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Uroczystość „Złotych Godów” 
20 marca gościliśmy w naszym urzędzie pary małżeńskie, 

które w  ubiegłym roku obchodziły 50 rocznicę ślubu. W uro-
czystości uczestniczyli: Maria i Bronisław Baliczowie, Danuta  
i Stanisław Bieńkowscy, Stanisława i Kazimierz Cyran, Urszula 
i Szczepan Fijak, Helena i Franciszek Jaworkowie,  Ewa i Anto-
ni Junosza-Szaniawscy, Barbara i Tadeusz Kamińscy,  Klara  
i Tadeusz Krzyżanowscy, Anna i Tadeusz Markowscy, Maria  
i Zenon Morawscy, Maria i Jan Ptak, Stanisława i Edward Ra-
dlakowie, Jadwiga i Edward Wąsik, oraz Anna i Kazimierz Fi-
gura. 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Sebastian Baca wraz  
z Przewodniczącą Rady Gminy Bogusławą Dyląg  wręczył jubi-
latom przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia.  

Po części oficjalnej goście wysłuchali przygotowanego spe-
cjalnie dla nich koncertu w wykonaniu zespołu SZAG ze Szkoły 
podstawowej w Branicach, oraz zostali zaproszeni na skromny 
poczęstunek. Przy ciastku i herbatce jubilaci dzielili się swymi 
wspomnieniami z przeżytych lat. Opowiadali o swoich rodzi-
nach, o dzieciach, wnukach, o swoich radościach i troskach.  
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Świętowanie 50 tej rocznicy ślubu to ogromne wydarzenie nie 
tylko dla jubilatów i ich rodzin. To radość i powód do dumy dla 
całej społeczności lokalnej, ponieważ jubilaci swym życiem dali 
świadectwo trwałości i wielkości małżeństwa i rodziny .Jeśli 
ktoś wytrwał w jednym związku pół wieku, to dokonał wielkiej 
sztuki w codziennej trosce o dom i chleb, o wychowanie dzieci.  

Szanowni Jubilaci wyrażając  swój podziw i uznanie życzymy 
jak najlepszego zdrowia, pogody ducha na wiele następnych lat. 
Mamy nadzieję, że nadal będziecie służyć swym przykładem  
i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. 

Jolanta Misiurka 
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Dzień Kobiet w Jędrychowicach 

Dzień wagarowicza w teatrze? Świetny pomysł! 
W czwartek 21.03.19 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum ze 

Szkoły Podstawowej w Branicach wyjechali do Teatru Nowego 
w Zabrzu, gdzie wystawiany był spektakl ,,Oskar i pani Róża” 
stanowiący adaptację opowiadania Erica Emmanuela Schmitta  
o tym samym tytule. Utwór ten porusza bardzo trudny temat, 
który bywa często tabu. Jest to postawa rodziców wobec choro-
by i śmierci własnego dziecka. Reżyserem przedstawienia był 
Marek Pasieczny, który ze swojego zadania wywiązał się wspa-
niale. Wśród publiczności panowało skupienie. Uczniowie bacz-
nie obserwowali każdy kolejny ruch aktorów, co w dzisiejszych 
czasach nie jest standardem, szczególnie jeśli mowa o tych 
młodszych widzach. Na scenie mogliśmy obserwować grę ak-
torską tylko dwóch osób, które znakomicie wcieliły się w swoje 
role. 

Przedstawienie teatralne miało niesztampową formę, gdyż 
rozgrywało się na niewielkim fragmencie sceny, pomiędzy krze-
słami, które przeznaczone były dla oglądających. Scenografia 
była bardzo oryginalna i sprawiła, że poczułam się jak w szpita-
lu czy też w kaplicy, w których rozgrywała się akcja utworu. 

Publiczności z pewnością sztuka przypadła do gustu, o czym 
świadczyć mogą owacje na stojąco. Mnie również bardzo się 
podobało i z wielką niecierpliwością oczekuję kolejnego wyjaz-
du. 

Wyrazy głębokiej wdzięczności należą się nauczycielkom 
(Pani Urszuli Sipel-Wicha, Krystynie Kędzierskiej oraz Alinie 
Nowak), a także pracownikom Urzędu Gminy w Branicach za 
wsparcie naszego pomysłu kulturalnego spędzenia Pierwszego 
dnia wiosny, zwanego popularnie Dniem wagarowicza. 

