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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej w Branicach
14 stycznia, jak i w całej Polsce, w Szkole Podstawowej
w Branicach odbył się wspaniały koncert na rzecz WOŚP, której
celem w tym roku jest „wyrównanie szans w leczeniu noworodków”. Po raz kolejny przyłączyliśmy się do przedsięwzięcia Jurka Owsiaka i zabraliśmy się do zbierania funduszy. Organizatorami imprezy byli: Dyrektor Zenobia Majewska, Wicedyrektor
Aneta Pelc oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej
w Branicach.
Nie zważając na pogodę i wczesną godzinę (7.15) nasi wolontariusze – harcerze kwestowali w miejscowościach: Branice,
Boboluszki, Bliszczyce i Wysoka, a byli to Kamila Misiurka,
Magdalena Felsztyńska, Martyna Herbut, Oliwia Szatko, Julia
Morawiec, Julia Kaczor, Bartosz Herba, Piotr Łychołat, Michał
Redel, Maciej Dereń, Tomasz Modzelewski, Kacper Maciaszek,
Martyna Moskała, Paulina Paliga, Miłosz Walecki, Szymon Suliga, Emilia Pączko, Zuzanna Suzanska, Paulina Jamrozik, Milena Alker, Kamil Atłachowicz i Joschua Schalbe.

O godz.15.00 w hali sportowej rozpoczęliśmy nasz koncert.
Na początku wystąpili uczniowie z klas III, które przygotowały
„Jasełka”. Niektórzy z zaskoczeniem obserwowali postacie małych diabełków, niewierzących w narodzenie Jezusa. Oczywiście, Dzieciątko narodziło się w stajence, otoczone aniołkami,
pasterzami, królami i dziećmi, a kolędy śpiewane przez wszystkich obecnych potwierdziło ten fakt.
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Następnie koncert uświetnił występ dzieci z Publicznego
Przedszkola w Branicach oraz solistów i zespołów wokalnych:
„Szag”, „Zygzak”, „Promyki” i „Mini Szag”. Nie zabrakło też
popisów tanecznych. Na rzecz WOŚP zatańczyły zespoły
„Impuls” i „Kaprys”.

Każdy z przybyłych mógł też skorzystać z oferty kawiarenki.
Kawa, herbata i ciasto umilały pobyt na naszym koncercie
i przyczyniły się do zebrania funduszy na ten szczytny cel. Jak
zawsze szeroki asortyment ciast zawdzięczamy Rodzicom naszych uczniów, za co im serdecznie dziękujemy.
Po występach przybyli goście powoli rozchodzili się i nasza
uroczystość została zakończona. Zaraz też zebrane pieniądze zostały przewiezione do Centralnego Sztabu WOŚP w Głubczycach, gdzie je przeliczono. Z przyjemnością stwierdziliśmy, że
w roku 2018 zebraliśmy 7417,72 złote! To jeszcze więcej niż
w tamtym roku (4951,67 zł)!
Każdy uczestnik czy gość, w zespole czy osobno podarował
cząstkę siebie. Dlatego też serdecznie dziękujemy za wszystkie datki i pomoc na rzecz WOŚP!
Agnieszka Lisiak
nauczycielka w Szkole Podstawowej
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Branickie Kolędowanie dla Tych, którzy
„ZA GWIAZDĄ PRZYBYLI DO ŚWIĘTEJ RODZINY”
DŹWIĘK - co oczywiste - był dominantą kolędowego spotkania. Ale doznania muzyczne uzupełniało SŁOWO. Wiersze ks.
Jana Twardowskiego, Adama Asnyka, Ernesta Brylla, Emilii
Berndsen stanowiły komentarz, czasami polemikę ze stereotypa-

