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Informator Branicki

Dożynki Gminne - Uciechowice 2019
1 września 2019 roku odbyły się Dożynki Gminne w Uciechowicach. Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez
mieszkańców sołectwa oraz Gminę Branice. O godz. 1230 na
placu zabaw odprawiona została dziękczynna msza święta, której przewodniczył ksiądz proboszcz Piotr Sługocki, a koncelebrowana była przez wszystkich kapłanów Dekanatu Branickiego.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Branice Pan Sebastian Baca, który w swoim wystąpieniu podziękował Rolnikom i ich
rodzinom za ich codzienną ciężką pracę oraz wszystkim mieszkańcom najbardziej zaangażowanym w organizację Święta Plonów w Uciechowicach.

Następnie zgodnie z tradycją barwny korowód przeszedł
z centrum miejscowości na boisko przy byłej szkole. Jako kolejni w korowodzie szli: starostowie dożynkowi Pani Anna Barton
i Pan Paweł Kawik, korony dożynkowe z 8 sołectw Gminy Branice, zespół folklorystyczny „KONIAKÓW”, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy Uciechowic i okolicznych miejscowości.

Część oficjalna rozpoczęła się od hymnu państwowego, po
którym nastąpiło symboliczne przekazanie chleba przez starostów dożynek: Panią Annę Barton i Pana Pawła Kawik, każdy
gość mógł w tym czasie poczęstować się przygotowanymi specjalnie na tę uroczystość bułkami dożynkowymi.
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Po tym pięknie zaprezentowały się dzieci z Publicznego
Przedszkola w Branicach, które zatańczyły poloneza i zaśpiewały piosenkę „Jestem Polakiem”.

W części artystycznej jako pierwszy zaprezentował się Zespół
Pieśni i Tańca KONIAKÓW, który wprowadził wszystkich we
wspaniałą atmosferę.

W części oficjalnej głos zabrali również: sekretarz stanu
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Marcin
Ociepa, Poseł na sejm RP Jerzy Naszkiewicz, niezawodna Urszula Gruszka, która oprócz tradycyjnego chleba wręczyła Wójtowi Gminy Branice kolejną już część stroju góralskiego – ciupagę oraz prezes Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn Koźle, który
wręczył starostom dożynkowym ufundowane przez firmę nagrody.

Następnie w bloku „Cudze chwalicie, swego nie znacie” podziwiać mogliśmy naprzemienne występny naszej utalentowanej
młodzieży skupionej wokół zespołów: Branickie Mażoretki
KAPRYS, Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS, grupy wokalne SZAG i MINI SZAG oraz solistów: Milenę Ball, Amelię
Lipa, Wiktorię Margiel, Magdalenę Mrozowicz, Marikę Pawluś,
Antoninę Schlusche, Sarę Staszczyszyn i Milenę Tokarz.
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wy. Zaraz po nich, razem z BIESIADĄ POLSKĄ, mogliśmy
przenieść się w swojskie klimaty, a to jak bardzo podobał się ten
zespół można było zauważyć po braku miejsca na parkiecie tanecznym i liczne prośby o bis. Następnie na scenie pojawił się
zespół disco polo - Camasutra, który został gorącą przyjęty
przez publiczność. Na zakończenie wszyscy najwytrwalsi mogli
bawić się do późnych godzin nocnych na zabawie tanecznej,
podczas której przygrywał niezawodny jak zawsze zespół
FORTE.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy niezawodnym jak zawsze opiekunom tejże utalentowanej młodzieży: Pani Lidii Szpak,
Pani Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej, Pani Karolinie Gunia,
Pani Jadwidze Misiurka i Pani Jolancie Dudek. Po tym bloku
artystycznym przyszedł czas na wręczenie podziękowań i wyróżnień. Jako pierwsi podziękowania i nagrody odebrali przedstawiciele sołectw, którzy w tym roku zaprezentowali podczas
dożynek gminnych przepiękne, misternie wykonane wieńce
dożynkowe, a były to sołectwa: Bliszczyce, Boboluszki, Gródczany, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Uciechowice, Wódka i Wysoka. Tradycyjnie już nagrody w konkursie koron i wieńców dożynkowych przyznała Rada Gminy Branice, wręczyła je jej przewodnicząca Pani Bogusława Dyląg.
W tym roku zwyciężyła korona z Uciechowic, drugie miejsce
zajęła korona z Wódki, a trzecie miejsce korona z Jakubowic.

