkolnych.  

Rozmowa z uczniami, obserwacja ich przygotowań do uroczy-

stości oraz prezentacja ze szkolnej akademii skłoniły mnie do 

nakreślenia kilku słów na temat form polskiej państwowości  

i przybliżenia tematu naszej społeczności lokalnej. W środkach 

masowego przekazu często słyszymy III, IV Rzeczpospolita,  

a niektórzy politycy niedawno głosili potrzebę powstania  

V Rzeczypospolitej. Jak to naprawdę jest z tymi numerami przy 

nazwie naszego państwa? 

966r. jako początek państwa polskiego pamiętają chyba wszy-

W sobotę, 9 listopada Centrum Kultury Wersalka wspólnie  

z branicką Szkołą Podstawową zaprosili mieszkańców naszej 

gminy do branickiego parku na wspólne śpiewanie pieśni patrio-

tycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, z zaproszenia skorzysta-

ło wiele osób, które z zespołem SZAG kierowanym przez panią 
Jadwigę Misiurkę oraz harcerzami druhny Jolanty Dudek, 

wspólnie odśpiewało najbardziej znane pieśni, wśród których 

były zarówno te, które towarzyszyły Polakom na przestrzeni 

wielu lat w okresie walk o odzyskanie niepodległości, jak i pie-

śni legionowe, wojskowe i harcerskie. 

Obecnych członków zespołu w występie wsparła grupa byłych 

jego wokalistów, dzisiaj już uczniów szkół średnich. 

Dla trochę zmarzniętych uczestników imprezy organizatorzy 

przygotowali gorącą herbatę i kawę, a energię utraconą podczas 

śpiewania można było uzupełnić doskonałymi pączkami. 

Całość wydarzenia prowadził nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Branicach, pan Piotr Wiecha. 

Redakcja 
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Msza za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Branicach 
Pomimo:  

123 lat zaborów, 

dwóch wojen światowych, 

okupacji sowieckiej 1945-1989 

postkomunizmu 

Polacy zachowali: 

język ojczysty, 

polską godność, 
Wiarę – Katolicyzm, 

wychowanie dzieci w duchu miłości do Ojczyzny Polski. 

 Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, który w 2020 roku 

będzie wyniesiony na Ołtarze, tak wołał: 

 „Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po 

całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim 

naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy 

na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach 

najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i naro-

dów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy 

mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową 

naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych 

praojców.” 

Za tę Wolność, którą w Polsce, z łaskawości Twojej mamy,  

Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy. 

Za tę Wolność i za Pokój, którym cieszyć się możemy, 

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy. 

Za tę Wolność, którą czasem, trudnym losem nazywamy, 

Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy. 

Za tę Wolność i za szansę, które co dzień marnujemy, 

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy. 

Za tę Wolność, której bronić, aż do śmierci przysięgamy, 

Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga Wysławiamy. 

scy ze szkolnych lekcji historii. Jest to data symboliczna, ponie-

waż wiadomo że Mieszko I objął panowanie nad państwem ist-

niejącym co najmniej od trzech pokoleń. Jego zasługą było pod-

bicie i włączenie do państwa Polan plemion zamieszkujących 

nad Wisłą i Odrą. W procesie podbojów Piastowie nie mieli 

litości dla pokonanych i wrogów. Przyjęta w 966 roku religia 

chrześcijańska była wyrazem roztropności politycznej naszego 

władcy. Przybyli do Polski duchowni pomogli księciu stworzyć 
potrzebną do rządzenia administrację, przywieźli ze sobą znajo-

mość pisma i tworzenia dokumentów oraz umiejętności rolnicze 

i architektoniczne nieznane naszym przodkom. Akcja chrystiani-

zacyjna kraju trwała 300 lat i pomogła podbite plemiona prze-

kształcić w jednolite państwo. Kraj nasz za pierwszych Piastów 

najczęściej z łacińskiego nazywano Polonia, a historia przypisu-

je temu okresowi nazwę Polski Piastów. Do XIV wieku było to 

państwo patrymonialne, czyli władca (król lub książę) był jego 

właścicielem. Mógł z państwem zrobić co chciał: sprzedać, po-

darować, podzielić. On też wskazywał spośród swoich synów 

następcę. Nie zawsze był nim najstarszy, co wywoływało wojny 

o władzę. Ożenki w obrębie bliskiej rodziny spowodowały, że 

wśród Piastów występowały choroby psychiczne. 