Wspaniałą tradycją stało się branickie kolędowanie odbywające się w święto Objawienia Pańskiego, zwane również
Świętem Trzech Króli. W tym roku miało ono miejsce już po
raz trzeci. Jak co roku organizatorzy mieli dylemat: „Czy
ludzie przyjdą?”. I po raz kolejny publiczność Branic i okolic udowodniła, że można na nią liczyć. I że nie trzeba się bać
marudzenia malkontentów w rodzaju: „I tak nikt nie przyjdzie…” lub „Tu w Branicach nic się nie dzieje…”.
Przyjazne wnętrze Kościoła p.w. Świętej Rodziny wypełniło
się po brzegi. Tajemnica Bożego Narodzenia docierała do zgromadzonej publiczności przez słowo, dźwięk i obraz. Muzyczną
ucztę zgotowały dla nas: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łomnicy pod batutą Marka Wójcika, Tercet Muzyczny „Świętej Rodziny” w składzie: Kinga Pal, Krzysztof Ciecieręga i Piotr Wiecha z akompaniamentem Macieja Alberta, Zespół śpiewaczy organistów Dekanatu Branickiego, zespół „Iskra” oraz dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Branicach. Kolędy śpiewane od wieków i te zupełnie współczesne, radosne i pełne bólu, głośne i liryczne… . Dzięki nim wszyscy mogli sobie przypomnieć:

mi, a czasami były bezpośrednią wskazówką: „Przyszliśmy tu
wszyscy za gwiazdą jak przed wiekami mędrcy ze wschodu, by
szukać słów nadziei i prawdy. Poddając się Słowu, zmieniajmy
rzeczywistość wokół nas. Nie rzucajmy kamieniami w tych,
z którymi się nie zgadzamy. Nie osądzajmy życia innych. Nie
hejtujmy. Nie udowadniajmy swoich racji za wszelką cenę. Nie
karmmy się kontrowersjami. Chrońmy słowo i bierzmy za nie
odpowiedzialność, wsłuchujmy się w jego treść. Zamiast dzielić,
jednoczmy. Zamiast osądzać, przebaczajmy. Niech słowa budują, nie niszczą”.

I jeszcze OBRAZ, który podczas koncertu również był ważnym uzupełnieniem i swoistym komentarzem. Nie bez znaczenia był bowiem fakt, że trzecie branickie kolędowanie odbyło
się w świątyni pod wezwaniem Świętej Rodziny. Swoją symboliką i artyzmem „przemówiła” mozaika z głównej absydy kościoła zaprojektowana przez wybitnego artystę, brata Notkera
Beckera z klasztoru benedyktyńskiego Maria Lach.
Koncert zakończył się gromkimi brawami. Pewnie nie wszystko było w nim idealne, ale „błędów nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią”. Ja w imieniu wszystkich wykonawców chciałam podziękować tym, którzy w wieczór 6.01.2018 r. „za gwiazdą przybyli do Świętej Rodziny” i którzy usłyszeli, że
„Anioł zawołał głosem tak ogromnym
Że się zrównały góry i doliny
Byśmy za gwiazdą poszli do Dzieciny
Która od chłodu drży w jasełkach skromnych.
I usłyszeli głos Narodzonego”.
Urszula Sipel-Wiecha

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Każda z osób zgromadzonych w kościele nuciła pewnie swoją
ulubioną kolędę. Mnie szczególnie wzruszył występ najmłodszych artystów, którzy śpiewali o pastuszku bosym i dudce, która gra swemu Panu „z serca uprzejmego…”. A także niezwykle
sugestywne wykonanie „Kolędy dla nieobecnych” Szymona
Muchy, współczesnego poety i autora pieśni, które przypomniało o tych, po których zostało „puste miejsce przy stole”.
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Jarmark we Wrocławiu
16 grudnia Branickie Mażoretki Kaprys brawurowo zaprezentowały się w pokazie świątecznym na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Cudowny, świąteczny klimat i wspaniałe
przyjęcie kilkutysięcznej publiczności sprawiły, że na wrocławskim rynku było naprawdę gorąco!
Nie mogło obyć się bez kolacji wigilijnej mażoretek oraz niezwykłych podarunków, które Mikołaj pozostawił właśnie dla
nich.
W drodze na jarmark zespół odwiedził wspaniałą, żywą szopkę
bożonarodzeniową w Głubczycach.
Jeszcze raz ogromnie dziękujemy organizatorom Jarmarku we
Wrocławiu za zaproszenie i tak ciepłe przyjęcie.
Lidia Szpak
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Świąteczne spotkania w Uciechowicach
17 grudnia 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Jak co roku wzięło
w nim udział prawie 40 osób nie tylko z Uciechowic ale również
z naszych sąsiednich miejscowości. Po wspólnej kolacji przygotowanej przez Panie z Koła Gospodyń przyszedł czas na wizytę
Świętego Mikołaja. Każdy, niezależnie od wieku, musiał ciężko
zapracować sobie na swój podarunek śpiewając kolędy lub pieśni adwentowe, recytując wierszyki lub modląc się. Niektórzy w
parze ze słodkimi podarunkami otrzymali też rózgi.
Z kolei w niedzielę 7 stycznia wspólnym kolędowaniem
w Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach zakończyliśmy
okres Bożego Narodzenia. Jak co roku
przy kolędowym stole zasiedli nie tylko
mieszkańcy Uciechowic, ale również okolicznych
wiosek.
W tym roku po raz
pierwszy (i mamy
nadzieję że nie ostatni) gościliśmy u nas
zespół
muzyczny
ZAZIK, który śpiewnie wprowadził nas

