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Inwestycje, remonty modernizacje.
Utwardzenie i odwodnienie drogi gruntowej w Wiechowicach.
Zakres prac obejmował:
− wyrównanie powierzchni istniejącej drogi,
− pokrycie wyrównanej nawierzchni tłuczniem,
− zagęszczenie i wyrównanie nawierzchni,
− wykonanie rowów odwadniających.

W miesiącu czerwcu i lipcu na terenie Gminy Branice kontynuowane były prace zaplanowane do realizacji w bieżącym roku.
Utwardzenie drogi gruntowej w Wysokiej.
Zakres prac obejmował:
− wyrównanie powierzchni istniejącej drogi na której występowały głębokie koleiny,
− wypełnienie powstałego koryta w pasie drogi tłuczniem,
− zagęszczenie i wyrównanie nawierzchni.

Koszt wykonanych prac - 3008 zł.
Utwardzenie wewnętrznej drogi w Dzierżkowicach
Zakres robót obejmował:
− utwardzenie tłuczniem, zagęszczenie i wyrównanie nawierzchni.

Koszt wykonanych prac - 2252 zł.

Koszt wykonanych prac - 12 355 zł.
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Wykonanie rowu odwadniającego na drodze lokalnej w Jędrychowicach.
Zakres prac obejmował:
− wykonanie rowu odwadniającego od strony skarpy,
− wyrównanie i uporządkowanie pobocza.

Wykonanie przepustu i odtworzenie rowu odwadniającego
na drodze lokalnej w Lewicach.
Zakres prac obejmował:
− wykonanie „łapacza” wody spływającej z pól w obudowie
betonowej,
− wykonanie przepustu pod wjazdem na posesję,
− odtworzenie rowu odwadniającego.

Koszt wykonanych prac - 12 041 zł.

Koszt wykonanych prac - 5918 zł.

Wielki sukces grupy nieformalnej
Uciechowice to MY
Podobnie jak w latach ubiegłych, również
i tym razem nasza grupa nieformalna
spisała się na medal i pozyskała kwotę
5 000,00 zł. w organizowanym przez
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projekcie pn.: Kierunek FIO.
W ramach konkursu nasza grupa nieformalna złożyła ofertę pn.:

Razem pracujemy, razem się bawimy.
Dotacja przeznaczona zostanie na wyczyszczenie i zagospodarowanie ostatniej
działki gminnej, obsadzenie ją krzewami, wykonanie ścieżek spacerowych i ławek
oraz zorganizowanie festynu podsumowującego projekt.
W imieniu przedstawicieli grupy nieformalnej już teraz zachęcamy wszystkich
mieszkańców i nie tylko do złożenia deklaracji wolontariackich i do czynnego zaangażowania się w prace projektowe.
Beata Nowak
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Podziękowania
Serdeczne
podziękowania
dla panów Matejka
oraz ich pracowników
za
bezinteresowną
pomoc w pracach
na rzecz
wsi Michałkowice.
Sołtys wsi Michałkowice
Zbigniew Kuśmierski
wraz z zarządem
i mieszkańcami
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Sytuacja Oświaty w Gminie Branice w najbliższych latach
Liczyliśmy, że temat problemów w oświacie nie będzie nas dotyczył przez najbliższe 2 lata, kiedy odejdzie ostatni rocznik klas
gimnazjalnych i zostanie w Branicach tylko szkoła podstawowa, czyli liczba oddziałów zmniejszy się z obecnych 19 do 16. Po
dwóch latach, kiedy odejdzie obecna klasa IV, licząca 3 oddziały, w najlepszym przypadku przez 2 lata szkolne: 2022/2023
i 2023/2024 będzie tylko 15 oddziałów w SP w Branicach. Świadomie piszemy, że w najlepszym przypadku, gdyż „optymizm”
w tym przypadku wynika z założenia, że nadal w Branicach będzie corocznie po 2 oddziały w klasach I-szych, co jak pokazuje liczba urodzeń w ostatnich latach, pewne niestety nie jest.
LICZBA URODZEŃ W GMINIE BRANICE W LATACH 2000-2017
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Niestety, liczba oddziałów przekłada się w bezpośredni sposób na liczbę godzin zajęć w szkole, a co za tym idzie na liczbę etatów,
gdyż 1 oddział to średnio 26-30 godzin zajęć lekcyjnych, czyli jakieś 1,5 etatu nauczycielskiego. Licząc w ten sposób, można wywnioskować, że za 2 lata szkolne w SP w Branicach będziemy mieli 4-4,5 etatu nauczycielskiego za dużo, bo tyle godzin nam
„odejdzie” wraz z 3 oddziałami. Oczywiście przygotowujemy się już do tego, skrzętnie gromadząc nadgodziny, żeby w razie potrzeby móc z nich zejść. Liczymy, że uda się zmniejszyć liczbę etatów bez dokonywania zwolnień wśród nauczycieli, którzy skończyliby na tzw. „bezrobotnym”, tylko stopniowo zmniejszając liczbę etatów po przejściu nauczycieli na emeryturę czy świadczenia kompensacyjne. W Branicach nie mamy szkół ponadpodstawowych, więc u nas nie nastąpi rekompensata brakujących oddziałów, one
pojawią się w szkołach ponadpodstawowych w Głubczycach, Kietrzu czy Raciborzu, a tam w pierwszej kolejności będą uzupełniać
etaty swoim nauczycielom.
PROGNOZA LICZBY ODDZIAŁÓW W SP W BRANICACH NA NAJBLIŻSZE 7 LAT
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Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach
Temat oświaty pojawił się szybciej niż zakładano, w związku z faktem, że 28 lutego 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Uciechowicach wypowiedziało Gminie Branice umowę na prowadzenie szkoły. Szkoła w Uciechowicach miała zostać zlikwidowana w roku 2011, kiedy była szkołą samorządową, ale pracownicy tejże szkoły i rodzice dzieci do niej uczęszczających, zadecydowali o utworzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach i przejęciu prowadzenia szkoły, co nastąpiło na podstawie
umowy z 20.09.2012 r. Problem wynika z zapisów umowy, na podstawie których Gmina Branice 01 września 2017 r. musi przejąć
prowadzenie szkoły na co najmniej rok, nawet w przypadku gdyby nie było w niej już żadnych uczniów. Musimy również zaproponować nauczycielom pracę na podstawie Karty Nauczyciela, a nie jak dotychczas na podstawie Kodeksu Pracy, a wtedy ruch kadrowy przesuwa się na maj 2018 r. W chwili obecnej w Szkole Podstawowej w Uciechowicach jest 16 uczniów, a w Oddziale Przedszkolnym 8 wychowanków (przy czym dwoje spoza naszej gminy – Racibórz, Głubczyce, więc nie musimy im zapewniać wychowania przedszkolnego), co jest znaczną różnicą w stosunku do sytuacji szkoły w momencie jej przekazania Stowarzyszeniu, gdyż wtedy uczęszczało do niej 59 uczniów SP i 15 wychowanków OP.
Skąd decyzja o likwidacji SP w Uciechowicach w roku szkolnym 2017/2018?
Decyzja o zamiarze likwidacji wynika z przyczyn demograficznych i przekładających się na to ekonomicznych skutków konieczności przejęcia szkoły przez Gminę. Nie ma możliwości utrzymania szkoły samorządowej z tak małą ilością uczniów (łącznie 24
uczniów i wychowanków), zwłaszcza że Stowarzyszenie „oddaje” szkołę, gdyż przy takiej liczbie uczniów nie ma także możliwości prowadzenia jej jako szkoła stowarzyszeniowa. Subwencję otrzymuje się bowiem na ucznia, a nie liczbę oddziałów. Środki które
musielibyśmy rocznie przeznaczyć na utrzymanie tej placówki, wahałyby się w granicach 500-700 tys. zł. na utrzymanie samych
etatów nauczycielskich, nie licząc kosztów etatów niepedagogicznych i utrzymania budynku, co podniesie koszt utrzymania tej
szkoły do 650-850 tys. zł. rocznie. Większość środków będzie pochodziło z budżetu Gminy Branice, gdyż przyjmując średnią wysokość subwencji na 1 ucznia SP i dotacji przedszkolnej, otrzymamy na 24 uczniów obecnie w szkole w Uciechowicach środki
z subwencji i dotacji przedszkolnej w wysokości ok. 170 tys. zł, czyli prosty rachunek pokazuje, że dopłacimy do przejętej szkoły 500-700 tys. rocznie. I nawet w tej sytuacji moglibyśmy to zrobić, gdyby sytuacja finansowa Gminy Branice pozwalała na wykonanie wszystkich niezbędnych remontów i inwestycji w już prowadzonych szkołach w Branicach i Włodzieninie, w których jest 350
i 100 uczniów. Tak niestety nie jest. Co roku staramy się doinwestowywać szkoły, ale jest to stale kropla w morzu potrzeb. Mając
„wolne” pół miliona, moglibyśmy np. zrobić boiska ze sztuczną nawierzchnią w obu szkołach, ale niestety nie mamy takiej kwoty.
Wygospodarowanie tej kwoty będzie wymagało cięć w innych pozycjach budżetu Gminy, a co za tym idzie rezygnacja z części zaplanowanych zadań. Poszukując oszczędności w utrzymaniu SP w Uciechowicach nawet w czasie tego jednego roku, w pierwszej kolejności: nastąpi zamknięcie kuchni, a oddział przedszkolny będzie 5-godzinny (nie wiemy ile godzin w tym momencie
jest w arkuszu organizacyjnym, gdyż nie mamy dostępu do takich informacji), pozostałe możliwe oszczędności poznamy dopiero po
przejęciu szkoły czyli 1 września 2017 r.
Został już ogłoszony konkurs na Dyrektora SP w Uciechowicach, który zostanie rozstrzygnięty w ostatnim tygodniu lipca.
4

