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II Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych „ Moja Szopka”

P

ierwsza

gwiazdka przed boŜonarodzeniowa
zaświeciła w Uciechowicach jeszcze w
listopadzie. JuŜ po
raz drugi odbyła się
tu Międzynarodowa
Wystawa Szopek
BoŜonarodzeniowych „Moja Szopka”. W międzynarodowym jury zasiedli:
Jiri Cvesper przedstawiciel światowej organizacji szopkarzy z Czech
jako przewodniczący i członkowie Irena Twardoch - dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach,
Zofia Krzykowska - z Muzeum w Rudzie Śląskiej,
ksiądz Piotr Sługocki, Mieczysław Lenard ze
Zgromadzenia Ojców Franciszkanów Mniejszych,
dyrektor Muzeum w Głubczycach Pani Dr Barbara
Piechaczek, Pani Teresa Jajdelska, Pani Zofia Humeniuk i Albert Wilczek.
Jak zapewne Państwo zauwaŜyli w jury nie zasiadła mająca pełne ręce roboty Pani Dyrektor Teresa
Grabowska. W trakcie wernisaŜu nikt z pracowników szkoły nie próŜnował, przez co czuło się, Ŝe
odbywa się tu coś co jest naprawdę wielkim wydarzeniem.
Yury miało trudne zadanie bo szopek było kilkaset. Ustalono następującą kolejność miejsc:

II miejsce Kevin i Nicole Zug Borki
Wielkie (246)
III miejsce Emilia Zyznawska Uciechowice (14)
III miejsce Klasa II SP w Kutnie (102)
III miejsce Uczniowie Kl. VI Brynica
(120)
III miejsce Jakub Jacków SP Uciechowice (121)
III miejsce Uczniowie SP w Pietrowicach Głubczyckich Kl. I-III
(237)
III miejsce Tereska Uhrova Czechy (270)
III miejsce
Natalia Lelonkiewicz
SP Humin (2)
III miejsce
Mateusz
ChorąŜy RóŜyca (53)
III miejsce
Michał, Marek, Artur
Augustyniakowie Borki
Wielkie

Przedszkola:
I miejsce Przedszkole w Wysokiej (103)
II miejsce Michał Gryga Przedszkole w Rzemieniu (138)
I miejsce Grupa 3,4 latków Przedszkole w Łubianach (115)
II miejsce Szymon Leński Uciechowice (229)
III miejsce Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Warmątowicach (87.)
Szkoły:
I miejsce Lubera Karolina, Całka Ewelina, Sypniewska śaneta, Barańska Natalia, Szurowska
Ewa (67),
I miejsce Emilia Zyznawska (223)
II miejsce Katarzyna i
Bartłomiej Banaszek
Stargard Szczeciński
(33)
II miejsce Milenia Krzyścin Brynica (117)

Szopka Rodzinna
I miejsce Jakub i Natalia Katanowscy Stargard Szczeciński (57)
I miejsce Rodzina Zyznawskich Uciechowice (203)
II miejsce Rodzina Sokołowskich z Radomska (145)
III miejsce Rodzina Szincel z Rakowa (66)
Dorośli
I miejsce Genowefa Bugla Roszków (82)
I miejsce Agnieszka Chudzik Rybnik (91)
II miejsce Klaudia Skwara Olesno (128)
II miejsce Lenka Bittnerova Czechy - Jerozolima (181)
III miejsce Szopka z Węgier (156)
III miejsce Jiri Cvesper Czechy (261)

Informator Branicki

3

Kalendarium śycia i

Dzieła
Na uroczystość przybyli i hołd biskupowi Nathanowi oddali: mieszkańcy Branic
z Wójtem Józefem Małkiem, dyrekcja
Szpitala z dyrektorem Nazimkiem, marszałek województwa Józef Szebesta,
wice marszałek Karol, poseł na Sejm RP
z Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla, radni gminni, powiatowi, wojewódzcy
- Barzyński, Zbigniew Ziółko. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia,
siostry zakonne, byli pracownicy, przedstawiciele załogi i wielu innych, których
niestety nie znam z nazwiska.
Z czeskiej Opavy przyjechał dyrektor
zaprzyjaźnionego szpitala psychiatrycznego a z Niemiec ksiądz prałat Wolfgang
Grochol - pełniący obecnie juŜ nie nadawaną funkcję wizytatora papieskiego.
Po mszy św. goście przeszli do
izby pamięci biskupa Jozefa Martina

