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Uroczystość Złotych Godów
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje”
Antoin de Saint-Exupery
25 września gościliśmy w naszym urzędzie pary małżeńskie,
które w 2019 roku obchodziły 50 rocznicę ślubu. W uroczystości uczestniczyli:
Kazimiera i Henryk Baran, Antonina i Tadeusz Bieleccy, Lucyna i Zbigniew Glapa, Janina i Zbigniew Gospodarczyk, Helena i Józef Gospodarczyk, Krystyna i Zbigniew Jamrozik, Katarzyna i Andrzej Krawczyk, Ewa i Franciszek Kubasa, Eugenia
i Bolesław Madera, Helena i Bolesław Małyjurek, Zofia i Jan
Rapacz, Danuta i Jan Ślepaczek, Janina i Stefan Tokarczyk, Stefania i Bronisław Żywina.
Podczas uroczystości Wójt Gminy Sebastian Baca wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy Bogusławą Dyląg wręczył Jubilatom przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia.

Po części oficjalnej, goście wysłuchali przygotowanego specjalnie dla nich koncertu w wykonaniu zespołu SZAG ze Szkoły
podstawowej w Branicach,
Następnie przy ciastku i herbatce Jubilaci dzielili się swymi
wspomnieniami z przeżytych lat. Opowiadali o swoich rodzinach, o dzieciach, wnukach, o swoich radościach i troskach.
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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Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny
„Nawet jak rok był trudny, dziękować trzeba”
Tak swoje kazanie mszy świętej, rozpoczął biskup opolski
Andrzej Czaja.
W tym roku, my gospodarze dożynek z Michałkowic i Branic
mieliśmy przyjemność reprezentować Dekanat branicki na Górze Św. Anny.

Wraz z przedstawicielami innych dekanatów, modliliśmy się
za tegoroczne plony. Uwieńczeniem uroczystości było poświęcenie przez Biskupa koron żniwnych. W tym roku
w procesji do groty przyniesiono 41 koron. Każdy wieniec był
podziękowaniem za pracę i zbiory. Hasłem przewodnim tegorocznych było „PANIE Z TWOICH RĄK ŻYJEMY”. Organizatorami dożynek był Gorzów Śląski, który reprezentował 6 para-

fii. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również przedstawiciele władz samorządowych min. starosta strzelecki Józef
Swaczyna i wicemarszałek województwa opolskiego Roman
Kolek.
My jako przedstawiciele dekanatu branickiego, Parafii Branice
i Fili Michałkowice, byliśmy dumni, ze mogliśmy uczestniczyć
w tak ważnym wydarzeniu katolickim.
Żaneta Malota.

Wdzięczność jest miarą podziękowań
W nieoczekiwanych, najśmielszych snach nie spodziewałem
się, że po 37 latach nieobecności mojej w Bliszczycach będzie
ktoś, kto zechce ocalić od zapomnienia pamięć o ludziach i dziejach tej niezwyklej miejscowości, w której było mi dane żyć
i pracować z rodziną przez 17 lat.
Dziękuję Panu dr Benedyktowi Pospiszylowi, że jak Feniks
z popiołów wyłonił Bliszczyce spośród wielu zacnych i godnych
pokazania miejsc.
4 sierpnia 2019r. w Wiejskim Domu Kultury w Bliszczycach
odbyła się promocja książki „Historia Bliszczyc” pana Benedykta Pospiszyla.
W ferworze słów podziwu, zachwytu i natłoku godnych podkreślenia zdarzeń podczas spotkania z autorem publikacji, zabrakło czasu na moją wypowiedź i podziękowania, na co czekali
przybyli tam mieszkańcy kilku pokoleń.
Wprawdzie żyjących spośród zasłużonych dla rozwoju oświaty, kultury i spraw gospodarczych związanych z moją pracą pe-