Informator Branicki
Wybrany Dyrektor będzie prowadził szkołę przez 1 rok, gdyż już jesienią 2017 r. na wniosek Wójta, Rada Gminy Branice zacznie
procedować uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach.
Gmina Branice, może już w chwili obecnej zapewnić miejsca w swoich placówkach dla wszystkich uczniów SP i Oddziału Przedszkolnego w Uciechowicach. Ponadto, może to nastąpić w pełnych składach rówieśniczych, bez rozdzielania grup, co pozwoli na łatwiejszą aklimatyzację w nowej szkole. Poniżej przedstawiamy liczebność klas, aby uspokoić wszystkich, że to nie jest „moloch”.
Klasy w szkole podstawowej są w większości poniżej 20 osób, zaś w gimnazjum 20 - 25 osób.
LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRANICACH
Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI
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Sytuacja demograficzna nie zmieni się w magiczny sposób, a co za tym idzie, za rok
uczniowie szkoły w Uciechowicach i tak będą
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musieli zmienić miejsce nauki, więc zakładaIIA
IIB
IIC
IIIA
IIIB
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my, że co najmniej uczniowie klas z nową
podstawą programową, czyli klas: IV i VII,
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Liczba uczniów
powinni znaleźć się już w roku szkolnym
2017/2018 w nowej szkole i całość programu przerabiać z kolegami i nauczycielami, z którymi będą zdawali nowy 3-dniowy egzamin VIII-klasisty, zastępujący za 2 lata egzamin gimnazjalny. Uczniowie klasy VII zostając obecnie w Uciechowicach, za rok będą
zmieniali szkołę w ostatnim roku nauki, który decyduje o tym do jakiej szkoły ponadpodstawowej się dostaną. Niezrozumiały jest
dla nas również fakt chęci utworzenia I klasy, do której będzie uczęszczało tylko 1 dziecko.
A co z Gimnazjum w Uciechowicach?
Aby uprzedzić pytania o to, dlaczego informujemy wyłącznie o losach Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego, a nie ma
żadnej informacji o dalszych losach Gimnazjum w Uciechowicach, informujemy, że jest to szkoła niepubliczna i nadal będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach przez kolejne 2 lata, aż do odejścia ostatniej klasy gimnazjum,
a tym samym jego wygaszenia. W gimnazjum w Uciechowicach zostaje wg informacji SIO 8 uczniów łącznie w dwóch klasach, za
rok zostanie najprawdopodobniej 3 uczniów i na tylu uczniów będzie Stowarzyszenie nadal otrzymywało dotację oświatową. Jednak
przy założeniu likwidacji SP przez Gminę w nadchodzącym roku szkolnym, Stowarzyszenie na ostatni rok będzie musiało znaleźć
nową siedzibę dla ostatniej klasy gimnazjum, gdyż nie będzie w stanie z dotacji na 3 uczniów utrzymać tak dużego budynku.
Mamy nadzieję, że artykuł ten pozwoli na chociaż częściowe wyjaśnienie mieszkańcom sytuacji oświaty w Gminy Branice.
Zadaniem Gminy jest zapewnienie dzieciom miejsc w szkołach i przedszkolach, z czego Gmina Branice w pełni się wywiązuje, prowadząc 2 szkoły, 2 przedszkola, a także żłobek, jak również dotując kolejne przedszkole i żłobek prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, a do sierpnia 2017 r. również szkołę podstawową i oddział przedszkolny w Uciechowicach.
Klasy Gimnazjalne w SP

Iwona Kopaniecka
Kierownik referatu promocji
i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Odpust w Uciechowicach
26 czerwca mieliśmy w Uciechowicach podwójny powód do
świętowania. Oprócz dorocznego odpustu patronów naszej ka-

plicy - Św. Jana i Pawła, właśnie tego dnia obchodziliśmy również 240-stą rocznicę jej budowy. Uroczystą mszę świętą odpustową odprawił ksiądz biskup Rudolf Pierskała, a koncelebrowali ją liczni księża naszego dekanatu z księdzem Dziekanem Alojzym Nowak i Proboszczem naszej Trójparafii księdzem Piotrem
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Sługockim na czele. Wszyscy obecni na tej uroczystości otrzymali pamiątkową widokówkę, wydaną z okazji 240-lecia Kaplicy pw. Św. Jana i Pawła w Uciechowicach. Po mszy świętej
mieszkańcy i goście odpustowi udali się do świetlicy, gdzie czekał już na nich przygotowany przez panie z Koła Gospodyń
wiejskich, poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości, a przede wszystkim Panu Benedyktowi Pospiszyl za przypomnienie nam historii naszej wioski, a przede wszystkim kapliczki.
Beata Nowak