K

u pamięci potomnym na murze przy wejściu do Wojewódzkiego Szpitala w Branicach umieszczonych zostało
sześć tablic. Upamiętniają one twórcę
Zakładów Leczenia i Opieki ks. biskupa
Józefa Nathana.
Uroczystość poświęcenia tablic poprzedziła msza święta odprawiona przez siedmiu kapłanów, którym przewodził biskup Paweł Stobrawa.
Po mszy dwukrotnie koncertował chór
Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta.
Nathana, by tu wysłuchać
referatu s. dr Teresy Cińcio
p.t. „śycie i dzieło biskupa.
Nathana”.
Tablice informują
przechodniów w trzech
językach. Sfinansował je
Europejski Fundusz na
rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt Samodzielnego
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Branicach
współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Uroczystość
odbyła się w wigilię urodzin b. Nathana.
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grudnia br odbyła się Sesja
Rady Gminy w Branicach. Zdominowały
ją dwa wątki. ZaprzysięŜenie nowo wybranego Wójta Gminy Pani Marii Krompiec i poŜegnanie dotychczasowego
Wójta Pana Józefa Małka. Mimo śnieŜnej pogody, słabo przejezdnych dróg na
sesję przybyli: Starosta Powiatu Głubczyckiego Pan Józef Kozina, poseł na
Sejm RP Pan Adam Krupa i burmistrz
Głubczyc Pan Krówka.
Nowy wójt wygłosił ekspose, które
przedstawiamy poniŜej.
Wysoka Rado, Szanowne Panie i
Panowie. Nazywam się Maria Krompiec
i jestem nowym Wójtem Gminy Branice.
Stoję tutaj dzisiaj przed Państwem – bo
tak zdecydowali wyborcy. Zaufanie jakim mnie obdarzyli mobilizuje mnie do
wytęŜonej i cięŜkiej pracy. Taką cięŜką
pracę deklarowałam wcześniej i deklaruję ją dzisiaj. Oświadczam, Ŝe zamierzam
zapewnić ciągłość władzy, a to oznacza
realizację rozpoczętych lub wysoko zaawansowanych w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
W ciągu tych 4 lat mojej przyszłej pracy
chciałabym dokonać zmian w zarządzaniu urzędem i jednostkami organizacyjnymi gminy, tak aby po 4 latach urząd i
jednostki były naprawdę przyjazne kaŜdemu. Nadałam juŜ temu projektowi taki
roboczy tytuł „ Urząd z ludzką twarzą”.
Moja deklaracja pracy bez Zastępcy jest
prawdziwa i aktualna . UwaŜam, Ŝe w
takiej małej gminie nie potrzeba zastępcy. Pracownicy są na tyle doświadczeni i
znają swój zakres obowiązków, Ŝe wystarczy ich odpowiednio wynagrodzić i
nimi pokierować . Zresztą zawsze uwaŜałam, Ŝe nie tylko szeregowi pracownicy ale i kierownicy oraz Wójt muszą
cięŜko pracować aby zasłuŜyć na swoje
wynagrodzenie.
Zamierzam wzmocnić i bardziej usamodzielnić nasze szkoły, dlatego teŜ planuję
likwidację ZOOKiS-u i przeniesienie
księgowości do szkół. Myślę, Ŝe ułatwi
to pracę dyrektorom, którzy nie będą
tracić czasu na bieganie z rachunkami do
gminy - tym bardziej, Ŝe jest to teŜ zgodne z zaleceniami RIO o prowadzeniu
odrębnych księgowości. Nadzór Gminy
dalej będzie realizowany poprzez wnikliwe badanie projektów organizacyjnych i
budŜetowych a oceny dokonywać będziemy na podstawie wyników egzaminacyjnych dzieci i młodzieŜy. Chciała-
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bym równieŜ aby nasze szkoły były
jednostkami realizującymi całość
spraw związanych z wychowaniem i
nauką dzieci i młodzieŜy, dlatego teŜ
zamierzam podporządkować przed-