Blanka Bańkowska 

16 marca 2019 r. we wsi Jędrychowice odbyło się spotkanie  
z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet. Na przyjęcie  
z uśmiechem na twarzy przybyło osiemnaście pań.  

Na uroczystości nie zabrakło śpiewów, kawałów oraz wspól-
nych rozmów. Stół przepełniony był smakołykami. Na pożegna-
nie każda otrzymała gałązkę tulipana. Dziękujemy zaangażowa-
nym za pomoc w organizacji wieczoru oraz za wspólnie spędzo-
ny czas.  

Katarzyna Żłobicka 
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„Młodość, trzeźwość - super sprawa,  
piłka, mecze - cool zabawa” 

Od 15 lat Międzynarodowemu Wielkanocnemu Turniejowi 
Piłki Nożnej Dziewcząt towarzyszy akcja na plakat w ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W  tym 
roku nasz turniej miał przesłanie: „Młodość, trzeźwość - super 
sprawa, piłka, mecze - cool zabawa”. Jak zawsze, prace uczniów 
można było podziwiać na korytarzach SP Branice, a także hali 
sportowej. Odbyło się głosowanie, w którym brali udział pra-
cownicy szkoły oraz nasza szkolna młodzież. Autorzy najwyżej 
ocenionych prac zostali nagrodzeni podczas uroczystego rozpo-
częcia turnieju. Uczniom oraz pracownikom szkoły najbardziej 
spodobało się 19 prac w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
IV-VI oraz klasy siódme, ósme i III gimnazjum.  
KATEGORIA: SP klasy IV-VI 
1 - Paulina Piwek, 2 - Michał Pikuła, 3 - Martyna Zakowicz,  
4 - Wiktoria Kawulok, 5 - Amelia Kukuczka, 6 - Zuzanna Wie-
cha, 7 - Jessica Duszyński, 8 - Dawid Pełechaty, 9 - Patrycja 
Kantor, 10 - Zuzanna Chalińska. 
KATEGORIA: SP klasa VII, VIII i III gimnazjum 
1 - Miłosz Walecki, 2 -Kamila Szafrańska, 3 - Natalia Zyznaw-
ska, 4 - Dominika Pączko, 5 - Magdalena Mrozowicz, 6 - Patryk 
Kozik, 7- Katarzyna Żakowska, 8 - Alicja Chojnacka, 9 - Blanka 
Bańkowska. 
Laureatom gratulujemy. Organizatorami konkursu plastycznego 
byli nauczyciele SP Branice: Bogumiła Cykowska, Teresa 
Czyszczoń i Edward Czyszczoń.  

Redakcja 

KATEGORIA: SP klasy IV-VI 
1 miejsce  - Paulina Piwek 

KATEGORIA: SP klasy IV-VI 
I1 miejsce  - Michał Pikuła 

KATEGORIA: SP klasy IV-VI 
I1I miejsce  - Martyna Zakowicz 
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Przedszkolaki  
z Włodzienina z wizytą  

w gospodarstwie rolnym 

 

KATEGORIA: SP klasa VII, VIII i III gimnazjum 
  I miejsce - Miłosz Walecki  

KATEGORIA: SP klasa VII, VIII i III gimnazjum 
  II miejsce - Kamila Szafrańska 

KATEGORIA: SP klasa VII, VIII i III gimnazjum 
  III miejsce - Natalia Zyznawska 

W marcu przedszkolaki z naszego przedszkola wybrały się na 
wycieczkę do gospodarstwa rolnego w Wojnowicach. Dzieci 
zwiedzały gospodarstwo, a także dowiedziały się ciekawych 
rzeczy o hodowli zwierząt i uprawie roli. Przedszkolaki mogły 
usiąść za kierownicą traktora, oraz miały możliwość bezpośred-
niego spotkania się ze zwierzętami, co zapewne sprawiło im 
wiele radości.  

Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Markowi Zapotocz-
nym za miłą gościnę! 

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie  
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Słowiańska integracja 
Podobnie jak rok temu, przy okazji Wielkanocnego Turnieju 

Piłki Nożnej Dziewcząt, gościliśmy w Branicach uczniów i na-
uczycieli ze słowackiej Orawy z miejscowości Mutne. Razem  
z drużyną piłkarską przyjechali uczniowie i nauczyciele na kil-
kudniowy pobyt. Swoją przygodę z Polską rozpoczęli w piątko-
wy wieczór przed turniejem. Wówczas to trzynaścioro słowac-
kich uczniów zagościło w 13 domach swoich polskich rówieśni-
ków, uczniów branickiej szkoły. Młodzież przy wsparciu swoich 
rodziców integrowała się z rówieśnikami: wspólnie grali w gry 
komputerowe, opowiadali o sobie, próbowali rozmawiać po 
angielsku. 

