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Z okazji nadchodzących
Świat Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Gminy Branice
zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności.
Aby świąteczny czas spędzony w gronie Rodziny
upłynął w miłej i ciepłej atmosferze,
z dala od trosk i wyzwań codzienności.
Niech radość i wewnętrzny spokój
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2018,
dodając odwagi do realizacji marzeń i pomysłów,
co zaowocuje poczuciem prywatnego i zawodowego spełniania.
Sebastian Baca
Wójt Gminy Branice

Marian Fuczek
Przewodniczący Rady Gminy Branice

w imieniu własnym
i pracowników Urzędu Gminy Branice

w imieniu własnym
i Radnych Rady Gminy Branice
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Inwestycje, remonty, modernizacje.
Przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Włodzienin Kolonia
Rozpoczęcie prac 27.11.2017 r. termin zakończenia do dnia
15.12.2017 r.
Stan drogi przed modernizacją

Zakres robót:
− mechaniczne czyszczenie nawierzchni betonowej – 590 m2,
− remont cząstkowy ubytków w istniejącej nawierzchni,
− skropienie nawierzchni betonowej emulsją asfaltową – 590 m2
− wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
asfaltowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm - 590 m2.
Koszt przebudowy pokryty ze środków sołeckich - 20 000,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego
budynku gminnego w Posucicach
W miesiącu listopadzie 2017r. dokonano wymiany pokrycia dachowego w budynku wielolokalowym w miejscowości Posucice
17. W budynku znajdują się mieszkania oraz świetlica wiejska.
Dach pokryty był płytami dachowymi zawierającymi azbest.
Nadawał się on tylko do całkowitej wymiany, nie było możliwości naprawy istniejących usterek. Dach został pokryty blachą,
wymieniono rynny i wyłazy dachowe. Całkowity koszt inwestycji to kwota 45.780,00 zł.

Stan drogi po modernizacji
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Przedsiębiorstwo energetyczne TAURON, wymieniło siedem
lamp oświetleniowych na łuku ul. Szpitalnej, na których również zamontowane zostały przez Gminę dekoracje świąteczne.

Modernizacja lamp oświetleniowej
na ul. Szkolnej w Branicach.
W pierwszych dniach grudnia zamontowano cztery stylowe lampy oświetleniowe z oprawami Rosa na ul. Szkolnej wraz
z elementami dekoracji świątecznej.
Koszt modernizacji - 19 922 zł.

Dekoracje świąteczne, zostały zamontowane także na istniejących już słupach oświetleniowych na ul. Głównej.
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Gminne Mikołajki, BRANICE 2017!

3 grudnia 2017 r. w hali sportowej SP w Branicach odbyły się
Gminne Mikołajki. Wspólny pomysł Wójta Gminy Branice
i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach okazał się strzałem w dziesiątkę. Kilkaset osób przewinęło
się przez szkołę w tym dniu, mimo że to była niedziela. Każdy
kto zdecydował się na odwiedzić
tego wieczora szkołę mógł znaleźć coś miłego dla siebie.
Były występy naszych utytułowanych zespołów tanecznych: IMPULS i KAPRYS i świetnych zespołów
wokalnych:
SZAG
i PROMYKI. Niesamowite wrażenie zrobiły także występy uczniów z placówek oświatowych
Gminy Branice: Katolickiego Przedszkola w Branicach, Publicznego Przedszkola w Branicach, Publicznego Przedszkola
we Włodzieninie, Szkoły Podstawowej w Branicach oraz Szkoły

Podstawowej w Uciechowicach. Mimo, że dominowała tematyka mikołajkowo-świąteczna, to każdy występ był zupełnie inny.
Były tańce, piosenki solo i grupowe, a nawet w Branicach nowość - kolędy i piosenki na keyboardzie zagrane przez Marcina
Leńskiego. Przejęci byli występujący Mali Artyści, a nie mniej
ich Rodziny, opiekunowie zespołów czy koledzy i koleżanki.

4

Informator Branicki

zawsze potrafią nas zaskoczyć i rozczulić, a przed Świętami Bożego Narodzenia uświadomiły nam ponownie, że rośnie świetne,
zdolne i wrażliwe pokolenie.

Wyjątkowa atmosfera sprawiła, że na indywidualny, niezaplanowany występ a capella zdecydowała się Maja Górniak z III klasy SP w Branicach. Pastorałka w jej wykonaniu do głębi poruszyła zgromadzonych. Nasze utalentowane dzieciaki i młodzież

W trakcie trwania występów artystycznych, najmłodsi mogli
skorzystać z animacji zabaw z Mikołajem i Panią Elf, zrobić sobie zdjęcie z Św. Mikołajem, czy pomalować buźkę, do czego
zresztą była najdłuższa kolejka.
Można było zakupić sobie piękne ozdoby, kartki, pudełka
i stroiki świąteczne na stoiskach placówek oświatowych, a czas
umilić pysznym swojskim ciastem oraz kawą i herbatą. Wszyscy
obecni mogli również gratis degustować barszcz i pierogi, a Mikołaj częstował milusińskich pysznymi krówkami. Była możliwość wykonania sobie zdjęcia rodzinnego, czy to z ulubioną koleżanką lub kolegą na zimowym tle.
Św. Mikołaj obiecał, że odwiedzi nas znów w przyszłym roku.
Redakcja
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Magia Świąt w Pałacu w Wysokiej
Występy rozpoczęli najmłodsi. Najpierw przedszkolaki, następnie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

