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Brawo Policja
Pięć szyb o wartości 1200zł
zostało wybitych na przystanku naprzeciw szpitalnej portierni. Szybkie
działania policji pozwoliły na ustalenie sprawcy.
———————————————
Gmina

Drzewa
W najbliŜszych czterech latach
z dróg powiatowych zniknie 1600
starych topoli. W naszej gminie wyciętych będzie czterysta - po sto kaŜdego roku. Ich miejsce zajmą drzewa, które się tak szybko nie starzeją i
nie trzeba ich po kilkunastu latach ze
względów bezpieczeństwa wycinać.

z odpływającą panną
Marzanną
przy pierwszych promieniach wiosennego słońca Ŝyczę Państwu
radosnych
Świąt Wielkanocnych

Wójt Gminy
Józef Małek
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A k t u a l i a

Sołtysi - po wyborach
Boboluszki

Marek Modzelewski

Grodczany

Krzysztof Saduniowski

Jakubowice

Czesław Pierzga

Turków

Krystyna Lubczyk

Uciechowice

Janusz Sęga

Wiechowice

Tadeusz Szumlewicz

DzierŜkowice

Franciszek Urbaczka

Niekazanice

Jan Bartoszewski

Wódka

Zdzisław Semanyszyn

Jędrychowice

Artur Wojtuś

Posucice

Mirosław Barski

Dzbańce

Jan Humeniuk

Dzbańce - osie-

Urszula Pawluś

dle

Podziękowanie
Panu Wójtowi i Kierownikowi USC w Branicach składam
serdeczne podziękowanie za pamięć i Ŝyczenia urodzinowe.
Otrzymany list gratulacyjny z Ŝyczeniami sprawił mi ogromną
radość i przyjemność, tym bardziej, Ŝe był niespodziewany.
Moją wdzięczność potęguje fakt, Ŝe wśród licznych codziennych
spraw i obowiązków słuŜbowych, pamiętali Państwo o takim szrym
i starym człowieku jak ja.
„Wielkość człowieka nie ujawnia się w jego słowach lecz
czynach”.
Panu Wójtowi i wszystkim współpracownikom U.G.
w Branicach Ŝyczę pomyślnośći i sukcesów w pracy i Ŝyciu osobistym.
Z powaŜaniem N.Miller
Ps:
Nie często zdarza się nam otrzymywać tak miłe listy, toteŜ nie moŜemy przepuścić takiej okazji by się nim nie pochwalić.
Dziękujemy Pani, Pani Miller i jeszcze raz Ŝyczymy wielu, wielu
uśmiechniętych lat Ŝycia.

Emeryci
Jedenastu nauczycieli pracujących w naszych szkołach wraz
z zakończeniem wakacji przechodzi na emerytury. Jest to ostatni
dzwonek, który sygnalizuje moŜliwość przejścia na dotychczasowych zasadach. Następni chętni do przejścia w stan spoczynku będą
musieli pracować jak wszyscy, czyli kobiety do 60, a męŜczyźni do
65 roku Ŝycia.

TuŜ za podium

Lewice

Lesław Szelepa

Branice

Janusz Grabowski

Bliszczyce

GraŜyna Czepczor

Jabłonka
Włodzienin

Jan śłobicki

Włodzienin kolonia

Wysoka
Remondis

Podziękowanie

Informujemy,
Ŝe wpłaty za odbiór
odpadów komunalnych moŜna dokonywać w kasie Urzędu
Gminy w Branicach.
Płacąc w Kasie nie
ponosisz dodatkowych
opłat!!!

Marszałek Województwa Opolskiego Józef
Sebesta i Wojewoda Opolski Pan Bogdan Tomaszek
docenili pracę sołtysa Lewic Władysława Malewicza w Stowarzyszeniu Sołtysów i w specjalnym liście
złoŜyli mu za ten wysiłek
podziękowanie.

