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Magiczne Spotkanie
już pierwsze nuty przeniosły słuchających w świat świątecznych
wzruszeń i wzajemnej życzliwości. Wystąpili też z przedstawieniem pacjenci z oddziału D II.

Uroczystość opłatkową zorganizowaną w dniu 17.12.2019r
w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w Branicach, poprzedzającą Święta Bożego Narodzenia otworzył wyjątkowy występ dzieci z Publicznego Przedszkola w Branicach prowadzonego przez panią M. Barszczewską. Mali artyści zaprezentowali wspaniały spektakl, w którym przedstawiono
historię Bożego Narodzenia. Dzieci wykazały profesjonalne
umiejętności teatralne i wokalne. Były w przepięknych strojach.
Widzom trudno było ukryć emocje. Występ wprowadził zgromadzonych w magiczną i radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Kontynuując zapoczątkowaną w ubiegłym roku tradycję by
w tym szczególnym dniu pamiętać i podziękować osobom bezinteresownie okazującym pomoc naszym pacjentom i Pracowniom Terapii Zajęciowej, wręczono statuetki: „Przyjaciel Szpitala 2019” następującym osobom: Ks. Biskup Andrzej Czaja, Izabela Damboń - Kandziora, s. Prowincjalna Justyna Wojcieszak,
Krzysztof. Nazimek, Krystyna Sobota, Sebastian Baca, ks. Alojzy Nowak, Marzena Barszczewska, Antoni Junosza-Szaniawski,
Sylwia Jania i Mirosław Skoczylas.

Anioły Stowarzyszenia Caritas Chrysti otrzymali zasłużeni dla
Szpitala i jego obecnej świetności: Ks. Biskup Andrzej Czaja,
ks. Jan Piechoczek, Krystyna Sobota i Anna Dudziak.
Biskup Ordynariusz Opolski Andrzej Czaja w słowie bożym
przybliżył wszystkim zgromadzonym sens Bożego narodzenia,
mówił o boskiej miłości do człowieka, że Boże Narodzenie powinno dokonywać się w każdej chwili naszego życia. To szczęśliwy czas łask, które pomagają nam zapomnieć o problemach
nas nurtujących. Wczytać się w Boże słowo, które przemienia

Następnie Dyrektor Szpitala Krzysztof Nazimek przywitał
przybyłych gości, podsumował odchodzący rok, mówił o planach na nadchodzący 2020r.

Z mini koncertem gitarowym zaprezentował się Patryk z oddziału B V, wykonał najpiękniej jak potrafił kolędę „Cicha noc”,
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nasze życie, pobudza je do działalności a piękna tradycja i choinka niech staną się pomocne do lepszego ich przeżywania.
Ksiądz Dziekan Alojzy Nowak po odczytaniu ewangelii poświęcił opłatki, którymi łamaliśmy się składając sobie życzenia
szczęśliwych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, pachnących
choinką, wypełnionych serdecznością, radością i miłością
a w nadchodzącym 2020 roku spełnienia marzeń i realizacji
planów.

Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło prezentów dla naszych
chorych. Otrzymali kolejne 8 rowerów z wyposażeniem
i osprzętem. Fundatorzy to chórzyści z Ratyzbony, którzy przekazali pieniądze 26.10.2019 podczas koncertu „Modlitwa o sumienie dla świata” w branickiej Bazylice, oraz pani Urszula
Ungle z zaprzyjaźnionymi rodzinami z Bielefeld.
Po raz kolejny pod choinką znalazły się słodkości, i tutaj musimy zaznaczyć, że dla każdego chorego spędzającego święta

w szpitalu została przygotowana misternie zapakowana śliczna
paczka, oraz duża ilość książek, które ofiarowali pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Beata Brzostowska

Kolędowanie w Gródczanach
6 stycznia 2020 r w świetlicy wiejskiej w Gródczanach odbyło
się pierwsze kolędowanie. Do pięknie przystrojonej sali przyszli
mieszkańcy wsi, goście oraz ksiądz proboszcz Karol. ,,Bądźmy
dziś tymi pasterzami i aniołami, którzy trwali przy narodzonym
Jezusie” tymi słowami pani Sołtys przywitała obecnych.
Muzyczną ucztę zgotował zespół ZAZIK, który wprowadził nas
w świąteczny nastrój inscenizacją słowno muzyczną.