W sobotę 9 grudnia, już po raz piąty swe gościnne podwoje
otworzył przed gośćmi Polsko-Czeskich Kolędowań Pałac
w Wysokiej. W spichlerzu, który był centralnym miejscem wydarzenia, na parterze, w półmroku rozświetlonym tylko lampkami świątecznymi, rozstawiły się stoiska oferujące przeróżne wyroby związane głównie ze Świętami Bożego Narodzenia. Ale
nie tylko. Można było zakupić również maskotki, wyroby z ceramiki, pięknie wyszywane makatki, obrusy i wyroby z koronek.
Nad wszystkimi tymi atrakcjami unosił się wspaniały zapach
świątecznych potraw, które gościom oferowały panie ze stowarzyszenia ALEBABKI.

Kolejnym punktami w części artystycznej był występ zespołu
ZAZIK, oraz koncert skrzypcowo fortepianowy w pałacu.

Główne wydarzenia odbywały się jednak na piętrze spichlerza.
W blasku rozświetlonej choinki, która swym jedwabistym światłem wydobywała z mroku wybudowaną szopką, przybyłych gości powitał gospodarz pałacu, pan Igor Machnik zapraszając do
obejrzenia i wysłuchania przygotowanych programów artystycznych.

Na gości oprócz bogatej strawy duchowej, czekały również
bardziej przyziemne przyjemności. W karczmie urządzonej
w budynku spichlerza, można było skosztować przeróżnych
smakołyków przygotowanych przez organizatorów, do których
przez cały czas ustawiała się imponująca kolejka chętnych.
Kulminacyjnym punktem pałacowego kolędowania, było rozświetlenie nowej pałacowej wieży połączone feerią kolorowych
światełek błądzących po murach pogrążonego w ciemności pałacu.
Piąte Pałacowe Polsko-Czeskie Kolędowanie w Zespole Pałacowo Parkowym w Wysokiej przeszło już do historii, lecz ich
magiczny nastrój i ciepła świąteczna atmosfera, na długo zostaną w pamięci odwiedzających to niezwykłe miejsce.
Do zobaczenia za rok.
Janusz Kaczmarek
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Zazik Świątecznie
weł Romanik (instrumenty perkusyjne), Ryszard Świtała
(akordeon) oraz osoby niepełnosprawne pracujące w ZAZ Branice – te wszystkie, które w różnych okolicznościach miały
i mają ochotę (może przyjemność) z nami muzykować we własnym środowisku i wszędzie tam, gdzie jesteśmy oczekiwani
i zapraszani. Dla nas to frajda i od 2012 r. motywacja do tworzenia kolejnych piosenek.
Na krążku znalazło się 9 utworów okołoświątecznych, kolędowych, pastorałkowych. W treści są one bardzo współczesne,
więc jeśli wzbudzą w słuchających głębsze refleksje, to będzie
nam bardzo miło. W formie - proste, łatwo wpadające w ucho,
dość dynamiczne i radosne, więc jeśli będą chętnie śpiewane, to
spełnią swoje przeznaczenie. Autorem tekstów i muzyki jest
grający i śpiewający lider zespołu Wiesław Janicki. Ostateczny
kształt i charakter płyty jest wynikiem wspólnych pomysłów
i aranżacyjnych rozwiązań. Także Pana Andrzeja Czubińskiego,
który nie tylko zrealizował nagrania, ale nie szczędził nam
i swego serca, i ducha. Za to jesteśmy mu ogromnie wdzięczni.
Za zaproszenie do Studia M Radia Opole i wydanie płyty najserdeczniej dziękujemy prezesowi Panu Piotrowi Mocowi. Podziękowania składamy również dyrektorowi marketingu Panu Adamowi Ramczykowskiemu.
Ktokolwiek dotychczas okazał nam życzliwość, niechaj też
przyjmie szczere podziękowania. A jeśli płyta się spodoba, to
może mieć tę pewność, że ma w niej swój udział – cząstkę siebie. Życzymy miłego słuchania… i śpiewania!

Ukazała się płyta zespołu „Zazik”, działającego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Branicach, zatytułowana „Zazik
świątecznie”. ZAZIK to my, czyli: Andrzej Czuba (gitara elektryczna, wokal), Wiesław Janicki (gitara akustyczna, wokal), Pa-