Zaszczytne wyróżnienie
Na czerwcowej sesji Rady Gminy Branice, Polski Komitet
Olimpijski odznaczył naszego nauczyciela wychowania fizycznego ZGS w Branicach Edwarda Czyszczonia Brązowym Medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”.

członek Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Opolu. Medal przyznała Szanowna Kapituła w składzie: Kajetan Hądzelek – przewodniczący, Ryszard Szurkowski, Janusz
Czerwiński, Lech Drożdżyński, Stefan Grzegorczyk, Stanisław
Krawiec, Mieczysław Łopatka, Wojciech Nazarko.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja

Medal wręczyli Pani Bożena Bąk – badmintonistka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie oraz Pan Marek Błoch -

Gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP
Zgodnie z wieloletnią już tradycją,
w niedzielę 2 lipca 2017 r. na stadionie
Orła Branice odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta
Gminy Branice.
W tym roku rolę gospodarza zawodów
pełnili strażacy z OSP Wódka i Bliszczyce.
W zawodach startowało 15 drużyn
z Gminy Branice, w tym:
− w grupie „A” (seniorzy) – 6 drużyn polskich i 3 drużyny z Republiki Czeskiej,

− w grupie „C” (kobiece drużyny pożarnicze) – 1 drużyna polska i 1 drużyna z
Republiki Czeskiej,
− w grupie HDP (Harcerskie Drużyny Pożarnicze): 2 drużyny chłopięce do 12 lat
i 2 drużyny chłopięce 12-15 lat.
Łącznie w zawodach we wszystkich
konkurencjach wzięło udział 150 zawodników.
Zawody rozpoczęły się zbiórką uczestniczących w nich drużyn, podczas której
Wójt Gminy powitał startujących oraz zaproszonych gości. Następnie
Komendant Gminny OSP –
dh Józef Orłowski, złożył raport o gotowości zespołów do
rywalizacji Prezesowi Zarządu
Oddziału Gminnego OSP RP
– Sebastianowi Bacy, który
dokonał oficjalnego otwarcia
zawodów. Zbiórkę zakończyło
błogosławieństwo udzielone
zawodnikom przez kapelana
Zarządu Związku OSP Gminy
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Branice ks. Marka Wcisło.
Zawody składały się z dwóch konkurencji, sztafety pożarniczej 7x50m, oraz
ćwiczeń bojowych, a o ostatecznej klasyfikacji decydowała suma czasów uzyskanych w tych konkurencjach. Pogoda dopisała i przez prawie trzy godziny, grupa
ok. 600 widzów zgromadzonych na stadionie miała okazję oglądać w akcji zmagania najlepszych przedstawicieli startujących jednostek. Uczestnicy sztafety biegnąc mieli do wykonania następujące zadania: podłączenie węża do rozdzielacza,
skok przez płotek, skok przez imitację rowu z wodą, bieg po równoważni, slalom
między tyczkami i najtrudniejszą, a jednocześnie najbardziej widowiskową i wymagającą doskonałej kondycji fizycznej
przeszkodę – pokonanie drewnianej ściany. Na ostatnich, finiszowych metrach
należało podłączyć wąż z jednej strony
do rozdzielacza, a z drugiej do prądownicy, z którą należało w jak najszybszym
tempie przekroczyć linię mety.
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Po zakończeniu zmagań
w sztafecie, rozpoczęła się
druga część zmagań - ćwiczenia bojowe. Rywalizacja w tej konkurencji polegała na uruchomieniu
motopompy, jak najszybszym rozwinięciu i połączeniu węży, podaniu
przez nie wody i wywróceniu strumieniem wody
z prądownicy zestawu
przygotowanych słupków.
Była to konkurencja niezwykle widowiskowa,
która w pełni zaprezentowała doskonałe wyszkolenie strażaków, tak bardzo
potrzebne podczas rzeczywistych akcji gaśniczych.
Ostatnią konkurencją
zawodów był bezpośredni
pojedynek najlepszej polskiej i czeskiej drużyny.
W tym międzynarodowym starciu, podobnie jak
w rywalizacji z miejscowymi drużynami zwycięstwo odniósł zespół Bliszczyce II.
Organizatorzy zapewnili wszystkim
startującym, sędziom i zaproszonym gościom zimne napoje i doskonałą grochówkę, a widzowie mogli skorzystać
z szerokiej oferty rozstawionych punktów
gastronomicznych.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
przez sędziego głównego, nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów
oraz nagród zwycięzcom tegorocznych
Gminnych Zawodów Pożarniczych. Nagrody wręczone zostały przez Wójta
Gminy Branice – Sebastiana Bacę, Komendanta Gminnego – Józefa Orłowskiego, oraz sędziego głównego zawodów.
Zwycięzcom zawodów gratulujemy,
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a wszystkim uczestnikom rywalizacji serdecznie dziękujemy za udział i trud włożony w przygotowanie do występu w zawodach!
Oficjalne wyniki zawodów.
Jednostki z Gminy Branice
GRUPA „A” (seniorzy):
I MIEJSCE – Bliszczyce II (93,68 sek.),
II MIEJSCE – Wódka (98,36 sek.),
III MIEJSCE – Bliszczyce I (99,20 sek.),
IV MIEJSCE – Wysoka (100,05 sek.),
V MIEJSCE – Jakubowice (122,88 sek.),
VI MIEJSCE – Branice I (138,15 sek.).
GRUPA „C” (kobiece drużyny pożarnicze):
I MIEJSCE – Lewice (148,89 sek.),
HDP CHŁOPIĘCE do 12 lat:
I MIEJSCE – Branice (61,97 sek.),
II MIEJSCE – Lewice (127,80 sek.).
HDP CHŁOPIĘCE 12 – 15 lat:
I MIEJSCE – Bliszczyce II (32,60 sek.),
II MIEJSCE – Wysoka (35,30 sek.).
Jednostki z Republiki Czeskiej
GRUPA „A” (seniorzy):
I MIEJSCE – Vraclavex (93,61 sek.),
II MIEJSCE – Holasovice (96,58 sek.),
III MIEJSCE – Uvalno (136,09 sek.).
GRUPA „C” (kobiece drużyny pożarnicze):
I MIEJSCE – Holasovice (107,93 sek.)
Rywalizacja Polsko – Czeska
„Najlepsza drużyna”
I MIEJSCE – Bliszczyce II (32,66 sek.),
II MIEJSCE – Vraclavex (46,00 sek.).
Organizatorzy
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Wycieczka uczniów ZGS-u do Krakowa (19.06. - 21.06.2017)
dliśmy do kolacji, dzieląc się wrażeniami z minionego dnia.
Nadszedł trzeci dzień naszego pobytu w Krakowie. Rozpoczął
się on śniadaniem, a także porządkowaniem i pakowaniem swoich rzeczy. Przed nami został ostatni punkt - wizyta w Ogrodzie
Zoologicznym. Wszyscy zwrócili uwagę na wybieg ze słoniami,
przy którym zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Zainteresowaniem
cieszyły się też inne zwierzęta, a tabliczki informacyjne pozwoliły pogłębić wiedzę na ich temat.