w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Następnie wysłuchaliśmy krótkiej inscenizacji słowno-muzycznej, przypominającej
nam czym powinny być dla nas Święta Bożego Narodzenia.
Po tym krótkim przedstawieniu, każdy mógł zaprezentować
zgromadzonym swój talent muzyczny. Dziękujemy za przepiękne występy najmłodszym - Julii, Mai, Hani i Marcinowi oraz
tym nieco tylko starszym - Paniom Kazi, Krystynie
i Waldburdze, Panu Józefowi oraz naszemu księdzu proboszczowi Piotrowi. Wszyscy którzy się odważyli zaśpiewać lub zagrać
solo otrzymali oczywiście słodką niespodziankę.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować te spotkania
za ich zaangażowanie oraz włożony wkład pracy. Już teraz zapraszam również wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych
spotkaniach integracyjnych organizowanych w naszej świetlicy.
Beata Nowak

Betlejemskie Światło Pokoju – 2017
„Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym.”
/Święty Jan Paweł II/
„W Tobie jest światło”– to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju.
Stało się piękną tradycją, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafia do branickiej społeczności Betlejemskie Światło
Pokoju.

Bożego Narodzenia. Niech moc
jego ciepła jednoczy wszystkich
w jedną wielką rodzinę i buduje
wspólnotę w której żyjemy.
Niesione w harcerskich dłoniach
Betlejemskie Światło Pokoju trafiło wraz z życzeniami świątecznymi do kościołów, przedszkoli,
szkół, urzędu, instytucji, zakładów pracy i społeczności Gminy
Branice.
Dziękujemy wszystkim za ciepłe i serdeczne przyjęcie.
Szczęśliwego Nowego Roku
2018 życzą harcerze.

Ogień przywieziony przez skautów słowackich z groty Narodzenia Jezusa prosto z Betlejem, delegacja drużyny harcerskiej
„Promyki” ze Szkoły Podstawowej w Branicach otrzymała
19 grudnia w Parafii Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Wojciecha w Opolu. Uroczystego przekazania Światła przybyłym delegacjom harcerskim, gościom i mieszkańcom dokonał Bp pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa.
Światło Betlejemskie uznawane jest za symbol wewnętrznego
pokoju, wyciszenia i refleksji przed zbliżającymi się Świętami

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
dh. Jolanta Dudek
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Noworoczne spotkanie strażaków
12 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00 odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z Noworocznym spotkaniem
druhen i druhów jednostek OSP z terenu Gminy Branice. Spotkanie otworzył Komendant Gminny Józef Orłowski, który
przywitał członków zarządu oraz zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Branice i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sebastiana Baca i z-cę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach Waldemara Hołownię.