dagogiczno-wychowawczą i społeczną było kilku, natomiast ich
wnukowie i prawnukowie stanowili większość zebranych. Przybliżyć chciałem potomnym, że heroicznym czynem społecznym
był fakt remontu kapitalnego budynku szkolnego. Otóż blisko
70 osób, mieszkańców Bliszczyc, rodziców uczniów i nie tylko,
pracowało przy rozbiórce obiektu a potem przy budowie.
Ci niezwykli ludzie przez okres szkolnych wakacji wybudowali
nowy, piękny budynek szkolny. Nie oszczędzali swoich sił
i zdrowia, urlopów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Nie słyszałem nigdzie o takim wyczynie, co moim zdaniem, godne było
by wpisaniu do Księgi Guinnessa.
Dlatego nie można przy takiej okazji, jak promocja książki
„Historia Bliszczyc” B. Pospiszyla nie podziękować tym ludziom, którzy tę historię tworzyli.
Szacunek i podziękowanie dla mieszkańców Bliszczyc oraz
tym, którzy nas wspierali.
Michał Łoziński
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VII Bieg Branicki przeszedł do historii
W niedzielę 29 września 2019 roku na stadionie "Orła Branice" odbył się VII Bieg Branicki o puchar wójta Branic, organizowany przez Branickie Towarzystwo Sportowe i Gminę Branice. Patronat nad Biegiem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Pogoda biegaczom dopisała wyjątkowo. Było słonecznie, temperatura niezbyt wysoka i wiał niewielki wiatr – czyli idealne
warunki do tego typu zawodów.

W biegu na 10 kilometrów w kategorii mężczyzn zwyciężył:
1. Wiesław Pyra - 38:55, 2. Filip Buch - 39:23, 3. Adam Nosal 39:29.

Najlepszą zawodniczką gminy Branice na dystansie 10 kilometrów została:
1. Katarzyna Lubińska - 50:27.
W tegorocznych zawodach wzięło udział 83 biegaczy zarówno
kobiet jak i mężczyzn z województwa opolskiego i śląskiego
oraz zawodnicy z Republiki Czeskiej.
Bieg rozegrano się na dystansie 10 i 5 kilometrów, a towarzyszył mu marsz Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów. Zawodniczki i zawodnicy wystartowali o godzinie 11:00 i mieli do
pokonania trasę od stadionu Orła Branice do Michałkowic
i z powrotem (w biegu na 10 km trasa ta była pokonywania
dwukrotnie).
Wszyscy uczestnicy biegu na mecie otrzymali pamiątkowy
medal.
Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Najlepszym zawodnikiem gminy Branice nadystansie10 kilometrów został:
1. Paweł Zagórski - 46:29, 2. Benedykt Pospiszyl - 49:40,
3. Rafał Poleszczuk - 53;58.
W biegu na 10 kilometrów w kategorii kobiet zwyciężyła:
1. Sabina Wojtaszewska - 44:52, 2. Dominika Pacak - 45:55,
3. Oleksandra Jadach - 46:49.

Zwycięzcy biegu głównego otrzymali pamiątkowe puchary,
które wręczył wójt Gminy Branice Sebastian Baca.
W biegu na 5 kilometrów w kategorii kobiet zwyciężyła;
4
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1. Barbara Kopeczek - 25:55, 2. Alicja Iwanicka - 26;03,
3. Magdalena Herut - 26;17.

lepszych zawodniczek i zawodników z województwa opolskiego wręczył radny do Sejmiku Województwa Opolskiego Zbigniew Ziółko.
W biegu na 5 kilometrów w kategorii mężczyzn zwyciężył:

W biegu głównym w kategorii kobiet nagrody otrzymały:

1. Michał Waliduda - 18:23, 2. Dawid Furman - 19:02, 3. Tomasz Białas - 19:46.

1. Monika Ilnicka - 48:08, 2. Irena Pakosz - 49:26, 3. Katarzyna
Lubińska - 50:27.
W biegu głównym w kategorii mężczyzn nagrody otrzymali:
1.Wiesław Pyra - 38:55, 2. Filip Buch - 39:23, 3. Adam Nosal 39:29.
Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z powiatu
głubczyckiego ufundowane przez Starostę Głubczyckiego wręczył radny powiatowy Benedykt Pospiszyl.
W biegu na 10 km
1. Katarzyna Lubińska , 2. Filip Buch.
W biegu na 5 km
1. Barbara Kopeczek,2. Michał Waliduda.

Najlepszą zawodniczką gminy Branice na dystansie 5 kilometrów została:
1. Barbara Kopeczek - 25:55, 2. Jolanta Domańska - 27:06,
3. Ewelina Redel - 27:24.