ZAZIK

„Mikołajki” z 3A
Kolejny raz uczniowie
klasy 3A Gimnazjum
w Branicach zorganizowali akcję pomocy dzieciom z Domu Dziecka
w Krasnym Polu i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Gniazdo”
w Głubczycach. Uczniowie zainicjowali i przeprowadzili zbiórkę prezentów i funduszy
w Szkole Podstawowej
w Branicach oraz w czasie kiermaszu świątecznego „Mikołajki Gminne”. Uczniowie samodzielnie przygotowali
imienne paczki dla
44 wychowanków wymienionych wyżej placówek. Z pomocą przedstawiciela klasowej Rady Rodziców Pana Andrzeja Herbut oraz nauczycieli: Aliny Nowak, Krystyny Kędzierskiej i s. Barbary Mroziak 7 grudnia
uczniowie pojechali do Domów Dziecka wręczyć dzieciom
świąteczne prezenty, a przede wszystkim spędzić z nimi trochę
czasu, pobawić się i pośpiewać. Inicjatorem przeprowadzonej po
raz trzeci akcji był działacz społeczny klasy 3A Dawid Herbut
ale większość uczniów dołączyła chętnie do pomysłodawcy.
Oby jak najwięcej takich młodych ludzi było wśród nas.
Wychowawczyni klasy 3A, Alina Nowak
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Wyjdź z mamą wieczorem na spacer
W szkole Podstawowej w Branicach jest realizowany ogólnopolski program ZDROWA JA. Projekt jest skierowany do
15-letnich dziewcząt uczęszczających do II klas szkół gimnazjalnych. W badaniu bierze udział 48 szkół z całej Polski, w których wybrano w sumie 1200 dziewcząt w wieku ok. 15 lat. Program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nastolatek wykorzystując najnowsze technologie, które ułatwiają utrzymanie zdrowych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Opaski na rękę
oraz dostęp do aplikacji mobilnej to
nie tylko narzędzia promujące zdrowy styl życia, ale także modny, zaawansowany technologicznie gadżet, który sprawia, że udział w projekcie jest dla dziewcząt świetną
zabawą. W ramach projektu badane
dziewczęta zostaną objęte telemonitoringiem, działającym w systemie umożliwiającym dostęp do jego funkcjonalności za pomocą aplikacji mobilnej. Nowoczesna opaska dokonuje m.in. pomiaru dystansu pokonywanego przez uczestniczki każdego dnia. Jest
zsynchronizowana z aplikacją mobilną, wspomagającą prowadzenie zdrowego trybu życia. Pozwala na monitorowanie godzin
snu, liczby posiłków czy też planowanego rozkładu ćwiczeń.
Zestaw posiada intuicyjny system, dzięki któremu aplikacja sama przypomina o wyjściu na spacer i czasie na zbilansowane
posiłki. Aplikacja jest również źródłem wiedzy dotyczącej zdrowia. Przydatne informacje znajdują w zakładce edukacja, gdzie
dziewczęta mogą przeczytać m.in. artykuły o sporcie, wpływie
używek na organizm czy sposobach dbania o urodę. Nastolatki

biorące udział w programie otrzymują także wyzwania indywidualne oraz grupowe, które mogą śledzić na swoich kontach
w aplikacji. Zadania nie będą wyłącznie wyzwaniem sportowym
dla uczestniczek, ale również poruszą aspekty społeczne, czego
przykładem jest zadanie indywidualne „dziś wieczorem wyjdź
z mamą na spacer” lub grupowe „pobiegaj dziś wieczorem z innymi uczestniczkami projektu”. Jego głównym celem jest ocena
skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do
młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych. Aby wspomóc dziewczęta w procesie uczenia się pozytywnych zachowań, w projekt aktywnie zaangażowani są: dyrektor szkoły Zenobia Majewska, pielęgniarka Elżbieta Rychlikowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego Edward Czyszczoń.
Koordynator projektu: Edward Czyszczoń
Redakcja

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej
szkole jest przyjęcie najmłodszych do grona uczniów naszej
szkoły.
16 listopada w pięknej scenerii uczniowie klasy I wykazali się
wiedzą o bezpieczeństwie, ruchu drogowym, o szkole i klasie.
Zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do społeczności szkolnej. Dyrektor szkoły symbolicznym
ołówkiem pasował każde dziecko na ucznia. Dzieci otrzymały
również pamiątkowe dyplomy.
Po tym uroczystym apelu, w radosnych nastrojach udali się na
słodki poczęstunek przygotowany przez mamy (za który serdecznie dziękujemy). To był bardzo ważny i miły dzień. Ten
dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.
Pierwszak - to brzmi dumnie. Powodzenia i sukcesów!
Krystyna Walaszczyk

Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej
Zespół ISKRA zdobył I miejsce w swojej kategorii, a solistka
Katarzyna Gatner otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii soliści - szkoły gimnazjalne.
W skład zespołu wchodzą uczennice: Katarzyna Gatner, Zuzanna Gatner, Julia Morawiec, Dominika Pączko, Nicola Gebauer, Alicja Chojnacka.
Młodym wokalistkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

14 listopada 2017 r. w Opolu odbył się Finał Wojewódzkiego
Konkursu Piosenki Żołnierskiej, w którym uczestniczyły szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego województwa opolskiego. Wykonawcy wyłonieni podczas eliminacji
powiatowych zaprezentowali w trakcie konkursu w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu 23 utwory.
Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Opolskiego
Kuratora Oświaty. Powiat Głubczycki reprezentował reaktywowany we wrześniu tego roku po trzech latach przerwy Zespół
wokalny ISKRA ze Szkoły Podstawowej w Branicach. Zmagania konkursowe zakończyły się dla nas wielkim sukcesem.