Panie przygotowały pyszne ciasto oraz ciepły posiłek barszcz, krokiety oraz paszteciki. Podczas spotkania panowała
bardzo miła atmosfera. Koncert zespołu ZAZIK zakończył się
gromkimi brawami. W imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej
chciałabym podziękować wszystkim którzy przyjęli zaproszenie
na nasze kolędowanie. Dziękuję również tym, którzy pomagali
przygotować to spotkanie, za zaangażowanie oraz włożony
wkład pracy.

Krystyna Matysiak
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Kolędowanie z Golec uOrkiestra
Zespół Golec Orkiestra został założony w 1998, początkowo
pod nazwą Golec Folk Band. Pomysł stworzenia grupy zrodził
się spontanicznie, jako naturalna konsekwencja wspólnego muzykowania przyjaciół. W tym czasie był to jednym z pionierów
polskiej sceny, odwołującej się do nowoczesnych brzmień inspirowanych muzyką źródeł, zwłaszcza motywami góralskimi Beskidu Żywieckiego.

W dniu 5 stycznia 2020 r. w przepięknym wnętrzu Bazyliki
pw. Św. Rodziny w Branicach, odbył się wyjątkowy koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra! Ponad 600 osób miało możliwość wysłuchania najpiękniejszych,
nastrojowych i niepowtarzalnych polskich kolęd i pastorałek
w wykonaniu bawiącej Polaków od lat kapeli. Głównym organizatorem i pomysłodawcą koncertu był Wójt Gminy Branice,
przy aktywnej współpracy Szpitala Specjalistycznego im. ks.
Józefa Marcina Nathana w Branicach oraz Parafii pw. Św. Rodziny w Branicach. Wydarzenie rozpoczął krótkim wprowadzeniem p. Piotr Wiecha, po czym muzyków i zebranych przywitał
Wójt Sebastian Baca.

Następnie była już tylko niesamowita uczta artystyczna, zarówno dla ucha, jak i dla oka.

Kapela do dnia dzisiejszego z powodzenie koncertuje na terenie całej Polski, jak również za granicą, gdzie ich koncerty cieszą się niebywałym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród Polaków mieszkających za granica. Do osiągnięć góralskiej kapeli,
poza niezliczoną ilością nagród, zaliczyć można z pewnością
także występ w programie telewizyjnym z okazji 80. urodzin
papieża Jana Pawła II (Golcowie zagrali także w 2002 roku podczas pożegnania Ojca Świętego na lotnisku w Balicach koło
Krakowa). Bracia Golec mają także na koncie specjalną piosenkę, którą napisali dla uczczenia sportowych sukcesów Adama
Małysza pod tytułem „Zwycięstwo”. Paweł i Łukasz Golec prowadzą własną fundację (Fundacja Braci Golec), której celem
jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej (z okolic
rodzinnego miasta muzyków), w rozwijaniu muzycznych zainteresowań.
Dzięki niezwykle pozytywnej energii członków Zespołu, połączonej z niezwykłym kunsztem muzycznym oraz profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, w małych Branicach uczestnicy koncertu mieli możliwość uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym na wysokim poziomie. Wszyscy choć na chwilę mogli
poczuć góralski, bożonarodzeniowy klimat.
Specjalną niespodziankę organizatorzy przygotowali dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. ks. Józefa Marcina Nathana w Branicach. Mieli oni możliwość bezpłatnego uczestnic-

Zespół zaprezentował imponujące widowisko, w którym nastrój
przepięknych kolęd dodatkowo podkreślały wspaniałe efekty
świetlne, harmonijnie współgrające z kunsztowną mozaiką branickiej bazyliki.
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twa w koncercie, w specjalnie w tym celu przygotowanej dla
nich w szpitalnej kaplicy sali widowiskowej wyposażonej
w olbrzymi telebim.

o innych, jakże trudnych czasach w historii Branickiego kościoła, gdy w jego murach rozbrzmiewały w zupełnie innej niż dzisiaj atmosferze, kolędy śpiewane przez polskich żołnierzy, jeńców wojennych z kampanii wrześniowej II wojny światowej.