Dla wszystkich uczestników rywalizacji organizatorzy przygotowali doskonałe kiełbaski z rożna i różnorakie napoje, czym
mogli uzupełnić nadwątlone siły po wyczerpującym biegu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za udział w naszym VII Biegu Branickim. Dziękujemy
również tym, bez których nasz Bieg Branicki nie mógłby się
odbyć - wszystkim darczyńcom i sponsorom Sponsorami naszej
imprezy byli: Gminie Branice, Top-Farms, Makrus, Zakład Wędliniarski Janeta, Browar Racibórz, Galmet, Stabryl, Marko sklep mięsny, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Browar Głubczyce, Adam Zapotoczny Viva - hurtownia chemii, Moto Adii Branice, Stacja paliw - Konrad Weygand, Chuchla Wojcieciech,
Krzysztof Słowik - sklep Rabat, Bealulieu, Profi - Art Robert
Swierbiński.
Do zobaczenia za rok.
Branickie Towarzystwo Sportowe

Najlepszym zawodnikiem gminy Branice na dystansie 5 kilometrów został:
1. Dariusz Kłodziński - 21:57, 2. Aleksander Brzozowski 21:59, 3. Filip Lenartowicz - 22:51.
Dodatkowe nagrody w postaci bonów towarowych ufundowanych przez Marszalka Województwa Opolskiego dla trzech naj5
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Nowe inwestycje branickiego szpitala
Otwarcie parkingu
Po trwającej kilka miesięcy budowie, 29 września uroczyście
otwarty został nowy duży parking na terenie szpitala w Branicach.
W wydarzeniu tym brali udział min. Marszałek Województwa
Opolskiego - Roman Kolek, Skarbnik Województwa Opolskiego - Stanisław Mazur, Starosta Głubczycki - Piotr Soczyński,
Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca, Dyrektor Departamentu
Zdrowia Województwa Opolskiego - Izabela Damboń - Kądzioła oraz jako gospodarz, Dyrektor Szpitala - Krzysztof Nazimek.
Główny punkt uroczystości, poprzedzony został spotkaniem
zaproszonych gości oraz licznej grupy pracowników szpitala
w sali konferencyjnej, gdzie dyrektor Krzysztof Nazimek przedstawił prezentację dokumentującą ważniejsze remonty i inwestycje wykonane w szpitalu w latach 2007 - 2019.

Po tych wystąpieniach, uczestnicy uroczystości udali się na
parking gdzie dokonano jego oficjalnego otwarcia oraz został on
poświęcony przez ks. proboszcza Bazyliki pw. św Rodziny
w Branicach Alojzego Nowaka.

Parking o wymiarach 20m x 98m powstał w miejscu po wyburzeniu garaży, ubojni, warsztatów ZRB i magazynów, które ze
względu na stan techniczny zagrażały bezpieczeństwu pacjentów. Posiada 74 miejsca parkingowe w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość zakończyło posadzenie drzewka wiśni piłkowanej
na trawniku okalającym parking

Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Opolskiego
Roman Kolek, który omówił w szerszym zakresie uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym województwie oraz zagadnienia finansowe z tym związane.

zdjęcie z drona Bartosz Tokarz
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Otwarcie Zakładu Pielęgnacyjno -Opiekuńczego
połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznegi i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia
szpitalnego (hospitalizacji).
Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawują: lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta oraz personel pomocniczy.

30 września br. oficjalnie został otwarty, działający
w strukturach Specjalistycznego Szpitala im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla dorosłych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor Szpitala
Krzysztof Nazimek w towarzystwie zaproszonych gości
w osobach - Wójta Gminy Sebastiana Bacy, dyrektora ZSM
w Branicach Benedykta Pospiszyla, ks. proboszcza Alojzego
Nowaka oraz licznie zgromadzonych pracowników szpitala.

Po wystąpieniu dyrektora Nazimka który omówił cele i zadania które ma realizować otwierany Zakład oraz poświęceniu
jego pomieszczeń przez ks. A Nowaka zgromadzeni na uroczystości udali się na zwiedzanie otwieranego obiektu.

Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie są finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
O pobyt w Zakładzie mogą ubiegać się osoby:
− ze schorzeniami neurologicznymi (po przebytym udarze
mózgu, uszkodzeniu mózgu, niedowładem lub porażeniem,
ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona),
− Ze schorzeniami układu krążenia (po nagłym zatrzymaniu
krążenie, zawale serca, z przewlekłymi schorzeniami układu
krążenia),
− ze schorzeniami układu kostnego (po złamaniach, urazach,
po amputacji kończyn),
− z powikłaniami cukrzycowymi, chorobami płuc i oskrzeli
oraz innymi chorobami prowadzącymi do długotrwałego
i niepełnosprawności.
Więcej informacji dotyczących funkcjonowania Zakładu
i możliwości pobytu można uzyskać pod nr. tel. 77/403-43-24.