Opiekun zespołu
Kinga Pal
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Sukces zespołu SZAG
Branicki zespół wokalny SZAG zdobył
I miejsce oraz wyróżnienie dla Wiktorii
Margiel w II Pszowskim Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem
Senatora RP Adama Gawędy oraz honorowym patronatem ks. prof. Jerzego Szymika.
27 listopada 2017r wystąpiliśmy na uroczystej Gali Laureatów II Regionalnego
Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie,
na której zostały wręczone nagrody i dyplomy.
Jadwiga Misiurka

Mikołajkowo i świątecznie w branickim przedszkolu
Koniec roku jak zawsze w naszym
przedszkolu jest pracowity, tak też było
w tym roku. Zgodnie z przedświąteczną
tradycją przygotowania świąteczne zaczęliśmy od wspólnego pieczenia pierników.
Zabawa była doskonała, a pierniczki wyszły przepiękne. 6 grudnia odwiedził nas
niezwykły gość - Święty Mikołaj, który
obdarował dzieci nie tylko słodkościami,
ale również przyniósł zestawy plastyczne
do kreatywnego działania. Dziękujemy Ci
święty Mikołaju za odwiedziny i worek
prezentów, mamy nadzieję że za rok znowu się spotkamy. Występ Jasełkowy naszych przedszkolaków w Pałacu w Wysokiej wprowadził dzieci, ich rodziny oraz
zaproszonych gości w czas oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia. Korzystając że zbliżają się Świąt chcielibyśmy
Wszystkim złożyć życzenia.

Jak obyczaj każe stary,
według przodków naszej wiary,
pragniemy złożyć Wam życzenia
w dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska,

co przyświeca nam o zmroku
doprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.
Danuta Pikuła, Karolina Kukuczka

„W radosnym nastroju…”
W listopadzie w Publicznym Przedszkolu we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach było wesoło
i słodko. A to za sprawą dwóch uroczystości, które miały miejsce w naszym
przedszkolu, a mianowicie: Światowy
Dzień Pluszowego Misia oraz Andrzejki.
Przedszkolaki wspólnie bawiły się, kosztowały przysmaki misia, oraz poszerzały
wiedzę na temat zwyczajów tych wyjąt-

kowych dni.
W magicznym nastroju rozpoczęliśmy
grudzień, radosny miesiąc przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia. Podczas
Gminnego Mikołajkowo - Świątecznego
Kiermaszu w Branicach sprzedawaliśmy
własnoręcznie wykonane przez Rodziców
i nauczycieli ozdoby, a przedszkolaki zatańczyły wspaniały taniec. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do kiermaszu.
Zebrane pieniążki
zostaną przeznaczone na dodatkowe
atrakcje dla dzieci.
Dziękujemy również dzieciom i ich
Rodzinom,
które
wzięły udział w
przedszkolnym konkursie na „Ozdobę
Świąteczną”. Praca
9

Aleksandra Kot zdobyła najwięcej głosów i to ona reprezentuje nasze przedszkole w „Wojewódzkim Konkursie na
Ozdobę Choinkową”, organizowaną
przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.
6 grudnia mieliśmy bardzo miłe odwiedziny Mikołajek z Urzędu Gminy Branice
oraz Mikołaja, który przyjechał radiowozem policyjnym. Z serca dziękujemy Mikołajom za każdy uśmiech dziecka, który
wywołaliście tym spotkaniem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzymy wszystkim:
Radosnych, pogodnych i pełnych
rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia,
przyjemnego świątecznego wypoczynku
oraz szczęścia i sukcesów
w całym Nowym Roku 2018”
Dyrekcja oraz Nauczyciele Publicznego
Przedszkola we Włodzieninie
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Listopadowa migawka z życia Katolickiego Przedszkola w Branicach
„Taki mały, taki duży może świętym być,
taki ja, taki ty,może świętym być”
W naszym przedszkolu listopad rozpoczęliśmy ze Wszystkimi
Świętymi.
Już wiemy, że święci są Bożymi pomocnikami, którzy pomagają nam w drodze do nieba. Zapoznaliśmy się z historią życia
św. Marcina i zainspirowani jego przykładem dobroci i miłości,
postanowiliśmy upiec rogale, by potem podzielić się nimi
w przedszkolu.
Dla młodszej grupy „Pszczółek” przedszkolna jadalnia i kuchnia, na czas pieczenia, zamieniły się w piekarnię i cukiernię.
A Starszaki „Mądre Sówki” wyruszyły na wielkie pieczenie rogali do piekarni najlepszego piekarza w Branicach, pana Antoniego Pospiszyla. To był pracowity i słodki dzień!

„Mądre Sówki”, aby dalej rozwijać swoje talenty (nie tylko
kulinarne), ale artystyczne, w ramach Tygodnia o sztuce, zwiedziły Muzeum poświęcone biskupowi Nathanowi. Wiele także
swoich przeżyć artystycznych związanych z malarstwem i muzyką przelały na papier tworząc piękne obrazy.
Nikt z nas też w listopadzie nie zapomniał o Dniu Pluszowego
Misia. Małe i duże, kolorowe i szare, nowe i stare misie odwiedziły wraz z dziećmi nasze przedszkole i bawiły się wspaniale.
Wesołym zabawom i śpiewom nie było końca… .
A teraz razem z Maryją oczekujemy na przyjście Pana Jezusa
i wołamy: przyjdź Panie Jezu, przyjdź! Czekamy.
s. Teresa
Nauczycielka Katolickiego Przedszkola w Branicach

Olimpiada Wiedzy o Sporcie
W naszej szkole odbyła się I Gminna Olimpiada Wiedzy
o Sporcie. Wzięli w niej udział uczniowie z Włodzienina i Branic, którzy przebrnęli w swoich szkołach eliminacje. Największą
wiedzą wykazał się Krystian Poleszczuk, drugie miejsce zajął
Robert Mikos a trzecie Fabian Puchała. Gratulujemy. Tematyką
olimpiady były podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej
i sportu, dyscypliny sportowe, sławne postaci sportu, starożytne
i nowożytne igrzyska olimpijskie, aktualne i ważne wiadomości
i wyniki sportowe. Gościem honorowym gminnej olimpiady był
Pan Józef Marian Kawecki. Po napisaniu przez
„olimpijczyków” testu Pan Kawecki opowiadał o swoim zamiłowaniu do sportu. O przebiegniętych tysiącach kilometrów w maratonach i innych biegach oraz o tenisie stołowym, który do dziś
uprawia. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali pięknych sportowych opowieści. Panie Marianie, serdecznie dziękujemy.
Olimpiadę przygotował i przeprowadził Edward Czyszczoń.