Koncert zakończył się owacją na stojąco zgromadzonej publiczności, oraz wielokrotnymi bisami do których „zmuszała”
muzyków zachwycona publiczność.
Za przepiękny koncert i stworzenie cudownej, świątecznej
atmosfery podziękował muzykom gospodarz bazyliki, ks. proboszcz Alojzy Nowak, który w swym wystąpieniu wspomniał

Po występie członkowie zespołu spotkali się publicznością,
która w ogromnej kolejce czekała na możliwość uzyskania autografu, podpisania zakupionej płyty i zrobienia wspólnego zdjęcia.
Redakcja

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Branicach
Po raz 27 w Branicach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Mieszkańcy Gminy Branice „dzielili się dobrem”
z wolontariuszami kwestującymi na rzecz najmłodszych.
W ogólnopolskiej zadeklarowanej kwocie zbiórki podanej na
zakończenie Finału przez Jurka Owsiaka - 115 milionów zł braniczanie mają swój mały i zarazem duży wkład - 10 459 zł
(w ubiegłym roku 9678 zł). Ostateczny wynik zbiórki poznamy
8 marca.

Nasi darczyńcy, to osoby wrzucające do puszek harcerzom,
rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Branicach, którzy jak co roku podarowali domowe
wypieki, za które inni zasilali datkami puszki.

To także nasi najmłodsi, którzy bawili swoimi występami –
śpiewem i tańcami. Jak zawsze wokaliści, zespoły SZAG , Kaprys oraz Impuls przyciągały widownię. W tym roku jednak
palmę pierwszeństwa w występach należy oddać najmłodszym
przedszkolakom i ich pantomimie – przedstawieniu jasełek. Mimika twarzy, ruch ciała, stroje, zaangażowanie i spontaniczność
małych artystów zasługują na najwyższe uznanie.
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Szacunek i aplauz należy się również wszystkim opiekunom
pozostającym zazwyczaj w ich cieniu. Na podziękowania zasługują także nasi harcerze i ich opiekunka, którzy corocznie od
wczesnych godzin kwestują na ulicach miejscowości Gminy
Branice.

staw swojskich nalewek i herbatek zdrowotnych, przetworów
domowych według receptur babć, zestaw do herbaty, swojski
chleb, lot w tunelu aerodynamicznym, gadżety sygnowane logiem Gminy Branice, wyroby z lawendy i bon na zabieg kosmetyczny twarzy. Jako współorganizator branickiego grania WOŚP
bardzo mnie cieszy nowy trend licytacji, ponieważ oznacza on,
że coraz większe grono mieszkańców Branic i okolic czynnie
włącza się w organizację zbiórki i oprócz wrzucenia datków do
puszki starają się przyciągnąć innych do wspólnego grania.

Po raz pierwszy w orkiestrowych puszkach pojawiły się datki
z licytacji. Darczyńcami przedmiotów licytowanych byli pracownicy i emeryci Szkoły Podstawowej, pracownicy Przedszkola, Wójt i pracownicy UG w Branicach, Zakład Terapii Zajęciowej Szpitala w Branicach, zakład kosmetyczny z Kietrza. Wśród
licytowanych przedmiotów znalazł się bardzo okazały tort, ze6
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Tegoroczna zbiórka ma posłużyć zakupieniu najnowszego
sprzętu do sal operacyjnych dla dzieci. Ale działania WOŚP-u to
nie tylko organizacja styczniowej zbiórki. Fundacja prowadzi
też Program Edukacyjny RUR - Ratujemy i Uczymy Ratować,
w którym uczestniczyła m.in. Szkoła Podstawowa w Branicach.
Celem Programu jest uczenie dzieci z klas I-III zasad udzielania
pierwszej pomocy tak, aby byli pewni swoich umiejętności i nie
bali się udzielać pomocy ofiarom wypadków i zdarzeń losowych.
Zenobia Majewska

Polsko-Czeskie Spotkanie Opłatkowe w „Ziarenku”
Trzeba nam przyznać, iż znowu się udało. Prawie pięćdziesiątka dzieci z Polski i Czech wspólnie razem mogła doświadczyć
Bożonarodzeniowego spotkania. Piękny czas pełen dobrych
słów życzeń, polskich tradycji wigilijnych i przede wszystkim
przyjaznych ludzi. Spotkanie rozpoczęliśmy od odczytania fragmentu z Ewangelii o Bożym Narodzeniu zarówno w języku polskim jak i w języku czeskim.

zabawy jaką było malowanie pierniczków świątecznych. Nie
zabrakło także i prezentów… z czego oczywiście dzieci cieszyły się chyba najbardziej. Dzieci z prezentów cieszyły się dwukrotnie. Każe dziecko otrzymało aż dwie paczki z Ziarenka oraz
od Gości z Czech - cóż to była za radość.

