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Mały sukces Gminy Branice!!!
Zarząd Województwa Opolskiego rozdzielił 5 mln zł. dla samorządów gminnych na około 30 km dróg dojazdowych do
gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych! Dofinansowanie otrzymało 30 samorządów, wśród których na 8
miejscu znalazła się inwestycja w Gminie Branice - droga we
Włodzieninie, gdzie zostanie przebudowany prawie kilometr
drogi. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 145 350,00 zł. droga
o nawierzchni gruntowej oraz z brukowca i płyt betonowych zostanie przebudowana na drogę o nawierzchni asfaltowej. Dzięki
położeniu na uboczu miejscowości, po przebudowie droga będzie mogła pełnić dla mieszkańców również funkcje rekreacyjne, np. dla rolkarzy i rowerzystów…
Redakcja

Rewitalizacja gminnych tablic
informacyjnych i przystanków!
Gmina Branice rozpoczęła proces rewitalizacji gminnych tablic
informacyjnych. Nowo zakupione gabloty ogłoszeniowe zostały
zamontowane w miejscowościach: Bliszczyce, Branice,
Dzierżkowice, Gródczany, Jakubowice, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin i Wysoka. Do końca 2017 roku, zostaną wymienione tablice we wszystkich miejscowościach na terenie naszej gminy.

Część z nich już została pomalowana, a 3 ostatnie zostaną odświeżone w najbliższym czasie. Wiaty przenośne, które ze
względów bezpieczeństwa, nie nadają się już do użytkowania,
będą rozebrane, a w ich miejsce zamontowane zostaną nowe
wiaty z charakterystycznym dla naszej gminy layoutem graficznym.
Renowacji zostały również poddane przystanki gminne. Wszystkie murowane wiaty przystankowe będą w jednolitych kolorach.

Redakcja

Harmonogram wywozu odpadów
w Twoim smarfonie!
Od kwietnia mieszkańcy gminy mogą ściągnąć na telefon mobilną aplikację Eco Harmonogram. Program jest darmowy dla jej użytkowników i ma za zadanie powiadamianie
o zbliżającym się terminie wywozu odpadów komunalnych. Ponadto w aplikacji znajduje się całoroczny harmonogram wywozów i terminy płatności. W usłudze elektronicznej
odnajdziemy również informacje o właściwym sortowaniu śmieci a także informacje
o tym, jaki wpływ na środowisko ma niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Administratorzy mają możliwość wysyłania do mieszkańców, którzy pobiorą aplikacje, wiadomości o zmianie terminów wywozów.
Aby skorzystać z aplikacji należy wykonać trzy kroki:
1. wyszukać w sklepie z aplikacjami Eco harmonogram;
2. pobrać aplikację na smatfona;
3. wpisać adres zamieszkania.
Aplikacja umożliwia dostosowanie terminów oraz godzin powiadomień do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.
Zapraszamy do pobierania i korzystania z aplikacji oraz do zgłaszania ewentualnych
uwag.
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE NAGRODY
DLA UCZNIÓW ZA WYBITNE OSIĄGNIECIA!
W kwietniu 2016 r. Rada Gminy Branice w drodze uchwały przyjęła

„Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia”,
w związku z czym niniejszym zapraszamy do składania wniosków.
Nagroda przyznana zostanie za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 i mogą się o nią ubiegać uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie Gminy Branice. Wniosek o przyznanie nagrody mogą złożyć:
1) Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców szkół.
2) Zarządy organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalno – oświatowych działających na terenie Gminy Branice.
3) Rodzice dziecka.
Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w następujących kategoriach:
1) nauka.
2) kultura.
3) sport.
4) inne dokonania wyróżniające ucznia.
Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata.
2) uzasadnienie wniosku podpisane przez osoby lub podmioty uprawnione.
3) kserokopie dyplomów lub innych dokumentów zawierających osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.
Pełny „Regulamin nagradzania uczniów Gminy Branice za wybitne osiągnięcia” znajduje się na stronie internetowej Gminy Branice lub można go pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminny Branice w pok. nr 28.
Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia za wybitne osiągnięcia” w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2016 r.
Wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do 30 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca
Stowarzyszenie Edukacyjne
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej
zd. Oberländer.
48-140 Branice, ul. Szpitalna 2

K o n k u r s
NA STYPENDIUM
Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Branicach i wybierasz się do gimnazjum
a potem do liceum zapoznaj się z Regulaminem Stypendium
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer.
Jeżeli spełniasz kryteria tego Regulaminu weź od wychowawcy Twojej klasy komplet dokumentów i po ich wypełnieniu złóż u pani Teresy Mańkiewicz-Czyszczoń wraz z pisemną pracą (wymaganą w Regulaminie).
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 17 czerwca (piątek) 2016 roku. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty w miesiącu czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego, a jego wynik podany do publicznej wiadomości.
Konkurs rozstrzygnie Rada Stypendialna w składzie:
1.
2.
3.
4.

Antoni Junosza-Szaniawski – Przewodniczący.
Ewa Junosza-Szaniawska – przedstawiciel Rodziny fundatorów.
Teresa Mańkiewicz-Czyszczoń – przedstawiciel Szkoły.
Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
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XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Branicach
Członkowie prezydium Ks. Marek Wcisło, Jerzy Tytko, Tadeusz Szumlewicz, Krystian Jamrozik.
Członkowie Zarządu Wiesław Cykowski, Artur Gramatyka,
Andrzej Herbut, Dawid Jeziorski, Maria Krompiec, Jacek Kubik, Tadeusz Marcinków, Józef Nawacki, Józef Orłowski s. Kazimierza, Dariusz Wiewiórka.
Zjazd dokonał także wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału
Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:
Przewodniczący - Ryszard Podgórski,
Wiceprzewodniczący - Stanisław Moryl,
Sekretarz - Grażyna Wawrów.
Ponadto dokonano wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu przyszłego Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Głubczycach
Delegaci: Sebastian Baca, Tadeusz Sega, Leszek Szelepa, Ks.
Marek Wcisło, Jerzy Tytko, Tadeusz Szumlewicz, Artur Gramatyka, Wiesław Cykowski, Krystian Jamrozik.
Przedstawiciele: Sebastian Baca, Tadeusz Sęga, Ks. Marek
Wcisło, Wiesław Cykowski.
Miłym zakończeniem było wręczenie Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, za włożony duży wkład pracy na rzecz
ochrony przeciwpożarowej dla Druhny Marii Krompiec oraz
Druha Artura Gramatyka.