Uczniowie klas VI SP i III Gimnazjum wybrali się na 3 dni do
Krakowa. Była to nagroda dla tych, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Efektywna nauka drogą
do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach”. Wyjazd był bezpłatny, więc
chętnych nie brakowało i w liczbie 46 uczniów wyruszyliśmy
w podróż.
Pierwszym naszym przystankiem był Ojcowski Park Narodowy. Z panią przewodnik najpierw zwiedziliśmy Zamek na Pieskowej Skale i podeszliśmy
pod legendarną Maczugę Herkulesa. Po pysznym obiedzie nasza trasa prowadziła przez dno
Doliny Prądnika, Wąwóz Ciasne Skałki aż na
sam szczyt Góry Chełmowej, na którym odkryliśmy najdłuższą jaskinię w parku – Grotę
Łokietka. Następnie z satysfakcją przejścia
trudnej trasy (i zmęczeniem) wsiedliśmy do
naszego autokaru i pojechaliśmy na miejsce
zakwaterowania w Krakowie. Po kolacji udaliśmy się na zasłużony wypoczynek, czekając
niecierpliwie na dalsze punkty programu wycieczki.
Drugi dzień wyjazdu zapowiadał się atrakcyjnie. Zaczęliśmy od spotkania z panem ratownikiem, który przypomniał nam o zasadach
bezpieczeństwa w Parku Wodnym, a potem
mogliśmy oddać się dwugodzinnym zabawom
wodnym. Po obiedzie udaliśmy się do dzielnicy Krakowa – Kazimierza, gdzie przewodnicy zapoznali nas z historią tego miejsca i wprowadzili w specyficzny nastrój synagogi i cmentarza
żydowskiego. Dalszy punkt wycieczki dla wszystkich uczestników był bardzo znany – Stare Miasto. Z drugiej jednak strony jak tu być w Krakowie i nie zobaczyć Sukiennic czy nie posłuchać hejnału mariackiego? Po prostu niemożliwe! Z przyjemnością więc spędziliśmy 2 godziny w tym uroczym miejscu, zajadając się lodami, kupując pamiątki lub po prostu odpoczywając
na ławeczkach. Następnie o godzinie 19.00 zrelaksowani zasie-

Po zwiedzeniu ogrodu wyruszyliśmy w powrotną drogę do
Branic, kończąc naszą wycieczkę, podczas której opiekę sprawowali: p. Alina Szpiech, p. Elwira Kopczyńska, p. Agnieszka
Lisiak i p. Tadeusz Krupa. Każdy wyjazd to okazja do poznawania nowych miejsc, historii czy ludzi, każdy z uczestników mógł
znaleźć coś dla siebie. Przysłowie stwierdza znany fakt:
„Podróże kształcą”, więc zawsze warto zwiedzać, nawet te znane miejsca.
Agnieszka Lisiak
(uczestnik wycieczki)

Wypoczynek i nauka uczniów z Włodzienina
Dnia 02.06. 2017 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej. Trasa
tegorocznego wyjazdu - to Kopalnia Soli w Wieliczce i największy w Europie Park Ruchomych
Dinozaurów
”Zatorland” w Zatorze. Jak
zawsze w Wieliczce trafiliśmy na wspaniałych przewodników, którzy w bardzo
prosty i ciekawy sposób
przekazali nam informacje
dotyczące kopalni. Dzieci
mogły poczuć się jak prawdziwi europejscy turyści,
ponieważ przy wejściu, każdy otrzymał słuchawkę,
dzięki której mogliśmy dokładnie usłyszeć to, co mówią przewodnicy. Uczniowie klas I-III byli zachwyceni szlakiem po pięknych solnych podziemiach Kopalni Soli. Następnie
w drodze do Zatoru zatrzymaliśmy się tradycyjnie w restauracji
MC-Donalds, gdzie każde dziecko miało zamówiony zestaw
happy meal. W Zatorlandzie dzieci korzystały z całego kompleksu atrakcji dla dzieci, były to różnego rodzaju karuzele, po-

kaz iluzjonisty, kino 5D, w którym obejrzeliśmy film o dinozaurach, a następnie udaliśmy się do parku dinozaurów. To właśnie
tam znajdują się ruchome figury dinozaurów w skali
1:1.Dodatkową atrakcją jest możliwość sprawdzenia jak wygląda największy na świecie ruchomy T-REX oraz znajdujące się
w jego pobliżu Muzeum Szkieletów i Skamieniałości. Pogoda
dopisała, wizyta w MC-Donalds zaliczona, więc wycieczka udana. Zmęczeni, ale zadowoleni, szczęśliwie wróciliśmy do domu.
Opiekunowie wycieczki: B. Dyląg, M. Sawicka, K. Walaszczyk,
i C. Lenartowicz.
M. Sawicka
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Pożegnanie trzecioklasistów we Włodzieninie
21 czerwca odbył się „Piknik pożegnalny” dla uczniów klasy
III Szkoły podstawowej we Włodzieninie. Taki ich mały komers. Pogoda sprzyjała, więc impreza odbyła się w plenerze.
Rodzice przygotowali dzieciom grilla, były słodkości i napoje.
Dzieci dobrze się bawiły, a dorosłym czas miło upłynął na rozmowach i wspomnieniach.
W pikniku uczestniczyli rodzice, dzieci, wychowawczyni i zaproszony dyrektor szkoły oraz p. Katarzyna Mieszkowska, która
w nowym roku szkolnym obejmie wychowawstwo w tej klasie.
To było bardzo miłe popołudnie. Serdecznie dziękuję Rodzicom uczniów klasy III za zorganizowanie tak wzruszającego
spotkania oraz za 3 lata współpracy, w czasie której zawsze mogłam liczyć na Nich pomoc i wsparcie.
Krystyna Walaszczyk

„Niesiemy radość innym” - Biesiada Rodzinna
W sobotę 10 czerwca w ramach akcji „Niesiemy radość innym” wzięliśmy udział w kolejnej Biesiadzie Rodzinnej organizowanej przez DPS Klisino filia w Dzbańcach. Nasi uczniowie
od kilku lat uczestniczą w części artystycznej spotkania, wykonując piosenki. W tym roku wystąpili uczniowie klas II, III
i IV , przygotowani przez panie: B. Dyląg, K. Walaszczyk, M.
Sawicką. Występ dzieci podobał się mieszkańcom DPS

i wszystkim zaproszonym gościom. Dzieci były nagrodzone
gromkimi brawami, a na twarzach mieszkańców pojawiło się
wzruszenie. Tak jak co roku był przygotowany dla nas poczęstunek, a na zakończenie każde dziecko otrzymało wielką torbę ze
słodyczami. Dziękujemy za zaproszenie oraz miłe i serdeczne
przyjęcie.
M. Sawicka