jednostkom OSP naszej gminy, zapewniając o dalszej współpracy i wspieraniu strażackich inicjatyw.
Komendant gminny Józef Orłowski omówił realizację budżetu
w 2017 r. Następnie ustalono datę do którego należy przesłać
wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu, umundurowania,
wniosków o przyznanie odznaczeń i medali. Ostatnim punktem
posiedzenia zarządu było ustalenie terminów Walnych Zebrań
Sprawozdawczych w jednostkach OSP.
Całość zakończyła się uroczysta kolacją którą przygotowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Włodzieninie.
Redakcja

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sebastian Baca podziękował wszystkim strażakom za ich trud i poświecenie w bezinteresownym niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym, realizacji planów i zamierzeń, spełnienia marzeń,
a nade wszystko wzajemnego szacunku, współpracy i przejścia
ramię w ramię całego 2018 roku.
Ponadto poinformował, iż w roku bieżącym zostaną podjęte
starania w celu zakupienia samochodu dla jednostki OSP Wysoka.
Zastępca komendanta powiatowego PSP w Głubczycach Waldemar Hołownia złożył również podziękowania za współprace

Kiermasz świąteczny w SP we Włodzieninie
14 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie po
raz drugi odbył się Kiermasz świąteczny - akcja charytatywna,
której celem jest wsparcie leczenia Dawida Herbuta. Był to duży
trud organizacyjny, ale dzięki zaangażowaniu tak wielu osób
o otwartych sercach, całe przedsięwzięcie należy zaliczyć do
bardzo udanych i zakończonych sukcesem. Podczas kiermaszu wystawiano rękodzieła przygotowane przez uczniów wspólnie z rodzicami i nauczycielami oraz przekazane nam na cel
stroiki z DPS w Dzbańcach i w Kietrzu. Były przepiękne ozdoby świąteczne, aniołki, stroiki, kartki świąteczne, bombki.
Na stoiskach znalazły się także pachnące, pięknie ozdobione
pierniki i ciasteczka oraz różne gatunki smacznych, domowych

ciast. Kupujący zachwycali się oryginalnością, starannością i estetyką wykonania ozdób świątecznych. Nie zabrakło również
tradycyjnych potraw takich jak pierogi i krokiety. Swoim stoiskiem z ozdobami świątecznymi wspierali naszą akcję również
nauczyciele z przedszkola we Włodzieninie. Kiermasz cieszył
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i gości. Uczniowie klasy VI przygotowali
tradycyjne widowisko o Bożym Narodzeniu - Jasełka. Odbył się
również koncert kolęd i pastorałek oraz występ działającego
w naszej szkole zespołu tanecznego.

Dziękujemy bardzo - za przybycie ,za okazaną hojność i wspaniałą atmosferę.
B. Lewandowska
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IX Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych
w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach.
W dniach od 16 grudnia 2017r do 13 stycznia2018 r. odbyła
się IX Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych
w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach. Organizatorem wystawy był Jiri Cvesper i Teresa Grabowska. Na wystawie wystawiono 394 szopki z Polski, Czech
i Niemiec. Patronatem wystawę
objęli:
dr hab. Andrzej Czaja - Biskup
Opolski, Frantiszk Lobkovitc Biskup Ostrawsko-Opavski, Michał Siek- Opolski Kurator
Oświaty, Powiatowe Muzeum
Ziemi Głubczyckiej, Jan Wac „Głos Głubczyc”, Zofia Krzykowska - dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach, Irena Twardoch - Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej i Marian Pospiszel - TV Głubczyce
Komisja w składzie:
Jiri Cvesper, Ks. Piotr Sługocki, Barbara Piechaczek, O. Mieczysław Lenard, Jan Wac ,Iwona Markowska, Beata Sikacka
i Ewa Chalecka wybrała 138 szopek w różnych kategoriach,
które ich zdaniem wyróżniały się oryginalnością. Nagrodzono
160 twórców (niektóre szopki tworzyło kilka osób). Gratulujemy wszystkim wystawcom nie tylko tym nagrodzonym.