Redakcja

Mistrzynie i wicemistrzynie powiatu w unihokeju dziewcząt
W październiku odbyły się rozgrywki
w unihokeja dziewcząt szkół podstawowychi gimnazjów.
Dziewczęta z naszego gimnazjum, wygrywając wszystkie swoje mecze, zostały
zwyciężczyniami turnieju w Kietrzu
i zdobyły tytuł mistrzyń powiatu.
W tym roku mistrzostwa powiatu szkół
podstawowych odbyły się w Branicach.
Nasza reprezentacja zajęła w nich drugie
miejsce. Tym samym zarówno dziewczęta ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum wywalczyły awans do półfinału wojewódzkiego. Niestety, w turniejach półfinałowych, które odbyły się w Niemodlinie, naszym drużynom nie udało się
awansować do finałów wojewódzkich.
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Drużyna szkoły podstawowej zagrała
w składzie: Martyna Moskała, Wiktoria
Kawulok, Natalia Zyznawska, Katarzyna
Gaczyńska, Aleksandra Zając, Emilia
Pietrzyńska, Oliwia Krysztul, Alicja
Chojnacka, Paulina Paliga.
W drużynie gimnazjum zagrały natomiast: Amelia Lipa, Ewa Wichrzyńska,
Wiktoria Margiel, Zuzanna Blicharz, Zuzanna Pietrzyńska, Julia Andrejczuk, Julia Morawiec, Paula Kuć, Emilia Czechowicz, Małgorzata Bedryj, Nicola Gebauer, Wiktoria Tłuczek.
Opiekunem obu drużyn jest Joanna Książek.
Redakcja

Z podwórka na stadion
Pierwszego grudnia w naszej hali sportowej odbył się Powiatowy Turniej „Z podwórka na stadion”. Nasze szkolne drużyny,
8-latków chłopców i 12-latek dziewcząt zdobyły tytuł wicemistrzów powiatu. Nasi młodzi piłkarze i piłkarki walczyli bardzo
dzielnie. Poniżej przedstawiamy składy drużyn.
Drużyna U8: Kinga Heba, Ksawery Skrabut, Dawid Pieszak,

Krzysztof Czarnecki, Igor Telega, Krystian Hołuj, Dominik
Herbut, Łukasz Małyszek, Alan Pawluś, Wojciech Herbut. Drużyna U12: Wiktoria Kawulok, Weronika Kubik, Emilia Łychołat, Zuzanna Suzańska, Paulina Paliga, Milena Pietrzyńska,
Klaudie Pieszak, Oliwia Krysztul, Weronika Lenartowicz.
Opiekunem drużyn był Edward Czyszczoń.
Redakcja

Igrzyska młodzieży szkolnej
Po zdobyciu mistrzostwa powiatu młode piłkarki ze Szkoły Podstawowej
w Branicach udały się na półfinał województwa opolskiego do Wołczyna. Odnotowały w nim dwa zwycięstwa i remis
zdobywając 7 pkt. Wygrały kolejno:
z Wołczynem 1:0, z Kup 1:0, i zremisowały 2:2 z Prudnikiem. Do finału wojewódzkiego awansował Prudnik z minimalnie lepszym stosunkiem bramek. Nasza drużyna została sklasyfikowana na
miejscu V - VIII w województwie.
Skład naszej drużyny: Ewa Wichrzyńska, Aleksandra Walerianczyk, Katarzyna
Żakowska, Wiktoria Morawska, Aleksadra Kałwa, Sandra Surmińska, Karolina
Stocka, Paula Kuć, Marcela Jagielnicka,
Wiktoria Margiel, Amelia Lipa.
Opiekun: Edward Czyszczoń.
Redakcja
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Błękitna Armia gen. Hallera
Rok 2018 będzie rokiem obchodów 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. W świadomości społecznej wydarzenia związane z tym faktem kojarzone
są z Legionami, wojną polskobolszewicką i Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Mało znane są fakty, które
w sposób znaczący również wpłynęły na
losy nowo powstałego państwa polskiego.
Postaram się w krótkich syntezach przedstawić czytelnikom ciekawe fakty i wydarzenia związane z tym okresem historii
Polski.
Znamienną datą dla Polaków przebywających na zachodzie Europy pod koniec
I wojny św. był 4 czerwca 1917 r. W tym
dniu prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret o utworzeniu Armii
Polskiej we Francji. W październiku 1918
roku dowództwo nad nią objął gen. Józef
Haller. W 1919 r. 70 tys. Armia Hallera,
zwana od koloru mundurów Błękitną Armią, powróciła do Polski, gdzie wcielono
ją do struktur odradzającego się Wojska
Polskiego. Geneza powstania tej polskiej
formacji wojskowej wiąże się z działalnością polskich środowisk emigracyjnych.
Z chwilą wybuchu I wojny światowej Polacy we Francji rozpoczęli starania
o utworzenie na jej terytorium polskich
jednostek wojskowych. Główną ideą tych
poczynań było uświadomienie opinii międzynarodowej, głównie poprzez udział
polskich żołnierzy w działaniach aliantów, konieczności zajęcia się sprawą niepodległości Polski po zakończeniu działań zbrojnych. Komitet Wolontariuszy
Polskich zwrócił się do władz francuskich
z inicjatywą sformowania polskich jednostek wojskowych. 21 sierpnia 1914 r.
władze francuskie zgodziły się na sformowanie dwóch polskich jednostek.
Pierwszą kompanię sformowano w Bayonne, dlatego zwano ich Bajończykami.
Liczyła 180 żołnierzy. Kompanię skierowano na front pod Sillery. Wcielono ją
w skład 1 Dywizji Marokańskiej. Tam
walczyli do wiosny 1915 r. W boju pod
Arras, 9 maja ponieśli ciężkie straty, zginęli prawie wszyscy oficerowie wraz
z dowódcą mjr Osmonde. 16 czerwca
w walkach pod Souchez dywizja została
zdziesiątkowana. To zadecydowało o rozwiązaniu dywizji przez dowództwo francuskie. Drugą kompanię sformowano
w Rueil i nazwano ich Ruelczykami. Jednak ta formacja nie zyskała zaufania
Francuzów i w krótkim czasie została
rozformowana. Żołnierzy polskich z tej
kompani wcielono do Legii Cudzoziemskiej i to w jej szeregach walczyli oni na
frontach I wojny światowej.
Wysiłki polskich środowisk niepodle-