Następnie na scenie pojawili się wyróżnieni rolnicy: Anna
Barton, Teresa i Tadeusz Grabowscy, Iwona Sęga, Ewa i Mirosław Chodynieccy, Krystyna i Edward Kopeczek, Władysława
i Norbert Barton, Sylwia i Mateusz Barton, Teresa i Józef Kawik, Partycja i Paweł Kawik, Elżbieta i Zbigniew Różańscy,
Henryk Wróbel, Bogumiła i Bernard Uliczka, Dorota i Stanisław Wołczuk oraz Justyna i Michał Kręgielewscy, którzy z rąk
Wójta Sebastiana Bacy oraz przewodniczącej RG Branice Bogusławy Dyląg odebrali pamiątkowe podziękowania.
Oprócz części artystycznej, dla wszystkich gości dożynkowych zostało przygotowanych wiele atrakcji towarzyszących.
Można było „ciuchcią” przejechać się ulicami Uciechowic lub
odwiedzić stoiska: branickiego oddziału Banku Spółdzielczego
w Namysłowie, Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi,
Zakładu Terapii Zajęciowej w Branicach oraz spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej. Gratis prowadzone były animacje dla dzieci, za przysłowiową złotówkę można było skorzystać
z dmuchańców, a zarówno dla mniejszych jak i dla większych
dzieci były również karuzele.
Każdy mógł skosztować przepysznych dań serwowanych na
przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia stoiskach gastronomicznych. Dziękujemy serdecznie stowarzyszeniom z Branic
i Uciechowic, które mimo iż były tylko dwa, sprawnie obsłużyły
licznych gości, którzy tego dnia odwiedzili naszą imprezę.

W kolejnej części artystycznej na scenie pojawił się zespół
ZAZIK, który zaprezentował swój autorski repertuar dożynko4
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Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, wystawcom
i wszystkim osobom które pomogły w przygotowaniach Gminnych Dożynek w Uciechowicach, to dzięki WAM ta imprezy
była tak udana.
Redakcja

Najciekawiej udekorowana posesja
Podczas Gminnych Dożynek w Uciechowicach odbył się również konkurs na najciekawiej udekorowaną posesję, którego
celem było upowszechnianie i kultywowanie tradycji oraz obrzędowości wiejskiej związanej z okresem żniw. Komisja obejrzała wszystkie przygotowane na ten dzień dekoracje i miała
ogromny dylemat z wyborem tylko trzech najciekawszych dekoracji. Ostatecznie I miejsce przyznano Pani Iwonie Sęga,

Pod uwagę brane były: pomysłowość, związek z kulturą rolniczą
i tradycją regionu, rozmiar dekoracji i estetyka wykonania oraz
ogólny wyraz artystyczny.

II miejsce zajęły dekoracje przygotowane przez Sołectwo Uciechowice, a III miejsce przyznano pani Annie Barton za własnoręcznie wykonaną koronę dożynkową.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Uciechowic, którzy przystroili swoje posesje!
Redakcja
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Podziękowania
są Dożynki, dlatego też serdeczne
podziękowania kieruję do: panów
i pań, którzy przez kilka tygodni
przygotowywali koronę dożynkową oraz wszystkie dekoracje, spawając stelaże, nawlekając i czyszcząc zboże wyplatając wianki itp.;
wszystkich, którzy przygotowali
dekoracje z bali, piekli ciasta,
sprzątali i plewili place gminne,
przygotowali salę i obiad dla zaproszonych gości, pomagali stawiać namioty i je sprzątali, a także
tym którzy specjalnie na ten dzień
pięknie posprzątali swoje obejścia
i przygotowali piękne dekoracje przed swoimi posesjami. Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich mieszkańców Turkowa i Jabłonki, którzy również zaangażowali się w
organizację tej imprezy. To dzięki naszej wspólnej pracy mogliśmy wspaniale spędzić ten dzień, a przepiękna niedzielna pogoda była nagrodą za nasz wysiłek włożony w organizację tej
wielkiej imprezy.