Fundusz Sołecki. Do kaŜdej złotówki
przeznaczonej przez Samorząd Wsi na
poprawę infrastruktury - dodałoby się
taką samą kwotę z tego Funduszu. Pierwsze środki finansowe jakie mogłyby zasi-

szkola szkołom podstawowym o ile
przepisy prawa na to zezwolą i otrzymamy w tym zakresie pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Nie zamierzam szukać oszczędności w oświacie
poniewaŜ zdaję sobie sprawę, Ŝe to
właśnie te placówki (przy naszych
„martwych” świetlicach i braku jakiejkolwiek w nich działalności) są obok
LZS-ów jedynymi organizacjami, które
oprócz nauki wychodzą do naszych
dzieci i młodzieŜy z propozycjami zajęć poza szkolnych.
Chciałabym być dla naszych samorządów wiejskich partnerem, partnerem w
rozwiązywaniu ich problemów oraz
chciałabym zwiększyć ich odpowiedzialność w wydatkowaniu przyznanych im środków publicznych. W
związku z tym planuję w ramach budŜetu utworzyć Fundusz Wpierania
Inicjatyw Samorządów Wiejskich, który stanowiłby równowartość kwoty
przypisanej w budŜecie Gminy jako

lić ten Fundusz to; kwota ujęta w projekcie budŜetu gminy na 2011 jako wynagrodzenie Z-cy Wójta oraz kwota która
pozostanie po zmniejszeniu o 20 % dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
Resztę postaram się poszukać analizując
przyszłoroczny budŜet. JeŜeli nie będzie
to moŜliwe w 2011 roku to na pewno
stanie się to realne na rok 2012.
W zakresie inwestycji gminnych tak jak
juŜ mówiłam na wstępie - będę kontynuowała zadania zaplanowane przez mojego poprzednika – czyli budowę oczyszczalni ścieków w Branicach, budowę
placów zabaw w 10 miejscowościach,
rewitalizację budynku byłego Ŝłobka,
wykonanie kapitalnego remontu drogi
gminnej do Dzierzkowic czy teŜ remontu
świetlicy wiejskiej we Włodzieninie.
Zamierzam równieŜ zacząć projektowanie sieci kanalizacyjnej obejmującej Branice i ościenne miejscowości i rozpocząć
budowę jeszcze w tej kadencji począwszy od Branic. Chciałabym takŜe aby

Informator Branicki

5

E K S P O S E
dalej realizować zadania związane z remontami naszych świetlic. Myślę, Ŝe
zrealizuje się to w ramach prac przygotowujących te miejscowości do organizacji
doŜynek gminnych
lub moŜe i powiatowo-gminnych. Taki
sposób doinwestowania naszych wsi jest
przecieŜ praktykowany od lat w naszej
gminie i zdaje to egzamin. Chciałabym
przypomnieć Państwu, Ŝe z takiej formy dofinansowania
skorzystało juŜ kilka
miejscowości naszej
gminy. UwaŜam takie
działania za słuszne i
myślę, Ŝe będziemy to
dalej praktykować.
Postaram się znaleźć
sposób na dokonanie
remontu budynku
gminnego przy ulicy
Kościelnej w Branicach - moŜe jeszcze
raz spróbujemy zaprosić do siebie polskie
rodziny z terenu Rosji
- by w ten sposób skorzystać ze środków
rządowego programu pomocy repatriantom.
Będę się starała pozyskiwać na te inwestycje i inne projekty jak największe
środki zewnętrzne tak aby gmina ponosiła jak najmniejszy cięŜar finansowy przy
ich realizacji. Wiem, Ŝe muszę bardzo
szybko znaleźć nowego pracownika.
Myślę, Ŝe nie powinno być z tym problemu, choć moŜe nowy pracownik nie dorówna doświadczeniu poprzedniczce ale
za to będzie chętnie się uczył i pomagał
naszym samorządom wiejskim i stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków na
tzw: „ projekty miękkie”.
Zamierzam równieŜ wspierać działające
na terenie naszej gminy stowarzyszenia,
lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe, które w sposób aktywny chcą zmieniać oblicza swoich miejscowości. Dla takich działań powinno
być zapalone „zielone światło”, tym bardziej, Ŝe one nie oczekują od gminy duŜych pieniędzy na realizację swoich pomysłów. Myślę, Ŝe taka pomoc będzie
moŜliwa w ramach środków na realizację
programów profilaktycznych.
Podobnie jak to było dotąd, będę wspie-
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rała nasze jednostki OSP i LZS-y. Doskonale zdaję sobie sprawę, Ŝe to organizacje, które działają na terenach wiejskich „od zawsze” i zagospodarowują