Sobota upłynęła uczniom na rozgrywkach piłkarskich lub na 
kibicowaniu im. Wieczór młodzi ludzie spędzili w „Wersalce”. 
Pani Dorota przygotowała dla młodzieży zajęcia plastyczne. 
Początkujący adepci sztuki mogli popróbować swoich sił w od-
bijaniu przez kalkę kancelaryjną (sposób znany wszystkim wy-
chowanym w PRL-u) i puścić wodze wyobraźni w swobodnym 
mieszaniu barw.  

W niedzielę nasi goście i opiekujący się nimi polscy ucznio-
wie pojechali na wycieczkę do Częstochowy i Tarnowskich Gór. 
W programie było zwiedzanie Klasztoru Jasnogórskiego  

i Fabryki-Muzeum Zapałek w Częstochowie oraz Kopalni Sre-
bra w Tarnowskich Górach. Duże wrażenie na wszystkich zrobi-
ło Muzeum Zapałek, mieszczące się w czynnej jeszcze do nie-
dawna fabryce. Ciekawość budziła opisywana barwnym języ-
kiem przez pasjonata Eugeniusza Kałamarza zasada produkcji 
zapałek pochodząca z 1881r., zabytkowa linia technologiczna 
produkcji zapałek z lat trzydziestych XX wieku, której częścią 
była sieczkarnia patyczków o wydajności 5 mln sztuk na godzi-
nę. Wrażenie robił automat do produkcji zapałek, do otworów 
którego trafiały pocięte patyczki, Automat maczał patyczki  
w parafinie, suszył i jeszcze raz maczał w miksturze stanowiącej 
tajemnicę zakładu, by uformować łepki. Automat produkował 
1.450 tys. zapałek w ciągu godziny. Zwiedzającym udostępnio-
no również wystawę pudełeczek od zapałek, dokumentów 
świadczących o rozwoju fabryki oraz rzeźb z jednej zapałki 
Anatola Karonia.  

W Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach młodzież zjechała 
40 metrów pod ziemię i na trasie 1700 metrów oglądała chodni-
ki i wyrobiska powstałe po wydobyciu kruszców srebronośnych 
(ołowiu i cynku). 200 metrów tej trasy przebyła łodziami. Dla 
młodych ludzi zwiedzanie kopalni było lekcją o warunkach pra-
cy dawnych górników i pozwalało wyobrazić sobie zarówno 
trudy jak i niebezpieczeństwo tego zawodu. Uczniowie dowie-
dzieli się również jak bardzo ważne było górnictwo srebra dla 
rozwoju miasta oraz jak niebezpieczną i zaporową do rozwoju 
górnictwa była woda podziemna. Mogli zobaczyć schemat dzia-
łania maszyny parowej i jej zastosowanie do odwadniania ko-
palni. Treść podręcznika historii za sprawą pobytu w kopalni 
stała się dla uczniów żywa lekcją.  

Poniedziałek goście spędzili w szkole. Byli na lekcji ze swo-
imi polskimi opiekunami, następnie wykonywali dekoracje wiel-
kanocne wyplatając koszyczki i ćwiczyli swoje umiejętności 
lingwistyczne w czterech językach. Poradzili sobie znakomicie 
w przedstawianiu się Polacy po słowacku, Słowacy po polsku  
i wszyscy po angielsku. Wyzwanie stanowiła piosenka po nie-
miecku. Talenty naszych uczniów zaprezentowaliśmy podczas 
krótkiej akademii taneczno-wokalnej i prezentacji multimedial-
nej. Po obiedzie około godziny 1400 pożegnaliśmy skromnymi 
upominkami naszych gości.  

Kilkudniowy pobyt Słowaków w Polsce był możliwy dzięki 
finansowemu wsparciu Wójta Gminy, gościnności Rodziców  
i Uczniów przyjmujących uczniów słowackich, zaangażowaniu 
dużej grupy nauczycieli i niepedagogicznych pracowników 
szkoły oraz pani Doroty Kaczmar. WSZYSTKIM, którzy swoim 
wsparciem,  pracą i talentem przyczynili się do przygotowania  
i przeprowadzenia wizyty słowackich gości w naszej szkole 
składam SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. 