W Zakładzie zlokalizowanym na II piętrze pawilonu „A” znajduje się 17 miejsc dla pacjentów w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych. Ponadto w Zakładzie znajdują się węzły sanitarnohigieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gabinet
zabiegowy, gabinet lekarsko-psychologiczny, punkt pielęgniarski, gabinet rehabilitacyjny oraz jadalnio-świetlica. Zakład wyposażony jest w sprzęt medyczny najwyższej jakości, oraz posiada dostęp do windy.
Koszt powstania ZPO (remont i adaptacja pomieszczeń), wyniósł ok.. 350 tys. zł i został pokryty ze środków własnych szpitala.
Podstawowym celem ZPO jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany
chorobą lub zmianami starczymi z niewielkimi możliwościami
samoopieki wymagają okresowej stałej opieki pielęgniarskiej,

Redakcja
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„Główka pracuje” - wielki finał
4 października 2019 r. – tego dnia cała Szkoła Podstawowa w Branicach tętniła tabliczką
mnożenia.
Świętowano IX Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Prawie miesiąc trwały przygotowania pod hasłem „GŁÓWKA PRACUJE”. Na
wszystkich przedmiotach uczniowie starali się powtarzać tabliczkę mnożenia. O tym, że takowa powtórka się odbyła zaświadczał nauczyciel swym podpisem na „karcie dnia - planie
lekcji”. Uczeń prowadzący powtórkę cały dzień otrzymywał +5
punktów do oceny za zachowanie (aktywność społeczna). Wyniki z wszystkich „kart dnia” zostały skrupulatnie podliczone
przez koordynatora innowacji pedagogicznej Alinę Szpiech.
Największy procent wszystkich lekcji z tabliczką mnożenia
osiągnęły klasy: 5B – 63%, 8A – 63%, 7B – 54%, 8B – 54%.

W swojej kategorii dzieci
także zdobywały tytuł eksperta ds. tabliczki mnożenia. Klasa 3B wraz ze swoją wychowawczynią udała się do Urzędu Gminy pod hasłem
„Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają”.
Po drodze uczniowie odpytywali także napotkanych dorosłych. Najmłodsi uczestnicy
obchodów ŚDTM przekonali
się, że „dobrze wkuta” tabliczka mnożenia pozostaje w głowie na całe życie.

W kulminacyjnym dniu (tzn. w ŚDTM) odbyły się eliminacje
pisemne do finałowej części ustnej. Wszyscy uczniowie z klas
IV – VIII brali udział w tych zmaganiach. Trzydzieści pięć osób
zostało zakwalifikowanych do części ustnej. W wyniku eliminacji tytuł eksperta ds. tabliczki mnożenia uzyskali najszybsi
i najbardziej opanowani uczniowie: Borys Lenartowicz kl. 6B,
Alicja Chojnacka kl. 8A, Monika Miler kl. 8B. Uzyskali oni
największą liczbę poprawnych odpowiedzi w ciągu pół minuty.
W sali gimnastycznej można było zostać mistrzem gry
„piłkarz matematyk”. Na lekcjach wychowania fizycznego odbywały się rozgrywki wewnątrzklasowe, ponieważ w tym dniu
tylko kilka klas miało wf, nie wyłoniono finalistów.
Do obchodów ŚDTM włączyły się także klasy trzecie pod
opieką pani Jadwigi Misiurki i pani Małgorzaty Podkówki.

Alina Szpiech
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Kolorowy wrzesień, ciekawe przygody dzieciom niesie!
Żeby droga do przedszkola była bezpieczna, od samego początku nasze dzieci poznają znaki drogowe. Uczą się także bezpiecznie przechodzić po pasach przez ulicę i utrwalają potrzebne
numery alarmowe. Dbamy też o to, abyśmy byli bezpieczni
i widoczni podczas spaceru. Aby utrwalić poznaną wiedzę, do
Katolickiego Przedszkola pod koniec września zawitali wspaniali i na długo zapamiętani, wyjątkowi goście z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach z policyjnym psem. Bardzo
dziękujemy panu, st. asp. Pawłowi Kalicie, przewodnikowi psa
służbowego oraz dzielnicowemu, asp. Pawłowi Lipińskiemu za
wspaniały pokaz umiejętności policyjnego psa tropiącego oraz
wyczerpującą dawkę wiedzy o bezpieczeństwie i pracy policjantów. Chętnie będziemy Was gościć w naszym przedszkolu każdego roku.