i remontów. Pewnie to uda się tylko we
wsiach poza Branicami, we wsiach, które
przez lata niedoinwestowane będą Ŝywo
tym zainteresowane. Chciałabym wspól-

czas dzieciom i młodzieŜy, dostarczają
rozrywki mieszkańcom oraz słuŜą pomocą swojemu środowisku. Zwłaszcza
jeŜeli chodzi o nasze OSP - których
pomoc nie ogranicza się jedynie do
gaszenia poŜarów. Na pomoc straŜaków moŜemy liczyć przecieŜ zawsze.
Dla mieszkańców chciałabym być gospodarzem, który znajdzie dla nich
czas aby ich wysłuchać i spróbuje rozwiązać ich problemy. Na pewno będę
prowadzić i załatwiać sprawy krótko
ale konkretnie.
Chciałabym być równieŜ prawdziwym
gospodarzem naszej gminy i oświadczam, Ŝe będę walczyła, interesowała
się i wspierała wszelkie inicjatywy
zewnętrzne, które dotyczyć będą naszej
gminy. Myślę tu np. o remontach dróg
powiatowych i wojewódzkiej oraz budowie chodników przy tych drogach.
Aby zintensyfikować te działania zwłaszcza jeŜeli chodzi o budowę
chodników spróbuję w rozmowach z
zarządcami określonych dróg zaproponować porozumienie częściowego finansowania (ze środków Funduszu
Sołeckiego danej miejscowości) i
udziału społeczności lokalnych w pracach przygotowawczych do inwestycji

nie z włodarzami ościennych gmin i powiatu podjąć próbę rozwiązania problemu zakrzaczeń i wysokich „ wiecznych”
traw rosnących na poboczach i w rowach
tych dróg. Na początek zacznę od naszych dróg gminnych. Będę równieŜ
kontynuowała starania aby Gmina Głubczyce po swojej stronie wybudowała
swój odcinek drogi łączącej Lewice z
Głubczycami.
Te moje wszystkie plany i zamierzenia
będą uzaleŜnione od stanu naszych
finansów, dlatego teŜ swoje pierwsze
działania jako Wójta poświęcę badaniu i
analizie przyszłorocznego budŜetu, tak
abym mogła go przedstawiać i o nim
dyskutować z Radą Gminy juŜ od pierwszych dni miesiąca stycznia przyszłego
roku.
Współpracę z Radą Gminy wyobraŜam
sobie jako partnerską rozmowę i wymianę zdań – gdzie obie strony będą chciały
siebie wysłuchać i nie będą - juŜ od początku negatywnie nastawione do przedstawianych propozycji. Myślę, Ŝe dla
dobra naszej gminy będziemy działali
wspólnie, bez uprzedzeń i złej woli.
„...Zgodą - małe rzeczy wzrastają, niezgodą – choćby największe się rozpadają..”
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ZADANIA PLANOWANE
DO REALIZACJI PRZEZ
WÓJTA
GMINY BRANICE
NA LATA 2010-2014:
REORGANIZACJA I
USPRAWNIENIE PRACY ADMINISTRACJI
ORAZ POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY;
I.

