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W KOŃCU JEST!
Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Gminie Branice
W ramach realizacji projektu wykonano boisko o nawierzchni
z syntetycznej trawy i powierzchni 1845,31m2. Ponadto utwardzony został teren wokół boiska kostką betonową czerwoną
(o grubości 6cm), oraz szarą (o grubości 8 cm). Wokół boiska
oraz przy rozdzieleniu kostki szarej od czerwonej wykonano
obrzeże betonowe. Całość boiska została otoczona ogrodzeniem
z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4m i długości
184,16 mb. W ogrodzeniu znajdują się dwie furtki wejściowe
o szerokości 100 cm oraz brama wjazdowa dwuprzęsłowa
o szerokości 400 cm.

cję deszczową wraz z studzienkami rewizyjnymi oraz oświetlenie płyty boiska przy pomocy lamp energooszczędnych zamontowanych na sześciu słupach oświetleniowych.

W ramach budowy boiska zamontowane zostały elementy
małej architektury w postaci: piłkochwytów o łącznej długości
52 mb, 36 krzesełek połączonych w moduły po 6 i 12 sztuk, trzy
kosze na śmieci, dwie bramki do gry w piłkę nożną o wysokości
2 m i szerokości 5m oraz stojak na rowery wraz z tablicą informacyjną.
W ramach inwestycji wykonane zostały również skarpy oraz
niwelacja terenu. Obiekt wyposażony został w drenaż, kanaliza-

Koszt całkowity inwestycji to 846 249,00 zł., z czego
392 000,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
- Edycja 2019, a 454 249,00 zł. stanowi wkład własny.
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Uroczyste otwarcie
26 listopada, przy średnio sprzyjającej aurze, oddano oficjalnie
do użytku nowo wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Jest to pierwsze tego typu boisko w Gminie Branice, potocznie
nazywane Orlikiem, choć powstało w ramach innego Programu
realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Otwarcia dokonali Wójt Sebastian Baca i Przewodnicząca
Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg wraz z zawodnikami
i trenerami grup młodzieżowych Orła Branice. Do symbolicznego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali zasłużeni działacze sportowi - Julian Mroziak, Bogdan Kwietniowski i Bronisław Humeniuk (w zastępstwie którego z racji problemów zdrowotnych
wystąpiła żona Pani Zofia Humeniuk).

Uroczystość otwarcia zakończył inauguracyjny mecz rozegrany na nowo otwartym boisku. Pierwsze, symboliczne podanie
piłki rozpoczynające mecz, wykonał Wójt Gminy Branice Sebastian Baca.

Z okazji otwarcia boiska, zainaugurowano również funkcjonowanie BRANICKIEJ ALEI GWIAZD SPORTU, w której jako
pierwsi swoje Gwiazdy Sportu umieścili właśnie zaproszeni
Panowie: Julian Mroziak, Bogdan Kwietniowski i Bronisław
Humeniuk.

Redakcja
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Zakończenie niezwykle owocnego projektu
W dniu 22 listopada w Centrum Kultury Wersalka w Branicach odbyła się konferencja edukacyjno-informacyjna, którą
Gmina Branice zakończyła realizację projektu partnerskiego
pn.: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.2 - Dziedzictwo
kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Liderem projektu była Gmina Prudnik, a partnerami Gmina Branice, Gmina
Kietrz, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy oraz Starostwo
Powiatowe w Głubczycach. Całkowita wartość projektu wyniosła 21 642 099,76 zł., zaś dofinansowanie wyniosło
18 212 699,83 zł.
Gmina Branice w ramach projektu wykonała następujące zadania: Rewaloryzacja miejsc kultury - Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu; Budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki i Branice
oraz Zagospodarowanie terenu parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą. Wartość części projektu realizowanej
przez Gminę Branice to 2 539 297,16 zł. w tym dofinansowanie
wyniosło 2 139 012,29 zł.
Konferencję podsumowującą projekt przygotowała Dagmara
Duchnowska z firmy Wild Boat. Otwarcia spotkania dokonał
Wójt gminy Branice - Sebastian Baca, a po nim, jako przedstawiciel Lidera Projektu, głos zabrał Burmistrz Prudnika – Grzegorz Zawiślak.

Wykład został połączony ze spacerem po Branicach i odwiedzinami w Miasteczku Miłosierdzia w Branicach, gdzie po Bazylice św. Rodziny oprowadził wszystkich uczestników
ks. Dziekan Alojzy Nowak, a warsztaty terapii zajęciowej i gobeliny Mariana Henela pokazała Anna Dudziak.