Zenobia Majewska 
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XV Międzynarodowy Wielkanocny  
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt  

XV Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt przeszedł już do historii. Zwyciężyła drużyna z Ko-
niakowa, II miejsce zajęła drużyna z czeskich Štebořic, zaś  
III miejsce drużyna z SP Branice! Jak zwykle było uroczyście, 
radośnie i w duchu FAIR PLAY. Perfekcyjne przygotowanie 
imprezy, jej przeprowadzenie i oprawa. Pomysłodawca i główny 
organizator turnieju Edward Czyszczoń nie krył zadowolenia, 
gdyż jego podopieczne zajęły w silnie obsadzonym turnieju 
trzecie miejsce. 

Turniej, jak co roku, honorowym patronatem objął Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Patronat nad Turnie-
jem objęli również: Urząd Gminy Branice, Akademia Mistrzów 
Sportu Mistrzów Życia, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, 
OZPN Opole, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 
„Solidarność” Śląska Opolskiego. Patronat medialny objęło Ra-
dio Opole.  

Rokrocznie podczas otwarcia turnieju odbywa się ceremonia 
zapalenia znicza olimpijskiego. W tym roku tego zaszczytnego 
czynu dokonała Prezes Szkolnego Związku Sportowego 
„Opolskie” Pani Joanna Dzido. 

Zawody sędziowali: Kazimierz Suliga i Bartłomiej Tokarz. 
Opiekę medyczną sprawowała Wioletta Suliga. Sędzią technicz-
nym był gimnazjalista Rafał Szyszka. Piotr Wiecha prowadził 
ceremonię otwarcia i zamknięcia turnieju. W trakcie turnieju nie 
mogło zabraknąć występu naszych „eksportowych” Branickich 
Mażoretek Kaprys, które zadbały o przepiękną oprawę arty-
styczną. Przed zmaganiami sportowymi rozstrzygnięto, konty-
nuowaną od pierwszego turnieju, akcję „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Tegoroczne nasze szkolne hasło brzmiało „Młodość, 
trzeźwość - super sprawa, piłka, mecze - cool zaba-
wa” (obszerna relacja w osobnym artykule IB) 

A jeśli idzie o sam turniej. Sześć drużyn grało systemem 
„każdy z każdym” W wyniku rozegranych 15 spotkań klasyfika-
cja końcowa turnieju przedstawiała się następująco: 
1 - SP Koniaków, 2 - ZŠ Štebořice (Czechy), 3 - SP Branice , 
4 - SP nr 3 Głubczyce 5 - ZŠ Mútne (Słowacja), 6 - ZSP Istebna. 
Królem strzelców została zawodniczka drużyny SP Koniaków: 
Kinga Kukuczka! Najlepszą bramkarką została piłkarka SP Bra-
nice: Ewa Wichrzyńska! Najwartościowszą zawodniczką turnie-
ju (MVP) wybrana została zawodniczka SP Koniaków Kinga 
Kukuczka! Najsympatyczniejszą zawodniczką wybrano Laurę 
Skurzok z Istebnej.  
 W poszczególnych drużynach tytuł najlepszych zawodniczek 
otrzymały: 



Informator Branicki  

9 

1. SP Koniaków – Kinga Legierska, 2. ZŠ Štebořice (Czechy) – 
Viktorie Petlachova, 3. SP Branice – Wiktoria Morawska, 4. SP 
nr 3 Głubczyce – Wiktoria Juchno, 5. ZŠ Mútne (Słowacja) – 
Michaela Holubjakova, 6. ZSP Istebna – Marta Golik 
 Skład naszych brązowych medalistek turnieju, drużyny z Bra-
nic: 
Ewa Wichrzyńska, Emilia Heba, Natalia Zyznawska, Wiktoria 
Morawska, Katarzyna Żakowska, Amelia Lipa, Joanna Wicz-
kowska, Paulina Łajdziak, Karolina Biernat, Anna Literska, 
trener: Edward Czyszczoń 
 Ogromne podziękowania należą się studentom fizjoterapii 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wraz  
z opiekunem Markiem Jendryskiem oraz pracownikom PWSZ - 
dr Danucie Zwolińskiej i dr Danucie Nowosielskiej - Swadźba. 
Dzięki nim nasze uczestniczki mogły w każdej chwili skorzy-
stać z masażu sportowego oraz wykonać badania antropome-
tryczne i korekcyjne. 