Gminne Dożynki w Uciechowicach przeszły już do historii,
dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które przyczyniły się do organizacji tej
imprezy. Szczególne podziękowania należą się sponsorom,
którymi byli: Gmina Branice,
Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział Branice, Fundacja
Galmet, Top Farms Głubczyce,
Kombinat Rolny Kietrz, STM
Węglowski, Ziarno Sp. Zo.o.,
EKO-OKNA S.A., PPHU Gabi
Sp. z o.o., Chempest Branice, Makrus Sp. z o.o., Radio Opole,
Mak-Ro Bis PPHU, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce, Radio Doxa, Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle, Südzucker
Polska, Agros-Wrońscy Sp. z o.o., Sklep przemysłowy Leokadia
Siniakiewicz, Hurtownia Viwa, Com-Kab Głubczyce, LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi oraz liczne osoby prywatne.
Również dzięki ciężkiej pracy wielu mieszkańców, pokazaliśmy, że nawet tak mała wioska jak Uciechowice potrafią wspólnie z gminą zorganizować tak wielką imprezę, jaką niewątpliwie

Sołtys Wsi Uciechowice
Beata Nowak

Branickie Dożynki
W niedzielę 1 września 2019 r w kościele parafialnym p.w Najświętszej Marii Panny w Branicach została odprawiona uroczysta msza dożynkowa.
Gospodarzami tegorocznych Dożynek
Parafialnych byli mieszkańcy ulic: Głównej (od Cegielni do Biedronki), Prusa,
Ogrodowej, Spadzistej i Kościelnej.
Zaszczytną funkcję Starostów dożynek
w tym roku pełnili pani Ewa Kozakiewicz i pan Czesław Glapa.
Uroczysty pochód mieszkańców

z wieńcem dożynkowym na czele, przeszedł ulicą Główną do kościoła, w którym
mszę dziękczynną za pomyślnie zebrane
tegoroczne plony odprawił ks. proboszcz
Jarosław Dąbrowski.
Po uroczystym powitaniu zgromadzonych, wiersz specjalnie napisany na tę
uroczystość przez byłego mieszkańca
Branic, parafianina i ministranta z byłej
ul. Żymierskiego, pana Józefa Inorowicza
przeczytał członek Rady Parafialnej pan
Antoni Pospiszyl.

Branickie Dożynki 2019
Dożynki, to jest nie tylko Święto
Tych, co z rolnictwa się utrzymują.
To jest tradycja, gdy zboże zżęto,
I dziś za plony Bogu dziękują.

Nam, co pod niebem fabryki mamy,
Deszcz, wiatr i słońce są partnerami,
A to, co z siebie ziemi oddamy,
To stokrotnymi wraca plonami.

Ziemio Branicka, tobie składamy,
W Święto Dożynek to dziękczynienie
Za to, co z twoich tu pól zbieramy
Za twe bogactwa i wyróżnienie.

To jest tradycja, do niej odnosi
Zwyczaj, co skrzętnie podtrzymujemy,
Gdy do kościoła wieniec się wnosi,
To znak, że Bogu dziś dziękujemy.

Choć nieraz trudno nam to przychodzi,
Jest jednak wiara, która pomaga,
A gdy rolnictwem zajmą się młodzi,
Potrzebna będzie wiedza, odwaga.

Błogosławieństwo ziemia nam daje,
I na Mszy świętej w chleba postaci
Uświęca pracę i urodzaje,
W tym pozdrowieniu, że bóg zapłaci.

Bo to od Niego jest tajemnica
Że ziemia nasza rokrocznie rodzi,
I to, że nasze Święto w Branicach,
Już zaczynają przejmować młodzi.

Zawód rolnika jest powołaniem,
Bo on z Naturą wciąż współpracuje,
A ta od Boga niesie przesłanie,
Że w swojej pracy sens odnajduje.

Bo to „Szczęść Boże” jest pozdrowieniem
Rolników, którzy w polu pracują,
A dziś „Daj Boże” jest już spełnieniem
Mieszkańcom Branic go przekazują.

Wam przekażemy tą tajemnicę,
Co od pokoleń jest tu zaklęta,
Dzisiaj wybrano Główną ulicę,
Która tradycję dobrze pamięta.

Tym, co w Dożynki przypominają
Czym wieś Branice z dawna słynęła,
Mieszkańcy Branic hołd dziś oddają
Wiedząc od czego tradycja się wzięła.