W dniu 16 kwietnia br. w świetlicy WDK w Branicach odbył
się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Branicach. W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Branice zrzeszonych
w Oddziele Gminnym Związku oraz członkowie ustępujących
władz i zaproszeni goście: Sebastian Baca - Wójt Gminy Branice, Józef Kozina - Starosta Powiatu Głubczyckiego, kpt. Krzysztof Wiciak - przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach, Marian Fuczek - Przewodniczący Rady Gminy Branice, Teresa Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach.

Zjazd otworzyła i powitała gości Prezes ustępującego Zarządu
druhna Maria Krompiec. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano
druha Józefa Orłowskiego s. Henryka, a sekretarzem Danutę
Walecką. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd
i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.

Nowo wybrany (na pięcioletnią kadencję) Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Branicach, na pierwszym posiedzeniu
ukonstytuował się w następującym składzie:
Prezes - Sebastian Baca,
Wiceprezes -Tadeusz Sęga,
Komendant Gminny - Józef Orłowski s. Henryka,
Sekretarz - Danuta Walecka,
Skarbnik - Leszek Szelepa.
Odznaczenia wręczył Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, który również pełni funkcje: Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Opolu i zarazem Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego tego związku w Głubczycach
w asyście Sebastiana Bacy - Wójta Gminy Branice.
Zjazd został zakończony obiadem przygotowanym przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Braniczanki za co dziękujemy.
Danuta Walecka
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Przysięga Kadetów w Dzbańcach-Osiedle
1 maja, w Dzbańcach-Osiedle miała miejsce
uroczysta przysięga grupy 15 Kadetów zorganizowanej i wyszkolonej przez Gminne Koło
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Branicach. Na placu przed miejscowym kościołem zgromadzili się ustawieni w dwuszeregu
kadeci, ich rodziny oraz zaproszeni goście,
wśród których obecni byli: przedstawiciel wojewody opolskiego, radni Sejmiku Województwa Opolskiego Leszek Antoszczyszyn i Zbigniew Ziółko, radni Rady Gminy Branice, płk
Henryk Budzyński członek prezydium Zarządu Głównego ZZWP w Warszawie, ppłk Janusz Wesołowski Wojskowy Komendant
Uzupełnień z Kędzierzyna Koźla, członkowie
grupy historycznej przy Muzeum Militarnym
10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, druh
Tadeusz Sęga - komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wódce, mjr Arkadiusz Kuros prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza
Opawskiego, przedstawiciele nadleśnictwa
Prudnik oraz młodzież.
Uroczystość rozpoczęła się od odmówienia
modlitwy do Matki Bożej Patronki Żołnierza
Polskiego. Po modlitwie dowódca grupy kadetów ppłk Romuald Idzikowski złożył prezesowi koła meldunek o gotowości do złożenia
przysięgi. Przy dźwiękach hymnu państwowego poczet flagowy pod dowództwem chorążego Kawalerii Ochotniczej – Roberta Galary
wciągnął flagę państwową na maszt.

wojskowej złożyli Kadeci: Przemysław Sęga,
Jakub Leszczyński, Grzegorz Kręt, Sebastian
Pikuła, Tymoteusz Isański, Wiktor Pawluś,
Szymon Kraszewski, Jakub Gliński, Mateusz
Hołda, Krzysztof Górecki, Krystian Poleszczuk, Dominik Sęga oraz trzy Kadetki Patrycja Czarna, Dominika Twardowska, Dagmara
Walerianczyk.

loma wątkami patriotycznymi wygłosił ks.
Michał Pieńkowski, proboszcz parafii pw. Św.
Tekli w Wódce.
Pomysł zorganizowania grupy kadetów zrodził się przed rokiem w trakcie zebrania gminnego koła ZŻWP. Mł. chor. Isański zaproponował ks. Michałowi Pieńkowskiemu podjęcie

Po przysiędze wszyscy udali się do kościoła,
w którym odprawione zostało nabożeństwo
w intencji Kadetów. Wspaniałą homilię z wie-

wspólnych działań mających na celu m. in.
odciągnięcie młodzieży od komputerów. Idea
ta trafiła na podatny grunt. Ks. Pieńkowski dla
jej propagowania wykorzystywał lekcje religii
w szkołach. Pomógł rodzicom wyposażyć
i jednolicie umundurować Kadetów. Nic więc
dziwnego że podczas przysięgi młodzi ludzie
sprawiali doskonałe wrażenie.
Szkolenie kadetów odbywało się na terenie
Parku Historycznego we Włodzieninie, wg
„Programu Szkolenia Kadetów”. opracowanego na podstawie zatwierdzonego przez MON
„Minimum Szkoleniowego” Instruktorami
szkolącymi Kadetów byli członkowie miejscowego koła ZŻWP. Szkolenie ruszyło
z miejsca i prawie po roku kadeci mogli złożyć przysięgę.
Była to bardzo podniosła i wzruszająca uroczystość, kształtująca postawy patriotyczne
oraz szacunek do munduru polskiego żołnierza.
ppłk Romuald Idzikowski
Foto: Andrzej Jeziorowski

Chor. Galara wystąpił w przepięknym mundurze kawaleryjskim w barwach 9 Pułku Ułanów
Małopolskich Na komendę prowadzącego
uroczystość, przed front szyku kadetów wystąpił poczet sztandarowy ze sztandarem Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP w Opolu, na który kadeci złożyli przysięgę:
Ja Kadet Przysięgam.
Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Bronić niepodległości i granic.
Stać na straży konstytucji.
Strzec honoru Kadeta Polskiego.
Sztandaru polskiego bronić
Za sprawę mojej ojczyzny
W potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.
Tekst przysięgi, wzorowanej na przysiędze
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W szkole bywa też wesoło!
„Na wesoło”- tak brzmiało tegoroczne hasło XIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Branicach.
Chociaż konkurs nasz ma już trzynaście
lat, wciąż budzi wiele emocji. Być może
dzieje się tak dlatego, że każdego roku odbywa się pod innym hasłem. Dzięki temu
uczniowie mają okazję poznać różnorodne
utwory poezji dla dzieci. Możliwe jest też, że
jest to jedna z niewielu imprez szkolnych,
gdzie tak wiele dzieci ma okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, a nierzadko i aktorskie.
Tematyka bieżącego roku dawała naszym
młodym wykonawcom wiele możliwości.
Publiczność zgromadzona w szkolnej hali

sportowej świetnie bawiła się słuchając
utworów klasyków, jak również mniej znanych twórców współczesnych. Uczniowie,
przygotowując repertuar, zadbali o to, by zaskoczyć słuchaczy
W finale szkolnym zaprezentowało się
28 uczestników, podzielonych na dwie kate-

gorie wiekowe. Wszyscy młodzi wykonawcy
pięknie się zaprezentowali i naprawdę trudno
było wyłonić spośród nich zwycięzców.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Kawulok, drugie- Marika
Pawluś, a trzecie Martyna Zakowicz.
W kategorii tej zostały przyznane trzy wyróżnienia. Otrzymały je Malina Baca, Patrycja Hawron oraz Weronika Kubik.
W starszej grupie wiekowej najlepszym recytatorem okazał się Filip Bywalec. Drugie
miejsce zajęła Karolina Burakiewicz,
a trzecie Blanka Bańkowska. W tej kategorii wiekowej również przyznano wyróżnienia, które otrzymali Dominika Pączko oraz
Michał Pączko.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani drobnymi upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami.
Teresa Czyszczoń
pomysłodawca i główny
organizator konkursu