Następnie Kierownik referatu oświaty, promocji i pozyskiwania funduszy - Iwona Kopaniecka przedstawiła krótką prezentację, w której omówiła branicką część projektu. Główną część
konferencji - wykład pt.: „Branice - moja mała Ojczyzna.
W przestrzeniach pamięci kulturowej” poprowadziła mgr Urszula Sipel-Wiecha, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i za nowe pomysły na kolejne projekty, które wykluwały się na każdym kroku .
Redakcja
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W Urzędzie Gminy zapachniało świętami
W czwartek, 5 grudnia 2019r., na zaproszenie Wójta Gminy
Sebastiana Bacy, przybyły 6-latki z naszych trzech przedszkoli,
by wspólnie pomóc w ustrojeniu urzędowej choinki. W sali konferencyjnej już czekało dostojne, pachnące drzewko, którego
czubek w pierwszej kolejności został uwieńczony przepięknym
szpicem, wykonanym w br. przez Publiczne Przedszkole w Branicach.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości okręcili choinkę
łańcuchami, których było tak dużo, że trwało to i trwało,
i trwało… Po tym długim okręcaniu, dzieci usiadły, aby posilić
się łakociami i ugasić pragnienie, bo przed nimi było koleje nie
lada wyzwanie, a mianowicie - malowanie drewnianych ozdób
choinkowych. 6-latki przepięknie pomalowały ozdoby, co jedna
była ładniejsza, a inwencji i pomysłowości na świąteczne motywy pozazdrościć im by mogli dużo starsi. Następnie te cudne,
kolorowe ozdoby zostały zawieszone na drzewku, przy czym też
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zek, koniecznym okazała się pomoc asystenta Mikołaja.
Kolejnym elementem spotkania było wręczenie prezentów,
które zapracowany Mikołaj już dzień przed Mikołajkami zostawił w rękach swojego reprezentanta – Sebastiana. Wójt godnie
reprezentując tego czcigodnego, ulubionego przez dzieci Dobrodzieja, wręczył trójkom przedstawicieli z każdego przedszkola
prezenty dla ich placówek.
Spotkanie zakończyło się wspólnie odśpiewaną wokół choinki
kolędą, co jeszcze bardziej wprowadziło świąteczny nastrój do
Urzędu Gminy Branice, jak również w serca wszystkich uczestników spotkania - tych małych i tych nieco większych. A pięknie przystrojona choinka wita teraz każdą osobę wchodzącą do
UG Branice.
Redakcja

było śmiechu co niemiara, bo większość dzieci chciała, aby ich
ozdoba zawisła jak najwyżej, a że nie sięgały do górnych gałą-

Niecodzienny jubileusz!!!
W listopadzie Państwo Eugenia i Jan Tracz z Włodzienina
świętowali 70 rocznicę Ślubu. Z tej okazji Wójt Gminy Sebastian Baca oraz Kierownik USC Jolanta Misiurka udali się do
Jubilatów z życzeniami i gratulacjami. Zostaliśmy bardzo ciepło
i serdecznie przyjęci przez gospodarzy, i pozostajemy pod
ogromnym wrażeniem doskonałej formy i dużego poczucia humoru naszych Jubilatów. Z zaciekawieniem słuchaliśmy jak ze
szczegółami opowiadali wspomnienia ze swojego życia. Wspomnieniom tym towarzyszyły różnego rodzaju anegdoty ale też
były i łzy wzruszenia.
Państwo Tracz związek małżeński zawarli w 1949 roku jeszcze w Taurowie.

W 1957 roku w ramach repatriacji przyjechali do Włodzienina, gdzie mieszkają do dnia dzisiejszego. Mają dwoje dzieci
(córkę i syna), czworo wnucząt i sześcioro prawnucząt. Obecnie
zamieszkują sami i doskonale sobie dają radę w gospodarstwie
domowym, ale trudno nie zauważyć, że stanowią wspaniałą
i ciepłą rodzinę. Dzieci, wnuki i prawnuki podkreślają że w każdej wolnych chwili chętnie przyjeżdżają do rodzinnego domu.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Redakcja
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Kolędowanie w świątecznej atmosferze
szkolaków i Zakładu Terapii Zajęciowej. Można było na nich
zakupić ozdoby świąteczne, pierniczki, ciasteczka, zabawki dla
dzieci, i to wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach.