To spotkanie, ufamy podsumowało cały rak naszej pracy,
a także pięknej współpracy z naszymi Przyjaciółmi z Republiki
Czeskiej. A czyż zawiązywanie nowych i trwałych przyjaźni w
dziecięcym wieku nie jest istotne i piękne… . Wartość każdego
spotkania z naszymi dziećmi zarówno z Ziarenka jak i z Střediska volného času Krnovu ważamy ze bezcenne i nieocenione.
s. Daniela

Następnie czekała na nas prawdziwa kolacja wigilijna z kilkoma tradycyjnymi świątecznymi potrawami, których dzieci Czeskie mogły spróbować po raz pierwszy.
Później dzieci Czeskie zaprosiły nas do pięknej i twórczej

Remonty, inwestycje, modernizacje.
Kostka została ułożona na istniejących płytach betonowych
wyrównanych za pomocą podsypki piaskowo-cementowej.
Nieco niestandardowa technologia (wykorzystanie istniejącej
drogi betonowej, bez zrywania płyt i wbudowywania nowej
podbudowy z tłucznia łamanego oraz kładzenia asfaltu), spowodowana była względami ekonomicznymi oraz logistycznymi
(zapewnienie nieprzerwanego ruchu transportowego do firmy
produkcyjnej). Koszt nawierzchni z kostki wyniósł 87 000,00 zł.
(w przypadku innej technologii, koszt wybudowania drogi byłby
na poziomie ok. 140 000,00 zł)

Modernizacja odcinka ul. Głównej - od skrzyżowania
z ul. 1 Maja do firmy produkcyjnej LEMET.
Zakres robót:
− 100 mb drogi o szer. 5 m (wraz z wjazdami na trzy posesje),
− 240 mb krawężników,
− ułożenie 550 m2 położonej kostki brukowej.
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To był rok, dobry rok…
Rok 2019 - rok dwudziestolecia działalności zespołu, okazał
się wspaniały dla Branickich Mażoretek „Kaprys”. Sześć medali
zdobytych przez nasze grupy podczas dwóch
- międzynarodowych mistrzostw oraz Pucharu Świata 2019.
Przywieźliśmy z zagranicy łącznie osiemdziesiąt siedem medali
złotych i piętnaście srebrnych! Promowaliśmy Gminę Branice
i Polskę - odwiedziliśmy w tym roku pięć państw: Francję, Belgię, Luksemburg, Czechy oraz dwukrotnie Chorwację. Przejechaliśmy około sześć tysięcy kilometrów. Zatańczyłyśmy m.in.
w: Brukseli, Zagrzebiu, Zadarze, Brnie, Hirson i Estaires. Setki
godzin treningów. Wiele występów i parad w Polsce. Znakomity
występ w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tytuł Opolskiej
Gwiazdy Europy. Wreszcie wspaniały mural na cześć jubileuszu
w naszych Branicach.
Nie mogliśmy wymarzyć sobie piękniejszego dwudziestolecia…

Zwiedziliśmy najważniejsze miejsca stolicy m.in. Katedrę
Wniebowzięcia NMP, Kamienną Bramę oraz Kościół św. Marka. Nie mogło się obyć również bez kaprysowej świątecznej
kolacji oraz mikołajkowych prezentów w naszym hotelu. Wieczorem podziwialiśmy najpiękniejsze miejsca jarmarku w Zagrzebiu. Co możemy stwierdzić? Na pewno jest on inny niż jarmarki w Polsce, wypełnia praktycznie każdy zakątek miasta, jest
bardzo nastrojowy, pachnący, stworzony z gustem, a świąteczna
muzyka grana na żywo rozbrzmiewa w każdym jego zakamarku.