Pozycja władcy w kraju zmieniła się w XIV wieku po scaleniu 

ziem po rozbiciu dzielnicowym. Za panowania Ludwika Wę-
gierskiego państwo zaczęto nazywać Koroną Królestwa Polskie-

go, a osobę króla traktowano jak najwyższego urzędnika. Do 

głosu doszli również przedstawiciele stanu rycerskiego, z który-

mi każdy władca musiał się liczyć. Polska stała się monarchią 
stanową. Nazwa Korona Królestwa Polskiego używana jest 

przez historyków do zawarcie unii z Litwą w Lublinie w 1569 

roku. Po tym wydarzeniu określenie Korona stosowano w odnie-

sieniu do ziem polskich, a wspólne państwo polsko-litewskie 

nazywano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Nazwa taka prze-

trwała do rozbiorów w 1795r. Od drugiej połowy XVII wieku 

częściej posługiwano się jej krótszą formą – Rzeczpospolita 

Polska. Obecnie, w odniesieniu do tego okresu, używa się rów-

nież określenia I Rzeczpospolita lub Rzeczpospolita szlachecka. 

Sposób sprawowania władzy w I Rzeczpospolitej nazywano 

demokracją szlachecką, a prawa polityczne do rządzenia pań-
stwem miała wyłącznie szlachta, licząca około 10% społeczeń-
stwa. Ta dziwna forma ustroju była charakterystyczna tylko dla 

Polski.  

Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII była państwem się-
gającym od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Przed rozbio-

rami liczyła około 780 tysięcy km2i była znacznie przesunięta na 

Wschód, nie miała Śląska i Pomorza Zachodniego ani obecnych 

Mazur. Ziemie zabrane przez Rosję w trzech kolejnych rozbio-

rach do Polski już nigdy nie powróciły.  

Po okresie rozbiorów w 1918r. państwo polskie odrodziło się 
pod nazwą Rzeczpospolitej Polskiej lub II Rzeczypospolitej. 

Było mniejsze od przedrozbiorowego, jego powierzchnia wyno-

siła około 388 tysięcy km2. Dalej nie miało Pomorza Zachodnie-

go, Mazur i większej części Śląska. Od obecnego było bardziej 

przesunięte na wschód, choć nie tak daleko jak przed rozbiora-

mi.  

Po II wojnie światowej, po dostaniu się naszych ziem pod 

wpływy sowieckie, kraj nosił nazwę Polska Rzeczpospolita Lu-

dowa. Obszar był mniejszy, około 312 tysięcy km2 i obejmował 

Śląsk, Pomorze Zachodnie i Mazury. Zabrakło w jego granicach 

Kresów Wschodnich. Po wolnych wyborach w czerwcu 1989 r. 

państwo polskie powróciło do nazwy Rzeczpospolita Polska lub 

III Rzeczpospolita. Tak brzmi dziś oficjalna nazwa naszego pań-
stwa. Dodawanie do niej kolejnych cyfr IV i V jest tylko marke-

tingiem politycznym.  

Zenobia Majewska 
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Kolorowy wrzesień, ciekawe przygody dzieciom niesie! 

Szkolne życzenia 

Piękny i kolorowy październik rozpoczęliśmy pod troskliwym 

i czujnym Sercem Maryi, Królowej Różańca Świętego i Anio-

łów Stróżów. Obchodziliśmy bowiem w tym roku, w naszym 

przedszkolu, bardzo uroczyście Święto Aniołów Stróżów.  

Zaprosiliśmy naszych Niebieskich Przyjaciół do wspólnej zaba-

wy i nauki. Przypomnieliśmy sobie, jak ważna jest przyjaźń  
i jak trzeba ją pielęgnować, zwłaszcza z naszymi Aniołami, któ-

re czuwają nad nami we dnie i w nocy. Radośnie i z wielką 
wdzięcznością w sercach przeżywaliśmy Dzień Papieski, bo św. 

