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Nasza zdolna młodzież! 
W dniu 20.03.2018 r. Wójt Gminy Branice - Sebastian Baca 

wraz z Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy - Joan-

ną Zakowicz oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

SP w Branicach - Nicolą Michalską, wręczyli nagrody i wyróż-
nienia za najlepiej ocenione prace w konkursie plastycznym  

w ramach projektu: „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast 

przeMOCy!”, dla gimnazjalistów w konkursach przedmioto-

wym oraz dla młodzieży za udział w projekcie współpracy LGD 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi” pn.: pt. Przedsiębiorczość + Opera-

tywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój (POWE-R). 

Konkurs plastyczny w ramach projektu: „Poczuj w sobie MOC! 

PoMOC zamiast przeMOCy!” dzielił się na dwie kategorie - na 

najlepsze hasło dot. zapobiegania przemocy oraz na plakat  

o treści związanej z walką z przemocą.  

W obu kategoriach przyznano po 3 pierwsze miejsca i łącznie 

18 wyróżnień. W konkursie na plakat nagrodzeni zostali: I miej-

sce - Amelia Lipa, II miejsce - Wiktor Heba, III miejsce - Olaf 

Zogata, zaś w konkursie na hasło nagrodzeni zostali: I miejsce - 

Filip Pelc, II miejsce - Wiktoria Heba, III miejsce - Aleksander 

Pączko. Wyróżnieni zostali: Wojciech Wiater, Partycja Hawron, 

Mateusz Hawron, Kacper Maciaszek, Zuzanna Pachuł, Julia Or-

chowska, Karolina Stocka, Aleksandra Herbut, Maja Górniak, 

Wiktoria Kawulok, Jakub Heba, Izabela Kuć, Tomasz Astukie-

wicz, Milena Pietrzyńska, Klaudia Głowacka, Nikola Kokoszka, 

Julia Grodzka, Mateusz Żakowski. Przy ocenie prac głównie 

brane były pod uwagę przez komisję oceniającą: kreatywność  
i samodzielne wykonanie pracy. 

W konkursach przedmiotowych w Gimnazjum w roku szkolnym 

2017/2018, cztery osoby zajęły miejsca na podium: W konkursie 

z j. niemieckiego Blanka Bańkowska zajęła I miejsce, a na  

III miejscu uplasowała się Łucja Kuś, w konkursie geograficz-

nym Robert Mikos zajął 3 miejsce, a Oliwia Pawęska zajęła  

II miejsce w konkursie biologicznym.  
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W projekcie współpracy pt. Przedsiębiorczość + Operatywność 
+ Współpraca + Ekonomia = Rozwój (POWE-R) udział wzięli: 
Nicola Michalska, Joanna Zakowicz, Wiktoria Suzańska, Kata-

rzyna Zacharska, Milena Grima, Oliwia Szatko, Mirela Telega, 

Łucja Kuś, Julia Morawiec, Julia Orchowska, Karolina Burakie-

wicz, Artur Kopeć, Łukasz Strumidło. Celem projektu było: 

Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród młodzie-

ży poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym z na-

ciskiem na kreowanie postaw przedsiębiorczych, by w przyszło-

ści mogli sami sprawnie i bez obaw zakładać przedsiębiorstwa  

i tworzyć nowe miejsca pracy. 

Przy okazji przyznawania wyróżnień i nagród, wart zauważenia 

jest fakt, że bardzo często powtarzają się te same osoby biorące 

udział w konkursach, czy w realizacji różnego rodzaju projek-

tów. Oznacza to, że mamy wszechstronnie uzdolnioną młodzież, 
bowiem często te same osoby są doceniane zarówno jako dobrzy 

uczniowie, wybijający się artyści – śpiewają, tańczą, itd. Jedno-

cześnie zaś Ci sami uczniowie biorą udział w prawie wszystkich 

przedsięwzięciach,  działają w harcerstwie czy wolontariacie, są 
członkami Samorządu Uczniowskiego czy Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

Redakcja 

Wyróżnieni w konkursie w ramach projektu „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy! 
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Nagrody dla zespołu „IMPULS” 
Podczas sesji Rady Gminy Branice w dniu 16 kwietnia br. Ze-

spół Tańca Nowoczesnego IMPULS otrzymał nagrodę Rady 

Gminy w wysokości 1 000,00 zł. oraz podziękowania za godne 

reprezentowanie Gminy w konkursach, festiwalach i innych wy-

darzeniach tanecznych. Nagrodę na ręce Kierownika zespołu 

Karoliny Gunia wręczyli: Wójt Gminy Branice Sebastian Baca 

oraz Przewodniczący Gminy Branice Marian Fuczek.  

Wszyscy młodzi tancerze zespołu zostali następnie uhonoro-

wani okolicznościowymi dyplomami przez Wiceprzewodniczą-
cą Rady Gminy Teresę Mróz. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Redakcja 
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ZUZIA – najlepsza w województwie  
Konkurs Wiedzy o Języku Polskim organizowany  jest przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Naukowe 

Onomastów działające przy Instytucie Polonistyki i Kulturo-

znawstwa Uniwersytetu Opolskiego.  Głównym celem konkursu 

jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży 

szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny Przebiega on 

trójetapowo. Pierwsze eliminacje odbywają się w szkołach,  

w drugim etapie- wojewódzkim- zmagają się uczniowie wyło-

nieni podczas eliminacji szkolnych. Do trzeciej części konkursu, 

oratorskiej, awansuje tylko zwycięska trójka uczniów z każdego 

etapu edukacyjnego (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły po-

nadpodstawowe). 