Z wielkim szacunkiem na chleb patrzymy,
W nim tajemnica życia się kryje,
Dlatego w Wieńcu dziś przynosimy
Symbol stworzenia, który w nim żyje.

W Dożynki także hołd oddajemy,
Wszystkim, co z pracy na roli żyją,
Za trud ich pracy dziś dziękujemy,
Stąd uroczyście dzwony dziś biją.

Na Dożynkowej Mszy zaśpiewamy
Hymn dziękczynienia za Boże dary,
Z zbóż, co w tym roku z pól pozbieramy
Wieniec ten będzie znakiem ofiary,

Dziś od Branickich rolników płynie
Pieśń dziękczynienia oraz przesłanie,
Że ta tradycja nigdy nie zginie,
Bo w niej rolnika jest powołanie.
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Uroczystości zakończono krótkim spotkaniem na plebanii
u ks. proboszcza z osobami najbardziej zaangażowanymi w organizację Branickiego Święta Plonów.
Redakcja
7

Informator Branicki

Dożynki w Michałkowicach
W niedzielę 1 września w Michałkowicach odbyły się dożynki
wiejskie połączone z dożynkami gminnymi. Podczas mszy dożynkowej społeczność michałkowicka podziękowała za tegorocznie zebrane plony.

przywiązanie do zawodu, szacunek do przyrody i wolę kultywowania zwyczajów ojców.

Po mszy św. delegacja sołectwa wraz z wieńcem udała się do
Uciechowic, gdzie wraz z pozostałymi sołectwami uczestniczyła
w korowodzie dożynkowym, oddając symbolicznie szacunek
polskiej ziemi za urodzaj i obfite zbiory.
Dożynki należą do najważniejszych świąt na wsi, w czasie
których obchodzi się uroczyste zakończenie żniw. Nasza korona
zawierała symboliczne akcenty oddające hołd trzem ważnym
rocznicom, których daty pokrywały się z obchodzonym w tym
dniu w naszej gminie świętem plonów. W jej splotach znaleźć
więc można było nawiązania do 80 rocznicy wybuchu II wojny
światowej, cierpień wsi polskiej w latach okupacji, natomiast
wieńczący koronę różaniec symbolizował 40-tą rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Tradycyjnie chcę podziękować Wam, rolnikom mieszkańcom Michałkowic za trud
włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła polska ziemia. Ta
piękna tradycja uroczystości dożynkowych stanowi ważny element polskiej tożsamości i kultury. Podkreśla takie wartości jak:

Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest również w naszej Gminie. Dożynki to święto plonów, radości i odpoczynku, po ciężkiej pracy.
Żaneta Malota

Pożegnanie lata w Branicach
24 sierpnia, na placu zabaw w Branicach, sołtys wsi Branice
pani Anna Gołuchowska-Sipel wraz z Radą Sołecką i Braniczankami zorganizowali festyn z okazji zakończenia lata.
Pogoda w stu procentach dopisała i całe popołudnie upłynęło
w pięknej letniej atmosferze.
Organizatorzy przygotowali dla licznie zgromadzonych mieszkańców Branic mnóstwo atrakcji.
Szczególne powody do zadowolenia miały dzieci. Mogły wybierać z wielu przygotowanych dla nich atrakcji. Była dmuchana
zjeżdżalnia, mogły pobłądzić w kolorowym labiryncie albo poszaleć na wielkiej dmuchanej trampolinie. Ale to nie wszystko.

8

Informator Branicki
kromka chleba ze swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem,
serwowana wszystkim chętnym osobiście przez autorkę tego
przysmaku oraz olbrzymich rozmiarów pieczone ziemniaki będące dziełem „Braniczanek”.

Najmłodsi cierpliwie czekali w kolejce na malowanie fantazyjnych obrazków na rekach, bawiono się łapiąc wielkie mydlane
bańki, były zabawy pod kolorową płachtą oraz rozegrano mecz
piłką podbijaną na trzymanej przez zawodników tkaninie.