 Największe gratulacje należą się głównemu organizatorowi 
turnieju Panu Edwardowi Czyszczoniowi, któremu 15 lat temu 
(wtedy wybudowana została hala sportowa) zrodził się pomysł 
organizacji międzynarodowych piłkarskich potyczek dziewcząt. 
Podziękowania Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Bacy  
i dyrekcji SP w Branicach - Zenobii Majewskiej i Anecie Pelc 
za wsparcie i kontynuowanie tak wielkiego przedsięwzięcia, 
jakim jest turniej. Razem z ogólnopolską kampanią Zachowaj 
Trzeźwy Umysł pisze się piękna sportowo - profilaktyczna hi-
storia Gminy Branice. Gratulujemy również wszystkim uczest-
niczkom i ich trenerom-niezależnie od zajętego miejsca, dzięku-
jemy niestrudzonym organizatorom, którzy pokazują, że można 
takie imprezy kontynuować przez wiele, wiele lat.  
Dziękujemy bardzo. 

Redakcja IB 
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Ćwiczę JA, Ćwiczysz TY, Zdrowa JA, Zdrowi MY  
Pod takim hasłem 28 marca w hali sportowej SP Branice od-

była się „Lekcja z MISTRZEM". Do szkoły Podstawowej  
w Branicach zawitała brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro 2016 w wioślarstwie w czwórce podwójnej 

Pani Joanna Hentka.  
Lekcja z Joanną Hentką to na-
groda w ogólnopolskim konkur-
sie ZDROWI MY, ogłoszonym 
przez Instytut Matki i Dziecka w 
Warszawie, którą dla swojej 
szkoły wygrał nauczyciel w-f SP 
Branice Edward Czyszczoń.  
W lekcji wzięło udział czterdzie-
ści osób. Uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w cieka-
wych i bardzo intensywnych 
zajęciach. Po lekcji był czas na 
autografy i robienie wspólnych 
fotografii z panią Joanną. Na 
lekcję przybył również Opolski 

Wicekurator Oświaty Pan Artur Zapała. Warto nadmienić, iż 
nagroda (lekcja z mistrzem) była tylko jedna jedyna w całej Pol-
sce i trafiła ona do SP w Branicach. 

Redakcja 

Sportowe atrakcje w Jędrychowicach 
2 lutego 2019 r. we wsi Jędrychowice odbył sie turniej tenisa 

stołowego oraz dla najmłodszych dzień gier planszowych.  
Zwycięzcą zawodów został Tomasz Skwarek, który pokonał 

Kamila Bojnickiego i Karola Wyskiel. W czasie rozgrywania 
turnieju najmłodsi mogli zintegrować się podczas wspólnej za-
bawy przy grach planszowych. Nagrodę zwycięzcy oraz upo-
minki dla dzieci wręczyła Pani Sołtys Jadwiga Żłobicka. Zakoń-
czeniem dnia było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

Katarzyna Żłobicka 
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VI Szkolny Dzień Talentów  
To już szkolna tradycja.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie wraz z powi-
taniem wiosny organizują Dzień Talentów.  
23 marca przed publicznością złożoną z uczniów i nauczycie-
li ,uczniowie prezentowali bogaty repertuar swoich zdolności  
i zainteresowań. Były specjalnie przygotowane występy wokal-
ne i recytatorskie, gra na instrumentach, pokazy doświadczeń, 
kozłowanie i podbijanie piłeczki. Wysiłek został nagrodzony 
brawami, głosami podziwu i zachwytu, co niewątpliwie było 
najwspanialszą nagrodą dla wykonawców „Szkolny Dzień Ta-
lentów” pokazał, że nie brakuje uzdolnionych i uczniów, którzy 
mają szansę osiągnąć sukces w reprezentowanych przez siebie 
dziedzinach.  

A później nastąpił radosny piknik - z pieczeniem kiełbasek, 
korowodem z Marzannami i rozgrywkami sportowymi. Ze 
względów ekologicznych nasze Marzanny nie została wrzucone 
do rzeki, lecz spalone w bezpiecznym miejscu. Pogoda również 
zaakcentowała początek wiosny. Powitanie wiosny było niezwy-
kle barwne i radosne, a uczniowie świetnie się bawili. To była 
udana sobota ! 