W naszym żłobku nigdy nie jest nudno
„Kiedy słońce świeci
I gdy deszczyk pada
Idzie do żłobka wesoła gromada
Tupią małe nóżki tupu, tupu tup
Raźno do żłobka idzie mały zuch…”
Wciąż pomysłów mamy wiele….
Tańczymy i śpiewamy, innym razem

w ogródku biegamy.
Dzięki temu się rozwijamy, nową wiedzę nabywamy i ruchową sprawność
mamy.
Gdy za oknem niepogoda, nie jest nam

wcale szkoda,
bo karteczki wyciągamy i rysować zaczynamy.
Malowanie i wyklejanie, są nam bardzo
dobrze znane.
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Nigdy czasu nie tracimy, bo się w żłobku
bardzo lubimy.
Chcesz się bawić razem z nami?
Jeśli tak to serdecznie zapraszamy !!!
Opiekunki z Katolickiego Żłobka
w Branicach
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V Turniej brydżowy o Puchar Wójta Gminy Branice
W sobotę, 13 maja w Domu Kultury w Branicach, odbył się V Otwarty
Turniej w Brydżu Sportowym o Puchar Wójta Gminy Branice, który
też zaliczany był do GP Opolszczyzny. Frekwencja była nadspodziewanie wysoka – 19 par z terenu woj.
opolskiego jak i śląskiego. Wśród
nich było czterech brydżystów
z Branic. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała Wójt Gminy Branice, pan Sebastian Baca oraz miejscowi pasjonaci tej dyscypliny sportu.
Rozegrano 16 rund po 2 rozdania
i w ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła para A. Spyrka – P. Bielecki, następne miejsca zajęli
J. Mroziak – J. Wyszyński przed S. Górski – E. Konik. Uczestnicy turnieju, przez cały czas jego trwania mieli zapewniony bufet zaopatrzony w różnego rodzaju napoje, słodycze i kanapki,
o co zadbała organizator. Zwycięzcy turnieju zostali uhonoro-

wani statuetkami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne upominki ufundowane przez Gminę Branice.
Do zobaczenia za rok.
Piotr Bielecki
Pełne na stronie: http://www.brydz-raciborz.org/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=103

Medaliści z branickiego Gimnazjum
Trzy medale przywieźli z Międzynarodowych Mistrzostw
LZS Szkół Wiejskich Gimnazjalnych w lekkiej atletyce w Opolu uczniowie branickiego gimnazjum. Srebro w rzucie oszczepem i brąz w pchnięciu kulą wywalczyła Kaja Sipel.

Pięknie i szybko pobiegła nasza sztafeta 4x100 m chłopców.
Zdobyła ona srebrny medal. Nasi sprinterzy to: Jacek Wyskiel,
Wiktor Pawluś, Jakub Żukowiecki, Jakub Misiurka, Dawid Mosiądz. Gratulujemy! W większości naszych lekkoatletów przygotowywał Edward Czyszczoń. Pomagał mu Łukasz Kędzierski.
Redakcja

ŻAKI zakończyły cykl Turniejów „BAWI NAS PIŁKA”!
Nasza najmłodsza grupa "Żaki" zakończyła 25 czerwca
2017 r. na stadionie Polonii Głubczyce sezon turniejów z cyklu
„Bawi nas piłka”. Dziękujemy bardzo powiatowemu koordynatorowi z ramienia OZPN Arturowi Komarnickiemu za organizację tego cyklu dla młodszych zawodników!
W tym ostatnim turnieju wygrali zawodnicy z Baborowa, ale
wszyscy zawodnicy 8 drużyn za udział w całym cyklu w czasie
sezonu, otrzymali podziękowanie w postaci pamiątkowych medali. 25 czerwca w rozgrywkach udział wzięli: Adrian Semmler,
Krystian Semmler, Filip Olender, Dawid Pełechaty, Tomasz
Stec, Mateusz Rother, Wojciech Wiater, Bartłomiej Małyszek,
a w drużynie są jeszcze, choć nieobecni na ostatnim turnieju
(sezon urlopowy się już zaczął): Bartosz Lenartowicz, Emilia
Pawluś, Filip Margiel i Kacper Waleriańczyk. Opiekunem branickiej drużyny jest Łukasz Kędzierski.
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi oraz dziękujemy za niesamowite emocje! Życzymy udanego wypoczynku i nabrania sił
na nowy sezon!
Redakcja
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Kazachska opowieść
Kazachska opowieśćW dniach 3-5 maja
2017 roku zrealizowałem planowaną od
wielu lat sentymentalną podróż do Kazachstanu. Złożone losy polskich rodzin
w okresie II wojny św., w tym w szczególności deportacje Polaków w głąb Rosji
Radzieckiej interesowały mnie od dawna
ze względów osobistych. Moja rodzina ze
strony matki została wywieziona na Sybir
pierwszą masową deportacją 10 lutego
1940 roku. Zostali deportowani tylko za
to, że byli Polakami.
W trzaskającym mrozie, mając 15 minut na spakowanie się, pod eskortą rosyjskich żołnierzy zostali oni przewiezieni
na pobliską stację kolejową w Krasnym.
W bydlęcych wagonach, po 2 tygodniach
gehenny pociąg dotarł do republiki Komi.
Ze stacji kolejowej w Muraszi do miejsca
zakwaterowania w syberyjskiej tajdze
skazańcy marszem pokonali przeszło 100
km. Po półtorarocznej katorżniczej pracy
przy wyrębie drzew, Polacy w ramach
umowy Majski - Sikorski uzyskali możliwość przemieszczania się po terytorium
ZSRR. Kto mógł udawał się do południowych republik radzieckich, gdzie formowała się polska armia Andersa. Niektórzy
pozostali na tej nieludzkiej ziemi na zawsze. Tam pochowana została moja babka,
która zmarła z głodu.