Już dwukrotnie Branickie Mażoretki Kaprys występowały na
najpiękniejszym jarmarku bożonarodzeniowym w Polsce - we
Wrocławiu. Zajmuje on szczególne miejsce w naszych sercach.
W grudniu 2019 roku przyszedł czas na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie! To właśnie jarmark w Zagrzebiu został po raz trzeci z rzędu uznany przez „European Best Destination” za najpiękniejszy.
W pierwszy dzień pobytu w Zagrzebiu występowaliśmy wraz
z innymi zespołami na głównym placu w sercu stolicy podczas
Zagreb Advent 2019. Świąteczna choreografia Kaprysu była
oklaskiwana przez tysiące osób. Została wybrana jako najpiękniejsza i z wielką dumą zaprezentowaliśmy ją podczas ceremonii otwarcia mistrzostw. Zostawiliśmy w Zagrzebiu pamiątkę tuż przy scenie, na wielkiej choince zawisł branicki, kaprysowy
dzwon.
8

Informator Branicki

8 grudnia obie grupy wzięły udział w VII Zagreb Christmas
Open - International Majorette-Sport Championship w Zagrzebiu. Mistrzostwa organizowane były przez największą federację
mażoretek na świecie – MWF - Majorette-Sport World Federation. Obie grupy wiekowe: kadetki oraz seniorki wywalczyły
złote medale w kategorii klasyczne pompony. Układ choreograficzny grupy seniorskiej uzyskał najwyższą punktację spośród
wszystkich prezentacji z pomponami biorących udział w kon-

kursie: solo, duo, trio, miniformacje, grupy we wszystkich kategoriach wiekowych. W zawodach wzięły udział zespoły z Węgier, Słowenii, Włoch i największa reprezentacja grup z Chorwacji. Kaprys był jedynym polskim zespołem. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszym Rodzicom - najlepszym kibicom! Słowa
wdzięczności kierujemy też do naszych sponsorów. Bardzo
dziękujemy: Multi-Form Tychy, Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD A. Janicki, Autolakiernia „U Marka” M. Tłuczek,
PH STABRYL - S. Bryl, Drew Box W. Kaczmarek oraz K. Węglowski „Sprzedaż towarów masowych”.
Nasza złota ekipa - kadetki: Milena Pietrzyńska, Nikola Literska, Amelia Szewczyk, Malina Baca, Hanna Blicharz, Dorota
Leszczyńska, Iga Pięciak, Samanta Wittek, Paulina Paliga, Paulina Jamrozik, Zuzia Chalinska, Karolina Kawulok, Dżesika
Pączko, Julia Lisiak, Daria Wiewiórka.
Seniorki: Weronika Poremba, Joanna Zakowicz, Julia Pospiszyl, Ania Zacharska, Dominika Sinicka, Zuzia Pietrzyńska,
Zuzia Blicharz, Wiktoria Tłuczek, Alicja Chojnacka, Emilka
Heba, Natalia Zyznawska, Emilia Bomersbach, Samanta Wittek,
Paulina Jamrozik, Paula Kuć, Ola Zając, Aleksandra SzpakListopadzka i Krzysztof Kaczmarzyk.
Lidia Szpak
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Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP
oraz uroczystość Noworoczna
mogłyby zasilać dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze,
stanowiące pierwszy stopień przygotowania do późniejszej służby, a drugą, podejmowanie zatrudnienia przez obecnych druhów, poza miejscowościami stanowiącymi siedzibę ich macierzystych jednostek, co w znacznym stopniu ogranicza ich możliwości udziału w akcjach ratunkowych.
Aby zapobiec tej niekorzystnej tendencji, planowane jest prowadzenie akcji popularyzujących wstępowanie do dziecięcych
drużyn pożarniczych w przedszkolach i klasach początkowych
szkół na terenie Gminy Branice.

W piątek 17 stycznia 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP. W spotkaniu wzięli udział, Wójt Gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sebastian
Baca, Komendant Gminny Józef Orłowski, Sekretarz Zarządu
Danuta Walecka oraz zaproszeni goście - Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Głubczycach kpt. Kacper Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Dyląg, Sołtys
wsi Jakubowice Urszula Lenartowicz jak również Prezesi, Naczelnicy i druhowie jednostek z terenu Gminy Branice.
Głównym tematem posiedzenia było ustalenie harmonogramu
zebrań sprawozdawczych OSP z terenu gminy Branice
w 2020 r.
Podczas posiedzenia omówiono również sytuację przeciwpożarową Gminy Branice za rok 2019 r. Ponadto podsumowano
działalność statutową i organizacyjną Oddziału Gminnego
ZOSP RP, oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, a także założenia budżetu na rok 2020.
Wójt Gminy podziękował druhom za pracę na rzecz bezpieczeństwa w gminie Branice, za służbę strażacką oraz trud i wysiłek jaki strażacy wkładają w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Komendant Józef Orłowski podsumował działalność operacyjną jednostek z terenu gminy Branice, dotyczącą udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Omówił również stan wyposażenia poszczególnych jednostek w pojazdy i sprzęt gaśniczoratunkowy.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili również zaproszeni goście, doceniając pracę i zaangażowanie
druhów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Złożono
liczne życzenia sukcesów, satysfakcji z pracy i służby oraz spełnienia zamierzonych planów w Nowym Roku 2020.
Całość zakończyła się uroczystą, noworoczną kolacją.
Danuta Walecka