26 finał WOŚP w Szkole Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach.
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach kolejny raz kwestowała w z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Dominika, Krzysztof, Marcin Tytko, Kuba Leszczyński i Karolina Soroczyńska - wolontariusze, którzy w niedzielę „grali”
z Jurkiem Owsiakiem bardzo dziękują wrzucającym do puszki
w J a k u b o wi c a c h , T u r k o wi e i W i e c h o wi c a c h .
Zebraliśmy 1158 złotych.
Teresa Grabowska

Teresa Grabowska

„Niesiemy radość innym”
Z tym hasłem i z przekonaniem, że każda radość którą dajemy
innym, zawsze do nas powróci, uczniowie Szkoły Podstawowej
we Włodzieninie odwiedzają mieszkańców DPS w Dzbańcach.
Spotkania te odbywają się od kilku lat, co najmniej dwa razy
w roku . Są bardzo wyczekiwane przez pensjonariuszy.
Spotkania z dziećmi dają im bardzo dużo radości. Zaprezento-

wany został program artystyczny o tematyce świątecznej i noworocznej - Jasełka, kolędy i pastorałki.

Dzieci były nagrodzone gromkimi brawami, a na twarzach
mieszkańców pojawiło się wzruszenie. Tak jak co roku był
przygotowany słodki poczęstunek. Dziękujemy za zaproszenie
oraz miłe i serdeczne przyjęcie. Dla nas wszystkich jest to prawdziwa lekcja ucząca tolerancji, wyrozumiałości i życzliwości.
B. Lewandowska
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Uczymy pomagać
Za nami okres świąteczny z radością i optymizmem wkraczamy w Nowy Rok 2018. Jest to odpowiedni czas na zaszczepienie w dzieciach radości dzielenia się, dawania oraz myślenia
o innych. Te wartości przekazujemy dzieciom w praktyce stwarzając im do tego wiele sytuacji. Nasze przedszkole cały rok
współpracuje z Domami Pomocy Społecznej w Branicach, Boboluszkach i Bliszczycach. Jest to bardzo cenna lekcja dla naszych dzieci, ponieważ takie spotkania uczą szacunku do starszych osób i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

wym szczególnie liczą na naszą pomoc,
dlatego co roku dzieci
wraz z rodzicami bardzo chętnie włączają
się
do
akcji
„Dokarmiamy ptaki”
oraz „Świąteczna
puszka dla pełnego
brzuszka” organizowaną w tym Roku
przez Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Chcemy
podziękować
wszystkim rodzicom
za zrozumienie i pomoc w realizacji zamierzonych planów.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wspólnego z dziećmi dokarmiania ptaków we własnych karmnikach. Takie działania niosą ze sobą wspaniały walor edukacyjny dla naszych pociech, uczą odpowiedzialności, dbania o środowisko naturalne,
dają możliwość obserwacji, ale także, satysfakcję i wiele radość.
Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach

Organizujemy również w tym szczególnym czasie zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Matki i Dziecka w Zopowej. Pamiętamy również o zwierzętach, które w okresie zimo-

Przedszkolne świąteczne spotkania i oczekiwanie…
podczas rozdawania prezentów dzielnie pomagali mu trzymać
Pastorał. Ten dobry święty sprawił, że nawet dzieci ze żłobka
chętnie siadały mu na kolana, pozowały do zdjęć.
Potem nadszedł czas świątecznych kiermaszy, z których pierwszy odbył się w Szkole Podstawowej w Branicach, gdzie nasze
dzieci zaśpiewały piosenkę o Mikołaju i zatańczyły mikołajkowy
taniec. Było wesoło, kolorowo
i również był tam z nami Mikołaj.
Drugi kiermasz odbył się w pięknej, świątecznej atmosferze i miał
miejsce w Spichlerzu na terenie
Pałacu Wysoka. Właściciel, pan
Igor Machnik, jak zwykle stanął
na wysokości zadania i sprezentował nam magiczny wieczór z kolędowaniem. My również tam
pojawiliśmy się z naszymi świątecznymi ozdobami i ciasteczkami. Zaśpiewaliśmy też kolędę i pastorałki z naszego przedstawienia jasełkowego pt. „Jasełkowa łezka - humoreska”. A potem znowu czekaliśmy aż do 19 grudnia, kiedy to do naszego
przedszkola zawitali rodzice i goście specjalni na nasze Jasełka.
Tego dnia dzieci zamieniły się w małych aktorów, tancerzy
i wspaniale pobawiły się w jasełka. I choć trema była wielka, to
oczywiście wszyscy mali aktorzy stanęli na wysokości zadania.
Starszaki i maluchy świetnie poradziły sobie na dużej scenie.
A potem zasiedliśmy do wspólnej Wigilii.
Ubranie choinki w salach, pojawienie się harcerzy z Betlejemskim światełkiem w przedszkolu i zaniesienie świątecznych życzeń do ludzi, do których udało nam się dotrzeć, postawiło tylko
kropkę nad „ i”. Nie wiadomo kiedy zawitało do nas Boże Narodzenie i zakończyło nasze tegoroczne oczekiwanie.