Po eliminacjach szkolnych i woje-

wódzkich – gdzie uczniowie pisa-

li dyktando oraz testy językowe, 

Zuzanna Gatner, uczennica  

III klasy gimnazjalnej w SP  

w Branicach, zajmowała pierwsze 

miejsce w województwie w kate-

gorii szkół gimnazjalnych. 12 

kwietnia nastąpił finał konkursu, 

podczas które-

go uczestnicy 

mieli wykazać 
się umiejętno-

ściami orator-

skimi. Ich zadaniem było przygotowanie  

i wygłoszenie przemówienia na wcześniej 

zadany temat. Zuzia poradziła sobie z tą, 
jakże trudną konkurencją, doskonale. Wy-

głosiła przemówienie na temat: „Nowe me-

dia – rozwój czy upadek kultury? Zastanów 

się, co kryje się pod pojęciem nowe media  

i jaki wpływ mają one 

na sztukę. Jaka jest 

Twoja wizja – optymi-

styczna czy pesymi-

styczna?”. Ujęła juro-

rów zarówno trafnością 
argumentacji, jak i swo-

bodą wypowiadania się. 
Zajęła I miejsce w wo-
jewództwie. Zuzia udo-

wodniła, że dzięki cięż-
kiej i systematycznej 

pracy można zdobywać 
szczyty i spełniać swoje 

marzenia. 

Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali pa-

miątkowe dyplomy  

i statuetki oraz drobne 

upominki, które wręczył Opolski Kurator Oświaty Artur Zapała. 

Teresa Czyszczoń 
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 Inauguracja zajęć Uniwersytetu III Wieku w Branicach 
11 kwietnia 2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  

w Branicach wykładem pt. „Dlaczego zebry nie mają wrzodów? 

Psychofizjologia stresu” zainaugurowane zostały zajęcia Uni-

wersytetu III Wieku w naszej gminie. 

Zajęcia Uniwersytetu odbywają się na podstawie umowy za-

wartej przez Wójta Gminy z Fundacją Collegium Nobilium 

Opoliense z Opola. 

Celami założonymi do osiągnięcia w ramach organizowanych 

wykładów i warsztatów są: 

1. zwiększenia aktywności intelektualnej i społecznej seniorów; 

2. poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zain-

teresowań; 
3. pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej; 

4. wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego senio-

rów. 

W ramach całego cyklu spotkań zostanie wygłoszonych 9 wykła-

dów i przeprowadzonych 7 warsztatów. Zorganizowane zostaną 
również 3 wyjścia do instytucji kulturalnych i jedna wycieczka edu-

kacyjna. 

Pierwsze zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych 

seniorów, a atrakcyjna tematyka następnych spotkań zainteresuje 

być może jeszcze większe grono osób. 

Na wszystkich uczestniczących w zajęciach czeka poczęstunek    

składający się z ciepłych i zimnych napojów oraz słodyczy. 

Wszelkich informacji dla zainteresowanych udziela p. Iwona Ko-

paniecka tel. 77/4868192 w.16. 

Pod tym numerem tel. można się również zapisywać na poszcze-

gólne zajęcia lub osobiście  w pok. nr 16 (I piętro) w Urzędzie Gmi-

ny Branice bądź też e-mailowo: beata.nowak@branice.pl.  

Serdecznie zapraszamy. Naprawdę warto skorzystać. 
Redakcja 

 

 

 

Harmonogram projektu pt. Naukowy rozwój SENIORA – edycja II prowadzony w ramach programu  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” 

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zajęć: 

Udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny 

Data Działanie Prowadzący 

11.04.2018 g. 10.00 Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu Mgr Arkadiusz Jasiński 

10.05.2018 g. do ustalenia Taneczne animacje dla seniora Justyna Wicińska 

21.05 2018 g. 16.00 Po co czytać – wykład 
PO CO PISAĆ - warsztat 

Krystyna Cieszyńska 

25.05. 2018 g. 16.00 GIMNASTYKA NA CO DZIEŃ - warsztat Wojciech Stefaniak 

04.06.2018 g. do ustalenia SAMOOBRONA - warsztat Grzegorz Kozdraś 

11.06.2018 g. 16.00 Jestem asertywny – wykład 
JESTEM ASERTYWNY - warsztat 

Dr Agnieszka Franczyk 

18.06.2018 g. 16.00 Ostatni wyklęci Włodzimierz Putowski 

25.06.2018 g. do ustalenia NAUKA WIDZENIA- warsztat Marta Szewerda 

02.07.2018 g. 16.00 Rola mediów w życiu społecznym Paweł Ziorko 

06.08.2018 g. 16.00 
  
  

Psychologiczne uwarunkowania marketingu i reklamy – wykład 
  

Chcę abyś mnie polubił – czyli o marketingu, reklamie i wize-

runku - WARSZTAT 

Natalia Ciecióra 

10.09.2018 g. 16.00 Opolszczyzna, moja niezwykła, mała ojczyzna Mateusz Fila 

23.09.2018 g. 16.00 Media społecznościowe jako sposób na prezentację swoich pasji Dr Bartłomiej Machnik 

01.10.2018 g. 16.00 USA, czy Chiny? Kto będzie panował na światem w XXI w.? Stanisław Niewiński 
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Remont i modernizacja Domu Kultury w Bliszczycach  
W marcu 2018 r. zakończył się prace remontowo-

modernizacyjne w budynku Bomu Kultury w Bliszczycach. 