Siódmego grudnia 2019 roku w Wysokiej jak co roku odbyło
się Polsko - Czeskie kolędowanie na terenie Zespołu Pałacowo
Parkowego z Folwarkiem. W udekorowanej świątecznie Galerii
Spichlerz w towarzystwie bajkowych skrzatów rozbrzmiewały
śpiewy przedszkolaków i młodzieży oraz sąsiadów z Czeskich
Neplachovic.

Koła Gospodyń Wiejskich z Branic i Wysokiej serwowały jak
zawsze doskonałe jedzenie oraz różne ciepłe napoje (pierogów
jak co roku zabrakło!!). Licznie przybyli Goście mogli się
ogrzać przy ognisku oraz przy wspólnym śpiewie Polskich
i Czeskich kolęd. Najdłużej i najgoręcej muzyką rozgrzewał
gości niezastąpiony zespół „ZAZIK” na czele z Panem Wiesławem Janickim, a darczyńcy Fundacji Pałac Wysoka byli częstowani również wyjątkowym grzańcem.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pałac Wysoka przy
nieodzownej współpracy Gminy Branice oraz Obec Neplachowice. Wójt, Pan Sebastian Baca oraz Starosta, Dana Schreierowa powitali wszystkich uczestników wspólnie z Panem Igorem
Machnikiem prowadzącym i inicjatorem wydarzenia. Fundacja
jak co roku mogła liczyć na wsparcie finansowe Urzędu Gminy
Branice, firmy Topfarms Głubczyce i Renovar z Wysokiej. Wolontariuszom, artystom, kołom gospodyń z Wysokiej i Jakubowic, wystawcom i wspaniałym gościom, którzy utworzyli ten
niepowtarzalny klimat tegorocznego Polsko Czeskiego Kolędowania w Wysokiej serdecznie podziękowania, i do zobaczenia
za rok na VIII Polsko Czeskim Kolędowaniu w Galerii Spichlerz 5-grudnia - 2020 roku
Wszystkim Państwu Życzymy
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku 2020
Zarząd Fundacji Pałac Wysoka

Dla gości obok strawy duchowej i potraw świątecznych przygotowano na Jarmarku Świątecznym wspaniałe stoiska z wyrobami domowymi i rękodzielników w tym z wyrobami przed7
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Gminne Mikołajki - Branice 2019
stów były wesołe i radosne, ale były też wykonania wzruszające
i zachęcające do przemyśleń. Poziom występów był wysoki,
a w powietrzu było już czuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

1 grudnia 2019 r. w hali sportowej SP w Branicach odbyły się
trzecie Gminne Mikołajki. To już kolejna edycja tej imprezy,
która została zapoczątkowana w 2017 roku z inicjatywy Wójta
Gminy Branice i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach.
Kilkaset osób przewinęło się w tym dniu przez szkołę, korzystając ze specjalnie przygotowanych dla nich atrakcji. Okazało
się, że to dobry pomysł żeby spotkać się w jednym miejscu
przed Świętami Bożego Narodzenia, zobaczyć występy naszych
zdolnych dzieci i młodzieży, zjeść z rodziną i ze znajomymi
pyszne, domowej roboty ciacho, napić się ciepłej kawki czy
herbatki, a przy okazji zakupić ozdoby świąteczne wykonane
przez nasze placówki oświatowe. Na stoiskach placówek oświatowych można było zakupić sobie choinki wszelakiego rodzaju,
piękne ozdoby, stroiki świąteczne, ale także ciastka, a nawet
chleb na zakwasie.

W trakcie trwania występów artystycznych, najmłodsi mogli
skorzystać ze świątecznych dmuchańców, zrobić sobie zdjęcie
okolicznościowe w fotobudce, czy pomalować buźkę. Jedynym
minusem tych atrakcji były ogromne kolejki, co jednak tylko
świadczyło o trafionym pomyśle na zapewnienie zaplecza dla
najmłodszych uczestników Mikołajkowego spotkania.