Program profilaktyczny pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę"
22 IV 2016r. podsumowaliśmy w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym
w Branicach program profilaktyczny pt. ,,Nie pal przy mnie proszę".
Pani wicedyrektor Aneta Pelc wręczyła uczniom nagrody książkowe
i dyplomy. Nauczycielki kl. I-III Szkoły Podstawowej przeprowadziły zajęcia i pogadanki z uczniami na temat szkodliwości biernego palenia. Uczniowie wykonali plakaty na podany temat. Komisja pod
przewodnictwem pani Bogumiły Cykowskiej oceniła prace w dwóch

kategoriach: praca grupowa i indywidualna. W kategorii prac grupowych I miejsce zajęły Zuzia Atłachowicz i Malina Baca, II miejsce
Gloria Staszczyszyn, Zuzia Suzańska i Przemek Modzelewski oraz
Marta Zdziebło, Julia Zacka, Maja Kukuczka i Amelka Kogut. III
miejsce Nicola Literska i Wojciech Wiater. W kategorii prac indywidualnych I miejsce zajęła Daria Wiewiórka, II miejsce Martyna Moskała i Mateusz Malisz, III miejsce Kacper Morawski i Klaudia Pieszak. Serdecznie dziękujemy panu Wójtowi i pracownikom Urzędu
Gminy w Branicach za otrzymane nagrody książkowe. Myślę, że
program ten pogłębił wiedzę i świadomość dzieci na temat szkodliwości biernego palenia.

Koordynator programu
Małgorzata Podkówka
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Turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"
W sobotę 23 kwietnia w naszej szkole zorganizowany został
powiatowy turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Patronem tego turnieju jest Polski Związek Motorowy w Opolu przy
współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jak
i Wojewódzkiej Komendy Policji.
Turniej rozpoczął się punktualnie o godzinie 10.00 oficjalnym
otwarciem przez Panią Dyrektor ZGS Zenobię Majewską.
W pierwszej kolejności zawodnicy zajęli się rozwiązywaniem
testów z przepisów ruchu drogowego, który trwał 25 minut + 15
minut test dotyczący skrzyżowań.
Porządku na sali pilnował Policjant Ruchu Drogowego z Głubczyc.
Kolejny etap turnieju to tor przeszkód, który znajdował się na
boisku szkolnym.
Liczeniem punktów zajęli się Panowie: Roman Kowalczyk
(Włodzienin) i Adam Ratuś (Baborów).
Pierwsze miejsce w kategorii Gimnazjum zajęły Branice,
a w kategorii Szkoły Podstawowej - Włodzienin.
Obie drużyny jadą na finał wojewódzki 24 maja do Krośnicy.
Nasi zwycięzcy zawodnicy z Gimnazjum Branice to: Jesika
Smolarczyk, Michał Wawrów i Jan Proskurnicki, opiekun
P. Maciej Nowak oraz SP Włodzienin: Jakub Kowalczyk, Piotr
Mosiądz, Julia Andrejczuk i Katarzyna Żakowska, opiekun
P. Roman Kowalczyk.
Humory i pogoda dopisała.
Maciej Nowak
organizator Turnieju

V Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
„Na Płaskowyżu Głubczyckim”
z głubczyckim ośrodkiem. Konkurs skierowany jest do uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych. Do udziału w konkursie przystępują 3-osobowe zespoły uczniów.
Uczniowie rozwiązywali test, przeprowadzili doświadczenie
oraz przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą walorów
przyrodniczych lasu głubczyckiego. Poziom wykonanych zadań
był bardzo wyrównany i o zwycięstwie zadecydowały niewielkie
punktowe różnice.
Finaliści tegorocznego konkursu:
Zespół Szkół w Lisięcicach (38 pkt. / 90 %).
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie (33pkt. /78,5%)
Zespół szkół –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pietrowicach (31 pkt./73%)
Serdeczne gratulacje !

Już po raz piąty – 9 maja br. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie odbył się międzyprzedmiotowy konkurs na
„Płaskowyżu Głubczyckim”. Organizatorami i pomysłodawcami
tego przedsięwzięcia są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej we
Włodzieninie. Konkurs odbywa się pod patronatem Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej,
matematycznej i informatycznej, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, podnoszenie poziomu
zainteresowania uczniów problemami środowiska przyrodniczego
naszego regionu. Tegorocznym motywem przewodnim był Obszar Chronionego Krajobrazu – Las Głubczycki.
W piątej edycji konkursu wzięły udział 3 szkoły powiatu głubczyckiego. Mniejsza frekwencja wynikła ze zmian organizacyjnych związanych z odejściem niektórych gmin od współpracy

Bożena Lewandowska
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie
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Dzień Zwycięstwa w uciechowickiej szkole
kowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach oraz rodzice. Program artystyczny przedstawiał losy żołnierza polskiego od chwili wybuchu wojny do jej zakończenia.
W czasie akademii wręczono także złote medale dla członków
Koła Powiatowo–Gminnego ZŻWP w Branicach, a medal pamiątkowy za szczególne zasługi w krzewieniu patriotyzmu od Zarządu Głównego ZŻWP otrzymała nasza Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum. Uczniom największą radość sprawił sprzęt militarny wystawiony przez Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza

6 maja 2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej oraz 35 rocznica powstania Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:
kombatanci Helena Kunc i Jan Rzeszuciński, wójt Gminy Branice
Sebastian Baca, wiceprezes ZW ZŻWP w Opolu płk Marek
Kwiatkowski, członek Zarządu Wojewódzkiego ZW ZŻWP płk
Józef Magiera, pracownik WKU Kędzierzyn- Koźle Wojciech
Kraszewski, prezes Stowarzyszenia Koła Powiatowo–Gminnego
ZŻWP w Branicach mł. chor. Krystian Isański z członkami koła,
prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
Arkadiusz Korus, rotmistrz Romuald Moczydłowski w Barwach
IX Pułku Ułanów Małopolskich, Marek Szyhyński z grupą rekonstukcyjną Park Historii we Włodzieninie, przewodniczący Rady
Gminy Marian Fuczek, radny Gminy Paweł Kopeczek, dyrektor
przedszkola w Branicach Marzena Barszczewska, sołtyski: panie
Elżbieta Święs z Jabłonki i Krystyna Lubczyk z Turkowa, człon-