Uczniowie branickiego gimnazjum Jakub Marynowicz i
Przemysław Kawecki zajęli IV miejsce w Finale Wojewódzkim
Olimpiady Wiedzy o Sporcie. Olimpiada odbyła się w Gimnazjum nr
1 w Kędzierzynie - Koźlu. W finale wzięło udział 16 szkół gimnazjalnych z Opolszczyzny. Pierwsze miejsce zajęła druŜyna gospodarzy
Gimnazjum Nr 1 z Kędzierzyna Koźla, drugie Cisek trzecie Tułowice.
Nasi olimpijczycy bardzo dobrze napisali testy. Suma zdobytych punktów Kuby i Przemka pozwoliła znaleźć się w ścisłej ósemce. Kolejnym etapem były pytania ustne. Tematyka zadań, z jakimi zmagali się
zawodnicy, była bardzo obszerna. Obejmowała ona wiadomości z kultury fizycznej i podstaw anatomii funkcjonalnej człowieka. Wymagała
znajomości dyscyplin sportowych, sławnych postaci sportu opolskiego,
krajowego i światowego oraz podstawowych haseł kultury fizycznej i
teorii sportu.
Nasi młodzi olimpijczycy przygotowywani przez nauczyciela wychowania fizycznego Edwarda Czyszczonia stracili 1 punkt do 3
miejsca. Celem tej
olimpiady jest popularyzacja wiedzy
z zakresu kultury
fizycznej i wyłonienie gimnazjalistów, którzy prezentują najwszechstronniejszą wiedzę
z dziedziny kultury
fizycznej.
Teresa Czyszczoń
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Przy g ra n ic zna

R

ok 2006 minął po znakiem
intensywnej współpracy między środowiskami odwykowymi szpitala Psychiatrycznego w Opawie i Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. W ramach tej współpracy razem z
naszymi czeskimi partnerami zorganizowaliśmy szereg przedsięwzięć, których
podstawę stanowi grupa osób zainteresowanych wzajemnymi kontaktami. W
skład tej grupy wchodzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomaganiem
ludziom uzaleŜnionym; lekarze,
psycholodzy , terapeuci, pielęgniarki oraz
byli pacjenci skupieni w środowiskach samopomocowych. Po
stronie czeskiej jest to Stowarzyszenie Aktywnych Abstynentów
w Opawie (SDA –Opawa}, a po
stronie polskiej członkowie Klubów
Abstynentów działający w ruchu Anonimowych Alkoholików z terenu województwa opolskiego i powiatu raciborskiego.
W minionym roku w ramach współpracy zorganizowaliśmy dwa spotkania
dla byłych pacjentów, którzy ukończyli
leczenie stacjonarne i utrzymują abstynencję, w marcu w Opawie a w kwietniu
w Branicach. Okazało się, Ŝe takie comiesięczne spotkania organizowane są w
naszych ośrodkach od wielu lat i odbywają się na podobnych zasadach. Organizowane są na terenie placówek leczniczych w Opawie w klubie pacjenta., a w
Branicach w świetlicy oddziału odwykowego. Spotkania prowadzone są przez
psychologów lub terapeutów. W spotkaniach uczestniczy kilkadziesiąt osób a
prowadzący pełni rolę moderatora oraz
inspiruje zachowania samopomocowe.
Ponadto zarówno u czeskich jak i polskich byłych pacjentów lansowany jest
aktywny, zdrowy styl Ŝycia oparty o abstynencję.
Kolejnym bardzo ciekawym doświadczeniem była nasza wizyta 03.06.06. w Holczowicach Górnych w malowniczo połoŜonej wiosce terapeutycznej, która wchodzi w skład Szpitala w
Opavie. Gościliśmy tu na turnusie terapeutycznym organizowanym dla osób,
które przeszły trzymiesięczny program
podstawowy w szpitalu a ta forma oddziaływania ma utrwalić efekty terapeutyczne i jest okazją do pracy nad proble-

współpraca

mami Ŝycia codziennego w trzeźwości.
W Polsce równieŜ są organizowane
podobne spotkania terapeutyczne.
Najczęściej w ramach zapobiegania
nawrotom uzaleŜnienia oraz treningów
umiejętności potrzebnych w trzeźwym
Ŝyciu .
Kolejnym przedsięwzięciem w ramach naszej intergrupy była wspólna
wycieczka po Opolszczyźnie, chcieliśmy naszym czeskim partnerom pokazać kilka ciekawych miejsc w naszym
regionie. Byliśmy na górze Św Anny,
gdzie od kilkuset lat Ŝywy jest kult
świętej, która była babką Chrystusa.