1/ Zmiana organizacji Urzędu Gminy,
likwidacja struktury referatowej i powrót
do samodzielnych stanowisk pracy.
2/ Likwidacja ZOOKiS i przeniesienie
ksiegowości do szkół a pozostałych zadań do Urzędu Gminy.
3/ Przeniesienie ZBGK na parter budynku administracyjnego.
4/ Wyprowadzenie zakładu RTV z budynku i przekazanie tych pomieszczeń
dla ZBGK na archiwum oraz na pomieszczenie socjalne dla pracowników
fizycznych.
5/ Wprowadzenie zmian w organizacji
pracy pracowników, rozpoczęcie projektu „ Urząd z ludzką twarzą” .
6/ Zmiana sposobu redagowania Biuletynu Informacyjnego. Przekazanie tego
zadania dla wyznaczonego pracownika
Urzędu Gminy (zbieranie informacji),
Gminnej Biblioteki Publicznej ( redagowanie, korekta) i informatyków Urzędu
(przygotowanie Biuletynu do druku).
7/BieŜące informowanie mieszkańców o
stanie finansów gminy i o przyjętych do
realizacji zadań.
8/Zmiana organizacji pracy Ośrodka
Pomocy Społecznej w tym wprowadzenie pracy w terenie oraz rozszerzenia
pomocy o pomoc niematerialną.
9/ Powołanie nowych struktur organizac yj n yc h p lacó we k o ś wi a to wo wychowawczych. Podporządkowanie
organizacyjne przedszkoli szkołom podstawowym i utworzenie odrębnego gimnazjum.
II. INWESTYCJE:
1/ Kontynuowanie budowy oczyszczalni
ścieków i rozpoczęcie projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej dla Branic i ościennych miejscowości. Zadanie to moŜe być
rozpoczęte w tej kadencji od Branic. Analiza

6
pod kątem przejęcia oczyszczalni ścieków
wraz z siecią kanalizacyjną w Wysokiej od
ANR SP i przebudowy na przepompownię
oraz pozyskanie na ten cel środków finansowych od ANR .
2/ Wykonanie kapitalnych remontów dróg
gminnych w tym drogi do Dzierzkowic i
dróg wewnątrz naszych wsi.
3/ Wykonanie remontów świetlic.
4/ Budowę zaplanowanych juŜ wcześniej
10 placów zabaw.
Wszystkie te zadania chciałabym realizować przy pomocy środków zewnętrznych

W TROSCE
O NASZE DZIECI

5/ Prowadzenie i podjęcie działań w zakresie:
-budowy dalszego odcinka drogi z Lewic
do Zubrzyc po stronie Gminy Głubczyce,
-budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w Branicach,
-likwidacji zakrzaczeń i chwastów na poboczach i w rowach przy drogach publicznych,

Z inicjatywy
Rady
Rodziców
Katolickiego Przedszkola w Branicach
odbyła się Zabawa Andrzejkowa na
potrzeby tejŜe placówki.
Wszyscy dostrzegamy potrzeby naszych
dzieci i pragniemy spełniać ich
oczekiwania. ToteŜ podejmujemy róŜne
działania
umoŜliwające
realizację
naszych zamierzeń.
Naszym wsparciem jest grono rodziców
współdziałających z placówką. Dzięki
ich umiejętnościom organizacyjmym i
zaangaŜowaniem
zawsze
moŜemy
cieszyć się osiągnięciami. Wśród tych
osób są: P. Wi K Suliga, E.

III.

INNE:

1/ Utworzenie przy budŜecie gminy
Funduszu Wspierania Inicjatyw Samorządów Wiejskich (lub utworzenie rezerwy celowej) dofinansowującej inicjatywy skierowanie na poprawę infrastruktury i upiększanie wsi.
2/ Przekazanie WDK w Branicach do
zarządzania przez stowarzyszenie
„Braniczanki”.
3/ Wspieranie społeczności lokalnych
w tworzeniu stowarzyszeń i innych
grup lokalnego działania zmierzających
do uaktywnienia własnych środowisk
oraz rozpoczęcie w miejscowościach
Włodzienin i Lewice serii szkoleń w
zakresie agroturystyki i innych form
działania związanych z turystyką.
4/ Wspieranie i pomaganie samorządów wiejskich w pozyskiwaniu środków finansowych na tzw. „ projekty
miękkie”.
5/ Podjęcie rozmów dot. rozszerzenia
usług medycznych oferowanych przez
miejscowy PZOZ „Zdrowie Rodziny'.
6/ Podjęcie rozmów z młodzieŜą aby w
pracach i zarządzaniu gminą uwzględniać takŜe i ich potrzeby i propozycje.
7/ Podjęcie działań dot. umoŜliwienia
mieszkańcom powszechnej dostępności
do internetu z sieci telefonicznejdotyczy to południowej części gminy.
8/ Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i zakładów pracy w działaniach
ukierunkowanych na utrzymanie
miejsc pracy i poprawę Ŝycia mieszkańców.