Jan Paweł II to przecież nasz Ukochany Patron przedszkola. 

Uczestniczyliśmy w Eucharystii, oglądaliśmy film o nim i za-

śpiewaliśmy nasz hymn „Skarby św. Jana Pawła II”. 

Nasze kochane przedszkolaki wiedzą, że w zdrowym ciele, 

zdrowy duch, więc z wielkim zaangażowaniem kisiły kapustę  

11. 10. 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy III a  

i III b pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali montaż 
słowno – muzyczny pt. „Szkolne życzenia”. Do apelu z piosen-

kami włączyły się klasy pierwsze z wychowawczyniami, zespół 

wokalny SZAG, uczniowie z klasy V oraz solistki. Z życzeniami 

przybyły dzieci z Publicznego Przedszkola.  

Na ręce pani Dyrektor kwiaty i życzenia dla wszystkich pra-

cowników szkoły złożył wiceprzewodniczący Rady Rodziców. 

Na zakończenie apelu uczniowie zaśpiewali Sto lat, wręczyli 

laurki, a harcerze poczęstowali słodkimi upominkiem. Na za-

kończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszystkim 

przybyłym na apel. 

Małgorzata Podkówka, Misiurka Jadwiga 

Za tę Wolność wymarzoną, której sprostać nie umiemy,  

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy. 

Za tę Wolność, którą z troską, Twej opiece powierzamy, 

Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy. Amen. 

 11 listopada 2019 roku, w kościele parafialnym Wniebowzię-
cia NMP w Branicach, została odprawiona Uroczysta Msza 

Święta w intencji Ojczyzny Polski z racji 101 rocznicy Odzy-

skania Niepodległości. Zgromadzeni parafianie, dobrodzieje, 

goście, przedstawiciele lokalnej władzy, dyrektorzy placówek 

oświatowych, nauczyciele, młodzież, dzieci, Uczniowie SP  

w Branicach z pocztem sztandarowym oraz wszyscy Ludzie 

Dobrej Woli, którym na sercu leży Dobro Ojczyzny Polski, wy-

słuchali Słowa Bożego, które wygłosił ks. Jarosław Dąbrowski, 

proboszcz parafii. Na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń: „Boże 

coś Polskę…”. 

ks. Jarosław Dąbrowski  
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Tenis stołowy - Integracja na sportowo 
W dniu 19.10.2019r. turniejem tenisa stołowego, grupa niefor-

malna „Sportowi Maniacy” zakończyła realizację zadania  

pn. „Integracja na sportowo” zrealizowanego w ramach projektu 

„Kierunek FIO” i dofinansowanego ze środków Programu Fun-

duszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu 

Województwa Opolskiego. Głównym celem projektu, była inte-

gracja lokalnego społeczeństwa, poprzez udział w trwających od 

4 czerwca zajęciach treningowych tenisa stołowego. 

W turnieju uczestniczyło 40 zawodników w tym 5 kobiet.  

Wyniki rywalizacji w kategorii amatorów: 

− w kategorii mężczyzn - pierwsze miejsce Michał Żłobicki, 

drugie Krzysztof Szewczyk, trzecie Przemysław Łobowski 

− w kategorii kobiet - pierwsze miejsce Magdalena Święs, 

drugie Magdalena Przygrodzka, trzecie Karolina Kowalczyk.  

− w kategorii open - pierwsze miejsce Artur Kramarczyk, dru-

gie Jiři Polaczek, trzecie Jaroslav Hradil. 

 Odbyły się 33 zajęcia treningowe w których łącznie uczestni-

czyło 150 osób. W ramach projektu zakupiono między innymi: 

rakietki tenisowe, siatki, płotki, numeratory. Sfinansowano rów-

nież poczęstunek, nagrody i catering. Dofinansowanie wyniosło 

4986,00 zł. W projekcie uczestniczyło 10 wolontariuszy. Dyrek-

cja Szpitala nieodpłatnie udostępniła salę. Dzięki projektowi 

zaktywizowało się lokalne środowisko - treningi dalej trwają. 
„Sportowi Maniacy” 

i przygotowywały owocową sałatkę. I tym sposobem uzupełniły 

swoje zapotrzebowanie na witaminy, w tym jesiennym czasie, 

by móc zdrowo rosnąć! A swoje mięśnie ćwiczyły na gimnasty-

ce. 