Janusz Gawlik

Odwyk
Jest to równieŜ waŜne miejsce dla
trzeźwiejących alkoholików, którzy
spotykają się tu co miesiąc prosząc
świętą o pomoc w trzeźwym Ŝyciu.
Pokazaliśmy kilka najwaŜniejszych
pod względem historycznym miejsc w
Opolu: wieŜę zamkową ,kościół na
górce, rynek, katedrę, gdzie odwiedziliśmy grób Jana Dobrego, który mógł
być znakomitym patronem Współpracy Polsko-Czeskiej na Śląsku .
Ostatnim elementem współpracy był
staŜ, który odbyłem w opawskim szpitalu psychiatrycznym w oddziale dla
nałogowych graczy w dniach od 27.1101.12. Zapoznałem się z organizacją
pracy w oddziale i metodami terapeutycznymi. Brałem udział w grupie psychoterapeutycznej dla hazardzistów co
było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem zawodowym, poniewaŜ po raz
pierwszy zetknąłem się z tego typu
pacjentami. Wybrałem oddział dla nałogowych graczy, poniewaŜ chciałem
przyjrzeć się bliŜej metodom leczenia
hazardzistów, co da nam podstawy do
wzbogacenia naszej oferty terapeutycznej i dopasowanie jej do potrzeb
dla osób o podwójnym uzaleŜnieniu
od alkoholu i gier hazardowych.
Takich osób pojawia się coraz więcej w naszej placówce i do tej pory
pomoc tym osobom była oparta o teoretyczne poszukiwania terapeutów.
StaŜ w Opavie odbyłem dzięki Ŝyczliwości Pana dr.Libora Chwili ordynato-

ra oddziału odwykowego w Opawie.
Spotkałem się z jego strony z wielką
Ŝyczliwością i zrozumieniem. Jest on
głównym partnerem
jeśli chodzi o
współpracę między naszymi placówkami
i od samego początku uczestniczy w niej
z duŜym zaangaŜowaniem. Ponadto dzięki dr, Liborowi Chwili miałem okazję
zobaczyć kilka ciekawych miejsc takich
jak letnią rezydencje biskupów ołomunieckich, zamek w Hugwaldzie i obronne
miasteczko Sztramberg.
Pragnę tu wyrazić głęboką wdzięczność Pani mgr Ninie Trzepiec, która jest
psychologiem w oddziale dla uzaleŜnionych od gier hazardowych. Podczas mojego staŜu była moją
opiekunką i tłumaczką. Jako
Czeszka pochodzenia polskiego
jest osobą, która w bardzo istotny
sposób ułatwia naszą współpracę.
W tej krótkiej relacji starałem
się ukazać charakter współpracy miedzy
środowiskami odwykowymi skupionymi
wokół Ośrodków Odwykowych w Opawie i Branicach. Pragnę podkreślić, Ŝe
nasza współpraca odbywa się na trzech
poziomach; profesjonalnym, kontaktów
środowisk samopomocowych i kulturowym. Oczywiście obszary te krzyŜują się
i przenikają tworząc niepowtarzalny,
oryginalny charakter kontaktów międzynarodowych.
Mam nadzieje, Ŝe nasza współpraca będzie kontynuowana i rozwijana, mam tu
na myśli sformalizowanie naszych kontaktów co wiązało by się z ewentualnym
podpisaniem porozumienia między naszymi placówkami co mogło by otworzyć drogę do pozyskania środków finansowych w ramach z któregoś programów
unijnych. Do tej pory nasza współpraca
była finansowana ze środków prywatnych strony polskiej i czeskiej i z środków pochodzących z budŜetu Gminy
Branice. Szczególnym zrozumienie dla
naszego przedsięwzięcia wykazał wójt
gminy Branice Pan Józef Małek za co
chciałbym mu w tym miejscu serdecznie
podziękować.
W bieŜącym roku jesteśmy gotowi kontynuować naszą współpracę tym bardziej, Ŝe sytuacja Szpitala w Branicach
ulega stabilizacji. Z powrotem staliśmy
się jednostką wojewódzką co daje nadzieję na skuteczną współpracę w przyszłości .
Mgr Janusz Gawlik
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Zachowaj trzeźwy umysł
„Młodym być -Trzeźwo
Ŝyć”