Grudzień to taki specjalny, magiczny czas dla wszystkich
dzieci, bo to właśnie w grudniu dzieją się różne cuda. To przecież czas prezentów, robienia ozdób świątecznych, ubierania
choinki, pieczenia ciasteczek, pierników, kiermaszy świątecznych, aż w końcu czas oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia.
Rozpoczyna się on adwentem, dzieci chodzą na roraty do kościoła, zbierają obrazki, pilnują czekoladek z adwentowych kalendarzy i czekają, czekają... .

Oczywiście czekają na świętego Mikołaja. Zanim więc
„święty” do nas zawitał, my też postanowiliśmy zostać świętym
Mikołajem i z pomocą przedszkolaków, i ich wspaniałych rodziców, zebraliśmy sporo zabawek, ubrań, słodyczy i materiałów
papierniczych, które zawieźliśmy 4 grudnia z delegacją przedszkolaków do Domu Dziecka w Krasnym Polu. Zostaliśmy tam
bardzo serdecznie powitani i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Na
pewno jeszcze tam znowu zawitamy. Do nas Mikołaj zawitał
6 grudnia. Przedszkolaki, już od samego rana nie mogły się go
doczekać, rozmawiały o nim, poznały historię jego życia, a także śpiewały o nim piosenki. Na tę wizytę były świetnie przygotowane, w pięknych czerwonych mikołajowych czapkach godnie zaprezentowały się Mikołajowi, nie tylko wokalnie, ale też
i recytatorsko. Mikołaj znalazł nawet kilku pomocników, którzy

Iwona Pączko
Nauczycielka Katolickiego Przedszkola w Branicach
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Kolędowanie przedszkolaków z Włodzienina
Boże Narodzenie to cudowny czas wspólnego kolędowania,
rodzinnych spotkań i wielkiej radości. W naszym przedszkolu
taki nastrój panował 21 grudnia, kiedy to wraz z zaproszonymi
gośćmi siedliśmy do wigilijnego stołu. Przedszkolaki przedstawiły krótki program artystyczny, po czym nadszedł czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem, wręczanie upominków oraz poczęstunek.

WAVE” i scholą SOLI DEO. Było to dla nich wspaniałe przeżycie i doświadczenie, gdyż pierwszy raz mogły zaśpiewać
z akompaniamentem zespołu muzycznego. Dzieci zaprezentowały się wspaniale.

Serdecznie gratulujemy Aleksandrowi Kot, który otrzymał
drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ozdoba choinkowa”, organizowanym przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Bardzo cieszymy się wielkim sukcesem naszego Przedszkolaka!

Kolejną okazją do wspólnego kolędowania był Koncert Kolęd,
który odbył się 6 stycznia w Kościele we Włodzieninie. Przedszkolaki z grupy starszaków wystąpiły z zespołem „SOUND

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie

Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego
koszulki i piłki. Puchar Starosty Głubczyckiego powędrował do
KS Polonii Głubczyce, a miano najlepszego bramkarza otrzymał
Piotr Panicz-reprezentujący Gminę Branice.
Imprezę uświetniły swymi występami Branickie Mażoretki
Kaprys. Dziewczęta uroczyście wprowadzały każdą z drużyn na
boisko, a w przerwach między meczami i na zakończenie turnieju popisały się wspaniałymi pokazami tanecznymi.
Lidia Szpak