Piękna pogoda sprawiła że na imprezie pojawiło się bardzo
wielu mieszkańców Branic, którzy tłumnie korzystali z oferowanych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się również urządzenia placu zabaw na których dokazywali głównie najmłodsi.
Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko, na którym
każdy chętny mógł własnoręcznie upiec kiełbaskę oraz poczęstunek lodami i cukierkami które ufundował Krzysztof Słowik
właściciel sklepu K.B. Słowik Investment sp. z o.o. Te punkty
programu cieszyły się szczególnym powodzeniem. W tym roku
bawiliśmy się z DJ MATTHEW przy świetnej muzyce.

Również sportowcy mieli coś dla siebie. Młodzi adepci piłki
nożnej na boisku państwa Nowaków rozegrali zacięty mecz piłkarski. Dla uczestników przygotowane zostały również przeróżne specjały kulinarne. Panie z koła Braniczanek na swoim stoisku oferowały doskonałe gofry, frytki i placki ziemniaczane,
a na amatorów słodkości czekała wata cukrowa i popcorn. Hitami imprezy były natomiast, „Pajda Sołtysowej”, czyli wielka

Wszystkie te atrakcje zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc
w organizacji imprezy państwu Agacie i Maciejowi Nowakom,
którzy udostępnili teren własnej posesji na część odbywających
się wydarzeń, a szczególnie panu Maciejowi za przygotowanie
ogniska i sprzętu do pieczenia kiełbasek, oraz panu Leszkowi
Szatko i Krzysztofowi Słowikowi.
Była to druga impreza zorganizowana w tej formule wzbogacona o DJ, czyli zabawa dla dzieci i dorosłych, i w tej formie
pozostanie. Mam nadzieję, że impreza ta stanie się już naszą
Branicką tradycją. Planujemy że będzie się ona odbywać corocznie w sobotę, w przedostatni weekend sierpnia. Czyli moi
kochani, zapraszam już za rok - 22.08.2020. Proszę tę datę wpisać w kalendarz.
Anna Gołuchowska-Sipel
Sołtys Wsi Branice
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Powiatowe zawody strażackie drużyn OSP
W dniu 7.września br. na Stadionie Sportowym w Branicach
odbyły się Zawody Powiatowe Drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu głubczyckiego. Zawody te rozgrywane są co dwa lata. Poszczególne gminy reprezentowały drużyny OSP męskie i żeńskie (w łącznej ilości 6 drużyn). Byli to
zwycięzcy tegorocznych zawodów gminnych OSP z poszczególnych gmin, tj: Głubczyce, Kietrz, Baborów oraz Branice.

Naszą gminę reprezentowały: Drużyna Męska OSP Wódka
(zwycięzca poprzednich powiatowych), oraz Kobieca Drużyna
Pożarnicza OSP Lewice.
Pomimo złej pogody zawody odbyły się bez jakichkolwiek
niespodzianek.
Tegorocznymi zwycięzcami zostali: Drużyna męska z OSP
Zubrzyce oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z Rakowa.
Pozostałe miejsca zajęli: w kategorii drużyn kobiecych,
II miejsce - KDP OSP Raków, III miejsce - KDP Lewice,
w kategorii seniorów, II miejsce OSP Wódka, III miejsce – OSP
Pilszcz.

Gospodarzami zawodów byli: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Oddział Zarządu
Powiatowego Zw. OSP RP w Głubczycach. Organizatorem zawodów była Gmina Branice i Oddział Zarządu Gminnego
Zw. OSP RP w Branicach.
Józef Orłowski
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Letnie Warsztaty Taneczne 2019
Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS !
W ostatnim tygodniu wakacji rozpoczęliśmy Letnie Warsztaty
Taneczne w naszym Zespole.

Nasi tancerze uczyli się wielu różnych stylów tanecznych pod
okiem instruktorów z Polski i Czech: Jany, Karoliny, p. Roberta,
Verci i Any. Grupa młodsza miała zajęcia z tańca disco, hip hopu, country, walca oraz akrobatyki i techniki tanecznej, a grupa starsza ćwiczyła w stylu dance, hip - hop, disco, a także trenowała akrobatykę i technikę taneczną. Poza ciężką pracą był