Z

Magdalena Stopyra, 2.Kamila
Misiurka, Aneta Krajewska
(praca zbiorowa),3. Rafał Szewczyk, 4.Dominika Alferowicz,
Marzena Podwalna (praca zbiorowa), 5. Martia Michalkowa,
6.Bartosz Juroszek, Jakub Pelc

espół Gimnazjalno - Szkolny
w Branicach wspólnie z Gminną Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przystąpił do ogólnopolskiej
akcji profilaktyczno terapeutycznej
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, a tegoroczne
szkolne hasło brzmiało
- „Młodym być Trzeźwo Ŝyć” Akcja
rozpoczęła się15.01.br.
Finał jej odbył się podczas III Międzynarodowego Turnieju Piłki
NoŜnej Dziewcząt w
hali sportowej Gimnazjum w Branicach
24.02. br. Turniej, który odbył się 24.02 br. w
I miejsce Magdalena Stopyra
hali sportowej branickiego gimnazjum, przeszedł wszelkie oczekiwania kibiców,
(praca zbiorowa), 7.Damian Wozawodniczek, ich opiekunów i zaproszołowczyk, 8.Patryk Kuca, 9. ex
nych gości.
aequo Marcin Beleć, Adrianna
Ceremonia otwarcia Igrzysk
Uczniowie zostali wyróŜnieni
Pachuł.
Trzech Narodów (bo takie turniej przyi nagrodzeni podczas uroczystości rozjął miano) odbyła się bardzo uroczyście
poczęcia igrzysk.
w obecności zaproszonych gości: WizyPo części oficjalnej nastąpiły
tatora Kuratorium Oświaty w Opolu Urprawdziwe sportowe zmagania. I było
szuli Pączko, Starosty Powiatu Głubna co popatrzeć! Do malutkich przyczyckiego Józefa Koziny, Wójta Gminy
granicznych Branic zjechały mistrzynie
Branice Józefa Małka, Wicewójta JerzePolski z Radomia, zawodniczki z SKF
go Biesiadowskiego, radnych gminy
Žilina (Słowacja),TJ Kotouč ŠtraBranice, radnych starostwa powiatowego
mberk, TJ Krnov (Czechy), oraz rew Głubczycach, dyrektorów szkół. Jej
prezentacje gimnazjalistek z Istebnej
ukoronowaniem było odpalenie znicza
(woj. śląskie), Prószkowa, Kietrza i
olimpijskiego, którego dokonali ucznioBranic. Ogólnopolskie tegoroczne hawie klasy III Gimnazjum - mistrzowie
sła o dokonywaniu prozdrowotnych
województwa w halowej piłce noŜnej,
wyborów: „Sprawdzam i wybieram.
wspomagani przez dziewczynki klasy I B
Dobrze się bawię.”, ”Poznaję siebie i
Szkoły Podstawowej.
innych.
Dobrze się bawię.” oraz
Nim rozpoczęły się zmagania
„Lubię sport. Dobrze się bawię.”
sportowe, nastąpiło rozstrzygnięcie akcji
nadawały ton sportowej atmosferze
profilaktyczno-terapeutycznej naszych rozgrywek.
„Młodym być-Trzeźwo Ŝyć”. Akcja ta
Grano w dwóch grupach 2 x 8
rozpoczęła się juŜ 15.01 szeregiem pogaminut. Następnie odbyły się ćwierćfidanek, lekcji na temat agresji, zwalczanały, półfinały i finał. Rozegrano w
nia narkomani, szkodliwości palenia
sumie 20 meczów. Klasyfikacja końcotytoniu i picia alkoholu. Jej ukoronowaniem był konkurs na plakat, do którego
wa: 1.miejsce Kietrz, 2.Branice,
przystąpiło około 120 uczniów. Jury na3.Žilina, 4. Štramberk,
grodziło 10 prac. Oto wyniki:1.miejsce