Także w tym mie-

siącu, w naszym 

przedszkolu, dzieci 

wraz z rodzicami 

wzięły udział w kon-

kursie Rodzinny Ró-

żaniec. Każdego dnia 

przybywały nowe, 

piękne, kolorowe, 

ciekawe i pachnące 

różańce. Dziękujemy 

wszystkim za trud ich wykonania, i wspólną zabawę. Niektóre 

dzieci wzięły także udział w Ogólnopolskim Konkursie Pla-

stycznym: „Maska- niejedną skrywa tajemnicę” i wykonały ma-

skę dowolnej postaci z baśni lub legendy. Bardzo się cieszymy  

i gratulujemy, bo jedno z naszych dzieci zajęło 3 miejsce! 

Chcemy się także podzielić radością, że udało nam się zorga-

nizować Wielki Bal Świętych w przedszkolu i przejść uliczkami 

Branic w kolorowym orszaku świętych i pozdrowić mieszkań-
ców dobrym słowem, życzeniami świętości i aniołkami. Dzieci 

w tym dniu przebrały się za różnych świętych i krótko o nich 

opowiedziały wszystkim zebranym w przedszkolu. Życzymy, by 

błogosławieństwo i orędownictwo świętych, o które prosiliśmy, 

rozlało się na wszystkich mieszkańców Branic - dużych i ma-

łych, bo każdy może być świętym... 

„Taki duży, taki mały, może świętym być. Taki gruby, taki 

chudy, może świętym być, taki ja, taki Ty, może świętym być”! 

Nauczycielka z Katolickiego Przedszkola w Branicach 
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O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice  

przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34,  

ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.12.2019 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywie-

szenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.11.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznaczenie 

(nr działki )  

i KW 

Pow. i poło-

żenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 
Cena 

nieruchomości 
Uwagi 

Część działki 

189/3 

KW nr OP1G-

/00030563/0 

0,1500 ha 

Jędrychowice 

 

(S) obszary zieleni Grunt o klasoużytku PsV, 

kształt działki korzystny, 

dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 

37,50 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

205/3 

KW nr OP1G-

/00021372/8 

0,1500 ha 

Branice 

(S) obszary rolne Działka rolna klasy RII  

o korzystnym kształcie.  

Dojazd drogą asfaltową. 

Czynsz roczny 

82,50 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

556/3 

KW nr OP1G-

/00023893/0 

0,5401 ha 

Bliszczyce 

(S) obszary zieleni  

o szczególnym zagro-

żeniu powodzią, na 

których prawdopodo-

bieństwo jest średnie  

i wynosi raz na 100 lat 

Grunt o klasoużytku RIIIa, 

Kształt działki korzystny. 

Dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 

326,76 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

510/1 

KW nr 32724 

0,5300 ha 

Bliszczyce 

(S) obszary rolne 

(P) teren objęty pla-

nem dotyczącym ener-

getyki wiatrowej 

Grunt o klasoużytkach RII, 

RIIIa, RIVa, Lzr-RIVa. 

Kształt działki korzystny. 

Dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 

239,00 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

85 

k.m. 3 

KW nr OP1G-

/00025543/6 

0,2000 ha 

Jakubowice 

(S) obszary rolne Grunt o klasoużytku RII, 

RIIIa, Kształt działki korzyst-

ny. 

Czynsz roczny 

110,00 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

96/33 

KW nr OP1G-

/00023893/0 

0,2500 ha 

Jakubowice 

(S) obszary rolne Grunt o klasoużytku RII. 

Kształt działki korzystny. 

Czynsz roczny 

137,50 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 

163/113 

KW nr OP1G-

/00023893/0 

0,1500 ha 

Jakubowice 

(S) obszary rolne Grunt o klasoużytku RII. 