Zakres przeprowadzonych robót obejmował:  

1. Remont kapitalny toalet (równanie ścian i posadzki, ułożenie 

płytek ceramicznych na podłodze i ścianach). 

2. Montaż nowej armatury sanitarnej. 

3. Wymiana dwóch grzejników w pomieszczeniach sanitar-

nych. 

4. Montaż nowych drzwi do toalet oraz zaplecza kuchennego. 

5. Ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu zaplecza 

kuchennego i na korytarzu. 

6. Remont i malowanie pomieszczeń siłowni. 

Do remontu wykorzystano materiały o wysokiej jakości i du-

żych walorach estetycznych. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez gminną grupę remon-

tową. 

Całkowity koszt materiałów i wyposażenia wyniósł 13930,20 zł. 

Redakcja 

 
 
 

OGŁOSZENIE 
Stowarzyszenie Na Rzecz Godnego Życia z Głubczyc ogłasza  

nabór na kolonię dla dzieci w wieku szkolnym,  
w dniach 16.07.2018r. – 29.07.2018r. na zamku w Otmuchowie. 

Kolonia organizowana jest w ramach realizacji zadania z I Edycji Budżetu Obywatel-
skiego Marszałka Województwa Opolskiego „Hospicja – misja księdza Kaczkow-
skiego na Opolszczyźnie” dla osieroconych dzieci lub dzieci, których jedno z rodziców 

choruje na chorobę nowotworową.  

Transport, pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie jest  
w całości sfinansowane ze środków zadania. 

Chętnych prosimy o zgłoszenie telefoniczne: 608254977, 607712125   
lub mailowo: stowarzyszenienarzeczgodnegozy@gmail.com. 

Organizator kolonii: 
http://zwiadowcy.pl/portfolio/wakacje-z-przygoda/ 

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
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Polowanie na hałas w szkole 
W starożytnych Chinach hałas traktowano jak surową ka-

rę. Zarządzenie ministra policji Ming Ti z 211 r. p.n.e. głosiło: 

 "Kto ośmieli się obrażać najwyższego, nie będzie wieszanym, 

ściętym ani zakutym, lecz skazany zostanie na nieprzerwane 
słuchanie piszczałek, bicia bębnów i krzyków, aż padnie 
martwy. Bowiem jest to najbardziej męcząca śmierć, jaką 
ponieść może człowiek". 

Uczniowie klasy 2B pod kierunkiem nauczycielki fizyki zre-
alizowali projekt edukacyjny, którego celem było zwrócenie 

uwagi dzieci i dorosłych na problem hałasu w naszej szkole.  
W składzie grupy badawczej byli: Katarzyna Żakowska, Kata-

rzyna Zacharska, Amelia Lenartowicz, Nikola Kuzara, Piotr 

Mosiądz, Kamil Lenartowicz, Filip Młynarczyk, Piotr Łychołat, 

Jakub Korszyłowski , Grzegorz Kręt i Tomasz Skwarek. 

Pomiaru hałasu dokonywano elektronicznym miernikiem natę-
żenia dźwięku (decybelomierz jest jedną z pomocy dydaktycz-

nych wykorzystywanych w szkole).  Efektem dwumiesięcznych 

badań hałasu, najczęściej w czasie przerw międzylekcyjnych 

(wyjątek stanowią sale gimnastyczne), są poniższe wykresy.  

W Szkole Podstawowej i budynku gimnazjum natężenie 

dźwięku mierzone było na korytarzach w różnych punktach 

obiektów. W salach gimnastycznych hałas mierzony był w cza-

sie lekcji, a w świetlicy w czasie przerwy obiadowej. 

Aby ocenić wyniki badań i wyciągnąć należyte wnioski trzeba 

było zebrać sporo informacji na ten temat. 
Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może 
być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia. 
Skutki oddziaływania hałasu na organ słuchu zależą przede 

wszystkim od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu 

narażenia. 

Ciśnieniem akustycznym „p” nazywamy niewielkie zmiany ci-

śnienia (w stosunku do ciśnienia atmosferycznego) powstające 

w powietrzu pod wpływem rozprzestrzeniających się w powie-

trzu drgań. Jednostką miary ciśnienia akustycznego jest Pascal 

[Pa]. Im większa jest amplituda drgań źródła dźwięku i zarazem 

cząsteczek powietrza, tym większe jest ciśnienie akustyczne. 

Dźwięki o większym ciśnieniu akustycznym odbierane są przez  

człowieka jako głośniejsze, na przykład: szept - 0,0003 Pa, od-

kurzacz - 0,05 Pa, młot pneumatyczny – 10 Pa. Wartość ciśnie-

nia odniesienia przyjęto równą 20 µPa czyli ciśnieniu najsłab-

szych dźwięków jakiej jest w stanie usłyszeć człowiek.  

W praktyce oznacza to, że dźwięk o ciśnieniu 20 µPa ma po-

ziom ciśnienie akustycznego równy 0 dB, a np. dźwięk o ciśnie-

niu 2 Pa ma poziom równy 100 dB. 

Szkodliwy efekt oddziaływania hałasu na słuch zależy od wiel-

kości energii akustycznej docierającej do uszu człowieka, a za-

tem od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu jego od-

działywania. 