Opawskiego oraz Park Historii we Włodzieninie, którym wszyscy
chętni mogli pojeździć.
Teresa Grabowska

Obchody Światowego Dnia Książki w szkole w Uciechowicach
„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie
w przeciwnościach.” Cycerotymi, tymi słowami Pani Dyrektor
Teresa Grabowska przywitała zgromadzonych uczniów i gości na
apelu z okazji Światowego Dnia Książki Praw Autorskich, który
obchodzony jest w większości krajów od 1996 roku. W Polsce
dzień ten obchodzimy od 2007 roku. Podobnie jak we wszystkich
krajach, jest on okazją do prezentacji książki, spotkań z twórcami,
wieczorów autorskich, wystaw i zabaw organizowanych przez
szkoły, a także obdarowywania się książkami i czerwonymi różami.
Na zaproszenie Dyrekcji
i dzieci z naszej szkoły zawitał
do nas Pan Wójt Sebastian Baca, który zainaugurował Rok
Sienkiewiczowski czytając Quo vadis. Następnie „pałeczkę”
przejęli nauczyciele. Aby tradycji stało sie zadość, każdy
uczestnik będący na spotkaniu
i odwiedzający szkołę otrzymał książkę biograficzną Henryk Sienkiewicz oraz różę.
Wokół szkoły zawisły cytaty
o książkach, które można było
zerwać i zachować w pamięci.
Cytując za Wisławą Szymborską „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa , jaką ludzkość wymyśliła” więc czytajmy.
Katarzyna Leszczyńska
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Sukcesy branickich artystów
ka Sozańska, Dominik Wąsik, Zuzia Wieczosek oraz dwoje licealistów Emilia Gospodarczyk i Szymon Misiurka. Byliśmy liczną

22 kwietnia 2016r., w piątek, odbył się XVI Festiwal Kultury
Powiatowej w Kietrzu. Rozpoczął się Konkursem Piosenki.
W konkursie brali udział uczniowie naszego Powiatu, a także
i my uczniowie Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Branicach.
Ze Szkoły Podstawowej wystąpił zespół ZYGZAK uczniowie
klasy II: Julia Lisiak, Nicole Skrzeczkowska, Milena Tokarz, Zuzia Zając, Paulina Jamrozik, Patrycja Hawron, Marika Pawluś,
Gloria Staszczyszyn, Zuzia Suzańska. Zespół WESOŁE NUTKI
- uczniowie klasy IV i V: Jessica Wacławik, Paulina Łajdziak,
Aleksandra Zając, Monika Miler, Zuzia Proskurnicka, Daniel
Herbut i Filip Pelc oraz zespół UCZNIAKI z klasy VI w skła-

grupą. Śpiewaliśmy w zespołach i indywidualnie. Piosenki były
dynamiczne, wesołe i o różnej tematyce. Każdy z występujących
dał z siebie wszystko. Soliści śpiewali piosenki w języku polskim
i angielskim. Wiele godzin poświęcili, aby przygotować się do
konkursu i świetnie sobie poradzili. I miejsce zdobył zespół
SZAG, II miejsce Wiktoria Margiel (w piosence angielskiej),
III miejsce Amelia Lipa i Julia Morawiec oraz III miejsce
Dominik Wąsik z Gimnazjum. Organizatorzy zadbali, aby każde dziecko otrzymało dyplom za udział oraz małą nagrodę pocieszenia. Wystąpimy także na Gali podsumowującej XVI Festiwal
Kultury Powiatowej, która odbędzie się 22 maja 2016r w Kietrzu.
Cieszymy się ogromnie i z niecierpliwością czekamy na ten
dzień.

dzie: Dominika Pączko, Mirela Telega, Oliwia Szatko, Amelia
Lipa, Zuzia Blicharz, Wiktoria Margiel Julia Morawiec, Kacper
Balicz i Szymon Suliga. Gimnazjum reprezentował zespół
SZAG: Oliwia Bedryj, Wiktoria Gornig, Dawid Herbut, Domini-

Wielki sukces
Natalii Gospodarczyk
Natalia Gospodarczyk,
mieszkanka
Włodzienina, uczennica klasy II c Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, w dniu 19
marca 2016 r. w Poznaniu,
osiągnęła
wielki sukces, zdobywając tytuł laureata w centralnym
etapie XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (II miejsce w kraju!) ! Po wygraniu szkolnego etapu kolejny odbył się w Jeleniej Górze dnia 11
stycznia 2016 r. Zakończył się on czwartym miejscem premiowanym kwalifikacją do finałowego etapu, w którym
mieszkanka naszej gminy zdobyła drugie miejsce, wyprzedzając sześćdziesięciu uczestników. Dzięki temu otrzymała
od prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaproszenie do podjęcia studiów w tej najstarszej polskiej
uczelni. Rzadko zdarza się, aby mieszkaniec naszej gminy
osiągnął taki sukces. Opiekunem uczennicy jest nauczyciel
biologii prof. Teresa Liberska!
Gratulujemy bardzo Natalii i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

Jadwiga Misiurka

A w „Ziarenku” ...
W kwietniowe popołudnie w budynku w Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Placówce opiekuńczo-wychowawczej rozpoczęłyśmy cykl spotkań z panią Barbarą Kraśnicką – psychologiem. Na
warsztatach: wychowanie od A do Z, tym razem został poruszony temat
„Sztuka Przegrywania”. Mogłyśmy obejrzeć prezentację zgłębiając wyżej wymieniony temat, podzielić się własnym doświadczeniem i w małych grupach przepracować określone sytuacje, w których kształtowałyśmy umiejętność mądrego towarzyszenia naszym dzieciom i wychowankom w sytuacjach, w których nie są pierwsze. Ważną rolą wychowawczą rodzica jest mądre chwalenie dziecka, uczenie przegrywania, zrezygnowanie z porównań z innymi, bycie podporą w momentach
w których ponosi porażkę. Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że budowanie poczucia wartości naszych dzieci, czyli wydobywania ich zdolności i talentów, powoduje że czują się one przyjęte, zaakceptowane i bezpieczne, a to ułatwia im przeżywanie doświadczeń, w których nie zdobywają pierwszego miejsca i nie są najlepsze, jednocześnie ucząc że
każdy człowiek ma swoje mocne i słabe strony i że nie musi być we
wszystkim najlepszy.
Kolejne spotkanie
przed nami już 23
maja, na którym
chcemy zatrzymać
się w temacie:
„Rozsądne stawianie granic dziecku”.
Zapraszamy
s. M. Agnieszka
Plasło
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Z Wami osiągniemy wszystko ...
ne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
Nasze przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ,,Światowy dzień ziemi”- ,,Jeśli świat będzie czysty – zdrowa
będzie żywność, powietrze, woda”.
Nie mogliśmy również zapomnieć o naszych Strażakach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach. Z okazji ich święta przedszkolaki złożyły im życzenia- niech Święty Florian ma Was w opiece.

„Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko
Według jakiegoś wzoru czy ideału, ale ktoś
Kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje Możliwości”.
Pobyt w przedszkolu ma bardzo korzystny wpływ na rozwój
dziecka. Dzięki doświadczeniom zdobytym w przedszkolnych grupach, szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna.
Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając
dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z otaczającą je rzeczywistością, co z kolei wzbudza chęć poznania świata, wzmacnia
umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania
się z nim.

Radosne rytmy dopływały do naszych uszu, nogi same rwały się
do tańca. Tego dnia wszyscy tanecznym krokiem spotkaliśmy się
w jednej sali i obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca w naszym przedszkolu. Jak przystało na dyskotekę, nie zabrakło również
migających świateł. Wszyscy się świetnie bawili i nie mogą się doczekać następnej.
Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie pt.: ,,Nasze ekologiczne przedszkole”. Liczba głosów, które oddaliście przekroczyła
nasze oczekiwania i razem osiągnęliśmy bardzo dużo. Serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie i za oddane głosy- z Wami osiągniemy wszystko.
Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby
każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność
twórczą.
Marzena Barszczewska
Karolina Kukuczka

Przedszkole od wielu lat organizuje wspólne przedsięwzięcia
z Domem Pomocy Społecznej w Branicach. Mieszkańcy wraz ze
swoimi opiekunami przychodzą do nas z różnymi przedstawieniami, a także i nasze przedszkolaki nie zapominają o Nich i prezentują swoje zdolności i umiejętności. Dzieci w taki sposób uczą się
szacunku do starszych osób i wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka, a w zamian otrzymują szczery i bezcenny uśmiech.
W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym wzięliśmy
udział z okazji Świąt Wielkanocnych w szukaniu paczki - prezentu
od zajączka organizowanym przez Księdza Proboszcza Jarosława
Dąbrowskiego.
Z okazji Świąt, dzieci przygotowują upominki i obdarowują nimi
mieszkańców naszej Gminy.
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej
i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać
potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytyw-

Publiczne Przedszkole w Branicach

Biało - Czerwony Dzień
– Czyli Dzień Flagi w Naszym Przedszkolu
ność odśpiewać hymn, po czym rozpoczął się Quiz ,,Kocham Cię
Polsko”. Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce pytania quizu okazały się dziecinnie proste. Dzieci podzielone na dwie

„Barwy ojczyste”
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.
Troska o Ojczyznę, przywiązanie do swojej Ojczyzny i narodu,
umiłowanie oraz pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka
– to nic innego jak patriotyzm. To także solidaryzowanie się z własnym narodem i społecznością na dobre i na złe. Mając na uwadze
świadomość tego, że uczucia miłości i przywiązania do danego kraju kształtują się już w dzieciństwie, obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zaczęliśmy świętować już w piątek 29 kwietnia.
Wszystkie dzieci tego dnia przyszły do przedszkola ubrane w barwy narodowe. Zebraliśmy się na dużej Sali, aby wspólnie na bacz-
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drużyny znakomicie i z wielką przyjemnością odpowiedziały bezbłędnie na wszystkie przygotowane pytania, w związku z czym
ogłoszono REMIS. Sprawiedliwy wynik uczciliśmy wspólną fotografią oraz odśpiewaniem radosnej piosenki ,,Kocham Cię Polsko”.

okazał się genialnym źródłem wiedzy. Następnie korzystając ze słonecznej pogody wszystkie grupy wyruszyły na spacer, dzieci niosły
flagi i wstążeczki biało – czerwone, śpiewając piosenkę: ,, Polska
Biało – Czerwoni, Polska Biało - Czerwoni…”. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na uświadomienie dzieciom znaczenia symboli
narodowych oraz zaszczepienia ducha patriotyzmu. Cieszymy się,
że wiele z nich wzięło aktywny udział w tej wypełnionej zabawą
lekcji patriotyzmu.
Danuta Krupa

W nagrodę za konkursowe zmagania dzieci otrzymały biało - czerwony deser i ciasteczka, a także zostały zaproszone na film pt.
,,Polak Mały!”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały niesamowity, krótki animowany filmik przygotowany przez IPN, który

„Kartka z przedszkolnego kalendarza….”
Pierwszego kwietnia obchodziliśmy Prima Aprilis, czyli wszystko
na opak, był to dzień pełen żartów, śmiechu oraz świetnej zabawy.
Dużo radości sprawiła dzieciom praca plastyczna – malowanie nogami. Zrobiliśmy też barwny wernisaż na naszym korytarzu, mnóstwo śmiechu dostarczyła zabawa balonami – workami, a najlepsze
były cukierki – marchewki! Cały dzień obfitował w dobrą zabawę,
a uśmiech gościł na twarzach wszystkich dzieci.
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia,
w tym roku jego hasło brzmi: „Pokonaj cukrzycę". Właśnie tego
dnia mają swoje święto wszyscy pracownicy Służby Zdrowia.
Chcąc uprzyjemnić pracę tym osobom, nasze małe przedszkolaki
wybrały się z kwiatkami i życzeniami do Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny” w Branicach, a także do gabinetu dentystycznego, znajdującego się tuż obok naszego przedszkola.

wcześniejszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Dzieci z naszego przedszkola
spotkały się z ratownikiem medycznym Panią Magdaleną Koziura
oraz pielęgniarką Panią Stanisławą Zyznawską – Sitko. W trakcie
spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zranień, zwichnięć czy też
złamań, a także zasłabnięć. Uczyły się też jak należy układać poszkodowanego w pozycji „bezpiecznej”. Ogromne emocje wzbudził
pokaz z zakresu resuscytacji demonstrowany na fantomie. Dzieci
mogły samodzielnie pod czujnym okiem pań, wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Mali ratownicy
zostali również zapoznani ze sprzętem ratującym życie i utrwalili
znajomość numerów alarmowych.

Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt
– ratowanie życia. Teraz dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola
w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji, przykryć czymś ciepłym i zadbać, by był spokojny. Potem wezwać karetkę lub kogoś dorosłego
i powiadomić o zdarzeniu.
Bardzo często zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób zaciekawić dziecko książką w dzisiejszych czasach, w których jest tak
mocno rozpowszechniona telewizja, komputery. Współczesne
dziecko rzadko może uciec od internetu, programów telewizyjnych,
ponieważ są dostępne w każdym domu i stały się częścią stylu życia. Pomimo dużego wyboru różnych programów telewizyjnych dla
dzieci nie należy, a wręcz nie można rezygnować z czytania ksią-

Z okazji Światowego Dnia Ziemi dzieci postanowiły podzielić się
swoją wiedzą z rodzicami na temat dbania o naszą wspaniałą planetę. Z tej właśnie okazji przygotowały przedstawienie pt: „Dobre rady na złe odpady, czyli ekologiczny Czerwony Kapturek". Dziękujemy naszym Kochanym Rodzicom za przybycie na naszą ekologiczną niespodziankę!
Wiemy, że udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo trudno jest pomagać, jeśli nie wiemy, jak się
zachować. Zwykle boimy się lub nie posiadamy wystarczającej
wiedzy i umiejętności. Aby temu zapobiec, należy wprowadzać już
od przedszkola tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają
strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od naj-
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żek, czasopism dziecięcych, oglądania ilustracji. Wszyscy chcemy,
aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Jest na to sposób – czytajmy dzieciom! Bo przecież CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM !!!
Światowy Dzień Książki uczciliśmy wspólną wizytą w Gminnej
Bibliotece Publicznej, której drzwi szeroko otworzyła nam Pani Ilona Szlachciak, a w środku powitała nas Pani Krystyna Mokrzycka.
Wspaniałe przyjęcie spowodowało, że dzieci szybko zamieniły się
w „Małe mole książkowe” i pożerały wprost ogromne ilości książek
dosłownie w każdym miejscu w bibliotece! Na zakończenie, po
otrzymaniu zakładek do książek, obiecały powrócić do biblioteki z
rodzicami, rodzeństwem a także z dziadkami.
Bardzo dziękujemy Paniom w bibliotece za miłą i owocną współpracę albowiem nie poprzestaniemy na jednych odwiedzinach.
Iwona Pączko
Liliana Szklarska

Sezon taneczny rozpoczęty!
27 lutego grupy dziecięca i najstarsza Zespołu Tanecznego IMPULS wzięły udział w Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego
Freestyle Dance 2016 w Nysie. Choć konkurencja była ogromna
i bardzo silna - w turnieju brało udział ponad 1000 tancerzy z całej
Polski - to Zespół z dumą może pochwalić się swoimi wynikami.
Grupa juniorów w kategorii Mini Formacje disco - dance 12-15
lat z tańcem "One, two, three" rywalizowała z 8 zespołami i zajęła
III miejsce, a grupa starsza w tej samej kategorii tanecznej 16+

z tańcem "Good girl" również zdobyła III miejsce rywalizując
z 5 zespołami. W kategorii Show Dance Formacje do 11 lat grupa
dziecięca - MINI IMPULS - tańcem "Na pirackim pokładzie" zdobyła III miejsce rywalizując z 5 zespołami. Grupa najstarsza, tańcem "Upiór w operze" w kategorii Show Dance Formacje pow. 15
lat wytańczyła II miejsce rywalizując z 4 zespołami.
Na kolejne zmagania taneczne Zespół IMPULS wybrał się do
Brzegu 23 kwietnia, gdzie wziął udział w Grand Prix Polski KOTWICE 2016. Od 6 rano każda grupa przygotowywała fryzury
i makijaże do występu. Tam również konkurencja była ogromna, bo
do konkursu zgłosiło się około 60 zespołów. Ale IMPULS nie dał
za wygraną! Grupa juniorów w kategorii Mini Formacje disco dance 12-15 lat z tańcem "One, two, three" rywalizowała z 2 zespołami i zajęła II miejsce, a grupa starsza w tej samej kategorii tanecznej 16+ z tańcem "Good girl" zdobyła I miejsce pokonując trzy zespoły. W kategorii Show Dance Formacje do 11 lat grupa dziecięca
- MINI IMPULS tańcem "Na pirackim pokładzie" zdobyła II miejsce rywalizując aż z 17 zespołami !!! Grupa najstarsza wytańczyła
tańcem "Upiór w operze" w kategorii Show Dance Formacje pow.
15 lat I miejsce pokonując 7 zespołów!
Mimo późnej godziny radość rozpierała każdego w czasie powrotu do domu. Ale to jeszcze nie koniec zmagań tanecznych w tym
sezonie...
Karolina Gunia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach rozpoczyna od maja 2016 r. realizację projektu pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś lepsze jutro!.” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna.
Do udziału w przedmiotowym projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie wymienione poniżej 3 warunki:
1. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub osoby zatrudnione znajdujące się w szczególnej sytuacji,
2. osoby w wieku aktywności zawodowej, czyli: 15-64 lata,
3. osoby korzystające z pomocy OPS w Branicach.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie u pracowników socjalnych OPS w Branicach, gdzie wypełnią ankietę rekrutacyjną.
Następnie wobec każdej z osób wybranych do udziału w projekcie zostaną zastosowane po co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji wynikające z wnikliwej analizy sytuacji życiowej. Dla uczestników zostaną zaplanowane kursy i szkolenia dobrane według
ich potrzeb – po konsultacji z samymi zainteresowanymi oraz po konsultacjach indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie dojazd, wyżywienie oraz opieka nad dziećmi w trakcie zajęć w ramach projektu.
Część uczestników będzie także uczestniczyć w stażach zawodowych u wybranych pracodawców.
Aneta Kuziora
Kierownik OPS w Branicach
13
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Z kart historii Ziemi Branickiej
W bieżącym numerze Informator Branickiego, kontynuujemy cykl artykułów prezentujących historię poszczególnych miejscowości naszej gminy i krótkich monografii znajdujących się w nich parafii, ze
szczególnym uwzględnieniem znajdujących się w nich budowli sakralnych.
W tym miesiącu Dzbańce i Dzbańce PGR
Dzbańce wieś
Mała miejscowość Dzbańce w przeszłości była dużą wioską. Liczba mieszkańców oscylowała w granicach 400. Przykładowo miejscowość w 1783 roku zamieszkiwało 202 osoby, w 1855 roku 402
osoby, w 1890 roku 416 osób a w 1910
roku 389 mieszkańców. Wioska leży na
starym szlaku z Głubczyc do Opawy. Początkowo istniała tu przydrożna karczma,
otoczona lasem. Z biegiem lat wokół
karczmy powstała wioska. Na małej
rzeczce Kaluschy (słowiańska nazwa kałuża) działał młyn wodny, który przestał
funkcjonować w 1865 roku z powodu obniżenia stanu wody rzeczki. W 1868 roku
postawiono wiatrak zakupiony w Braciszowie. W 1897 roku wybrukowano ulicę
wiejską. Szkoła podstawowa powstała
w 1789 roku. W 1889 roku zbudowano
murowaną szkołę, która istniała do zakończenia II wojny św. Mieszkańcy, pomijając okres reformacji, byli katolikami.
Miejscowość należała do parafii Włodzienin. Ludność udawała się do kościoła
parafialnego do pobliskiego Włodzienina.
Istniała jednak potrzeba zbudowania we
wsi kaplicy, w której można by spełniać
religijne praktyki. Hrabia Nayhusz
z Włodzienina, który był również właścicielem Dzbaniec, zbudował w wiosce
drewnianą kaplicę, która została zdemontowana w 1900 roku. Mieszkańcy zdecydowali się na zbudowanie na tak zwanym
placu pasterskim małego, murowanego
kościółka z wieżą. Wewnątrz znajduje się
obecnie ołtarz z obrazem Matki Bożej
Szkaplerznej (Matki Bożej z góry Karmel) ofiarowany wiosce przez mieszkańców Jędrychowic. W wiosce znajdowała
się również mała kapliczka ufundowana
przez Jadwigę Janina w 1888 roku ku
czci Matki Bożej z Lourdes.
Dzbańce PGR
Osada do 15 stulecia należała do Fulensteinów, następnie do panów Bitowskich
z Włodzienina. W 1534 roku razem
z Włodzieninem była we władaniu rodziny Nayhusz.
W roku 1798 ówczesny właściciel hrabia Ferdynard Nayhusz sprzedał majątek
mieszkańcom Dzbaniec. Powstało 18 nowych domów. Nie wywiązywanie się
z zobowiązań płatniczych mieszkańców
Dzbaniec, spowodowało przymusową