We wszystkich wystąpieniach zwracano uwagę na pogłębiające się problemy z brakiem międzypokoleniowego zastępowania
obecnie czynnych, a zwłaszcza kończących swoją aktywność
w drużynach OSP druhów. Są dwie główne przyczyny tego zjawiska. Pierwszą, jest malejąca ilość dzieci i młodzieży które
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Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 roku
społeczno-edukacyjnym tj.
− organizacja akcji służących propagowaniu uprawiania sportu
i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na
rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań
ratowniczych,
− organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących
wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
− upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
− prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
Przedstawiamy Państwu skrócony raport w formie tabelarycznej i graficznej z wykorzystanych środków z budżetu gminy
oraz z wnioskowanych i otrzymanych dotacji dla poszczególnych jednostek.

Strażacy ochotnicy – to oni często, nie zważając na swoje
zdrowie i życie, w pocie czoła i z potrzeby serca poświęcają się
by chronić nasze mienie, zdrowie i życie. Nie mogliby pełnić
dla nas tej odpowiedzialnej służby gdyby nie wyposażenie, które
z roku na rok dociera do nich w ramach różnych dotacji.
Tak było i w roku 2019. Dzięki staraniom druhów z poszczególnych jednostek oraz zabezpieczeniu przez urząd Gminy Branice
środków na wkład własny do projektów, udało się pozyskać
środki
zewnętrzne
na
działalność
naszych
straży.
Jednostki OSP naszej gminy skorzystały z dwóch programów:
1. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczogaśniczych poprzez remont strażnic oraz zakupu wyposażeni i sprzętu ratowniczo - gaśniczego.
2. „Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zwane 5000+ na akcje z zakresu propagowania
pierwszej pomocy czy wydarzeń sportowych lub kulturalnych. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy nie
tylko walka z pożarami, klęskami żywiołowymi czy innymi
zagrożeniami, ale także realizowanie zadań o charakterze
Lp

Nazwa jednostki

Środki z budżetu Gminy

Dotacja
MSWiA

Danuta Walecka
5000+

Zarząd Wojewódzki ZOSP
RP Opole

Środki
z funduszu
sołeckiego

Razem/zł.

1.

OSP Bliszczyce

14 149,41

---------

5 000,00

2 658,00

1 845,00

23 652,41

2.

OSP Branice

60 282,20

23 604,00

8 650,00

---------

19 200,00

111 736,20

3.

OSP Jakubowice

15 978,61

2 200,00

5 000,00

4 039,34

------

27 217,95

4.

OSP Lewice

13 879,35

2 800,00

5 000,00

--------

2 000,00

23 679,35

5.

OSP Turków

7 081,89

---------

5 000,00

810,00

--------

12 891,89

6.

OSP Wiechowice

9 151,60

---------

5 000,00

1 901,00

--------

16 052,60

7.

OSP Włodzienin

11 956,04

13 200,00

5 000,00

1 900,00

--------

32 056,04

8.

OSP Wódka

8 469,74

---------

5 000,00

810,00

--------

141279,74

9.