Poziomu hałasu dzieli się na pięć grup: 

∗ poniżej 35 dB (cicha muzyka) - odgłosy nieszkodliwe dla 

zdrowia, ale mogą być denerwujące; 

∗ 35-70 dB (np. nowoczesny samochód małolitrażowy) - od-

głosy powodują zmęczenie; 

∗ 70-85 dB (np. uszkodzony kran) - wpływają na zmniejszenie 

wydajności pracy; 

∗ 85-130 dB (np. silnik samolotu) - powodują liczne schorze-

nia, uniemożliwiają rozmowę na małą odległość; 
∗ powyżej 130 dB - taki hałas powoduje trwałe uszkodzenie 

słuchu, wywołuje drgania organów wewnętrznych. 

Z naszych pomiarów wynika, że w szkole mamy hałas 

(średnio 75- 93 dB), który  negatywnie oddziałuje na narząd słu-

chu uczniów i nauczycieli, zakłóca odbiór i rozumienie mowy. 

Jako czynnik uciążliwy i stresujący powoduje u wszystkich 
stany rozdrażnienia, zmęczenia, brak koncentracji uwagi,  
a w konsekwencji ma negatywny wpływ na efektywność pro-
cesu uczenia się i nauczania. Innymi konsekwencjami uszko-

dzenia słuchu są problemy w ocenie głośności dźwięków, utrata 

zdolności rozróżniania wysokości dźwięku oraz ograniczenia 

zdolności określania kierunku dochodzenia dźwięku. Zdolność 
do wykonywania prac umysłowych zmniejsza się pod wpływem 

hałasu o ok.60%. 

Kto jest w stanie osiągać maksymalnie dobre wyniki w na-
uce w takich warunkach? 

W naszej szkole spędzenie przerwy międzylekcyjnej w ha-
łasie nie relaksuje, lecz niszczy zdrowie. 

We wszystkich klasopracowniach budynku gimnazjalnego jest 

potężny pogłos. Nie trzeba specjalnych urządzeń, aby go usły-

szeć. Obniżenie czasu pogłosu, jak i obniżenie natężenia niepo-

żądanych dźwięków, ma istotny wpływ na jakość odbioru 

dźwięku w pomieszczeniu, w tym komunikatów głosowych. 

Mówiąc obrazowo, im czas pogłosu krótszy, tym dźwięk mniej 

zniekształcony falami odbitymi, a więc wyraźniejszy, czystszy. 

Najbardziej skutecznym sposobem na skrócenie czasu pogłosu 

jest pokrycie ścian i sufitów – z natury twardych, odbijających 

dźwięk – materiałami dźwiękochłonnymi. 

Typowe materiały dźwiękochłonne: waty bawełniane, waty 

szklane, żużlowe, filce, materiały włókiennicze, wyprawy poro-

wate. 

WNIOSKI 
1. Natężenie dźwięku w szkole trzeba bezwzględnie zmniej-

szyć. 
2. Należy opracować długoterminowy plan obniżania hałasu. 

3. Dzieci, młodzież i dorośli powinni mieć przydzielone zada-

nia, z których będą się wywiązać. 
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„Zbawienie przyszło przez Krzyż - ogromna to tajemnica” 

4. Władze Gminy muszą dojrzeć problem i pomóc nam uporać 
się z nim. 

CO MOŻE ZOSTAĆ ZROBIONE 
(Realny wpływ na poprawę warunków akustycznych w placów-

kach oświatowych ma obowiązująca od 2015 roku norma PN-B 

02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

w budynkach”. Określa ona parametry akustyczne pomieszcze-

nia tak, aby przebywanie w nim było komfortowe). 

1. Zamontowanie sufitów dźwiękochłonnych może znacząco 

poprawić komfort nauki w szkole, a co za tym idzie skutecz-

ność przyswajania wiedzy. Dobrze zaaranżowane sale lek-

cyjne są o kilka, a nawet kilkanaście decybeli cichsze niż te, 

w których nie zastosowano materiałów dźwiękochłonnych. 

2. Powołanie „strażników ciszy” w klasach, którzy za pomocą 
ustalonych znaków będą przypominać zapominalskim kole-

gom o niehałasowaniu. 

3. Przygotowanie przez uczniów i  umieszczenie w widocznych 

miejscach w szkole znaków: 

• promujących ciszę i zakazujących hałasu, 

• zakazujących biegania podczas przerw na korytarzach. 

4. Pilnowanie przez nauczycieli, aby uczniowie przestrzegali 

zasad zgodnych z regulaminem szkoły i ponosili stosowne 

konsekwencje za ich łamanie. 

Opracowane przez 

 uczestników projektu z kl.2B gimnazjum wraz z Aliną Szpiech 

Ta i wiele innych pięknie dobranych tematycznie pieśni reli-

gijnych towarzyszyło nam podczas tegorocznego Misterium 

Męki Pańskiej w wykonaniu pensjonariuszy DPS z Dzbaniec  

w dniu 05 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej we Włodzie-

ninie. To już tradycja, że od kilku lat gościmy tych Niezwykłych 

aktorów u siebie. 