Atłachowicz, K i M Bańkowscy, B.
Mikos, A. Gaczyńska, A. Pawlisz.
Zawsze otwarci, chętni i oddani
sprawom przedszkola. Nie brakuje teŜ
rodziców wspierających nas
w
róŜnych innych formach. W sposób
spontaniczny
reagują
na
róŜne
propozycje i potrzeby.
Serdecznie dziękujemy sponsorom,
którzy swoim wsparciem uświetnili
naszą imprezę.
Dyrekcja, personel i dzieci
Katolickiego Przedszkola w Branicach

D

ziękujemy za oddane na nas głosy
Michalina Pochwała,
Bronisława Kubik,
Helena Suzańska

Informator Branicki

W

szystkim, którzy oddali na mnie swoje
głosy w pierwszej
i drugiej turze wyborów serdecznie dziękuję.
Równocześnie proszę o przyjęcie moich gorących podziękowań za dwadzieścia lat współpracy.
Józef Małek

S

erdecznie dziękuję za obdarzenie mnie
zaufaniem i oddanie na mnie głosu w wyborach samorządowych dzięki, którym zostałam radną Rady Powiatu Głubczyckiego.
To wielki zaszczyt dla mnie być przedstawicielem naszej gminy w Radzie Powiatu. Mam
nadzieję sprostać oczekiwaniom.
Dziękuję.
Jolanta Brzeszczak

S

erdecznie dziękuję Państwu za oddanie na
mnie swojego głosu
w wyborach samorządowych.
Tadeusz Krupa

G

łosującym na mnie - serdecznie dziękuję
Jerzy Biesiadowski

„ DO EUROPY
KROKAMI PRZEDSZKOLAKA”
Realizacja projektu English Teaching ,którego koordynatorem jest Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej zbliŜa
się ku końcowi. Uczestnictwo w tym projekcie dało wielką szansę dla naszych dzieci, gdyŜ umoŜliwiły w jakiś
sposób w wyrównaniu szans na starcie. Wcześniej przedszkolaki z naszego przedszkola teŜ uczyły się języka angielskiego, ale rodzice musieli za to płacić. Nie wszystkich było na to stać , więc tworzyły sie podziały na tych
którzy chodzili na zajęcia z angielskiego i na tych którzy
nie mieli takich moŜliwości.
Właśnie dlatego przedszkole rozpoczęło współpracę z
Amerykańską Fundacją, której przedstawicielem w Polsce jest Nidzicka Fundacja Rozwoju. „ Do Europy krokami przedszkolaka” to program który ma na celu promocję
języka angielskiego wśród najmłodszych.
• Dostaliśmy ponad 11 000 zł na zakup ksiąŜek ,
pomocy naukowych, sprzętu do prowadzenia zajęć
oraz zatrudnienie nauczycieli.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie zabawy co
przynosi bardzo dobre efekty, są to zajęcia typowo konwersacyjne, nauka piosenek angielskich, rymowanek
przygotowywanie prostych inscenizacji w wersji angielskiej, gry i zabawy mające na celu przyswajanie i opano-
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dr Benedykt Pospiszyl