głościowych do 1917 roku mające na celu
utworzenia Armii Polskiej na Zachodzie
nie spotkały się z przychylnością państw
walczących z Niemcami. Francuzi bali
się negatywnego stanowiska Rosji. Stany
Zjednoczone będące do tej pory neutralne, nie angażowały się w inicjatywę powołania polskiej formacji wojskowej. Rewolucja lutowa w 1917 roku w Rosji
zmieniła sytuację w Europie. Zmieniło
się również na zachodzie nastawienie do
Polaków chcących walczyć pod sztandarami orła, a nie w obcym wojsku.
W czerwcu tego roku powołano Misję
Wojskową Francusko-Polską, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem organizacji polskiej armii. Francuski minister wojny Paul Painleve i minister spraw
zagranicznych Alexandre Ribot pisali
w liście do prezydenta Francji Raymonda
Poincarego w czerwca 1917 roku o konieczności dania Polakom możliwości
walki z Niemcami w polskim wojsku,
pod własnym sztandarem. Prezydent
Francji Poincare wydał dekret o powołaniu Armii Polskiej we Francji 4 czerwca
1917 r. Po tej decyzji w Lozannie
15 sierpnia 1917 r. powstał Komitet Narodowy Polski. W niedługim czasie KNP
przeniósł swą siedzibę do Paryża. Przewodniczącym został Roman Dmowski.
KNP sprawował zwierzchnictwo polityczne nad organizowaną armią i otrzymał prawo wyznaczania wodza naczelnego armii za zgodą władz francuskich.
Miała ona podlegać francuskiemu dowództwu. Za wyposażenie i uzbrojenie
armii odpowiadał francuski rząd. Jej
pierwszym dowódcą był gen. Archinard.
Do Armii Polskiej wstępowali polscy
emigranci z Francji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i polscy jeńcy z armii austriackiej i niemieckiej. Pod koniec
czerwca 1917 r. armia liczyła ponad 9 tys.
żołnierzy. 7 tys. pochodziło z obozów jenieckich. Obozy kwaterunkowe mieściły
się w Sille le Guillame,
Lavalle
i
w Mayenne.
W grudniu do Francji dotarła pierwsza
duża grupa ochotników zza oceanu.
Wysiłek środowisk
polonijnych
w Stanach Zjednoczonych w akcji
werbunkowej
do
polskiej armii zasługuje na szczególna
uwagę. Działania
w głównej mierze
polskiego pianisty
Ignacego Padarew12

skiego zaowocowały rekrutacją 22 tysięcy żołnierzy do polskiej armii. 300
polaków z Brazylii również zaciągnęło
się do polskiego wojska. Przychylny wobec Polaków był Prezydent USA Woodrow Wilson, który w 13 punkcie swojego programu z 8 stycznia 1918 roku domagał się niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Przychylnym
dla idei powstania niepodległej Polski był
również Herbert Hoover, który potem
odegrał olbrzymią rolę w akcji pomocy
w pierwszych latach niepodległej Polski
(w Warszawie znajduje się rondo i ulica
nazwane imieniem w/w Amerykanów).
Po zakończonej rekrutacji w dniu
10 stycznia 1918 r. I pułk strzelców rozpoczął formalne istnienie. Wiosną tego
roku rozpoczęto formowanie kolejnych
pułków. W czerwcu utworzono 1. Dywizję Strzelców Polskich. 4 października
1918 r. dowództwo nad armii objął gen.
Józef Haller (przybył do Francji z Rosji),
który dwa dni później złożył uroczystą
przysięgę na wojskowy sztandar.

gen. Józef Haller

Informator Branicki
Jego zastępcą był gen. Józef Zając. Po
zakończeniu I wojny światowej do armii
wstąpili polscy jeńcy z obozów włoskich.
Armia w tym czasie liczyła ogółem ok.
70 tys. żołnierzy.