Postać okaleczonego Chrystusa bez rąk 

i nóg przybliżała każdemu z nas z jakimi 

ówczesnymi grzechami boryka się ów-

czesny człowiek. Wspaniała gra akto-

rów, nastrój Wielkanocy i odpowiednie - 

wspaniałe zachowanie uczniów naszej 

szkoły, podczas oglądania spektaklu to 

czas przeżywanie Męki Chrystusa jesz-

cze raz, ale trochę inaczej. Dzięki tej wy-

jątkowej formie przedstawionej w wyjąt-
kowy sposób przez wyjątkowych akto-

rów mogliśmy przejść wspólnie z Chry-

stusem drogę na Golgotę. 
Aktorzy w tegorocznym przestawieniu 

odwoływali się do moralnych i etycz-

nych dylematów współczesnego czło-

wieka. Podkreślali, że nie widzimy 

krzywdy ludzkiej  wokół nas.  

Aktor grający Chrystusa donośnym głosem mówił że: 

Chrystus nie potrzebuje nowych, mocnych drewnianych ramion  

- tylko naszych ramion, 

- mocnych, drewnianych rąk - tylko naszych rąk, 

- mocnych, drewnianych nóg - tylko naszych nóg. 

Nawołuje, by dostrzec Chrystusa w każdym człowieku. 

Chwile spędzone na rozpamiętywaniu Męki Jezusa Chrystusa 

dostarczają nam wielu wzruszeń i głębokich przeżyć religijnych 

przedstawionych przez takich wspaniałych ludzi. Wiemy ile 

wkładu i trudu muszą włożyć w przygotowanie takiego niezwy-

kłego przedstawienia, dlatego bardzo gorąco dziękujemy pa-

niom instruktorkom: Eli Giermala i Teresie Treścińskiej oraz 

wszystkim zaangażowanym w przygotowania tego Misterium. 

Dziękujemy również serdecznie pani kierownik Aleksandrze 

Tomczak, dzięki której współpraca między DPS, a naszą szkołą 
układa się bardzo dobrze i trwa już tyle lat . 

Dziękujemy i do zobaczenia za rok. 

Małgorzata Sawicka 
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V Szkolny Dzień Talentów  

Wielkanocny Poranek 
,,Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas.  

Wszystko rozkwita w słońca blasku.  

I wielka miłość rośnie w nas… „ 

 Na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi dzieci wraz na-

uczycielkami i personelem z Publicznego Przedszkola we Wło-

dzieninie wraz z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach Osie-

dle zorganizowały Świąteczny Poranek połączony ze śniada-

niem wielkanocnym. Zaproszonych gości oraz wszystkich obec-

nych na uroczystości powitała dyrektor Przedszkola, podkreśla-

jąc znaczenie Świąt Wielkiej Nocy w życiu każdego człowieka. 

Przedszkolaki z każdej grupy przygotowały i zaprezentowały 

świąteczne przedstawienia, prezentując wiersze, piosenki o te-

matyce wielkanocnej, przypomniały także zwyczaje związane  

z tymi świętami: malowanie pisanek, śmigus- dyngus, znaczenie 

święconki i palmy. 

Jednym z wielu miejsc, gdzie szczególne uzdolnienia, umiejęt-
ności i predyspozycje uczniów powinny zostać dostrzeżone, jest 

szkoła. Różnorakie zainteresowania, pasje i talenty dzieci są od-

krywane, rozwijane i promowane. W tym celu organizujemy  

w naszej szkole -„w Szkole Podstawowej we Włodzieninie -

Szkolny Dzień Talentów”, który jest świętem szczególnym  

i pełnym emocji. 

21 marca przed publicznością złożoną  
z uczniów i nauczycieli ,uczniowie pre-

zentowali bogaty repertuar swoich zdol-

ności i hobby. Były specjalnie przygo-

towane występy wokalne i recytator-

skie ,gra na instrumentach, pokaz do-

świadczenia, układanie kostki Rubika, 

kozłowanie i podbijanie piłeczki. Wysi-

łek został nagrodzony brawami, głosa-

mi podziwu i zachwytu, co niewątpli-

wie było najwspanialszą nagrodą dla ar-

tystów. „Szkolny Dzień Talentów” po-

kazał, że nie brakuje uzdolnionych  

i uczniów, którzy mają szansę osiągnąć 
sukces w reprezentowanych przez sie-

bie dziedzinach. Wszystkim gratuluje-

my i życzymy wytrwałości w doskona-

leniu zdolności! 

B. Lewandowska 
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Marzec to miesiąc, kiedy cała przyroda zaczyna budzić się do 

życia. Wszędzie robi się ciepło i kolorowo, także w naszym 

przedszkolu. Już 8 marzec zachwycił nas  potokiem barw, kiedy 

to nasi chłopcy ruszyli z kwiatami, obdarowując wszystkie 

dziewczynki i panie. Nasi mali dżentelmeni wyruszyli z kwiata-

mi także po Branicach, gdzie rozdawali kwiaty a w zamian do-

stawali serdeczne uśmiechy. Każda napotkana Pani została ob-

darowana kwiatuszkiem. 

Chociaż kalendarzowa wiosna zagościła u nas dopiero 21 mar-

ca, to w naszym przedszkolu już od Dnia Kobiet było wiosennie 

i kolorowo. Pierwszego dnia wiosny „zazieleniły” nam się rów-

nież przedszkolaki, które tego dnia przyszły do przedszkola 

ubrane „na zielono”. Do sali „Mądrych Sówek” zawitała piękna 

Pani Wiosna, która miała dla dzieci zagadki i ciekawe zadania,  

a nasze pracowite małe „Pszczółki”, przyszły powitać ją z Zielo-

nym Gaikiem i wiosenną piosenką. Tego dnia nie tylko witali-

śmy wiosnę, ale też  obchodziliśmy „Dzień Lasów”, dlatego za-

witali do nas wspaniali goście z Nadleśnictwa w Prudniku. Dwaj 

Panowie leśnicy obrazowo przekazali dzieciom swoją obszerną 
wiedzę na temat lasów i ich mieszkańców. Przedszkolaki bardzo 

aktywnie uczestniczyły w tych zajęciach i chętnie opowiadały 

swoim rodzicom o tym wydarzeniu.  