9 grudnia 2017 r. w hali sportowej ZOKiSu w Głubczycach
odbył się Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego. Był on zwieńczeniem projektu subregionalnego
pt. „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej był doskonałą
okazją, aby nie tylko rozegrać mecze, ale przekazać klubom
sportowym naszego powiatu nowy sprzęt, sportowe torby medyczne z wyposażeniem, apteczki, nosze, lodówki przenośne,

Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, Starosta Powiatu Głubczyckiego – Józef Kozina,
Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca z Branickimi Mażoretkami „Kaprys
12
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OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice
przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Lp.
1

Oznaczenie i KW
259/1

Pow.
(ha/m2)
0,1117 ha

KW nr
OP1G
/00029033/6

położenie

Przeznaczenie
w planie (P)
/studium (S)

Bliszczyce
63a

(S) teren zabudowany/
zainwestowany

budynek o pow.
użytkowej
424,00m2,
pow. zabudowy
251,00 m2

Cena
w złotych

opis
Budynek piętrowy z poddaszem
częściowo użytkowym i częściowym podpiwniczeniem. Do budynku dobudowana parterowa przybudówka. Budynek pełnił funkcję
szkoły podstawowej. Rok budowy
1850, później remontowany i zmodernizowany. Dach pokryty eternitem, stolarka drzwiowa i okienna
drewniana. Instalacje: wodnokanalizacyjna energia oświetlenia
i siła, centralne ogrzewanie w piwnicy.

uwagi

215 000,00 zł Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
VAT według nieograniczonego.
obowiązują- Termin przeprowadzenia remontu budynku
cej stawki
wynosi 24 miesiące
liczone od dnia podpisania umowy notarialnej. Szczegółowe informacje dostępne na
bip.branice.pl
i w Urzędzie Gminy
pokój 17.

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. do 02.03.2018 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 09.02.2018 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
79/1
KW nr
OP1G/
00025543/6

159/98
KW nr
OP1G
/00025543/6

137
KW nr
OP1G
/00006973/0

PrzeznaczePow. i ponie w planie
łożenie
(P)/studium
(S)

Cena
Termin
wywoławprzetargu cza do przetargu

opis

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

Jakubowice (S) teren zazabudowanpow.
any/ zainwe0.3355 ha stowany.

Nieruchomość niezabudowana, 15.02.2018 20 010,00 zł 2 000,00 zł
położona w sąsiedztwie zabu+ VAT
dowy budynków mieszkalnych. godz. 10:00 wg obowią- 09.02.2018
Działka ma kształt korzystny
zującej
– regularny wielokąt.
stawki
Uzbrojenie: wodociąg, energia
elektryczna. Posiada dostęp do
drogi o nawierzchni asfaltowej.
Działka obecnie nieużytkowana
miejscami porośnięta dziko rosnącymi drzewami (tzw samosiejki).

Sprzedaż w formie
III przetargu ustnego
nieograniczonego.

Jakubowice (S) teren zazabudowan0.0200 ha wany/
zainwestobudynek
wany.
o pow.
użytkowej
66,50 m

16.02.2018
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorogodz.10:00
dzinnym przeznaczonym do
rozbiórki lub generalnego remontu.
Działka źle zagospodarowana,
zaniedbana. Działka uzbrojona
w wodociąg, energie elektryczną, dojazd drogą nieutwardzoną.

2 850,00 zł 500,00 zł
podlega
zwolnieniu 12.02.2018
z podatku
VAT

Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego
nieograniczonego.

Włodzienin (S) teren zazabudowan0.0385 ha wany/
zainwestobudynek
wany.
o pow.
użytkowej
46,20 m

Działka zabudowana budyn16.02.2018
kiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do
godz.11:00
rozbiórki lub generalnego remontu.
Działka źle zagospodarowana,
zaniedbana. Działka uzbrojona
w wodociąg i energie elektryczną, dojazd drogą asfaltową.