Były występy naszych utytułowanych zespołów tanecznych:
KAPRYS i IMPULS oraz świetnych zespołów wokalnych:
SZAG, STARSZY SZAG, PROMYKI i ZYGZAK. Jak zwykle
niesamowite wrażenie zrobiły dopracowane występy przeuroczych dzieciaków z naszych przedszkoli: Katolickiego Przedszkola w Branicach, Publicznego Przedszkola w Branicach oraz
Publicznego Przedszkola we Włodzieninie oraz występy wokalne naszych zdolnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Branicach. a scenie pojawiło się wiele Mikołajów, Mikołajek, Reniferów, Elfów, bowiem tematyka była mikołajkowo-świąteczna,
ale każdy występ był zupełnie inny. Wykonania małych ArtyWójt Sebastian Baca składa serdeczne podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników SP Branice, bez których pomocy nie udałoby się tego niedzielnego wydarzenia ogarnąć. Pracownicy
SP Branice bardzo zaangażowali się w organizację imprezy,
począwszy od wykonania dekoracji w piątek, przez sprzedaż
ciasta i wszelkiej innej pomocy organizacyjnej. Dziękujemy
również opiekunom grup tanecznych i wokalnych oraz solistów,
za zaangażowanie w przygotowanie do występów.
Zapraszamy Państwa w przyszłym roku na kolejną edycję imprezy!
Redakcja
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Wyjątkowe wydarzenia w Katolickim Przedszkolu
skich. Dziękujemy gorąco za ogromną cierpliwość i wspaniałe
podejście do dzieci oraz za to, że ponownie mogliśmy zagościć
w Pana progach.

Przedszkolaki najczęściej rozwijają swoje zainteresowania
i zdobywają swoją wiedzę podczas zajęć i zabaw w przedszkolu.
Interesują się też pracą zawodową swoich rodziców oraz dziadków, wcielając się w poszczególne zawody podczas zabaw. Aby
poszerzyć ich wiedzę, w listopadzie zorganizowaliśmy spotkania z przedstawicielami kilku ciekawych dla dzieci zawodów.
Jednymi z nich byli Strażacy z Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Głubczycach. Dzieci miały możliwość zobaczyć
z bliska sprzęt, jakimi dysponują na co dzień strażacy podczas
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Oczywiście, największe
zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudził ogromny wóz
strażacki, który stanął przed przedszkolem. Dzieci mogły same
sprawdzić i ocenić, czy wygodnie siedzi się w tak dużym aucie.
Składamy serdeczne podziękowania miłym gościom, Panu Waldemarowi Hołowni i jego współpracownikom, za przybycie
i poświęcenie nam swojego cennego czasu. Przede wszystkim
dziękujemy za przekazaną wiedzę, jak ratować ludzkie życie
w sytuacjach zagrożenia, a także jak dbać o swoje bezpieczeństwo.

Pierwszego grudnia w Szkole Podstawowej w Branicach odbyły się już trzecie Gminne Mikołajki, na których nie mogło nas
zabraknąć. Dzieci miały okazję zaprezentować tam swoje umiejętności wokalne i taneczne. Oczywiście, największą atrakcją
dla nich były dmuchane zamki w zimowej scenerii oraz malowanie twarzy.
6 grudnia w naszym przedszkolu gościliśmy najznakomitszego
gościa, czyli samego Świętego Mikołaja, tak wyczekiwanego
przez wszystkie dzieci. Mikołaj pozostawił po sobie niezapomniane wrażenie i wiele, wiele prezentów.

Przy okazji tematów z zakresu dbania o zdrowie przedszkolaki
poznały kolejny ciekawy zawód, jakim jest stomatolog. Współpracując z siostrą Małgorzatą, dzieci cyklicznie odwiedzają gabinet dentystyczny, w celu sprawdzenia stanu swoich ząbków.
Przy tej okazji miały możliwość zobaczyć gabinet oraz jego
wyposażenie i skorzystały z wizyty kontrolnej. Dowiedziały się
także, co to jest lakowanie. Serdecznie dziękujemy siostrze Małgorzacie i siostrze Vianney za miłe i ciekawe zajęcia, związane
ze zdrowiem.
Również byliśmy w Urzędzie Gminy, gdzie malowaliśmy
bombki i ubieraliśmy choinkę wspólnie z Panem Wójtem Sebastianem Baca. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie i pre-