Kształt działki korzystny. 

Czynsz roczny 

82,50 zł  

(podlega zwolnieniu z podat-

ku VAT) + podatek od nieru-

chomości wg obowiązującej 

stawki 

Dzierżawa grun-

tu na okres 3 lat 
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Nowa babcia lub dziadek? - dlaczego nie. 
Jak zostać wnukiem/wnuczką po raz drugi i trzeci? 

Jak mieć babcię lub dziadka po raz drugi i trzeci?  

A może mieć ICH znowu?  

To okazuje się być bardziej proste niż myślisz. 

 KOCHANI! 

 Chcemy zaprosić Was do udziału w naszym projekcie. Jest 

on kierowany głównie do dzieci ale ufamy, że zaangażują się 
całe rodziny. O co chodzi i na czym on polega? 

Chcesz aby Twoje dziecko nie kojarzyło smutno ludzi chorych 

i starszych? Chcesz aby Twoje dziecko zyskało nową babcię lub 

dziadka? Zgłoś chęć wzięcia udziału bądź 
wyraź  na  to  zgodę  dziecku.  Następnie 

skontaktuj  się  z nami, a my już  znamy 

Twoją  babcię  lub  dziadka.  Potem przez 

następny miesiąc, razem ze swoim dziec-

kiem  pomyśl,  zbieraj  do  torebki,  którą 
dostanie Twoje dziecko wszystko to czym 

chciałbyś  w  dniu  zakończenia  projektu 

podzielić  się  z  nowym  dziadkiem  lub 

babcią (to mogą być różne piękne drobne 

rzeczy np. słodycze z których zrezygnuje 

Twoje  dziecko,  owoc,  mała  maskotka, 

rysunek  lub  list  i  wiele  wiele  innych 

pięknych pomysłów które Twoje dziecko  

z  pewnością  już  nosi  w  swoim  sercu. 

Zakończeniem  akcji  będzie  szczególny 

dzień, dzień Św. Mikołaja 6 grudnia, kiedy 

to wszyscy o godzinie 1400 spotkamy się 
przed wejściem na teren szpitala, by tam 

razem z Mikołajem udać się do naszych 

nowych babć oraz dziadków i wręczyć im 

nasz  prezent.  To  nie  jest  jednorazowa 

akcja, ani charytatywna.  

To projekt serca. Jak poszerzać i uwrażli-
wiać  serca naszych dzieci na ludzi star-

szych i  chorych.  ZAPRASZAMY...  jeśli 
tylko chcesz być z nami na nowo wnukiem 

bądź wnuczką... 
Niech Twoje dziecko i Ty zaniesie ra-

dość . 
Organizatorem  akcji  są  Siostry  Maryi 

Niepokalanej będące z Wami w Branicach 

od 121 lat. Honorowy Patronat nad projek-

tem  objęła  Siostra  Justyna  Wojcieszak 

Przełożona  Prowincjalna  Sióstr  Maryi 

Niepokalanej,  Pan  Dyrektor  Szpitala  

w Branicach Krzysztof Nazimek, Pan Wójt 

Gminy Branice Sebastian Baca oraz Pani 

Kierownik  Działu  Terapii  Zajęciowej  

w Szpitalu Pani Anna Dudziak. Szczególny 

Patronat  nad  projektem  objęło 

Stowarzyszenie  Immaculata,  z  ramienia 

którego na terenie Branic działa Placówka 

wsparcia dziennego "Ziarenko" oraz Szkoła Podstawowa wraz  

z  Panią  Dyrektor  Zenobią  Majewską  i  Panią  Wicedyrektor 

Anetą Pelc, a także Katolickie Przedszkole im. Jana Pawła II  

w Branicach z Siostrą Dyrektor Judytą Jaroszewicz. 

Kontakt dla wszystkich chcących wziąć udział w projekcie lub 

chcących dopytać o szczegóły: 

tel. s. Daniela 721 388 480  

tel. Pani Agnieszka Surma 607 637 861 

Wszystkie informacje będzie można znaleźć także na naszej 

stronie facebookowej. 