sprzedaż majątku, który nabył w 1837 roku baron Bibra na Kałdunach. Był złym
gospodarzem nie lubianym przez mieszkańców. Według podania jego duch błąka
się po okolicy, a w szczególności koło
młyna na rzeczką Kaluscha. W 1846 roku
majątek nabył Albert Schmidt (grobowiec
Schmidtów znajduje się do dnia dzisiejszego na cmentarzu przykościelnym
w Branicach), który nazwał na cześć swojej żony dworem Pauliny (Paulinenhof).
W 1891 roku właścicielem został Franciszek Opitz z Głubczyc, a następnie Kahler i Koenig z Paczkowa. Po krótkim czasie właściciele sprzedali majątek okolicznym gospodarzom. Pozostałe 197.29 ha
nabył Maksymilian Barthel, który doprowadził go do finansowej ruiny. W 1916
roku zakupił majątek J. M. Nathan z Branic. W krótkim czasie Nathan stworzył
z niego znakomicie prosperujące gospodarstwo rolne. Obsługę gospodarstwa zapewniali chorzy nadzorowani przez siostry zakonne i personel świecki. Celem
zapewnienia posługi religijnej chorym
i zakonnicom miejsca na modlitwy i posługi religijne J. M. Nathan poświęcił
w 1918 roku nową
kaplicę.
Przeszło
100 chorych oraz
personel od tej pory
mogli na miejscu
uczestniczyć
w mszach świętych.
Zezwolenie na odprawianie codziennych mszy św. wydał
25
kwiet
nia 1918 roku kardynał Skrobensky –
metropolita ołomuniecki. Zezwolenie ze względów proceduralnych ważne było na 10 lat. W kaplicy znajdował się obraz Serca Jezusa oraz
figury Dzieciątka Jezus i Matki Bożej.
Dla podratowania zdrowia w Dzbańcach
przebywali kapłani, którzy mogli w kaplicy pełnić posługę kapłańską. Jednym
z pierwszych kapłanów był ks. Rudolf
Gaideczka, późniejszy najbliższy współpracownik i pierwszy proboszcz parafii
św. Rodziny w Branicach. Przebywał
w Dzbańcach w związku z powikłaniami
w chorobie płuc. On to w 14.03.1920 roku erygował Drogę Krzyżową. Jednym
z najdłużej sprawujących posługę kapłańską w kaplicy w Dzbańcach był ojciec
Ryszard Auer. Był zakonnikiem eksredemptorystą. Urodził się 21.01.1877 roku
w Raciborzu. Zmarł 18.07.1945 roku
w Dzbańcach. Drugim kapłanem związanym z majątkiem w Dzbańcach był ks.
Ernest Warschitz (ur. 11.04.1895 r.) Był
Chorwatem, synem właścicieli gospodar14

stwa rolnego i winnicy. W związku z jego
chorobą umysłową umieszczono go
w 1938 r. w zakładzie psychiatrycznym
w Ybbs. Po przyłączeniu Austrii do Trzeciej Rzeszy naziści przystąpili do planowej likwidacji chorych psychicznie. Za
wstawiennictwem austriackiego kardynała Innitzera J. M. Nathan przyjął ks. Warschitza w dniu 1.02.1941 roku w Branicach i następnie umieścił go w majątku
Dzbańce, w ten sposób ratując mu życie.
Znając pracę na roli ks. Warschitz zaangażował się w pracy w hodowli oraz przy
pasiece. Przez szereg lat pobytu
w Dzbańcach odzyskał całkowitą równowagę psychiczną. Po wojnie nauczył się
języka polskiego. W 1948 roku w Branicach powrócił do posługi przy ołtarzu.
Bardzo oczytany, z głęboką wiedzą humanistyczną i wysoką kulturą osobistą
oraz dyspozycyjnością był do swojej
śmierci w 1973 roku kapłanem pomocniczym proboszcza parafii św. Rodziny. Biskup Jop za jego zasługi nadał mu zaszczytny tytuł dziekana. Pochowano go
w mauzoleum na cmentarzu sióstr zakonnych w Branicach.

W okresie wojny w kaplicy w Dzbańcach uczestniczyli w mszach świętych
polscy jeńcy wojenni przebywający
w majątku. Majątek Dzbańce należał
prawnie do Fundacji NMP w Branicach.
Sporządzony był notarialny zapis dożywocia na majątku dla 63 sióstr zakonnych, który nigdy po wojnie nie został
zrealizowany przez ówczesne władze polskie. Po przejęciu majątku po II wojnie
św. przez PGR dla pracowników zbudowano nowoczesne osiedle mieszkaniowe.
W dalszym ciągu mieszkańcy przez wiele
powojennych lat korzystali z możliwości
modlitwy w kaplicy zbudowanej przez
Nathana. Wierni nie mogąc pomieścić się
w kaplicy stali na schodach i przy wejściu
do budynku. W latach osiemdziesiątych
XX wieku z inicjatywy mieszkańców
przystąpiono do budowy nowego kościoła położonego przy drodze do Głubczyc.
dr Benedykt Pospiszyl
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UCHWAŁA NR XVI/142/16
RADY GMINY BRANICE
z 18 kwietnia 2016r.
w sprawie remontów dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.) w zw. z art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:
§1
Dążąc do zapewnienia odpowiedniego stanu dróg gminnych uznaje się za zasadne i występuje się do Wójta Gminy Branice o zapewnienie
warunków umożliwiających modernizację, poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej, przynajmniej jednego kilometra bieżącego
dróg gminnych w każdym roku kalendarzowym, począwszy od roku 2017, co obejmuje zaplanowanie odpowiednich środków w budżecie
Gminy, przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy, a także odpowiednią organizację wykonania i odbioru prac w tym zakresie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Branice
Marian Fuczek