W połowie listopada nasze przedszkolaki udały się do piekarni
pana Antoniego Pospiszyla, gdzie czekała ich miła niespodzianka - pyszne rogaliki. Tutaj też poznały tajniki zawodu piekarza,
poznały etapy wypieku chleba oraz rogalików świętomarciń9
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zenty dla przedszkolaków oraz zaproszenie nas na to wspaniałe
wydarzenie.
Już w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
przedszkolaki miały również okazję wystąpić w Galerii Spichlerz, przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Wysokiej. Podczas
już siódmego polsko-czeskiego kolędowania wszyscy wczuliśmy się w świąteczny nastrój, a następnie wzięliśmy udział
w Świątecznym Jarmarku, gdzie swoje wyroby zaprezentowało
wielu wystawców ozdób świątecznych i słodkości. Można było
dostać zawrotu głowy oraz spotkać świętego Mikołaja z workiem słodkich niespodzianek.

sierdzia w Branicach, zainspirowanym przez Zgromadzenie
Sióstr Maryi Niepokalanej i zorganizowanym wspólnie przez
terapeutów zajęciowych ze szpitala, pod nazwą „Wnuczęta Maryi”. Wręczano tam prezenty osobom przebywającym w Oddziałach Specjalistycznego Szpitala w Branicach.
Po raz kolejny nasze dzieci odwiedziły Dom Dziecka w Krasnym Polu, gdzie przekazały paczki mikołajkowe przygotowane
z pomocą swoich rodziców. Wszystkie te wspaniałe wydarzenia
nie odbyłyby się bez wsparcia i ogromnego zaangażowania
wspaniałych rodziców naszych przedszkolaków, za co serdecznie im dziękujemy.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci,
Siostry i Panie z Katolickiego Przedszkola i Żłobka w Branicach życzą wszystkim dużo zdrowia i pokoju serca, życzliwości oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień
w Nowym Roku 2020.

Nasze przedszkolaki brały też udział w wielkim wydarzeniu,
które uczy nie tylko dzielenia się z innymi, ale też pokazuje, ile
radości daje obdarowywanie prezentami innych ludzi. Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu na terenie Miasteczka Miło-

Andrzejki i Mikołaj w Zespole Tańca Nowoczesnego Impuls
29 listopada Zespół Tańca Nowoczesnego Impuls zorganizował Zespołową Zabawę Andrzejkową dla tancerzy w stylu Harrego Pottera. Każdy przebrany był za postać z powieści, a także
przydzielany przez Tiarę Przydziału do domów Hogwartu. Tan-

cerze uczyli się zaklęć, mieli sesję zdjęciową wraz z atrybutami
Harrego Pottera, dekorowali swoje różdżki, ale nie zabrakło też
różnych wspólnych gier i zabaw.
Dziękujemy bardzo jednej z mam, dzięki której każdy tancerz
otrzymał balonową sowę z ciasteczkiem z wróżbą, a także tej,
która ufundowała pizze, oraz panu Mariuszowi, dzięki któremu
nie zabrakło nam napojów. Wszyscy bawiliśmy się świetnie!

Na tym nie koniec, bo 9 grudnia Zespół Impuls trenował
w kolorach Mikołajkowych. Każdy z tancerzy ubrany był
w czerwono - biało- czarne barwy. Nie zabrakło upominków
pod choinką dla wszystkich dzieci - najwspanialszych i pracowitych tancerzy.
Kierownik Zespołu
Karolina Gunia
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Pracowity czas w Przedszkolu Publicznym w Branicach
Rodzice oraz Personel również stali się Pomocnikami Świętego
Mikołaja, przygotowując niespodzianki dla Dzieci Domu Dziecka oraz dla zwierzaków z Przytuliska w Głubczycach
W tym roku również byliśmy na kiermaszu świątecznym
w Szkole Podstawowej w Branicach z okazji Gminnych Mikołajek oraz Kolędowaliśmy w Pałacu w Wysokiej, gdzie nasze
Dzieci znowu spisały się na medal.

Miesiąc listopad obfitował w uroczystości, w których nasze
przedszkolaki brały aktywny udział. Odśpiewanie hymnu Narodowego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, to zaledwie
namiastka tego co działo się w tym miesiącu. Nie mogło zabraknąć obchodów Dnia Pluszowego Misia, podczas którego dzieci
poznały jego historię, przedstawiły swoje Misie Misiom kolegów i koleżanek świetnie się przy tym bawiąc
Pięknym zakończeniem listopada były
Andrzejki, które
przeniosły nas w
magiczny
świat
wróżb i zabaw andrzejkowych. Ten
magiczny dzień był
okazją do zapoznania się z tradycjami
andrzejkowymi oraz
idealny do tego, by
wzmocnić
więzi
w grupach.
Najbardziej jednak
przedszkolaki czekały na spotkanie z Mikołajem - co stało się już grudniową tradycją w naszej placówce. Pragniemy dodać iż nasze dzieci, ich