8 100,00 zł 1 000,00 zł
podlega
zwolnieniu 12.02.2018
z podatku
VAT

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.
W akcie notarialnym
ustanowiona zostanie służebność przejazdu na rzecz właściciela działki 134
i działki 139.
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Narodowe czytanie
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
Statystyki czytelnicze w Polsce
są przerażające. Według badań Biblioteki Narodowej, 63% mieszkańców naszego kraju w 2016 roku
nie przeczytało ani jednej książki.
Zaledwie co dziesiąty Polak sięgnął po więcej niż siedem pozycji
czytelniczych. Myślę, że akcje promujące czytelnictwo, udział
w projektach, dzięki którym stale
aktualizujemy nasz księgozbiór
o nowe, atrakcyjne dla dzieci
i młodzieży pozycje, sprawia, że te
straszne statystyki nie są adekwatne do stanu czytelnictwa wśród naszych uczniów.

Urodzili się
1. Iluk Hanna - Branice.
2. Kozina Zuzanna - Branice.
3. Polak Julian - Branice.
4. Szpetanowski Tymon - Posucice.

Rośnijcie zdrowo i wesoło.

Wstąpili w związek
małżeński
1. Ryszard Strzępek(Bliszczyce)
– Barbara Łotocka (Bliszczyce).
2. Rafał Szczerba (Włodzienin)
– Agnieszka Nawrocka.
ponadczasową literaturę, do której
„Wesele” się bez wątpienia zalicza. Dzieło naszego wieszcza prezentowali laureaci
Powiatowego Konkursu na Najlepszą Interpretację „Wesela”: Dominik Wąsik
oraz Bartek Bula i Krzysztof Polman. Do
tego znakomitego grona dołączyła Zuzanna Wieczosek. A swym śpiewem wieczór
ubogaciły Amelia Lipa oraz Katarzyna
Gatner.

Dowodem na to są nie tylko statystyki
szkolne, ale przede wszystkim zainteresowanie młodzieży akcjami promującymi
czytanie. Minął właśnie rok 2017, w którym obchodziliśmy 110 rocznicę śmierci
Stanisława Wyspiańskiego i - pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej- miało miejsce Narodowe Czytanie
„Wesela”. Również w naszej szkole
29.11.2017 r. odbyło się spotkanie z twórczością tego wybitnego dramaturga, artysty-plastyka, teoretyka teatru. Wszyscy
kojarzymy Wyspiańskiego z „Weselem”,
z którego - parafrazując słowa Chochoła dowiedzieć się można „co Polakom w duszy gra, co kto widzi w swoich snach”.
Zapominamy jednak często, że projektował dekoracje teatralne, witraże (m.in.
w Kościele Franciszkanów w Krakowie),
polichromie. Tworzył projekty dekoracji
wnętrz, mebli i tkanin. Malował portrety
i pejzaże. A przede wszystkim tworzył

W grudniu 2017r.

3. Kamil Żukowiecki (Branice)
– Agata Szmyt.

Miłości i szacunku
na wszystkie wspólne lata.

Odeszli
1. Ryszkiewicz Maria - lat 88, Lewice.
2. Porwoll Bernadeta - lat 45, Włodzienin-Kolonia.
3. Skwarczyńska Lidia - lat 60, Bliszczyce.
4. Juroszek Jan - lat 61, Wiechowice.
5. Pączko Stanisław - lat 84, Lewice.
6. Beier Hildegarda - lat 80, Boboluszki.
7. Łączak Kazimierz - lat 67, Lewice.
8. Cochara Wacław - lat 66, Branice.
9. Paca Czesław - lat72, DPS Branice.

Pozostaną w naszej pamięci.
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy list z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z podziękowaniami od
Pana Prezydenta Andrzeja Dudy za włączenie się w akcję Narodowego Czytania.
To ogromny zaszczyt i honor dla naszej
biblioteki. A dla mnie kolejny bodziec do
działań, mających na celu przekonanie naszych uczniów, że WARTO CZYTAĆ!

Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6509 mieszkańców,
w tym 3337 kobiet.
W styczniu 2017 r.
było nas 6599 osób.

Piotr Wiecha
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