Z całego Związku Radzieckiego do Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu
przybywali wycieńczeni sybiracy. Wstępowali do armii polskiej. Wielu umarło
w wojskowych lazaretach. Wielu jednak
wraz z rodzinami opuściło Rosję Radziecką. Nie wszystkim jednak udało się
wyjść z Armią Andersa. Pozostali Polacy
zostali rozlokowani na bezkresnych stepach Kazachstanu. Dołączyli do Polaków
deportowanych przez Stalina do Kazachstanu w 1936 roku, po likwidacji autonomicznego polskiego obwodu na Żytomierszczyźnie oraz do zesłańców z drugiej fali deportacji Polaków z kresów

wschodnich w kwietniu 1940 roku. Z mojej rodziny, jeden z wujków zaciągnął się
do Armii Andersa, drugi natomiast walczył w I Armii LWP. Pozostała moja rodzina wraz z innymi Polakami została
osiedlona w stepie, u podnóża ośnieżonych gór w kołchozie Trudawik, na granicy Kazachstanu i Kirgistanu. Tam przebywali do 1946 rok, to jest do chwili wyjazdu do Polski. Do tej właśnie miejscowości chciałem dotrzeć. Analizując historię Polaków w Kazachstanie ustaliłem
według różnych źródeł liczbę około 100
tys. deportowanych tam Polaków. Ta
liczba zainspirowała mnie do uczczenia
zesłańców w niestandardowy sposób.
Chciałem ich pamięci poświęcić około
100 km biegu w miejscu ich zesłania, tj.
w Kazachstanie. Znalazłem informacje
o trzeciej edycji Ultramaratonu Tengri
w kazachskim stepie. Jest to jeden z najtrudniejszych azjatyckich ekstremalnych
biegów. Dwa koronne biegi odbywają się
na dystansie 70 km i 35 km. Do udziału
w planowanym wyjeździe i biegu namówiłem mojego siostrzeńca Adriana Riedla
z Roszkowa (także wnuk zesłańca). Patronat honorowy nad biegiem objęła Ambasada Kazachstanu w Polsce. W prośbie
o patronat wskazałem na przekazy skazańców, którzy niejednokrotnie opowiadali o życzliwości
i pomocy prostych
kazachskich ludzi.
Naszą inicjatywą
zainteresowała się
prasa jak również
rozgłośnia Radio
Katowice, gdzie
w audycji Lwowska Fala wyemitowany został wywiad na temat naszej eskapady. Razem z Adrianem
zamówiliśmy tablicę pamiątkową
z wygrawerowanym napisem „Polskim zesłańcom deportowanym w okresie II wojny św. w głąb
ZSRR. Rodacy, maj 2017”. Tablica została poświęcona podczas mszy św. przez
proboszcza parafii WNMP w Branicach
ks. Jarosława Dąbrowskiego.
Wylecieliśmy do Kazachstanu 3 maja
2017 roku z lotniska Okęcie w Warszawie. Przesiadka miała nastąpić w Mińsku.
W samolocie siedzieliśmy razem z reprezentacją Polski w piłce ręcznej, która leciała na turniej do Mińska. W miłej atmosferze rozmawiając o sporcie opowiedziałem im o naszym planowanym Ultramaratonie, co wzbudziło ich zaintereso11

wanie. Nie mogąc wykonać w samolocie
pamiątkowego zdjęcia, wszyscy zawodnicy z trenerem i ekipą techniczną podpisali
się nam na odwrocie widokówki linii lotniczej Belavia. Mamy więc wspaniałą pamiątkę, którą prawdopodobnie oddamy
na którąś z charytatywnych licytacji. Po
6 godzinach lotu wylądowaliśmy w Ałmaty. Po zakwaterowaniu w hotelu i krótkim odpoczynku udaliśmy się na miasto
szukając możliwości transportu do miejsca zsyłki mojej mamy, oddalonej od Ałmaty około 270 km. Na drugi dzień rano
marszutką (małe prywatne busy) wyruszyliśmy w kierunku stolicy Kirgizji
Biszkeku. Okazało się, że po szybkiej
3 godzinnej jeździe znaleźliśmy się na
granicy kazachsko-kirgiskiej. Wysiedliśmy na ogrodzonym terenie, z wąskimi
otoczonymi drutem kolczastym przejściami do punktu odpraw. Mieliśmy wysiąść
przed przejściem, ale o tym nie wiedzieliśmy. Na granicy obowiązywał mały ruch
graniczny. Wschodnim zwyczajem, po
odpowiednim „załatwieniu” przekroczenia granicy z pogranicznikami wsiedliśmy do naszej marszutki i po pół godzinie
byliśmy w stolicy Kirgizji Biszkeku. Trzy
godziny zwiedzaliśmy Biszkek, w którym
podczas wojny był jeden z punktów zbornych Armii Andersa. Potem wróciliśmy
do Kazachstanu, do przygranicznego powiatowego miasta Kordaj. Wynajęliśmy
taksówkę i wyjechaliśmy w stronę miejscowości Trudawik (45 km od Kordaju).
Po 20 km drogę zagrodził nam szlaban
wojsk pogranicza. Kazachski oficer poinformował nas, że dalej nie pojedziemy bo
jesteśmy w strefie nadgranicznej i musimy mieć specjalne przepustki. 25 km od
celu i nie mogliśmy być w miejscu zsyłki
naszej rodziny!. Nie pomogły pokazywane zdjęcia naszej rodziny z okresu wojny
z tego terenu uwiarygodniające nasz
przyjazd, ani pismo Ambasady Kazachskiej. Jedynym władnym w podjęciu
decyzji o umożliwieniu nam wjazdu
w strefę nadgraniczną był komendant jednostki pograniczników. Wróciliśmy z powrotem do Kordaja do koszar pograniczników. Wartownik poinformował nas, że
w dniu dzisiejszym odbywa się uroczysta
akademia związana z obchodami Dnia
Zwycięstwa i tam są wszyscy oficerowie.
Czekaliśmy na nich 1.5 godziny rozmawiając ze szeregowymi żołnierzami, nawiasem mówiąc bardzo przychylnie do
nas nastawionymi. Po zakończeniu akademii podszedł do nas jeden z oficerów
i polecił udać się do urzędu paszportowego. Tam urzędniczka poinformowała nas,
że aby otrzymać przepustkę potrzebujemy zaproszenia od mieszkańca strefy
nadgranicznej i następnie po skanowaniu
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naszych paszportów czeka się 2 tygodnie
na rozpatrzenie wniosku. Wróciliśmy pod
koszary. Następny oficer wysłał nas do
komisariatu milicji. Tam jednak nie uzyskaliśmy żadnej pomocy. Ponownie wróciliśmy pod jednostkę. Z uporem czkaliśmy na komendanta. Po jakimś czasie podeszła do nas grupa mężczyzn, którym
żołnierze oddali honory. Wśród nich był
komendant. Po przedstawieniu się i wyłuszczeniu celu naszej podróży, powołując się na opowieści o pomocy Kazachów
deportowanym Polakom komendant polecił spisać nasze personalia i przedzwonić
na drogową placówkę zezwalając na krótki pobyt w miejscowości Trudawik. Z radością podziękowaliśmy kazachskim oficerom, życząc im wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Z powrotem jechaliśmy do Trudawika. O nawierzchni drogi
nie wspomnę. Oficer na punkcie kontrolnym zmuszony nas przepuścić raczej nie
był do nas entuzjastycznie nastawiony.
Rejon do którego przybyliśmy zamieszkują Dunganie, potomkowie chińskiego
ludu osiedlonego w tym rejonie
w 19 wieku. W miejscu, gdzie przebywała moja rodzina (w czasie wojny były tam
tylko zabudowania gospodarcze i 2 wiaty
przerobione na mieszkania) istnieje teraz
duża wieś zamieszkała przez wspomnianych Dunganów. Po wyjeździe Polaków
zamieszkali tam Niemcy i następnie po
ich wyjeździe pod koniec lat siedemdziesiątych wieś zasiedlili Dunganie. Żadnych śladów Polaków nie znaleźliśmy.
Na miejscowym cmentarzu znaleźliśmy
tylko rosyjskie i niemieckie groby. W nocy wróciliśmy do hotelu w Ałmaty.
W dniu 5 maja z Ałmaty zostaliśmy
przetransportowani autobusami w głąb
stepu. Tam nad brzegiem rzeki Ili znajdowało się miejsce biegu ultramaratońskiego. Spaliśmy w namiotach rozstawionych
przez organizatorów. Wieczorem nastąpiła impreza integracyjna. Na Ultramaraton
przybyli zawodnicy z całego świata.