Dziękujemy również Rodzicom naszych wychowanków za
trud i zaangażowanie w organizacje naszych Wydarzeń. Jak
widać w Naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę, a przed
świętami czeka nas jeszcze Przedstawienie Bożonarodzeniowe
oraz spotkanie wigilijne. Korzystając z okazji zbliżających się
Świąt życzymy:

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem
i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia
Dzieci i Personel Publicznego Przedszkola w Branicach
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Już wiemy jak na Nowo zostać Wnukiem lub Wnuczką
Wiemy… ponieważ nasz projekt „Wnuczęta Maryi” dobiegł
końca i jego finał pokazał jak
wiele młodych branickich serc
dzieci i młodzieży chciało mieć
nową babcie lub dziadka. Prawie setka dzieci z naszej Gminy
Branice z Placówek w których
Siostry Maryi Niepokalanej
pracują z dziećmi, podjęło się
udziału w akcji. Dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Branicach, Katolickiego Przedszkola
im. Jana Pawła II oraz dzieci z Placówki wsparcia dziennego
„Ziarenko” przekonały się jak pięknie i wzruszająco jest zanieść
kawałek siebie i swojego serca do podopiecznych naszego Szpitala w Branicach. Momenty wzruszeń i łez okazują się być niewspółmierne do drobiazgu jaki każde dziecko podarowało nowemu dziadkowi lub babci. Co pokazuje tym samym iż udało
się osiągnąć cel projektu a może nawet coś więcej.

„Dziadku nie chcę już stać choć potańczymy…”
„To zaszczyt dla mnie że mogę być Twoim nowym dziadkiem”
„Wręczyłam mojej babci prezent po czym ona wyjęła z kieszeni 10 zł i chciała mi je dać… nie chciałam wziąć… bardzo prosiła. Zauważyła to jedna z Pań opiekunek podeszła i powiedziała
„weź, to dla niej ważne że może się tak odwdzięczyć, babcie
często dają kilka złoty wnukom ”.
„Pani Aniu to jeden z najszczęśliwszych moich dni w życiu”
„Pani Aniu dostałam piękny kubek z serduszkiem, będę w nim
pić kawę”
„Bardzo piękny był prezent który dostałem, taki bogaty i nawet znalazła się w nim maszynka do golenia ktoś dobrze wiedział, że używam„
„Ciociu, moja nowa babcia chyba z osiem razy mnie pocałowała…”
Kochani to tylko kilka krótkich zdań zasłyszanych przez nas
od uczestników tego pięknego Spotkania. Z pewnością tych
świadectw byłoby o wiele wiejącej.

„Siostry Maryi Niepokalanej już od 121 lat są w Branicach.
Początkowo wiele z nich pracowało w Miasteczku Miłosierdzia.
Dziś w szpitalu psychiatrycznym założonym przez bp. Józefa
Nathana pracuje tylko jedna z nich, ale siostry Maryi Niepokalanej nadal są obecne w branickiej społeczności i pracują
w różnych instytucjach, m.in. w przedszkolu, szkole podstawowej i świetlicy Ziarenko”- fragment z artkułu w Gościu Niedzielnym napisany przez Panią Anię Kwaśnicką.
Najpiękniej oddadzą ducha i atmosferę spotkania, wypowiedzi
samych uczestników projektu - naszych BOHATERÓW.
„Popłynęły mi łzy… kiedy podarowałam mój prezent nowemu
dziadkowi ten wypowiedział jedno krótkie zdanie… nie spodziewałam się… „Nie zapomnę Cię”.