Składała się z dwóch korpusów, a każdy
z nich z dwóch dywizji. W skład armii
wchodziły ponadto: dywizja instrukcyjna,
pułk czołgów liczący 120 czołgów Renault M-117, siedem eskadr lotniczych
98 samolotów (obecnie Polska posiada
48 samolotów F-16 oraz starszej wersji
rosyjskie SU i Mig) i oddziały tyłowe.
Rozkazom gen. Hallera podlegały także
dwie dywizje z Rosji: 4. Dywizja gen.
Lucjana Żeligowskiego i 5. Dywizja Syberyjska mjr. Waleriana Czumy. Armia
Polska była doskonale wyposażona. Po-

siadała broń maszynową, artylerię i czołgi. Umundurowanie polskich żołnierzy
wzorowane było na armii francuskiej. Na
przełomie 1917 i 1918 r. armia została
wyposażona w mundury jasnoniebieskie
(stąd
nazwa
„Błękitna Armia”)
i czapki rogatywki.
W działaniach bojowych w końcówce
I wojny światowej
zdążył wziąć udział
tylko 1 pułk, który
walczył pod Reims
i Saint-Hilaire-leGrand. Cała 1 Dywizja natomiast była przewidziana do
zajęcia
Saarbrüecken 11 listopada 1918 r. Jednak
kilka godzin wcześniej skończyła się
I wojna światowa.
W połowie 1919 r. oddziały Błękitnej
Armii przybyły do kraju, gdzie odegrały
znaczącą rolę na frontach wojny polskoukraińskiej i polsko-bolszewickiej.
Pierwszy transport przybył do Leszna w
nocy z 19 na 20 kwietnia. Większa część
armii przybyła do Polski drogą morską.
Rozformowanie armii nastąpiło 1 września 1919 r. Tego dnia Hallerczyków
wcielono do struktur Wojska Polskiego.
Brali oni później udział w wojnie polsko

bolszewickiej. Sam gen. Haller, (jego życiorys polecam czytelnikom jako przykład szeroko rozumianego patriotyzmu)
w 1920 roku otrzymał funkcję Inspektora
Armii Ochotniczej, której był współorganizatorem. W czasie bitwy warszawskiej
dowodził Frontem Północnym. W lipcu
i sierpniu 1920 roku wchodził w skład
Rady Obrony Państwa.
Historia Błękitnej Armii, która ze
względu na wyposażenie oraz siłę bojową
uważana jest przez niektórych historyków
za czwartą armię na arenie walk w Europie w końcówce I wojny światowej, ściśle
związana jest z polskimi ochotnikami
z USA. Ich powrót do Ameryki był utrudniony, bowiem traktowani oni byli jako
żołnierze obcej, nie amerykańskiej armii
(pod sztandarami armii amerykańskiej
służyło w I wojnie światowej znacznie
więcej Polaków niż w armii Hallera).
Przymusową, błyskawiczną demobilizację tych żołnierzy przeprowadzono częściowo jeszcze w 1919 roku, a dokończono ją zaraz po zakończeniu wojny bolszewickiej. Na amerykańskich statkach powróciło do Nowego Jorku 12,5 tys. byłych ochotników.
Obchodząc w przyszłym roku 100 lecie
odzyskania niepodległości pamiętajmy
o żołnierzach Błękitnej Armii i jej niezaprzeczalnym wkładzie w tworzeniu państwowości polskiej.
dr Benedykt Pospiszyl

APEL OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BRANICACH
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, mając na uwadze okres
zimy, występuje z apelem do mieszkańców gminy Branice, aby nie
zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych
i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie. Aby uniknąć negatywnych skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam
informacji o rodzinach i osobach mogących wymagać pomocy ze strony Ośrodka. Podjęcie w porę kompleksowych działań, współpracy wszystkich służb na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich
pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.
Poniżej podajemy telefony kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach
77 486 00 60, 798 164 605, 781 970 500,
781 610 500.
Urząd Gminy w Branicach
77 486 82 50, 77 486 81 92, 77 486 82 28
Ośrodek Zdrowia w Branicach 77 486 83 62.
Komisariat Policji w Kietrzu 77 471 17 50,
77 471 02 03.
Telefony Alarmowe:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
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Uwaga Mieszkańcy!
W związku z nadchodzącym nowym rokiem informujemy, że wygenerowane, indywidualne druki opłat
za odbieranie odpadów komunalnych na rok 2018 będą drukowane wyłącznie na życzenie zainteresowanych
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy w Branicach, w biurze numer 4 (parter).
Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod numerem telefonu 774868192 (wew. 34.).
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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. 20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych
przetargach jakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice
OznaczePow. i poło- Przeznaczenie
nie
żenie
w planie (P)/
(nr działstudium (S)
ki) i KW
1310

Termin
przetargu

opis

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Włodzienin (S) teren zabu137
zabudowany/
KW nr
zainwestowaOP1G/
Część
ny
0001859budynku
4/6
o pow.
244,21 m²
i udziale
w nieruchomości
wspólnej
4694/10000