także czas na zabawę i wiele gier. W ostatnim dniu to co tancerze nauczyli się podczas warsztatów pokazali swoim kochanym
Rodzicom. Nie zabrakło także nagród dla wszystkich tancerzy
za swoją obecność, energię,
uśmiech i dużo zapału.
Bardzo dziękujemy wszystkim
trenerom za wspaniałe i ciekawe
lekcje tańca, za dużo pozytywnej
energii, którą nas obdarowaliście
i wiele nowych kroków, których
nauczyliście. Dziękujemy również pani Sylwii, która nas
wspierała i pomagała przez te
dni. Dziękujemy pani Ani, za
której pozwoleniem mogliśmy
skorzystać ze szpitalnej sali gimnastycznej. Dziękujemy również
panu Piotrowi tacie od Julii, który w ostatnim dniu ufundował
dla wszystkich tancerzy pizzę.
I dziękujemy Rodzicom, którzy
codziennie przyprowadzali swoje dzieci na zajęcia i wspierali
w ich pracy.
A od września zaczynamy na
nowo sezon taneczny
2019/2020!

Karolina Gunia - Opiekun Zespołu
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Mamo, tato jestem przedszkolakiem
Drugiego września z wielką radością powitaliśmy dzieci
w murach naszego przedszkola, które po wakacyjnej przerwie
z niecierpliwością czekały na spotkanie ze swoimi kolegami
i koleżankami, ze swoimi paniami, a także nowymi salami.

my wszystko aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie i swobodnie.
Dołożyłyśmy wszelkich starań aby początek roku był dla nas
wszystkich miłym zaskoczeniem, przygotowując dla dzieci wiele niespodzianek, nowe aranżacje, kolorowo bajkowe sale, ciekawe gazetki.
Rok przedszkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy pracowicie, już
pierwszego września absolwenci naszego przedszkola zaprezentowały krótki program artystyczny na Gminnych Dożynkach
w Uciechowicach. Korzystając z tej okazji w imieniu personelu
przedszkola chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować rodzicom i dzieciom za ich zaangażowanie, to dzięki Wam było to
możliwe.

Pierwsze dni w przedszkolu to niewątpliwie duży stres dla
dzieci, szczególnie dla tych, które po raz pierwszy przekroczyły
przedszkolne mury. Jest to stres zarówno dla dziecka, jak i rodziców, a proszę wierzyć, również dla nauczycieli. Po części
wkraczamy w zupełnie nowe nieznane środowisko, ale poczyni-

Dziękujemy i życzymy sukcesów na nowej drodze edukacji.
Marzena Barszczewska
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Jeszcze wakacyjnie, a już góralskim krokiem...
W czasie wakacyjnych zajęć przenieśliśmy się na trochę do
Włoch, Francji i Afryki, by lepiej poznać ich najpiękniejsze
zabytki, kulturę i zwyczaje. Zatańczyliśmy nawet prawdziwie
afrykański taniec, razem z siostrą Augustą, która pochodzi
z przepięknej Tanzanii. Bawiliśmy się wesoło i kolorowo wykorzystując tęczową chustę animacyjną. Poprzez różnorodne i ciekawe zabawy ruchowe, oraz zajęcia sportowe doskonaliliśmy
naszą sprawność fizyczną a także spostrzegawczość i refleks
bawiąc się przy tym, wyśmienicie.

W wakacyjnych, radosnych nastrojach wyruszyliśmy do Wersalki obejrzeć bajkę pt. „Wilk i zając” w wykonaniu Teatru
z Krakowa. Te wyjątkowe, pełne humoru przygody wilka i zająca bardzo podobały się dzieciom i dorosłym opiekunom.
A w nowy rok szkolny weszliśmy z rozmachem, krokiem tanecznym i po góralsku! Cudownym doświadczeniem był dla nas
udział w „Góralskiej Biesiadzie”- imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Dyrekcję Szpitala i wspaniałych terapeutów,
pod wodzą Anny Dudziak.

Biesiada została zorganizowana na terenie Specjalistycznego
Szpitala im. Ks. Bp Nathana w Branicach, gdzie pośród drzew,
na zielonej trawce, nasi mali górale hasali w góralskich rytmach
do woli. Razem z pacjentami i personelem zatańczyliśmy
„Zasiali górale” i wzięliśmy udział w góralskich przyśpiewkach
i zabawach.
A na deser, oprócz pysznych naleśników, były mięciutkie,
wspaniałe lamy, które dzieci mogły nie tylko pokarmić marchewką ale też przytulić. Nasze roześmiane i radosne przedszkolaki wróciły szczęśliwe do przedszkola z wielką nadzieją w sercu na następne spotkanie. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Hej !!!!
Nauczycielka z Katolickiego Przedszkola
w Branicach
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Zadbaj o swoje zdrowie
SZANOWNI PAŃSTWO
Szpital Wojewódzki w Opolu przy ul. Katowickiej zaprasza na badania kolonoskopowe wykonywane
w Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii w ramach „Programu Badań Przesiewowych raka jelita
grubego” (finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia).
Badanie profilaktyczne oraz preparat do przygotowania są bezpłatne.
W badaniu mogą wziąć udział bez skierowania:
•

osoby w wieku 50-65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub
zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;