Już na samym początku września nasze przedszkolaki zawędrowały do szkoły. Tam zasiadły w dużych ławkach i tego dnia
nie tylko wspaniale się bawiły, ale też wiele nauczyły.

Zespół Szkół Medycznych w Branicach to szkoła dla dorosłych, lecz dzięki zaproszeniu pana dyr. Benedykta Pospiszyla,
nasze małe przedszkolaki miały okazję poznać budowę ciała
człowieka. Na szkielecie „Adasia”, mogły zobaczyć jak zbudowany jest ich układ kostny, z ilu kości składa się noga, stopa,
czy też ręka i co chroni ich mózg. Dowiedziały się także, jak
ważna jest prawidłowa postawa ciała, aby nasz kręgosłup mógł
nam długo służyć i prawidłowo funkcjonować.
Pan Benedykt zademonstrował także proste ćwiczenia, mające
na celu przeciwdziałanie płaskostopiu u dzieci. Przedszkolaki
odwiedziły wiele sal i pracowni, ale najciekawsza okazała się
sala do ćwiczeń praktycznych, czyli sala chorych w której
uczniowie uczą się, jak należy się opiekować osobą chorą, leżącą w łóżku. Nasze małe „Biedronki” były bardzo tym zainteresowane i zadawały dużo pytań, tym bardziej, że niektóre ich
mamy chodziły do tej szkoły. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za zaproszenie i poświęcony dzieciom czas.
Każdy człowiek ma jakiś talent. Warto więc zacząć go odkrywać już od najmłodszych lat, a my czynimy to w Katolickim
Przedszkolu każdego dnia. Od pięciu lat, 15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki na całym świecie.
W tym dniu szczególnie organizuje się wiele działań, które pomagają dzieciom odkrywać ich talenty, poznać mocne strony
i umieć je zaprezentować. Dlatego też chcieliśmy się przyłączyć
do tej międzynarodowej akcji i zorganizowaliśmy „Dzień Kropki” wspólnie odkrywając swoje talenty, których, jak się okazało,
mamy bardzo dużo. Na przykład takie talenty, jak: kochanie
mamy i taty, bieganie, rysowanie, kopanie piłki, śpiewanie
a także robienie bałaganu i szybkich porządków oraz wiele, wiele innych talentów, dzieci odkryły tego dnia. Było też bardzo
twórczo, kolorowo i kropkowo.

Pod koniec września przedszkolaki, idąc śladami jesieni, zawędrowały z wiaderkami i drewnianym wozem na pole Państwa
Pospiszyl, aby uczestniczyć w jesiennych wykopkach ziemniaków. Dzieci miały wspaniałą okazję poznać pracę rolnika, zdobyły wiedzę na temat sadzenia i zbioru ziemniaków, a także
mogły zobaczyć podczas pracy maszyny rolnicze. Pracy może
było sporo, ale zabawy, radości i słodyczy było jeszcze więcej!
Takiej pysznej drożdżówki z jagodami na świeżym powietrzu
jeszcze nie jedliśmy! Dziękujemy z całego serca państwu Antoniemu i Krystynie Pospiszyl za ten piękny czas! Chętnie odwiedzimy Was jeszcze nie raz.

Wrzesień w przedszkolu zakończył się równie wesoło, jak się
rozpoczął, albowiem 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Na wesoło i na serio wszystkim chłopakom, małym i dużym,
życzymy samych słonecznych dni i dużo uśmiechu!
Iwona Pączko - nauczycielka przedszkola
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Bezpieczny przedszkolak jest wśród nas
Dzień ten dzięki wielkiemu sukcesowi naszego przedszkolaka
był ogromną atrakcją dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola oraz wszystkich zaproszonych gości.