Kochane DZIECI - Wnuki i Wnuczki, kochani Rodzice którzy
kupiliście koc, kubek, czekoladę, kawę, herbatę, maszynkę do
golenia - ogromne DZIĘKUJEMY za postawę serca i otwartości. Naszym Honorowym Patronatom również chcemy powiedzieć nasze szczere DZIĘKUJEMY.
I jedno jeszcze… KOCHANI. Do zobaczenia za rok u naszych
nowych babć i dziadków - ufamy że z pomocą Maryi tak się
stanie.
s. Daniela
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Sukcesy młodych
karateków
9 września 2019 roku w Prudniku odbył
się turniej karate WKF „Puchar Gór Opawskich”. Z sekcji Branice, Klub „Fanga” reprezentowali Igor Telega, Bartosz Herbut
i Karol Bąkowski. Zdobyliśmy dwa medale:
Igor Telega- srebro, Karol Bąkowski - brąz,
natomiast Bartosz Herbut zdobył piąte miejsce.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Wysokiej
rusza od 1 stycznia 2020 roku
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy
Branice udostępnia informację o:
I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy Branice:
Wysoka (była kotłownia osiedla mieszkaniowego)
III. dniu i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:

Sobota – 900 - 1400
Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej określa jego regulamin – Zarządzenie Nr 68G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 02-10-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej.
Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie
w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) położonych na terenie
Gminy Branice po okazaniu potwierdzenia wpłaty za poprzedni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów
nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć
o likwidacji takiej działalności.
Warunkiem korzystania z usług PSZOK jest: posiadanie złożonej do Wójta Gminy
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dokonywanie
odpowiednich i terminowych opłat, zgodnie z określonymi i zatwierdzonymi stawkami opłat, jakie obowiązują na terenie Gminy Branice.

Treningi karate sportowego WKF odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie
15.00-16.00 w Szkole Podstawowej w Branicach.
W dalszym ciągu ZAPRASZAMY nowych uczestników w wieku od 6 lat, którzy
chcą spędzić czas w ruchu i sportowej zabawie, a przy okazji nauczyć się karate, które
daje wiele pozytywnych wartości.
Joanna Chwiralska

Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone następujące odpady:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) odzież i tekstylia,
5) metale,
6) drewno,
7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
8) odpady zielone,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (muszą być przekazywane kompletne)
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) odpady niebezpieczne przeterminowane leki i chemikalia,
13) zużyte opony (mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków,
motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
14) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg/rok od gospodarstwa domowego),
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
13
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Przedsiębiorco
sprawdź i zarejestruj się w BDO !

Gminna Biblioteka Publiczna
w Branicach

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami.
Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy,
którzy wytwarzają, zbierają, przetwarzają bądź transportują odpady, wprowadzają na rynek produkty, opakowania,
wprowadzają na rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, pojazdy, baterie,
akumulatory – powinni sprawdzić,
czy muszą się zarejestrować w BDO.
Jak to zrobić?
Wejdź na stronę https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-dorejestracji-w-bdo/ – tam sprawdzisz, czy masz obowiązek wpisu do rejestru BDO.
Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, od stycznia 2020 roku nikt nie odbierze
z Twojej firmy odpadów, a przeprowadzający kontrolę Inspektorat Środowiska
będzie mógł nałożyć na firmę karę finansową.

ul. Szpitalna 20

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do Marszałka Województwa Opolskiego.
Wszelkich informacji na ten temat udziela specjalny punkt informacyjny w Departamencie Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego:
Departament Ochrony Środowiska UMWO, ul. Hallera 9,
sala nr 1 (nowy budynek, sala konferencyjna),
nr telefonów: 77 44 29 356, 77 44 29 357,
mail: dos@opolskie.pl.
Wszystko na temat bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami – https://bdo.mos.gov.pl/
Infolinia BDO – 22 3750500

Zaprasza:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek: 8.00 -16.00
środa nieczynne
czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-16.00
tel. 787 600 178
Katalog internetowy dostępny pod adresem
www.branice-gbp.sowwwa.pl
Zapraszamy czytelników przyszłych i obecnych do zapoznania się z ofertą biblioteki.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Dział dziecięcy zaprasza dzieci i młodzież do
skorzystania z księgozbioru.
Chcielibyśmy również podziękować wszystkim za udział w zabawie i rozwiązanie krzyżówki z nr 9/2019 Informatora Branickiego.
Okazało się, że krzyżówka wcale nie była
oczywista i dostarczyła kilku trudności.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

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
252

Pow.
i położenie

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

KW nr OP1G/00036891/0

(S) obszary zabudo- Część działki budowlanej z przeDzierżawa grunCzynsz roczny
wy wsi wielofunk- znaczeniem na użytkowanie rolnitu na okres 3 lat.
16,50 zł (podlega zwolcyjne
cze.
nieniu z podatku VAT)
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej
stawki

568/4

(S) obszary rolne

0,0300 ha
Branice

0,2600 ha
KW nr OP1G- Lewice
/00028303/3

209
KW nr
OP1G/00027347/6

0,3687 ha
Posucice

Grunt rolny RIIIa i Lz-RIIIa,
kształt działki korzystny, dojazd
drogą gruntową.