Zazieleniły się także nasze kąciki przyrody w salach, w któ-

rych dzieci zasadziły nie tylko cebulki wiosennych kwiatów ale 

też cebulki na zielony szczypiorek i wysiały nasiona różnych 

warzyw. 

Tradycją już naszego przedszkola jest Światowy Dzień Wody, 

który obchodzimy w marcu. Tego dnia przedszkolaki przyszły 

ubrane „na niebiesko”, a nasze sale i korytarze zamieniły się  
w niebieskie akweny wodne. Dzieci dowiedziały się, dlaczego 

nasza Ziemia nazywana jest „Niebieską Planetą” i dlaczego mu-

simy ją oszczędzać. Przedszkolaki poznały drogę „kropli wody”  

i dowiedziały się, skąd się bierze woda w kranie oraz jak jest 

uzdatniana do picia. Zbudowaliśmy też w przedszkolu własny 

filtr do oczyszczania wody pitnej. W związku z tym, że tego 

„W marcowym garncu” 

Po oficjalnej części poranka cała społeczność przedszkolna wraz 

z gośćmi zasiadła do uroczystego śniadania. Na pęknie przystro-

jonych stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw tj.: jajek, wio-

senno-wielkanocnych kanapek, tradycyjnych babek wielkanoc-

nych a także pisanek, wiosennych kwiatów i innych świątecz-

nych dekoracji. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej at-

mosferze ponieważ tego typu spotkania niosą zawsze ze sobą ra-

dość i uśmiech dziecka, wprowadzają świąteczny nastrój oraz 

pomagają w integracji dzieci oraz rodziców ze społecznością 

przedszkolną są okazją do kultywowania naszych wspaniałych 

tradycji narodowych, bez których obchodzenie tych jakże rado-

snych świąt nie byłoby pełne. Wszystkim uczestnikom tej nieco-

dziennej uroczystości udzielił się miły i świąteczny nastrój, takie 

radosne przeżycia na długo pozostają w pamięci.. 

Nauczycielki z Publicznego Przedszkola 

we Włodzieninie  

z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach Osiedle. 
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MAMO w SP Branice 

Sukces koszykarzy z branickiej SP 

W pierwszym tygodniu kwietnia naszą szkołę odwiedzili 

przedstawiciele MAMO (Mobilna Akademia Młodych Orłów)  

z Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie. Trenerzy 

PZPN przeprowadzili warsztaty szkoleniowe w ramach Mobil-

nej Akademii Młodych Orłów.  

Uczestniczyli w nich działacze sportowi, nauczyciele oraz tre-

nerzy zajmujący się pracą z młodymi piłkarzami w powiecie 

głubczyckim. Szkolenie zaczęło się od godzinnej prezentacji 

teoretycznej, następnie odbył się trening zakończony grą selek-

cyjną. W części praktycznej uczestniczyło 16 młodych piłkarzy 

z naszego powiatu, w tym 9 z naszej szkoły. 
Edward Czyszczoń 

Bardzo dobrze spisali się młodzi koszykarze naszej 

szkoły w półfinałach wojewódzkich w mini koszy-

kówce, zajmując w nich 2. miejsce. Zawody odbyły 

się w Niemodlinie. Nasi uczniowie wygrali mecze  

z SP Gorzów Śląski, SP nr 2 Kluczbork i ulegli tylko 

gospodarzom SP Niemodlin. Drużyna została sklasyfi-

kowana na miejscu V - VIII w województwie opol-

skim.  

Skład naszej drużyny: Piotr Furman, Jakub Kilarski, 

Tomasz Herbut, Mateusz Herbut, Michał Szewczyk, 

Michał Pączko, Tomasz Grządziel, Wiktor Orman, 

Grzegorz Małyszek, Daniel Herbut, Kacper Ciastoń, 
Kacper Krysztul. Opiekun: Edward Czyszczoń. 

Redakcja 

dnia święto ma także nasze Morze Bałtyckie, zbadaliśmy rów-

nież różnice między wodą słodką i słoną, a dzieci zamieniły się 
w małych rybaków, łowiąc rybki wędkami. Każdy przedszko-

lak, przygotował też własnoręcznie kolorowe wielkanocne pal-

my na Niedzielę Palmową. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było „Śniadanie Wielkanoc-

ne”, które weszło już na stałe do naszego kalendarza uroczysto-

ści przedszkolnych. W tym dniu wszyscy zasiedliśmy przy 

wspólnym świątecznym wielkanocnym śniadaniu, dzieląc się 
jajkiem - symbolem nowego życia w Chrystusie. Po śniadaniu 

dzieci szukały prezentów od zajączka. A następnie ruszyliśmy  

z życzeniami świątecznymi do mieszkańców Gminy Branice, 

jak co roku obdarowując ich zajączkami, barankami i jajeczka-

mi.  