Motocyklem z Branic do Rzymu !
W dobie powszechnej motoryzacji opisany niŜej wyczyn nie
wzbudziłby takich emocji jak w latach trzydziestych XX wieku. Z małej miejscowości Branice dwóch braci postanowiło wyruszyć motocyklem do Rzymu. Głównym pomysłodawcą był Willi Possel, który prowadził w Branicach warsztat naprawy motorów i rowerów zlokalizowany za zakładem fryzjerskim swego ojca Theodora Possla (obecnie
posesja obok sklepu Biedronka). W wyprawie uczestniczył równieŜ
jego brat. Obaj fascynaci motoryzacji wyruszyli w swoją podróŜ we
wrześniu. Trasę do Rzymu pokonali przejeŜdŜając przez Szwajcarię.
Droga powrotna wiodła przez Węgry i Czechosłowację. Ich wyczyn
szeroko komentowany był w środowisku lokalnym. Zdjęcie wraz z
artykułem zamieszczono w prasie śląskiej. Starsi mieszkańcy Branic pamiętają jeszcze braci
Possel, bohaterów
tego artykułu. Jeden
z nich prowadził
zakład fryzjerski na
rogu skrzyŜowania
w
Branicach
(obecnie sklep Państwa
Gołuchowskich), a drugi przez
wiele lat pracował w
branickiej cegielni
jako mechanik. Obydwaj wyjechali do Niemiec w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wymienieni wyŜej bracia widnieją na pamiątkowym
zdjęciu przy swoim motocyklu.
wanie słownictwa. Opracowano wspólny program nauczania wzbogacono bazę edukacyjną w niezbędne pomoce w nauce języka angielskiego.
Jednym z posunięć juŜ w październiku 2010 w ramach projektu była
prezentacja umiejętności językowych podczas wykonywania piosenek i
wierszyków w języku angielskim.
W trakcie projektu realizowane jest wiele ciekawych konkursów oraz
zagadek związanych z
krajami anglojęzycznymi. Za udział w konkursach dzieci otrzymują
nagrody. Wzbogacono
bibliotekę nauczycieli
języka angielskiego,
przygotowano słowniczek dla dzieci dzięki
któremu mogą one
utrwalać poznane na zajęciach w przedszkolu słówka w domu z rodzicami, rodzeństwem i najbliŜszymi.
Podsumowaniem realizacji projektów jest przygotowanie inscenizacji
teatralnej BoŜonarodzeniowej, które zostaną wystawione dla dzieci
przedszkolnych , dzieci ze Szkoły Podstawowej w Branicach, rodziców
oraz zaproszonych gości 16.12.2010 r.
Realizacja programu „ Do Europy krokami przedszkolaka” to duŜe
wyzwanie, ogromna satysfakcja, nowe doświadczenie dla dzieci i kadry
przedszkola.
Marzena Barszczewska
Ewelina Jamrozik

Informator Branicki

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
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Pro memoriał

Odeszli
W listopadzie 2010r.:
Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki
zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych,
naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika
Praw Pacjenta.
Pamiętaj, Ŝe jako pacjent masz prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Świadczeń zdrowotnych
Informacji o swoim stanie zdrowia
Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
tajemnicy informacji związanych z leczeniem
WyraŜenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Poszanowania intymności i godności
Dokumentacji medycznej
Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Poszanowania Ŝycia prywatnego i rodzinnego
Opieki duszpasterskiej
Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
Bezpłatna infolinia: 800-190-590

(czynna pn. – pt. w godz. 9.00 21.00)
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia
oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Izydor Kuszarecki lat 85 z Branic,
Czesław Morawski lat 76 z Branic,
Bronisław Wojtuś lat 79 z Branic,
Władysław Grochalski lat 78 z Wiechowic,
Teresa Wilczek lat 80 z Jędrychowie,
Marian Tobiasiński lat 54 z Branic,
Helena Basiura lat 85 z Włodzienina,
Jan Konieczny lat 73 z Bliszczyc,
Michalina Jabłońska lat 84 z Boboluszek
Józefa Mańkiewicz lat 81 z Branic,
Anna Zapotoczna lat 89 z Włodzienina,
Józef Prosowski lat 71 z DPS Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Klaudia Głowacka - Jakubowice,
Oliwier Matoga - Branice,
Oskar Dutka - Branice,
Szymon Świderek - Jędrychowie,
Jakub Plutowski - Bliszczyce,
Hanna Piórkowska - Branice,
Irmina Kokoszka - Włodzienin Kolonia.

Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Wojciech Olender z Branic z
Martą Ferdzyn,
Damian Wojtuś z Jędrychowie z
Agatą Kaczmarek.
Wielu Szczęśliwych
lat śycia!
———————————–—
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7147
mieszkańców,
w tym 3686 kobiet
————————————
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