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat
143,00 zł (podlega zwol- (przedłużenie
nieniu z podatku VAT) umowy na rzecz
+ podatek od nierucho- poprzedniego
mości wg obowiązującej
dzierżawcy).
stawki
(S) obszary zabudo- Działka siedliskowa zlokalizowaSprzedaż nieru32 000,00 zł
wy wsi z preferencją na bezpośrednio przy zabudowach
chomości.
podlega zwolnieniu
zabudowy związanej mieszkalnych. Kształt korzystny,
z podatku VAT
regularny wielokąt, rzeźba terenu
z rolnictwem
niekorzystna. Posiada bezpośredni
dojazd do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.
Czynsz miesięczny

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 16.01.2020 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 26.12.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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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
0,0210 ha
Lewice

KW nr 33083

Część działki
439/2

0,0179 ha
Lewice

KW nr 33083

Część działki
439/2

0,0180 ha
Lewice

KW nr 33083

Część działki
439/2

0,0101 ha
Lewice

KW nr 33083

Część działki
439/2

0,0120 ha
Lewice

KW nr 33083

Część działki
439/2

0,0080 ha
Lewice

KW nr 33083

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
Czynsz roczny
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców 11,55 zł (podlega zwolniezwiązanej z rolnictwem
niu z podatku VAT) + podabloków.
tek od nieruchomości wg
obowiązującej stawki

uwagi

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
(przedłużenie umowy
na rzecz poprzedniego
dzierżawcy)

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców
związanej z rolnictwem
bloków.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
9,85 zł (podlega zwolnieniu (przedłużenie umowy
z podatku VAT)
na rzecz poprzedniego
+ podatek od nieruchomości dzierżawcy)
wg obowiązującej stawki

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców
związanej z rolnictwem
bloków.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
9,90 zł (podlega zwolnieniu (przedłużenie umowy
z podatku VAT)
na rzecz poprzedniego
+ podatek od nieruchomości dzierżawcy)
wg obowiązującej stawki

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców
związanej z rolnictwem
bloków.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
5,56 zł (podlega zwolnieniu (przedłużenie umowy
z podatku VAT)
na rzecz poprzedniego
+ podatek od nieruchomości dzierżawcy)
wg obowiązującej stawki

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców
związanej z rolnictwem
bloków.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat
6,60 zł (podlega zwolnieniu (przedłużenie umowy
z podatku VAT)
na rzecz poprzedniego
+ podatek od nieruchomości dzierżawcy)
wg obowiązującej stawki

(S) obszary zabudowy wsi Część działki budowlanej
z preferencją zabudowy
z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy dla mieszkańców
związanej z rolnictwem
bloków.

Czynsz roczny

Czynsz roczny

Czynsz roczny

Czynsz roczny

Czynsz roczny
4,40 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT)

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat

+ podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki
198

0,2089 ha

KW nr OP1G/00027347/6

Posucice

(P) istniejący plan miejscowy dotyczący sieci
wodociągowej

Grunt rolny o klasoużytku RV,
Dzierżawa gruntu na
Czynsz roczny
kształt działki korzystny.
okres 3 lat
Dzierżawa z przeznaczeniem na 114,90 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)
działalność rolną.
(S) obszary zabudowy wsi
+ podatek od nieruchomości
z preferencją zabudowy
wg obowiązującej stawki
związanej z rolnictwem

318/3

0,0500 ha

(S) obszary rolne

KW nr 25201

Posucice

Tereny przemysłowe z przeznaDzierżawa gruntu na
Czynsz roczny
czeniem na użytkowanie rolne.
okres3 lat
Kształt działki średniokorzyst- 27,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT)
ny, dojazd drogą gruntową.
+ 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 01.01.2020 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 11.12.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Pluszowy Miś też ma swoje święto
Jak co roku 25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Pluszowego Misia. Wielu uczniów wzięło udział w tym radosnym święcie przygotowanym przez świetlicę szkolną oraz bibliotekę. Wspaniałe, uśmiechnięte dzieciaki i ich pluszaki nadały życiu szkoły prawdziwie misiowej, cieplutkiej atmosfery.
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