OSP Wysoka

8 272,85

---------

5 000,00

--------

2 000,00

15 272,85

149 221,69

41 804,00

48 650,00

12 118,34

25 045,00

276 839,03

Ogółem
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Przedszkolaki z życzeniami…
Wkroczyliśmy w Nowy Rok i czas świąteczny już za nami,
jednak dla przedszkolaków były to ważne chwile. Dzieci w tym
czasie poznawały tradycje Bożonarodzeniowe, śpiewały kolędy
i uczyły się ważnych rzeczy. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi z Domu Pomocy Społecznej w Branicach oraz z podopiecznymi i zespołem terapeutów terapii zajęciowej Specjalistycznego Szpitala w Branicach, na czele z cudowna Panią Anią
Dudziak, nasze przedszkolaki uczą się wrażliwości na drugiego
człowieka, a przede wszystkim szacunku do ludzi. Ludzi starych, często niedołężnych, schorowanych, mało sprawnych.
Okres świąteczny to dla dzieci wspaniały czas, mimo ich młodego wieku mogą się wiele nauczyć, szczególnie od innych, dać
coś od siebie, okazać innym swoją dobroć i czerpać z tego radość. Już od najmłodszych lat uczą się jakim być człowiekiem
dzięki ludziom, którzy ich otaczają i przekazują cenne lekcje. To
wszystko na pewno zaprocentuje w ich dalszym życiu.

Po raz kolejny gościliśmy Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Branicach. Dzieci miały okazję zobaczyć przepiękne
przedstawienie świąteczne które jak zawsze wszystkich poruszyło. Przedszkolaki z zafascynowaniem oglądały i wsłuchiwały
się w każde słowo. Było pięknie i wzruszająco. Dzieci, biorąc
przykład z naszych cudownych Przyjaciół również miały okazję,
aby w ten świąteczny czas obdarować innych czymś magicznym
i wyjątkowym. Z ogromną przyjemnością zaprezentowały swoje
przedstawienie Bożonarodzeniowe na spotkaniu opłatkowym
w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach, a dzień później występowali dla swoich ukochanych Rodziców.

Przedszkolaki ucząc się dzielić z potrzebującymi i okazywać
innym życzliwość, z wielką radością podarowały drobne upominki dzieciom z Domu Dziecka w Krasnym Polu. Nie zapomniały także o tym, iż w potrzebie są również zwierzęta, szczególnie zimą, więc znalazło się trochę smakołyków dla czworonożnych przyjaciół z Przytuliska w Głubczycach. Dzieci i ich
Rodzice byli mocno zaangażowani, ciesząc się że mogą podzielić się z innymi tym, co mają i sprawić radość.

Rozpoczynając Nowy Rok życzymy, aby każdy dzień był obfity w dobro i życzliwość, oraz aby ten rok był pełen miłości
i pokoju.
Paulina Lipa
nauczyciel Publicznego Przedszkola w Branicach
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Z Aniołkami kolędujemy Maleńkiemu...
szkola 21 stycznia, wszystkie Kochane Babcie i Kochanych
Dziadków .

Ten zimowy, grudniowy czas, to magiczny okres przygotowań
do najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. W tym świątecznym okresie przedszkole rozbrzmiewało kolędami, skrzyło się
światełkami i błyszczało kolorowymi bożonarodzeniowymi
ozdobami, wykonanymi przez dzieci. Na początku grudnia nasze przedszkole odwiedzili kolejni wyjątkowi goście, z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego,
wyprawiając nam wspaniałą muzyczną ucztę. Big Band „Gramy
na czarno” z gościnnym występem Dominiki Sozańskiej rozbudził nasze zmysły i wprowadził nas w niepowtarzalny, świąteczny klimat.

Wszystkie przedszkolaki w tym czasie, wytrwale przygotowywały się na próbach do jasełek, które zaprezentowały swoim
najbliższym, oraz zaproszonym gościom przed samymi świętami. Na początku swoje talenty wokalne i taneczne zaprezentowała najmłodsza grupa przedszkolna - Biedroneczki.

Zjawiskowe „Anielskie Jasełka” w wykonaniu starszaków
wprawiły wszystkich zgromadzonych gości w iście świąteczną
atmosferę. Przedstawienie było wyjątkowe, mali aktorzy we
wspaniałych strojach, prezentowali się doskonale, na tle bożonarodzeniowej dekoracji. Wszyscy ulegli magii, występów przedszkolaków. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem
wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Po zakończeniu jasełek i odczytaniu
fragmentu Pisma Świętego przez pana Wójta Sebastiana Bacę,
wszyscy podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Chociaż świąteczny czas szybko nam minął, to jasełkowe występy jeszcze się nie skończyły. Tuż po Nowym Roku dzieci
miały okazję zaprezentować jeszcze raz „Anielskie Jasełka”
pacjentom Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa
Natana w Branicach.
Na zakończenie przedszkolaki obdarowały wszystkich świątecznymi pierniczkami, które wykonano w naszym przedszkolu.
Styczeń dopiero się zaczął, ale przed nami już kolejne występy
i oczywiście serdecznie na nie zapraszamy do naszego przed-