5.Prószków, 6.Radom, 7.Istebna,
8.Krnov.
Zawody sędziowali Panowie Kazimierz Suliga, Władysław Pusz i Mieczysław Majewski.
Ceremonia
zakończenia igrzysk
w niczym nie ustępowała rozpoczęciu.
Znów zapłonął znicz
olimpijski, wykonany przez opiekuna
hali Pana Mieczysława Lenartowicza. DruŜyny zwycięskie zostały udekorowane medalami
przez przedstawiciela Departamentu
Turystyki i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu
Sebastiana Kocieniewskiego, Wójta
Józefa Małka oraz
Dyrektor Alinę
Nowak. KaŜda z
nich otrzymała równieŜ puchar, a druŜyna zwycięska z Kietrza - dodatkowo wieńce laurowe.
Ponadto z kaŜdej druŜyny zostały
wyłonione i nagrodzone najlepsze zawodniczki, odznaczono równieŜ najlepszą bramkarkę i snajperkę turnieju. Statuetki wręczał Przewodniczący Komisji
Kulturalno – Oświatowej Starostwa
Powiatowego w Głubczycach Tadeusz
Krupa. Otrzymały je: Barbora Grečnarova – Žilina, Katrin Glogarova - Štramberk, Gabriela Machnowa - Krnov ,
Ewelina Nowakowska - Radom, Karina
CzyŜ - Istebna, Karolina Sobotkiewicz Prószków, Martyna Chudy -Kietrz,
Małgorzata Dyląg - Branice. Najlepszą
bramkarką została Bajorska Kamila z
Kietrza, a najlepszą strzelczynią Kornelia Szatko z Branic.
Skład zwycięskiej druŜyny –
Gimnazjum Kietrz: Kamila Bajorska,

Martyna Chudy, Katarzyna Sikacka,
Daria Durak, Joanna Kosińska, Klaudia Wajda, Emilia Kostuch. Kasia
Purszke, Dominika Kamińska. Trener : Dariusz Kotlarz
Wicemistrzynie turnieju –
Gimnazjum Branice: Paulina Kokoszka, Marta Pączko, Kornelia Szatko, Małgorzata Beleć, Kornelia Malinowska,
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Młodym być - Trzeźwo Ŝyć