B. Lewandowska - SP Włodzienin 

Zdj. Łukasz Pantak 

Wiosna w naszym przedszkolu 
Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do 

tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze 
sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu 
przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły 
się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola  
z zimowej na wiosenną. Nie zabrakło również prac plastycz-
nych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. W salach 
zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci podlewały wiosenne 

kwiaty – żonkile, hiacynty i cebule, z których wyrastał szczypio-
rek, rzeżucha to nasze przedszkolne „nowalijki” gdyż pamięta-
my o zdrowym odżywianiu i innych sposobach na zdrowie  
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Z życia Katolickiego Przedszkola w Branicach 
Jak już dobrze zauważyć można zima uciekła od nas w dalekie 

kraje i w naszym przedszkolu, i w przedszkolnym ogrodzie, i na 
uliczkach Branic, i na pięknych polach zapanowała Wiosna Ra-
dosna. 

Wszyscy bardzo się z tego powodu cieszymy. W tym roku 
postanowiliśmy wyjść Pani Wiośnie na spotkanie. Dlatego też 
przedszkolaki razem z rodzicami przygotowały kolorowe, wio-
senne nakrycia na głowy: czapki, kapelusze, opaski ozdobione 
listkami, ptaszkami, kwiatami, biedronkami i żabkami i czym 
jeszcze to długo trzeba byłoby pisać. Tak przyozdobieni wyru-
szyliśmy na wiosenny pochód uliczkami Branic.  

Po drodze wstąpiliśmy do sklepów i do szkoły oraz innych 
ciekawych i ważnych miejsc i rozdawaliśmy spotkanym prze-
chodniom zrobione tulipanki oraz koniczynki z biedronkami, 
życząc im wszystkiego, co dobre i najlepsze. To było dla nas 
wielką radością, dzielić się swoim szczęściem z innymi. A całe 
te przygotowania były po to, by Pani Wiosna mogła nas szybko 
rozpoznać i by poczuła się naprawdę zaproszona do naszego 
bajecznie pięknego przedszkola. 

I tak się właśnie stało! Pani Wiosna rozgościła się także  
w naszym przedszkolu. Teraz jest już z nami! 

Pierwszy Dzień Wiosny to także Światowy Dzień Zespołu 
Downa, dlatego na znak solidarności i naszej miłości do każde-
go człowieka ubraliśmy kolorowe, różne skarpetki. Nawet przez 
tak prosty gest chcieliśmy pokazać, że jesteśmy blisko i pamię-
tamy w naszych przedszkolnych modlitwach, a teraz szczegól-
nie na Drodze Krzyżowej o wszystkich ludziach. 

Nasza wiosenna radość nie skończyła się jednak tego dnia, ale 
już następnego, to jest 22 marca zamieniliśmy nasze zielone 
przedszkole na niebieski świat i ubrani na niebiesko, uroczyście 
obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Wody. Wpatrze-
ni w niebieski wodospad odkrywaliśmy i badaliśmy wodę.  

o czym uczymy sie każdego dnia. Witając wiosnę, 21 marca 
zorganizowałyśmy w przedszkolu „Dzień Wiosny”. Każde 
dziecko w tym dniu miało kolorowy strój i przygotowany wcze-
śniej element symbolizujący wiosnę. O godz. 930 wszystkie 
przedszkolak wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, 
żeby wspólnie pożegnać Panią Zimę. Podczas uroczystości dzie-
ci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami, piosenkami 
i głośnymi okrzykami. Jakież było ich zdumienie i radość, gdy 
pojawił się Gaik Pani Wiosny. Panie oznajmiły dzieciom, że od 
dziś zaczyna się panowanie Wiosny w przyrodzie w pogodzie,  
i zaprosiły dzieci na wiosenny spacer. Wszystkie przedszkolaki 
razem z Paniami przemaszerowały barwnym pochodem po Bra-
nicach, trzymając w rękach wiosenne symbole, śpiewając pio-
senki, a napotkanym przechodniom wręczały kolorowe kwiaty, 
aby każdy mógł poczuć wiosenny klimat. W ten sposób dzieci 
wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku. 

Wiosna wprowadza nas także w piękny czas Świąt Wielkanoc-
nych, z tej okazji Dzieci i Personel Publicznego Przedszkola  
w Branicach życzą Wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Ra-

dosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 



Informator Branicki  

13 

Zmagania taneczne Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS ! 
 2 marca 2019r. dwie grupy Zespołu Impuls pojechały na XI 
Międzynarodowy Turniej  Tańca  Nowoczesnego  Freestyle 
Dance do Nysy. Wzięli w nim udział tancerze z całej Polski,  
a także zza granicy. Grupa młodsza MINI IMPULS wystarto-
wała w kategorii Formacje Show Dance do 11 lat i  zajęła  
3 MIEJSCE na sześć zespołów z choreografią "KROPELKI". 
Grupa juniorów JUNI IMPULS miała większą konkurencję, bo 
aż  dziesięć  zespołów i  zajęła  7  MIEJSCE  z  choreografią 
„PANDORA”. 