Przy ognisku i padającym ulewnym
deszczu kazachscy szamani odprawiali
rytualne modły w intencji biegaczy. Było
to wspaniałe widowisko. Następnego dnia
o godz. 6 rano nastąpił start do biegu na
35 i 70 km. W strugach ciągle padającego
deszczu ruszyliśmy w pobliskie góry.
Małe cieki wodne przekształciły się
w rwące strumienie, w których brnęli
uczestnicy. Błoto i ostre krzewy nie ułatwiały biegu. Złe oznaczenie trasy spowodowało, że pobiegłem 2 km dalej
i musiałem się wrócić. Po wbiegnięciu na

step przez 20 km można było w miarę
swobodnie biec. Po 35 km zawodnicy
z tego dystansu ukończyli bieg. Pozostałych około 100 zawodników ruszyło
w dalszą trasę. W miasteczku namiotowym zmieniliśmy przemoczony strój, ponieważ przestało padać i zaczęło mocno
przygrzewać. Temperatura wzrosła do
35-40 stopni. Drugi etap biegu był trudniejszy. Strome górskie podbiegi (łącznie
przewyższenie wynosiło 1450 m) stanowiły nie lada wezwanie. Potem wbiegliśmy na step. Przez 22 km przed oczami
miałem tylko trawy i żółwie stepowe.
W oddali jurty i Kazachowie na koniach
pilnujący
pasących
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się stad. Jeden z nich podjechał do mnie
i z bukłaku schłodził mi głowę, za co serdecznie mu podziękowałem. Po stepie był
jeszcze wielki kanion, którego przemierzało się potokiem ponieważ strome skalne ściany nie pozwalały na inną drogę. Po
nim wbiegnięcie na jeszcze jedną górę
i zbieg do mety. To była prawdziwa radość ukończyć ten morderczy bieg. Trasę
70 km przebiegłem w ciągu 9godz i 49
minut. Ze stu zawodników bieg ukończyło 61. Ja zająłem 37 miejsce i byłem najstarszym uczestnikiem tego biegu. Mój
siostrzeniec był 56
w klasyfikacji biegu na 35 km. Cel
nasz zrealizowaliśmy. Po biegu zawodnicy z całego
świata przy biesiadzie dzielili się
wrażeniami z tej
imprezy i oczywiście umawialiśmy
się na dalsze spotkania na ekstremalnych biegach.
W poniedziałek
8 maja spotkaliśmy się rano w naszym hotelu z Przewodniczącym Polonii
w Kazachstanie Olgiem Czerwińskim
Przeprowadziłem z nim wywiad. Przeka-

Informator Branicki
załem mu naszą tablicę pamiątkową, którą
obiecał umieścić w listopadzie podczas oficjalnych uroczystości
z okazji Dnia Zmarłych z udziałem biskupów, delegacji
z Polski, ambasady
Polski oraz Polaków
zamieszkałych w Kazachstanie na polskim
cmentarzu katolickim
w Ałmaty. Oleg przekazał nam kilka egzemplarzy czasopism,
które wydaje Polonia

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach informuje, iż wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na
nowy okres zasiłkowy
2017/2018 przyjmowane będą od dnia
1 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy trwający od miesiąca października 2017 r. do miesiąca września 2018 r.
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia
2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc
październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017
r.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek w okresie od
dnia 1 września 2017 r. do dnia31 października 2017 r.,
ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz
wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
⇒ osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach pokój nr 3 w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00 oraz
od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30,
⇒ za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłając wypełniony wniosek na adres Ośrodka (Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żymierskiego 61, 48-140 Branice),
⇒ przez Internet (za pomocą portalu Empati
http://empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości
elektronicznej oraz za pomocą ePUAP.
Aby usprawnić obsługę klienta i uniknąć kolejek oraz niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez dziesiątki osób, w miesiącu sierpniu 2017 r.
wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Branicach wg harmonogramu.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy
Branice o dostosowanie się do obok przedstawionego
harmonogramu przyjmowania wniosków.
Kierownik OPS
Aneta Kuziora
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w Kazachstanie i prosił o napisanie do
następnego z nich artykułu o naszej nietypowej wyprawie. Oleg Czerwiński z zawodu jest dziennikarzem i prywatnie bardzo ciepłym i otwartym człowiekiem.
Obwożąc nas po Ałmaty opowiadał dużo
interesujących rzeczy o Kazachstanie,
o Polakach tu mieszkających oraz o ciekawostkach turystycznych. Zwiedziliśmy
kompleks sportów zimowych, gdzie
w tym roku odbyła się Universjada.
Do Polski wróciliśmy 9 maja, zmęczeni
ale pełni wrażeń i z poczuciem spełnienia
zamierzonego celu.
Benedykt Pospiszyl

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW
MIEJSCOWOŚĆ

DATA

1.

Bliszczyce

01.08.2017 r.

2.

Boboluszki

02.08.2017 r.

3.

Branice, ul. Szkolna, Szpitalna.

03.08.2017 r.

4.

Branice, ul. Ogrodowa, Słoneczna.

04.08.2017 r.

5.

Branice, ul. 1 Maja, Grunwaldzka,
Kościelna, Lwowska, Mickiewicza,
Młyńska, Owocowa, Plac Wolności,
Plater, Pocztowa, Prusa, Skłodowskiej, Słowackiego, Spadzista, Żymierskiego.

07.08.2017 r

6.

Dzbańce

08.08.2017 r.

7.

Dzbańce-Osiedle

08.08.2017 r.

8.

Dzierżkowice

09.08.2017 r

9.

Gródczany

09.08.2017 r.

10. Jabłonka

09.08.2017 r.

11. Jakubowice

10.08.2017 r.

12. Jędrychowice

10.08.2017 r.

13. Lewice

11.08.2017 r.

14. Michałkowice

14.08.2017 r.

15. Niekazanice

16.08.2017 r.

16. Niekazanice - Kałduny

16.08.2017 r.

17. Posucice

17.08.2017 r.

18. Turków

18.08.2017 r.

19. Uciechowice

18.08.2017 r.

20. Wiechowice

18.08.2017 r.

21. Włodzienin

21.08.2017 r.

22. Włodzienin-Kolonia

22.08.2017 r.

23. Wódka

23.08.2017 r.