Nowy rok szkolny zaczął się dla naszego Przedszkola we Włodzieninie wyjątkowo. WYGRALIŚMY VII edycję konkursu
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”. Konkurs rozstrzygnęli
Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy współpracy przedstawicieli Fundacji Pro-Lege, Kuratorium Oświaty
i Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. W tym roku w konkursie zgłoszonych zostało 184 prac! Zwycięska praca Tomka
Domańskiego znalazła się na okładce 10 tysięcy egzemplarzy
książeczki „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”.

27 września 2019 br. w Publicznym
Przedszkolu we Włodzieninie odbyła się
ur o cz ysta i na u gur acj a książec zki
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”.
Przedszkolaki zaprezentowały zgromadzonym zaproszonym gościom pouczające występy artystyczne. Śpiewały piosenki i recytowały wierszyki poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zaprezentowały
również występ taneczny, którego tematem
przewodnim było udzielanie pierwszej pomocy.
W tym dniu naszych przedszkolaków odwiedził również Policuś, który częstował
dzieci słodyczami. Przedszkolaki uczestniczyły, także w pokazie umiejętności wyszkolonego psa policyjnego Cezarego, którego później miały możliwość pogłaskać.

Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
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Kalendarz przedszkolaka - pierwszy miesiąc już za nami
Początek roku to dla nas wszystkich trudny okres. Dzieci bardzo szybko zaaklimatyzowały się w naszym przedszkolu, każdego dnia, spotykają się by poznać magiczne zaklęcia dobrych
manier, odnaleźć w sobie niezwykłe umiejętności, a przede
wszystkim, by bawić się i figlować z przyjaciółmi.
Wizyta Pana Policjanta była dla dzieci wielką niespodzianką.
Zaproszony gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam na
czym polega jego praca i jej trudność. Teraz policjant będzie
kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do
której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Jedną z kolejnych atrakcji były wykopki. Na polu czekał na
nas Pan Gospodarz. Dzieci ochoczo zabrały się do pracy i wykopane ziemniaki wyzbierały w bardzo szybkim tempie. Zapał
i zaangażowanie w pracę bardzo nas zaskoczył, a zbieranie
ziemniaków okazało się nie tylko pracą, ale także dobrą zabawą.
W ramach podziękowania za pomoc dzieci otrzymały słodki
poczęstunek. Lekko zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni wróciliśmy do przedszkola.
Pamiętaliśmy również o naszych chłopcach. W tym dniu każdy otrzymał od swoich koleżanek słodką niespodziankę.
Pomysłów i niespodzianek przygotowanych dla dzieci mamy
wiele, a co to będzie to zobaczycie wkrótce.

Danuta Pikuła Karolina Kukuczka

INFORMACJA O PRZETARGACH
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 wymienionych przetargach jakie
planuje w najbliższym czasie Gmina Branice.
Oznaczenie (nr
działki)
i KW

Pow.
i położenie

Działka 189/1

0,0400 ha (S) obszary
Grunt o klasoużytku
19.11.2019
zabudowy wsi RIIIa. Ukształtowanie
wielofunkcyjne działki niekorzystne,
Branice
godz. 10:00
niweleta pozioma.
Dojazd do działki drogą osiedlową o nawierzchni tłuczniowej.

KW nr OP1G/00023893/0

Działka 161/96
KW nr OP1G/00025543/6

0,0400 ha

Przeznaczenie
w planie (P)/
studium (S)

(S) obszary
zabudowy wsi
Jakubowi- z preferencją
ce
zabudowy
związanej
z rolnictwem

Termin
przetargu

Opis

Działka budowlana,
ukształtowanie korzystne, niweleta pozioma. Dojazd do
działki drogą gruntowa.
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20.11.2019
godz. 10:00

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Uwagi

5 200,00 zł 600,00 zł
podlega
zwolnieniu wpłata do
z podatku 14.11.2019
VAT

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.

3 640,00 zł 400,00 zł
+VAT według obowpłata do
wiązującej 15.11.2019
stawki

Sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.
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Nowy mural w branickim parku
Odnowiony branicki park wzbogacił się o nowy atrakcyjny
element graficzny.
Na zachodniej stronie, niezbyt urodziwej do tej pory elewacji
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej pojawił się imponujących

rozmiarów kolorowy obraz.
Zawiera on w sobie wiele elementów symbolicznych, tak że
jego interpretacja pozostawia wielkie pole do popisu dla wyobraźni jego obserwatorów.
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