 Pod koniec miesiąca, 23.03.19 grupa starsza JUNI IMPULS 
uświetniła swoimi tańcami Grand Prix Polski Taekwondo  
w Głubczycach. Zespół wprowadził uczestników Grand Prix 
oraz zatańczył taniec cheerleadingowy. 

 Na kolejne zmagania taneczne Zespół Impuls pojechał do 
Brzegu. 30 marca na VIII Otwartym Grand Prix Polski 2019 
Obie grupy zmierzyły się w wieloma innymi zespołami z całej 
Polski. Grupa młodsza MINI IMPULS wystartowała w katego-
rii  Formacje  Disco  -  Dance  7  -  11  lat  z  choreografią 
"KROPELKI" i zajęła 2 MIEJSCE rywalizując z sześcioma 
zespołami.  

 Grupa starsza JUNI IMPULS w kategorii Formacje Disco - 
Dance 12 - 15 lat zdobyła WYRÓŻNIENIE wśród dziesięciu 
zespołów z choreografią „PANDORA”. 

 1 kwietnia IMPULS zaprezentował choreografie konkursowe 
dla uczniów ze Słowacji, którzy przyjechali do SP w Branicach 
w ramach wymiany młodzieży polsko – słowackiej.  
Tancerze nie spoczywają na laurach i czekają ich kolejne wyjaz-
dy na konkursy oraz występy artystyczne. 

Karolina Gunia - Opiekun Zespołu 

Już znamy dobrze jej zapach, smak i właściwości. Wiemy, co 
się w wodzie rozpuszcza a co nie i dlaczego tak się dzieje. Po-
znaliśmy jak krąży woda w przyrodzie i jakie są stany jej sku-
pienia. Najbardziej jednak podobały się nam różne doświadcze-
nia z wodą. Udało się nam także zrobić niebieską ciecz nie-
newtonowską. Zabawa była cudowna! 

I wiele jeszcze innych rzeczy się dzieje w tym naszym przed-
szkolu, nigdy się nie nudzimy, ale o tym, to już przeczytacie  
w następnym numerze. Pozdrawiamy ciepło! 

s. Teresa 

Nauczycielka z Katolickiego Przedszkola 
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INFORMACJA O PRZETARGU 
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,  

pod numerem tel. 774868250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionym 
przetargu jaki planuje w najbliższym czasie Gmina Branice 

Oznaczenie 
(nr działki)  

i KW 

Pow.  
i położenie 

  

Przeznaczenie 
w planie (P)/
studium (S) 

opis Termin 
przetargu 

Cena 
wywoławcza 
do przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 
wpłaty 

uwagi 

Część działki 
28 
KW nr OP1-
G/00031428/
9 

0.2700 ha 
Wódka 

(S) obszary rolne Grunt orny klasy RII, 
kształt działki korzyst-
ny dojazd drogą polną. 
 

30.04.2019 
godz. 10:00 

135,00 zł  
na rok podlega 

zwolnieniu  
z podatku VAT 

20,00 zł 
wpłata do 

25.04.2019 

Dzierżawa gruntu na 
okres 3 lat 
Umowa dzierżawy 
zawarta zostanie od 
01.09.2019r. 

TOALETA TO NIE ŚMIETNIK!!! 
W związku z koniecznością wielokrotnych interwencji służb Samorządowego Zakładu Budżetowego  

Gospodarki Komunalnej Branice, w celu usunięcia zatorów na kanalizacji sanitarnej oraz awarii na prze-

pompowniach ścieków, spowodowanych elementami, które nigdy nie powinny trafić do kanału  

apeluję o nie wrzucanie do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych,  

m.in. takich jak: artykuły higieniczne (wata, pieluchy, podpaski, patyczki do czyszczenia uszu) szkło,  

plastik, metali itd.! 

Jest to nie tylko zły zwyczaj, ale to jawne łamanie prawa!  

Zgodnie z artykułem 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018 poz. 1152): 

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, m.in.: 

1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,  

a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, teksty-

liów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas  

bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych; 

3. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków  

z kiszonek”. 