24. Wysoka nr 1-119

24.08.2017 r.

25. Wysoka nr 120 - 127

25.08.2017 r.
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By uniknąć wypadków
w gospodarstwie rolnym

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów
owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające
na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na
terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
• Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia
przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
• Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
• Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
• Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
• Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości - w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
• Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny
z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
• Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę
w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie
ochrony pracy.
• Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę
przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
• Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
• Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej
i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne
miejsce do zabawy.
• Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie
czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie
wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także
w placówkach terenowych KRUS.
Na zakończenie życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej
i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom
radosnych i udanych wakacji.
Czerwiec 2017r
Adam Sekściński
PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Każdego dnia rolnicy spotykają się z niebezpieczeństwem podczas pracy w gospodarstwie. Ważne, aby umieć rozpoznać zagrożenie i profesjonalnie podejść do zarządzania bezpieczeństwem na terenie własnego gospodarstwa rolnego. Zagrożeniem może być jakaś praca, maszyna, urządzenie lub zwierzęta, które mogą spowodować uszkodzenie ciała człowieka.
Zdrowy rozsądek, wiedza i Państwa doświadczenie sprawią, że zauważycie
zagrożenie. Warto tylko dokonać przeglądu podczas codziennych prac
w gospodarstwie i rozprawić się z zagrożeniem w krótkim czasie od zauważenia. Należy chronić siebie i bliskich przed ryzykiem wypadku, urazem ciała lub utratą zdrowia.
W tym roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach, obejmującej zakresem działania 8 gmin - zgłoszono 21 wypadków przy pracy rolniczej i 2 choroby zawodowe w związku z rozpoznaniem boreliozy.
Były to głównie zdarzenia, spowodowane nie używaniem odpowiedniego obuwia roboczego, złym stanem nawierzchni podwórza, ciągów komunikacyjnych w gospodarstwie (śliskie, grząskie i nierówne), niewłaściwym stanem technicznym drabin (brakiem zabezpieczeń przed przechyłem
i osunięciem), ale też nieprawidłowym sposobem wychodzenia z ciągnika
rolniczego, niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie ruchomych
elementów maszyn, niezachowaniem szczególnej ostrożności przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych, wejściem pomiędzy zwierzęta bez uprzedzenia ich np. głosem oraz pośpiech.
Przypominamy zatem, aby w miarę możliwości organizować pracę
w gospodarstwie w sposób, zapewniający bezpieczeństwo jej wykonywania - w odpowiednim tempie, bez pośpiechu, szczególnie w warunkach
spiętrzenia prac, co wymaga zwiększonego wysiłku i koncentracji uwagi.
Oto kilka ważnych zaleceń prewencyjnych z zakresu dobrych praktyk
bhp.
W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadku
należy:
1. dbać o ład i porządek w obrębie podwórzy, ciągów komunikacyjnych
w gospodarstwie, w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych,
utwardzić nawierzchnię podłoża, organizując odpowiednie przejścia
i dojścia, nie zastawione zbędnymi przedmiotami - wskazane oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej;
2. stosować obuwie robocze, odpowiednie do warunków i rodzaju wykonywanej pracy - sznurowane, za kostkę, z protektorem, dopasowane do
rozmiaru stopy;
3. używać drabin na pewnym podłożu - stabilnych i zabezpieczonych, odpowiednio wytrzymałych na przewidywane obciążenie;
4. zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia, konserwacji
i napraw (po wyłączeniu zasilania), bezwzględnie unikać manipulowania rękoma w strefie ruchomych elementów roboczych maszyn i urządzeń;
5. wychodzić z ciągnika zawsze przodem ciała do koła kierownicy;
6. przyjąć odpowiednią postawę ciała w momencie podnoszenia ładunków - zgięte nogi, proste plecy; przy transporcie ręcznym zaleca się
używanie sprzętu pomocniczego typu wózki, taczki itp., co pozwoli
wyeliminować nadmierne obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego;
7. mieć na uwadze niebezpieczne zachowania zwierząt gospodarskich,
zmieniające się w różnych ich stanach fizjologicznych - nawet spokojne
zwierzę, gdy w otoczeniu pojawi się nowy czynnik np. inne zwierzę lub
nieznana osoba może niespodziewanie i nieprzyjemnie zaskoczyć. Nie
wolno dotykać zwierząt gwałtownie. Przy podchodzeniu należy spokojnie się do nich odezwać.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.krus.gov.pl.
Opracowała: Barbara Ziółko
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INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,
pod numerem tel. 774868250 wew. 17 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych
przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice
Oznaczenie
(nr działki)
i KW

Pow.
i położenie

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

587/4

0.2552 ha

(S) teren

OP1G/00023893/0

Lewice

Termin
przetargu

opis

Grunt orny ( RIIIb i RIVb)
kształt działki korzystny, dojazd
rolniczej
droga gruntową.
przestrzeni
produkcyjnej

15

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

10.08.2017 14 445,63 zł 1 500.00 zł Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego
podlega
nieograniczonego
godz.12:00 zwolnieniu wpłata do
z podatku 07.08.2017r
VAT
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Od 17 czerwca 2017 roku nowe
zasady wycinki drzew
17 czerwca 2017 r. weszły w życie
nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017
r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach
niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie
sprzeciwu.
Nie jest wymagane zezwolenie ani zgłoszenie na usunięcie drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego,
2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm
przekracza ww. obwody, należy zgłosić do wójta/wojewódzkiego
konserwatora zabytków (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).
Organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia
oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa
można usunąć.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony
w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku
z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę
za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem
oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od
obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak
wcześniej na wysokości 130 cm.

W czerwcu 2017r.

Urodzili się
1. Grodzki Tymon - Włodzienin.
2. Michalska Lena - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Dominika Alferowicz (Branice)
– Krzysztof Stachowicz.
2. Anna Orchowska (Branice)
– Roman Smoliński.
3. Mateusz Rapacz (Bliszczyce)
– Katarzyna Nowakowska.
4. Stanisław Polski (Branice)
– Maria Marcinkowska.
5. Piotr Jedlička (Jabłonka)
– Angelika Lehun.
6. Magdalena Stopyra (Branice)
– Wojciech Brzozowski.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1.
2.
3.
4.

Herbut Jan - lat 77, Branice.
Grządziel Grażyna - lat 64, Wiechowice.
Janda Stanisław - lat 73, Bliszczyce.
Lenartowicz Honorata - lat 92, Włodzienin.
5. Leski Zbigniew - lat 67, Branice.
6. Pytel Janina - lat 84, Branice.
7. Lipa Lesław - lat 44, Branice.
8. Kotlarek Elżbieta - lat 90, Boboluszki.
9. Juroszek Michał - lat 84, Wiechowice.
10. Radecka Ewa - lat 68, DPS Bliszczyce.
11. Mituta Grażyna - lat 58, DPS Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6517 mieszkańców,
w tym 3332 kobiety.
W czerwcu 2016 r.
było nas 6659 osób.
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