•

osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego;

•

osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie
rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań
Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie;

•

osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach
Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie;

•

do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat;

•

nie trzeba być ubezpieczonym, wystarczy PESEL.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą miękkiej, giętkiej rurki grubości
małego palca, którą lekarz wprowadza przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito - dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane są przez bardzo
doświadczonych lekarzy.
Na kolonoskopię można się zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 14.00 pod numerem tel. 506 218 078 lub osobiście w Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii przy ul. Katowickiej 64 (wysoki parter), obok Działu Diagnostyki Obrazowej.
W trakcie zapisu zostaną przekazane informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.
W Pracowni wydawany jest preparat do przygotowania wraz z instrukcją stosowania, a także jest możliwość wypełnienia ankiety (będącej jednocześnie skierowaniem). Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej specjalności, można ją pobrać ze strony internetowej:
•

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu: www.szpital.opole.pl -

•

Bezpłatne badania przesiewowe Programu Badań Przesiewowych: http://pbp.org.pl/program/ankieta/

Szczegółowe informacje o przesiewowych badaniach pod numerem tel. 506 218 078 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Więcej informacji o badaniach i Programie Badań Przesiewowych na stronie internetowej: http://pbp.org.pl

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
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OBWIESZCZENIE
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:

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
Część działki
439/2

Pow. i położenie

Cena
nieruchomości

uwagi

(S) obszary zabudo- Część działki budowlanej z przeDzierżawa
Czynsz roczny 6,75zł
wy wsi z preferencją znaczeniem na ogródek przydomogruntu na okres
zabudowy związanej wy dla mieszkańców bloków.
(podlega zwolnieniu z podatku 3 lat.
z rolnictwem.
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

0,0400 ha

(S) obszary zabudo- Grunt o klasoużytku RIIIa.
wy wsi wielofunkcyj- Ukształtowanie działki niekorzystne, niweleta pozioma. Dojazd do
ne.
działki drogą osiedlową o nawierzchni tłuczniowej.

KW nr OP1G- Branice
/00023893/0
161/96

Opis
nieruchomości

0.0135 ha
Lewice

KW nr 33083
189/1

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

0,0400 ha

KW nr OP1Jakubowice
G/00025543/6
Część działki

0,0460 ha

271/5

Branice

KW nr OP1G/00014633/4
Część działki

65 m2

190/11

Branice

(S) obszary zabudo- Działka budowlana, ukształtowanie
wy wsi z preferencją korzystne, niweleta pozioma. Dozabudowy związanej jazd do działki drogą gruntowa.
z rolnictwem.

5 200,00 zł

Sprzedaż
w formie przePodlega zwolnieniu z podatku
targu ustnego
VAT
nieograniczonego.
3 640,00 zł
+ podatek VAT

Sprzedaż
w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.

(S) obszary zabudo- Działka budowlana o korzystnym
Dzierżawa
Czynsz roczny 23,00 zł
wy wsi wielofunkcyj- ukształtowaniu. Dojazd do działki
gruntu na okres
drogą asfaltową. Dzierżawa z prze- (podlega zwolnieniu z podatku 3 lat.
ne.
znaczeniem na cele rolnicze
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

(P) teren zabudowy Działka o klasoużytku RII. Dziermieszkaniowej jedno- żawa z przeznaczeniem na budowę
rodzinnej.
wiaty na odpady komunalne.