Nauczycielka Przedszkola
Iwona Pączko

OFERTA ZATRUDNIENIA
Specjalistyczny Szpital im. ks. biskupa Józefa Nathana
w Branicach

ZATRUDNI KUCHARZA
Wymagane wykształcenie gastronomiczne.
Informacje na temat warunków zatrudnienia można uzyskać
w dziale kadr w budynku administracji Szpitala w Branicach
pokój 12, lub pod nr. tel. 77 4034307
Oferty można przesyłać również na adres e-mail:
sws.kadry@op.pl
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Branicach poleca

Sprostowanie
W grudniowym wydaniu Informatora Branickiego, w artykule
zatytułowanym „Kolędowanie w świątecznej atmosferze”
wkradł się błąd, w wyniku którego nieprawidłowo zostały wymienione osoby i organizacje biorące udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu tego wydarzenia.
Na początku artykułu napisaliśmy ...Koła Gospodyń Wiejskich
z Branic i Wysokiej serwowały jak zawsze doskonałe jedzenie
oraz różne ciepłe napoje (pierogów jak co roku zabrakło!!)...
Prawidłowy tekst powinien być następujący ....Koła Gospodyń
Wiejskich z Jakubowic i Wysokiej... To właśnie niezastąpione
i wyjątkowe te dwa koła Jakubowiczanki i Ale Babki są zawsze
z nami podczas wydarzeń w Zespole Pałacowym w Wysokiej.
A ich wyroby znikają w mig...

seria Światy Pilipiuka:
1. 2586 kroków, 2. Czerwona gorączka, 3. Rzeźnik drzew,
4. Aparatus, 5. Carska manierka, 6. Reputacja, 7. Litr ciekłego
ołowiu,
8. Wilcze leże,
9. Zły las
Każda z książek
to zbiór opowiadań, w których
autor umiejętnie
łączy fakty historyczne z fantazją.
Powstają z tego
bajeczne opowiadania, gdzie bohaterowie dotykają „nienazwanego”, gdzie rzeczywistość miesza się z fantastyką oraz przenikają się światy
i wymiary. Poznaj fascynującą podróż w głąb czasu i wyobraźni.
Andrzej Pilipiuk – niestrudzony tropiciel ciekawostek z lamusa. Homo literatus, który do pisania podchodzi z żelazną regułą
– pracuje planowo, codziennie, a kiedy poczuje zmęczenie fabułą, zabiera się za inny tytuł.
Pija herbatę. Ani wstrząśniętą, ani tym bardziej mieszaną.
Parzoną w samowarze.
Prawdziwa gratka dla fanów fantastyki!
(oprac. na pdst. książek Andrzeja Pilipiuka Aleksandra Lichosik)
Zachęcamy do zgłaszania propozycji zakupów książkowych.
W miarę naszych możliwości postaramy się spełnić oczekiwania
naszych czytelników.

Za błąd serdecznie przepraszamy!
Zarząd Fundacji Pałac Wysoka.

Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju
ognisk grypy ptaków A/H5N8/
Szanowni Państwo
W zawiązku z wystąpieniem na obszarze naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ informujemy, że:
wirus A/H5N8/, który wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego jest
wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi. W związku z tym, ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.
Należy jednak pamiętać, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy. Dlatego też należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby
mieć pewność uniknięcia ryzyka zakażenia wirusem grypy ptaków:
− stosuj się do zaleceń wydawanych lokalnie przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną,
− unikaj miejsc bytowania dzikiego ptactwa oraz ferm drobiu,
− nie dotykaj bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub wyglądających na chore ptaków,
− dokładnie myj ręce po każdorazowym kontakcie z jakimkolwiek ptactwem,
− spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja, które były poddane obróbce cieplnej w temperaturze powyżej 70˚C,
− dokładnie myj wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (talerze, noże, deski),
− pamiętaj, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
− nie dopuszczaj do kontaktu surowego mięsa drobiowego z innymi produktami żywnościowymi.

W przypadku znalezienia martwego ptactwa należy stosować się bezwzględnie do powyższych zasad oraz
powiadomić Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (bezpłatna infolinia 800 163 136) lub powiatowego lekarza weterynarii.
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