II miejsce Kamila Misiurka i Aneta Krajewska - praca zbiorowa

III miejsce Rafał Szewczyk

Małgorzata Dyląg, Aneta Banek, Kamila
Czepczor, Dorota Heba, Alicja Gadecka,
Trener Edward Czyszczoń
W przerwach między meczami
finałowymi moŜna było podziwiać zespół Impuls, prowadzony przez Panią
Sylwię Brzozowską.
Wszystkie zawodniczki oraz ich
opiekunowie zostali obdarowani, dzięki
hojności sponsorów, upominkami i smakołykami.
W tym dniu na widowni hali zasiedli kibice ze Słowacji, Czech i Polski,
zaproszeni goście oraz całe rodziny zawodniczek. Ogółem w czasie turnieju
halę sportową odwiedziło około 800
osób.
Impreza ta nie doszłaby do skutku,
gdyby nie ofiarna i bezinteresowna praca
wielu ludzi dobrej woli. Pomysłodawca
turnieju Edward Czyszczoń potrafił
zmobilizować do pracy wielu ludzi.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego Zenobia i Krzysztof Majewscy wraz z podopiecznymi wykonali
wspaniałą prezentację miejscowośći, z
której przyjechały zawodniczki. MoŜna
ją było obejrzeć w holu hali.
Dodatkową otoczką turnieju była
wystawa przepięknych trofeów sportowych zdobytych przez młodzieŜ miejscowego gimnazjum.
Nauczyciele szkoły podstawowej i
gimnazjum Bogumiła Cykowska, Teresa Czyszczoń i ElŜbieta Mańkiewicz
przeprowadziły akcję profilaktycznoterapeutyczną „Młodym być-Trzeźwo
Ŝyć.
Panie Bernadeta Mosiądz, Teresa Grabowska przygotowały uroczystość otwarcia (oraz dekoracji) igrzysk.
Panowie, Łukasz Kędzierski, Bartłomiej Pleśniak, Bartłomiej Kawulok,
Maciej Nowak zajęli się techniczną obsługą turnieju. Odpowiedzialni byli za
dyplomy, podziękowania, obsługę fotograficzną, audiowizualną i spikerską.
DuŜy wkład przy organizacji mieli
rodzice zawodniczek. Matki przygotowały poczęstunek dla gości, a Pani ElŜbieta
Szatko zapewniła opiekę medyczną podczas turnieju. Olbrzymią pracą w organizacji wykazał się Pan Mieczysław Lenartowicz, opiekun hali, który czuwał
nad wszystkimi poczynaniami słuŜąc
radą i pomocą.
Wielkie działania organizatorów
wspomagała i wspierała dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Pani Alina
Nowak.
Teresa Czyszczoń
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Najlepsza klasa

8

marca 2007 na hali sportowej w Branicach ponad 80 dzieci ze
Szkoły Podstawowej Branice rywalizowało o miano najlepszej
druŜyny klasowej. W turnieju międzyszkolnym wystartowało 6
reprezentacji dziewcząt i 6 chłopców. W kategorii dziewcząt w
rzutach karnych klasa IVb (M. Jaskółka, K. Mach, M. Kantor, P. Jaskuła, D. Piwek, A. Kruk) pokonała VIa. W finale chłopców równieŜ
reprezentacje tych dwóch klas musiały wykonywać rzuty karne, aby
wyłonić najlepszą klasę. Jednak tym razem szczęście uśmiechnęło się
do klasy VIa (M. Strzępek, M. Kubiak, P. Marynowicz, W. Rybacki, K.
Majewski, K. Dudziak). Organizatorem turnieju był B. Pleśniak
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ardzo często podczas rozmów indywidualnych nauczycielki z
rodzicami wychodzi na jaw, Ŝe dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w
domu a
inaczej w
grupie
przedszkolnej.
Rodzice i
nauczycielka
mogą odnieść wtedy wraŜenie, Ŝe
rozmawiają o dwóch zupełnie innych osobach; okazuje się bowiem, Ŝe dziecko
ciche i spokojne w domu – w przedszkolu za Ŝadne skarby nie chce podporządkować się grupowym zasadom. Bez przerwy protestuje albo
zaczepia inne dzieci. MoŜna sobie
wyobrazić zdziwienie mamy, gdy
słyszy od nauczycielki, Ŝe to właśnie
jej grzeczne w domu dziecko –
„rozkłada pracę w grupie”. Bywa teŜ
odwrotnie; mama nie moŜe się nadziwić, Ŝe jej dziecko słucha pani,
grzecznie się bawi, chętnie pomaga
pani i innym dzieciom, sprząta po
sobie zabawki! W domu natomiast „
nie ma na niego sposobu”, zazwyczaj
ma odmienne zdanie niŜ rodzice,
rzadko ma ochotę na wykonywanie
prac porządkowych ze swoimi zabawkami.
Zarówno rodzice jak i nauczycielka
często interpretują taką róŜnicę w
zachowaniu dziecka jako wynik nieodpowiedniego postępowania tej drugiej strony. Rodzice zapewne z oburzeniem podejrzewają wymuszanie
posłuchu za pomocą lęku, a wychowawczyni podejrzewa rodziców o
nadmierne rozpieszczanie i wyręczanie dziecka w domu.
Nasz zdrowy rozsądek potrafi jednak
wyjaśnić tę sytuację. PrzecieŜ mama,
czy babcia pełnią inną rolę w Ŝyciu
dziecka niŜ pani z przedszkola. TakŜe i sytuacja w domu jest inna niŜ w
przedszkolu. Tylko pozornie słuszne
wydaje się, by oczekiwać od dziecka
tego samego w obu sytuacjach. Na-
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wet człowiek dorosły wymaga od
siebie sprostania pewnym regułom
w pracy, a zwalnia się z nich w domu.
Podporządkowanie się poleceniom
wychowawczyni, normom grupy