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu:
lp

Oznaczenie
(nr działki )

1

132/41

Nr KW
OP1G/00034977/3

Pow.
(ha/
m2)

położenie

Dwa
garaże
po
14 m2
każdy

Branice ul.
Szpitalna
(garaże na
terenie szpitala)

Przeznaczenie w planie
(P)/studium (S)
(P) przeznaczenie podstawowe- zabudowa
usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia i
opieki społecznej.

opis

cena

Garaże murowane nr 3 i 5,
33,60,00 netto
dach pokryty papą, drewnia- + VAT wg obone bramy wjazdowe. Uzbro- wiązującej stawki
jenie techniczne nie występuje.

uwagi
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. od 21.06.2016 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 31.05.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew.
20 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
191/9

Pow.

133,00 m2
OP1G/000290
37/4

149/34
23 m2
OP1G/00038178/0
341/2
28,20 m2
OP1G/00021372/8

Przeznaczenie w
położenie planie (P)/
studium
(S)
Branice
(S) teren
ul. Szkol- zabudona 1
owany/ zainwestowa
ny

Termin
przetargu

opis

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

Lokal użytkowy położony 16.06.2016
na parterze budynku wie- godz 12:00
lorodzinnego z zapleczem
magazynowym. Uzbrojenie techniczne- instalacja
elektryczna, woda, kanalizacja, CO.

837,90 zł +
VAT
wg obowiązującej stawki

69,00 zł + VAT 10,00 zł
Czynsz miesięczwg obowiązu- wpłata do
ny płatny do 15
jącej stawki
13.06.2016 dnia każdego
miesiąca. Dzierżawa na okres
3 lat.
177,66 zł +
30,00 zł
Czynsz miesięczVAT
wpłata do
ny płatny do 15
wg obowiązu- 13.06.2016 dnia każdego
jącej stawki
miesiąca. Dzierżawa na okres
3 lat.

Branice
ul. Szpitalna

(S) teren
zabudoany/ zainwestowany

Bi-inne tereny zabudowane
Garaż murowany posiada
instalację elektryczną.

Branice
ul. Skłodowskiej
17

(S) teren
zabudoany/ zainwestowany

Lokal użytkowy położony 16.06.2016
w budynku wolnostojągodz 11:00
cym, parterowym. Uzbrojenia techniczne- instalacja elektryczna.

15

16.06.2016
godz 10:00

160,00 zł
Dzierżawa
wpłata do
Czynsz miesięcz13.06.2016 ny płatny do 15
dnia każdego
miesiąca. Dzierżawa na okres
10 lat.
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Indywidualne numery kont bankowych
od 2016 roku - informacja dla mieszkańców
Wójt Gminy Branice zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych
wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami dla każdego
Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział Branice,
indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.
Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym nr konta bankowego otrzymali w decyzjach wymiarowych, a w przypadku
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, każda osoba otrzymała komplet blankietów
wpłat na bieżący rok za pośrednictwem poczty.
Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany rachunek bankowy (np. innego właściciela nieruchomości lub dotyczący innego tytułu zobowiązania) będzie skutkowało
tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika lub innego zobowiązania gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie,
identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze
rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.
Dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer indywidualnego rachunku bankowego spowoduje powstanie nadpłaty podlegającej zwrotowi na rachunku, na który błędnie wpłacono oraz zaległości podlegającej egzekucji na rachunku, na który powinna być prawidłowo dokonana wpłata. Wpłaty ewidencjonowane są automatycznie, nie ma możliwości samodzielnego dokonywania przez pracowników przeksięgowań pomiędzy indywidualnymi rachunkami bankowymi podatników.
Ponadto informuje się, że osoby którym nie został nadany indywidualny nr konta
bankowego mogą nadal wpłacać podatki oraz opłaty z tyt. gospodarowania odpadami
na dotychczasowy, ogólny nr konta bankowego Urząd Gminy w Branicach BS Namysłów Oddział Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001.
Indywidualne numery konta bankowego dotyczą jedynie podatków oraz opłat
z tyt. gospodarowania odpadami natomiast numer konta na opłaty (np. za pełnomocnictwo itd.) pozostaje bez zmiany, tj. 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001
Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych nr kont bankowych można uzyskać pod numerem telefonu: 77 486 82 50 wew. 27 i 28.

Geo-System w Gminie
Branice!
Zachęcamy do zapoznania się z gminną informacją przestrzenną w wersji elektronicznej. W miesiącu maju uruchomiony został system informacji przestrzennej dla
mieszkańców Gminy Branice. Geo-System to prosty i łatwy w obsłudze portal zapewniający dostęp do danych przestrzennych.
Wchodząc na stronę internetową branice.e-mapa.net można znaleźć Miejscowe
Plany Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości gminne przeznaczone do
sprzedaży, mapy cyfrowe, zdjęcia satelitarne i panoramiczne Gminy Branice i wiele innych przydatnych informacji. System stanowi doskonałą pomoc dla turystów planujących wyjazd, oraz dla potencjalnych inwestorów.

W kwietniu 2016r.

Urodzili się
1. Pantak Aleksander - Wódka.
2. Stefaniszyn Laura - Włodzienin.
3. Madera Sonia - Dzbańce-Osiedle.
4. Kręt Jagoda - Włodzienin.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Elżbieta Kramarczyk (Branice)
- Bartłomiej Brożek.
2. Damian Kluk (Włodzienin-Kolonia)
- Katarzyna Krówka.
3. Anna Radwan (Branice)
- Damian Maciaszek.
4. Kazimierz Stefaniszyn (Włodzienin)
- Monika Bochus.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Herrmann Maria - lat 69, DzbańceOsiedle.
2. Biernat Jacek - lat 41, Michałkowice.
3. Morończyk Janina - lat 80, DPS
Dzbańce.
4. Zogata Jan - lat 62, Branice.
5. Kutyła Władysława - lat 89, DPS
Dzbańce.
6. Gawłowska Anna - lat 80, Lewice.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6672 mieszkańców,
w tym 3420 kobiet.
W kwietniu 2015 r.
było nas 6740 osób.
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