Dzierżawa
gruntu na okres
+ podatek VAT + podatek od 3 lat.
nieruchomości
Czynsz miesięczny 65,00 zł

KW nr OP1G/00023893/0
56/1

0,0964 ha

KW nr OP1G- Dzbańce
/00038709/2

(S) obszary zabudo- Działka budowlana, ukształtowanie
Dzierżawa
Czynsz roczny 48,20 zł
wy wsi z preferencją korzystne. Dzierżawa z przeznagruntu na okres
zabudowy związanej czeniem na cele rolnicze.
(podlega zwolnieniu z podatku 10 lat.
z rolnictwem.
VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

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 30.09.2019 r.
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 09.09.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
OBWIESZCZENIE
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:

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
Część działki
357/1
KW nr OP1G/00021372/8

Pow. i położenie
9 m2
Branice

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)
(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Fragment gruntu położony bezpośrednio
Czynsz miesięczny Najem gruntu na
przy budynku Urzędu Gminy Branice
okres 3 lat.
z przeznaczeniem na usytuowanie paczko- 450 zł + VAT według
obowiązującej stawki
matu.

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 17.10.2019 r.
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 26.09.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Kto to powiedział lub o kim jest cytat?
Jak dobrze znasz Trylogię Henryka Sienkiewicza?
Gminna Biblioteka Publiczna zachęca do udziału. Pierwsze trzy osoby, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę i zgłoszą się do
GBP w Branicach, otrzymają upominki.

1. ”Wszelako oblicze to na pierwszy rzut oka zdradzało nadzwyczajnego człowieka. Malowała się w nim żelazna, nieugięta wola i majestat,
przed którym każdy mimo woli musiał uchylić głowy. Był to zresztą na swoim Zadnieprzu król prawdziwy.”

2. „Panie komendancie - to -znaczy, com rzekł: to jest mój człowiek imieniem Azja i zbieg. Służąc z młodych lat wojskowo na Ukrainie, znalazłem go półżywego w stepie i przygarnąłem.”

3. „Ojciec bił się nie gorzej od synów bliźniaków, ale po każdej bitwie wydzierał im najznamienitszą część łupu, rozwodząc przy tym skargi
i żale, że go krzywdzą.”

4. „Naprzód, w długim białym habicie, wydawał się wyższy niż w dragońskim kalecie; po wtóre, sterczące dawniej ku oczom wąsiki nosił
teraz ku dołowi i brodę usiłował zapuścić.”

5. „Spośród imion różnych pułkowników i atamanów kozackich wypłynęło ono na wierzch i było na wszystkich ustach po obu stronach Dniepru. Kto on był, skąd się wziął, nikt nie wiedział. To pewna, że kolebką były mu stepy.”

6. „Od pierwszej chwili, w której książę wzniósł toast na cześć Karola Gustawa, zerwał się wraz ze wszystkimi z miejsca, oczy postawił w słup
i stał jak skamieniały, powtarzając zbladłymi wargami: - Boże!...Boże!...Boże!...com ja uczynił?.”

7. „On zsiadł, odszukał resztek spalonego mostu, przeszedł rów po belce poprzecznej i siadł na kamieniu leżącym na środku majdanu. Siadłszy
począł się oglądać jak człowiek, który pierwszy raz jakowym miejscu będąc usiłuje się z nim zapoznać. Opuściła go przytomność.”

8. „Choćby też i drugą drabinę znaleźli, nieprędko się tu dostaną. Jeśli pierwszego łba, który się tu wychyli nie rozwalę na dwoje, to się pozwolę na schab uwędzić.”

9. „Ona zaś obsunęła mu się nagle do kolan: - Jędruś! Ran twoich niegodnam całować!”
10. „Lachy go chowali – mówiono – ale on syn lwa: pokąsał ich i wrócił na służbę padyszacha.”
11. „On jeden z najpotężniejszych panów w Rzeczpospolitej, on, który wczoraj jeszcze o państwie udzielnym marzył, on, książę Rzeszy niemieckiej, szedł teraz z arkanem na szyi, pieszo.”

12. „Jej nic w głowie, jeno oręż a konie, a wojna! Raz wyrwała się z domu na polowanie na kaczki z guldynką.”
13. „Wbiegłszy zdyszana i kraśna jak wiśnia, tchu prawie złapać nie mogła i tylko oczy śmiały się jej szczęściem i weselem. Skrzetuski skoczył
jej ręce całować, a gdy kniahini dyskretnie wyszła, całował i usta, bo był człowiek porywczy.”
Oprac. Aleksandra Lichosik
Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach
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