Ten miesiąc zakończyliśmy przedświątecznym już wyjazdem 

przedszkolaków do teatru na przedstawienie pt. „Dorotka z Kra-

iny Oz”. Dzieci wróciły zachwycone bardzo kolorowym i roz-

śpiewanym przedstawieniem. 

W naszym przedszkolu, jak w marcowym garncu, cały czas 

coś się dzieje. Zawsze jest ciekawie i twórczo, zobaczymy co te-

raz w przedszkolu naplecie nam kwiecień… 

Nauczycielki z Katolickiego Przedszkola w Branicach 
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ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW  
I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA  

WYPŁACANE PRZEZ KRUS 

Szkoła Podstawowa w Branicach trzecia w Polsce! 

Choroba zawodowa rolników, to cho-
roba która powstała w związku z pracą 
w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta 
jest wykazem chorób zawodowych 
określonych w przepisach wydanych 
na podstawie Kodeksu Pracy. Chore-
mu, który jest ubezpieczony w KRUS, 
przysługuje prawo do jednorazowego 
odszkodowania z tytułu stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
albo też renty z tytułu niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym. 

W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypła-

conych odszkodowań z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu wskutek choroby zawodowej 

zwiększyła się ze 105 do 268 (prawie 3-

krotnie). Spowodowane to było przede 

wszystkim wzrostem zachorowań na cho-

roby zakaźne odzwierzęce, głównie na 

boreliozę: z 58 przypadków do 197. 

Przyczyny wzrostu zachorowań na cho-

roby odkleszczowe rolników: 

• wzrost populacji kleszczy i osobni-

ków zakażonych krętkami boreliozy; 

uważa się, że im mniej będziemy mie-

li mroźnych zim, a więcej tych łagod-

nych i wilgotnych, tym kleszczy bę-
dzie więcej; 

• doskonalsze metody diagnostyczne. 

Najwięcej kleszczy występuje w Polsce 

północnowschodniej (warmińsko -

mazurskie, podlaskie, mazowieckie). 

Spotkać je można praktycznie wszędzie: 

w lasach, na łąkach, ale także w miej-

skich parkach i ogrodach.  

Borelioza u rolników - częstsza niż 
wirusowe zapalenie wątroby u pracow-
ników służby zdrowia 

W 2016 roku zachorowania na borelio-

zę (zwaną również „chorobą z Lyme”) 

stanowiły ok. 83% wszystkich przypad-

ków chorób zawodowych zgłoszonych do 

KRUS. Wywołuje ją bakteria Borrelia 

burgdorferi s.l., która dostaje się do orga-

nizmu człowieka w następstwie ukąsze-

nia przez zarażonego nią kleszcza. Naj-

pewniejszym sposobem zapobiegania za-

chorowaniu jest niedopuszczenie do kon-

taktu z tym pajęczakiem, co jest trudne  

z uwagi na środowisko pracy rolnika. Ist-

nieją jednak sposoby, które zmniejszają 
ryzyko ukąszenia: 

• możliwie szczelne okrywanie ciała: 

koszula z długim rękawem i kołnie-

rzem, spodnie z długimi nogawkami, 

kryte buty, wysokie skarpety, nakry-

cie głowy - szczególnie podczas wy-

konywania prac polowych oraz w le-

sie; 

• niesiadanie bezpośrednio na trawie, 

pniach; 

• unikanie wysokich traw i zarośli  
- chodzenie po przetartych ścieżkach; 

• zachowanie wzmożonej ostrożności  

w okresach szczególnej aktywności 

kleszczy, tj. między majem a listopa-

dem; 

• stosowanie środków odstraszających 

kleszcze; 

• po powrocie do domu dokładne 

sprawdzanie całego ciała. 

Jeśli na skórze znajduje się żerujący 

kleszcz należy go jak najszybciej usunąć 
- wprawdzie do zakażenia dochodzi za-

zwyczaj nie wcześniej niż 24 h od ukłu-

cia, niemniej każda mijająca godzina 

zwiększa ryzyko zachorowania – nie tyl-

ko na boreliozę, ale też na odkleszczowe 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

Jak usunąć kleszcza? 

• wysterylizować spiczastą pęsetę do 

usuwania kleszczy; 

• uchwycić kleszcza jak najbliżej po-

wierzchni skóry; 

• delikatnie, ale stanowczo pociągnąć 
przeciwnie do kierunku wkłucia i wy-

ciągać, aż widoczna będzie jego gło-

wa; 

• po wyjęciu kleszcza umieścić go na 

kartce papieru i sprawdzić, czy został 

usunięty w całości; 

• miejsce po usunięciu kleszcza należy 

przemyć środkiem odkażającym; 

• po usunięciu kleszcza dokładnie umyć 
ręce, najlepiej antybakteryjnym my-

dłem. 

Czego nigdy NIE robić podczas usuwa-

nia kleszcza? 

• nie łapać kleszcza za jego obrzęknięty 

brzuch, nie starać się go dusić wazeli-

ną, masłem, lakierem do paznokci, 

benzyną lub alkoholem, ponieważ ist-

nieje ryzyko wyciśnięcia do organi-

zmu zainfekowanej treści żołądka; 

• nie przekręcać kleszcza, ponieważ je-

go głowa pozostanie w ciele człowie-

ka; 

• nie usuwać kleszcza gołymi rękami. 