Marzena Barszczewska

Bywa teŜ odwrotnie, Ŝe dziecko w
domu wobec rodzeństwa agresywnie
walczy o swoją indywidualność, natomiast w przedszkolu jest spokojne,
wyciszone, opanowane – wręcz
grzeczne.
Część
dzieci,
zupełnie
jak dorośli w
pracy,
znajduje
w przedszkolu
jakąś
odskocznię
od domowych napięć. Dziecko przecieŜ
przeŜywa duŜo bardziej, np. napięcie
między rodzicami lub chorobę kogoś
najbliŜszego. To tylko nam dorosłym
wydaje się, Ŝe dziecko jest małe i
„ono tego nie rozumie”, tymczasem
dziecko jest doskonałym obserwatorem i rozumie więcej niŜ myślimy. A
Ŝe czasem dziecko nie umie wytłumaczyć co dookoła jest „nie tak”,
jego lęk wzrasta, odczuwa ono jakieś
zagroŜenie.
Jest więc duŜo powodów, dla których
zachowanie dziecka w domu moŜe
być zgoła róŜne niŜ w przedszkolu.
JeŜeli róŜnica w zachowaniu jest raŜąca moŜe być to sygnał czegoś niepokojącego. Dziecko wysyła nam
informację, Ŝe w którymś z tych
miejsc jest mu zbyt trudno. Takim
trudnym miejscem moŜe teŜ być
dom.
Pamiętajmy jednak o tym, aby dać
dziecku moŜliwość odreagowania,
odpoczynku. W domu niech odpocznie od przedszkola i odwrotnie.
Oczywiście jeśli dziecko takiego odreagowania wymaga. PrzecieŜ my
dorośli teŜ wymagamy odpoczynku
po pracy w zaciszu domowym, a praca pozwala nam zapomnieć o domowych kłopotach. Podobnie jest z
dziećmi.
Jeśli nie popadamy w skrajność, mając w domu nieco inne wymagania
niŜ w przedszkolu, uczymy dziecko
elastyczności i adekwatnego odróŜniania wymogów sytuacji.
Marzena Barszczewska

RÓZNE ZACHOWANIA

PRZEDSZKOLAKA
czy powstrzymywanie się od kapryszenia wymaga od dziecka juŜ pewnej dojrzałości.
Niektóre z hałaśliwych, przekornych przedszkolaków to dzieci,
które walczą w ten sposób o swoją
indywidualność. Pragną one za
wszelką cenę, nawet cenę kary, odróŜnić się od pozostałych dzieci.
Czują się zaniepokojone tym, Ŝe
wszystkie zabawki w sali są wspólne. Jest to dla nich ogromny chaos,
jeśli świata nie da się uporządkować na rzeczy „moje” i „nie moje”.
Ich dramat polega na tym, Ŝe wolą
być nie lubiane i karane niŜ traktowane jak wszystkie inne dzieci w
grupie. PrzeŜywają bowiem wtedy
niepokój, Ŝe są niezauwaŜane, niewaŜne, niemal nie istnieją. Wydaje
im się, Ŝe w grupie zatraca się ich
indywidualność, odrębność. Takiemu dziecku moŜna pomóc, pozwalając moŜliwie najczęściej decydować po swojemu. DuŜą rolę moŜe
tu odegrać włącznie dzieci do „prac
kulinarnych” lub plastycznych. Jest
to okazja, aby dziecko wykazało
swój temperament, pomysłowość.
Nabiera teŜ pewności, Ŝe nie
wszystko zaleŜy od dorosłych. Po
jakimś czasie dziecko poczuje się
pewniej i zacznie szukać naturalnej
przyjemności w przynaleŜeniu do
grupy innych dzieci. Chłopiec będzie chciał z innymi kolegami budować z klocków, a dziewczynka
wspólnie z innymi będzie bawiła
się w dom.
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Pro memoriam