Jednocześnie informuję, że służby wodociągowo-kanalizacyjne mogą zamknąć przyłącze kanaliza-

cyjne, jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa! 

Odpady stałe powinny trafiać do kosza na śmieci! Jak pokazuje doświadczenie służb SZBGK Branice, 

zdecydowana większość awarii na sieci kanalizacyjnej jest powodowana nie przez uszkodzenia sprzętu czy 

urządzeń, a przez nieprawidłowe korzystanie przez użytkowników z tego, jakże wygodnego sposobu od-

prowadzania ścieków jakim jest kanalizacja. Skutkiem lekkomyślności części użytkowników oprócz nie-

potrzebnego wydatkowania środków finansowych na usunięcie awarii jest również wybijanie ścieków  

w ogródkach i piwnicach. 

Zachęcamy do chwili refleksji nad tym co wrzucamy do kanalizacji. Pamiętajmy także o sąsiadach, któ-

rzy będą wdzięczni za właściwe korzystanie z kanalizacji i nie zalewanie ściekami ich piwnic. 

Dlatego też pamiętajmy - toaleta to nie śmietnik! 

Nie wrzucajmy do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych! 



Informator Branicki  

15 

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników 
W okresie wakacji 2019r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla 

dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: 

chorób układu oddechowego                 

w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2019 r. 

wad postawy  i chorób układu ruchu   

w Jedlcu w terminie 08.07-28.07.2019 r. 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS 
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli 

rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. 

2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat). 

3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać  w Placówkach Tereno-
wych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -  wypełniony przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.  

4. Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ 
opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r. 
Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regional-
nego KRUS w Opolu. 

Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  
od 1 kwietnia 2019 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu infor-
muje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącz-
nie z wpłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. wynosiło 5.071,41 zł (M.P.  
z 2019r. poz.66). 

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. wymiar składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za: domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne 
działy specjalny produkcji rolnej, pomocników rolnika, stanowić będzie 152 zł mie-
sięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku). 
 

Emerytura Plus 
„Trzynastka” dla emerytów i rencistów, czyli dodatkowe 1100 złotych, ma być 

wypłacone już od 1 maja 2019 roku. Rząd zapewnia, że do  świadczenia uprawnieni 
będą renciści i emeryci rolnicy; ci, którzy otrzymują emerytury pomostowe, na-
uczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia 
przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wo-
jenne”. Ponadto, „trzynasta emerytura” nie będzie wliczana do kryteriów dochodo-
wych, więc nie spowoduje, że świadczeniobiorca straci inny zasiłek. Świadczenie 
nie będzie objęte egzekucją komorniczą.  

W  celu uzyskania „trzynastki” nie trzeba będzie składać do KRUS żadnych wnio-
sków – będą „automatycznie” wypłacone z urzędu razem z regularną emeryturą 
lub rentą. Trafią do świadczeniobiorców w formie przelewu lub listowną, zgodnie 
z tym, jak dany świadczeniobiorca zazwyczaj pobiera świadczenie.  
 

Opracowała: 

Ewelina Elias 

Kierownik Wydziału Świadczeń 
OR KRUS w Opolu 

Podwyższony limit pomocy  
de minimis 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział 
Regionalny w Opolu informuje, że 22 lutego 
2019 r. Komisja Europejska opublikowała 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316  
z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozpo-
rządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie sto-
sowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy  
de minimis w sektorze rolnym. Rozporzą-
dzenie wchodzi w życie 14 marca 2019 r. 

Z postanowień art.3 ust.2 i 3  rozporządze-
nia nr 1408/2013 w sprawie stosowania 
art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
w sektorze rolnym, w brzmieniu obowiązu-
jącym od 14 marca 2019r., wynika, że 
zwiększony został pułap pomocy de minimis 
przysługujący dla jednego przedsiębiorstwa 
(gospodarstwa rolnego) prowadzącego dzia-
łalność w zakresie produkcji produktów rol-
nych w okresie trzech lat podatkowych  
z 15.000 EUR do 20.000 EUR, limit skumu-
lowanej kwoty pomocy de minimis dla Pol-
ski w okresie trzech lat podatkowych  
z 225.700.000 EUR do 295.932.125 EUR. 

Podwyższone limity będą obowiązywać 
od 14 marca 2019 r. do 31 grudnia 2027 r. 

Komunikaty KRUS 
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