Część budynku mieszkalnego kilku09.01.2018
rodzinnego o pow. 244,21 m² dotychczas nieużytkowana. Lokale 4,5,6,7
godz. 10:00
wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej wynoszącym 4694/10000.
Budynek dwukondygnacyjny, nie
podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dach kryty dachówką ceramiczną stolarki drzwiowej brak, stolarka okienna częściowo drewniana,
częściowo brak. Brak tynków wewnętrznych, podłóg, instalacji wewnętrznych, urządzeń. Stopień zużycia 50%

55 000,00 zł

6000,00 zł

+ VAT wg
obowiązującej stawki

04.01.2018

79/1

Jakubowice (S) teren zabuudowany/zain
pow.
zainwestowa0.3355 ha ny

Nieruchomość niezabudowana, poło- 09.01.2018
żona w sąsiedztwie zabudowy budyngodz. 12:00
ków mieszkalnych. Działka ma
kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: wodociąg, energia
elektryczna. Posiadają dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka
obecnie nieużytkowana miejscami
porośnięta dziko rosnącymi drzewami
(tzw samosiejki).

20 010,00zł

2 000,00 zł

+ VAT wg
obowiązującej stawki

04.01.2018

Branice
ul. Szkolna

Działka z przeznaczeniem pod zabu- 12.01.2018
dowę mieszkaniową jednorodzinną.
godz.10:00
Kształt działki korzystny, regularny
wielokąt, rzeźba terenu pozioma, dojazd droga asfaltową, w pobliżu działki pełne uzbrojenie.

KW nr
OP1G/
00025543
/6

190/12
KW nr
OP1G/
00023893
/0

0,0800 ha

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

17 000,00 zł

1 700,00 zł

+ VAT według 09.01.2018
obowiązującej
stawki

1 000,00 zł

(P) wyznacza
się tereny zabudowy
KW nr
OP0.0300 ha mieszkaniowej
jednorodzinnej
budynek
1G/00008
o pow. użyt- -usługowej.
399/6
kowej
62,40 m

Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka
uzbrojona w wodociąg, energie i kanalizację, dojazd droga asfaltową.

10.01.2018

8 400,00 zł

godz.10:00

podlega zwol- 05.01.2018
nieniu z podatku VAT

159/98

Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub generalnego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka
uzbrojona w wodociąg, energie elektryczną, dojazd droga nieutwardzoną.

10.01.2018

5 700,00 zł

godz.12:00

podlega zwol- 05.01.2018
nieniu z podatku VAT

549

KW nr
OP1G/00025543/6

Branice
ul. Główna

Jakubowice (S) teren zazabudowany/
0.0200 ha zainwestowabudynek
ny.
o pow. użytkowej
66,50 m

Włodzienin (S) teren zazabudowany/
KW nr
0.0385 ha zainwestowaOP1G /
budynek ny
0000697- o pow. użyt3/0
kowej
46,20 m
137

Działka zabudowana budynkiem
11.01.2018
mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki lub general- godz.10:00
nego remontu. Działka źle zagospodarowana, zaniedbana. Działka
uzbrojona w wodociąg i energie elektryczną, dojazd droga asfaltową.
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8 100,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

podlega zwol- 04.01.2018
nieniu z podatku VAT

uwagi
Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego
nieograniczonego.

Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego
nieograniczonego.

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planem miejscowym
48 miesięcy od daty
sprzedaży. Szczegółowe
informacje dotyczące zagospodarowania dzialki
dostępne na bip.branice.pl
i w Urzędzie Gminy pokój 17.
Sprzedaż w formie
I przetargu ograniczonego
do właścicieli działek 550, 548/7.

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego nieograniczonego. W akcie
notarialnym ustanowiona
zostanie służebność przejazdu na rzecz właściciela
działki 134 i działki 139.

Informator Branicki

W listopadzie 2017r.

Urodzili się
1. Kruk Diana - Branice.
2. Litwin Bruno - Bliszczyce.

Rośnijcie zdrowo i wesoło!

W miesiącu listopadzie na
terenie Gminy Branice nie
zawarto żadnego związku
małżeńskiego.
Odeszli
1. Węglarz Władysław - lat 82, Bliszczyce.
2. Ciecieręga Tadeusz - lat 76, Branice.
3. Didek Alicja - lat 62, Lewice.
4. Luboch Robert - lat 53, Branice.
5. Gojżewska Janina - lat, 88 Branice.
6. Karolczyk Teresa - lat, 64 DPS
Dzbańce.
7. Masur Lotta - lat, 80 DPS Dzbańce.
8. Górski Krzysztof - lat, 50 DPS Bliszczyce.

Pozostaną w naszej pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6513 mieszkańców,
w tym 3342 kobiety.
W listopadzie 2016 r.
było nas 6605 osób.

Zimowe utrzymanie dróg

Apel do użytkowników dróg

Instytucje i osoby odpowiedzialne
za zimowe utrzymanie dróg:

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Branice

Drogi wojewódzkie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Oddział Terenowy w Głubczycach – tel.77 485 30 81
Drogi Powiatowe
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Głubczycach
– Bogusław Maciaszczyk – tel. 605 528 780
Drogi Gminne
Marek Kiszczyk – tel. 790 895 080

Zwracamy się z apelem,
aby w przypadku
wystąpienia opadów
śniegu nie parkować samochodów
w wąskich uliczkach i na chodnikach.
Tak pozostawione pojazdy utrudniają
odśnieżanie i mogą zostać uszkodzone przez
sprzęt służący do usuwania śniegu.
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