Odeszli

Branice, dnia 27.03.2007r
Nr AN. 7441 a / 1 / 2007

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity
z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonej do sprzedaŜy:
Oznaczenie nieruchomości : działka Nr 145 o pow. 0.3800 ha opisana w KW 31428 zabudowana budynkiem Nr 17 połoŜona w miejscowości Wódka.
Opis nieruchomości: działka Nr 145 – stanowiąca tereny mieszkaniowe i grunty orne
z posadowionym budynkiem mieszkalnym Nr 17 i zabudowaniami gospodarczymi. Pow. uŜytkowa budynku 232.80 m2.

Urodzili się
Jamrozik Paulina Krystyna w Branicach
Kołodziej Maja w Lewicach
Szczęśliwego dzieciństwa !
_______________________________
Veni creator

Cena nieruchomości: 53 930,00 zł

NowoŜeńcy

Koszty przystosowania: 864,00 zł

Wygnański Rusłan z Leweic z Tatianą
Sokół z Kazachstanu,
Leszczyński Sławomir Józef z Włodzienina z Pierzchałą Martą Janiną z Głubczyc

Cena nieruchomości łącznie: 54 794,00 zł.
Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca
1996 roku- nieruchomość zabudowana posadowiona na działce
Nr 145 stanowi tereny mieszkaniowe i grunty orne oraz jest ujęta
w wykazie zabytków Gminy Branice.
Z dniem 8 maja 2007 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez
osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy
, tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia
1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do
17.04.2007 r oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki
. Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek

Nr 4(48) „IB” zredagował zespół w składzie: J.Biesiadowski(jerzy-biesiadowski@wp.pl) tel. 486-000509321929,
M. Barszczewska, T.Czyszczoń, M.Gaczyńska M.Gawłowska,
T.Jajdelska, M.Krompiec(ug@branice.pl), , J.Małek, J.Misiurka, M.Pączko B.Pospiszyl,
J. Szewczyk - wyd. intermetowe,
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J.Słowackiego nr 3,
tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230
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W marcu 2007 roku:
Daniel ElŜbieta lat 73 z Boboluszek
Szafraniec Stefan lat 79 z Branic
Tomczak Helena lat 79 z Wódki
Zięba Wiesław lat 30 z Włodzienin-Kol.
Ziomko Michalina lat 85 z Wysokiej
Kasza Zofia lat 57 Michałkowice
Jabłoński Mieczysław lat 48 z Wysokiej
Leszczyński Józef lat 79 z Branic
Burzyński Edward lat 47 z Turkowa
______________________________

Szczęśliwych dni Ŝycia !
_______________________________
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7454
mieszkańców
Panie są w nieznacznej przewadze
i jest ich
3 793

Od początku roku:
zmarło 32 osoby
urodziło się 12 dzieci

Na kresy !
W dniach od 28 czerwca do 2 lipca br.
organizowana jest wycieczka do Lwowa, Tarnopola, Taurowa i Budyłowa.
Koszt wycieczki 320,- - 330,- złotych.
Ilość miejsc jest ograniczona do 25.
Ostateczny termin zgłaszania - do 15
maja.
Spotkanie uczestników 20 maja—
niedziela o godz. 18°° w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie w celu wpłacenia
zaliczki (100zł) i ostatecznego ustalenia
programu.
Kontakt:
E.Gawłowski—Włodzienin 136,
Tel. 0 77 485 72 85
Po godzinie 20-tej