W marcu Szkoła Podstawowa w Branicach 

brała udział w ogólnopolskiej akcji SKOK 

NA ZDROWIE w ramach Teen Health 

Week. Patronat nad nią objął Instytut Matki  

i Dziecka w Warszawie. Jej sposób przepro-

wadzenia został doceniony i sklasyfikowany 

na 3. miejscu w Polsce. W nagrodę szkoła 

otrzymała dwa zestawy do gry w petanque 

(bule). Już teraz zapraszamy wszystkich 

uczniów do wspólnej gry. Akcję przeprowa-

dził nauczyciel wychowania fizycznego 

Edward Czyszczoń wraz z uczennicami z sa-

morządu uczniowskiego, Nicolą Michalską  
i Wiktorią Suzańską. 

Redakcja 
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Jeśli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie 

został usunięty w całości lub po usunięciu 

występują jakiekolwiek niepokojące obja-

wy, należy skonsultować się z lekarzem. 

Ważna jest obserwacja organizmu, ponie-

waż początkowe objawy boreliozy u ludzi 

mylone są często ze stanami grypowymi. 

Charakterystycznym objawem zakażenia 

boreliozą jest rumień, który może poja-

wić się na skórze u części osób.  

W dłuższej perspektywie czasowej mogą 
pojawić się oznaki zapalenia stawów, nie-

prawidłowości pracy serca, problemy  

z pamięcią krótkotrwałą, trudności z kon-

centracją czy porażenie nerwu twarzowe-

go, ale też objawy takie jak zaburzenia 

snu, duszności, dezorientacja, nagłe pro-

blemy ze słuchem czy inne nawracające  

i nagłe objawy, które wcześniej nie wy-

stępowały.  

Jestem ubezpieczony w KRUS i zacho-
rowałem - co dalej? 
Rolnik, który zapadł na rolniczą chorobę 
zawodową, lub podejrzewający zachoro-

wanie, a dodatkowo podlegający ubezpie-

czeniu społecznemu w KRUS, może 

ubiegać się o: 

• jednorazowe odszkodowanie z tytułu 

stałego lub długotrwałego uszczerbku 

na zdrowiu; 

• rentę rolniczą z tytułu niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym. 

Podczas ubiegania się o ww. świadczenia 

należy najpierw uzyskać orzeczenie pań-
stwowego inspektora sanitarnego  

o stwierdzeniu lub braku podstaw do 

stwierdzenia choroby zawodowej. W tym 

celu należy zgłosić podejrzenie choroby 

zawodowej państwowemu inspektorowi 

sanitarnemu, właściwemu dla miejsca 

wykonywania pracy. Zgłoszenia dokonu-

je lekarz, również dentysta, który podczas 

wykonywania zawodu powziął takie po-

dejrzenie u pacjenta, a także ubezpieczo-

ny, który podejrzewa, że występujące  

u niego objawy mogą wskazywać na taką 
chorobę. Inspektor kieruje rolnika do jed-

nostki orzeczniczej na badanie, którego 

wynik jest podstawą do wydania orzecze-

nia oraz decyzji o stwierdzeniu lub braku 

podstaw do stwierdzenia choroby zawo-

dowej.  

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są: 
• poradnie chorób zawodowych woje-

wódzkich ośrodków medycyny pracy;  

• kliniki i poradnie chorób zawodowych 

uniwersytetów medycznych (akademii 

medycznych);  

• poradnie chorób zakaźnych woje-

wódzkich ośrodków medycyny pracy 

albo przychodnie i oddziały chorób 

zakaźnych poziomu wojewódzkiego – 

w zakresie chorób zawodowych za-

kaźnych i pasożytniczych; 

• jednostki organizacyjne zakładów 

opieki zdrowotnej, w których nastąpi-

ła hospitalizacja – w zakresie rozpo-

znawania chorób zawodowych u pra-

cowników hospitalizowanych z powo-

du wystąpienia ostrych objawów cho-

roby. 

Jeżeli właściwy państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny uzna, że materiał do-

wodowy jest niewystarczający do wyda-

nia decyzji, może żądać od lekarza, który 

wydał orzeczenie lekarskie dodatkowego 

uzasadnienia tego orzeczenia lub wystą-
pić do jednostki orzeczniczej II stopnia  

o dodatkową konsultację oraz podjąć inne 

czynności niezbędne do uzupełnienia te-

go materiału. Jednostkami orzeczniczymi 

II stopnia od orzeczeń wydanych przez 

lekarzy zatrudnionych w jednostkach 

orzeczniczych I stopnia, są jednostki ba-

dawczo-rozwojowe w dziedzinie medy-

cyny pracy. 

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawo-

dowej albo decyzję o braku podstaw do 

stwierdzenia choroby zawodowej właści-

wy państwowy powiatowy inspektor 

przesyła m.in. zainteresowanemu rolniko-

wi. Jest ona podstawą do ubiegania się  
o świadczenia z ubezpieczenia społeczne-

go rolników.  

Warto pamiętać, że od decyzji wydanej 

przez państwowego inspektora sanitarne-

go przysługuje odwołanie do państwowe-

go wojewódzkiego inspektora sanitarne-

go, a od decyzji państwowego inspektora 

- skarga do Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego. 

Informacje na temat świadczeń zwią-
zanych z wystąpieniem rolniczej choro-
by zawodowej dostępne są na stronie 
internetowej Kasy www.krus.gov.pl. 
 

 

 

Opracowano w Biurze Prewencji Centra-

li KRUS, na podstawie materiałów ze zre-

alizowanej przez KRUS w październiku 

2017r. konferencji naukowo-szkoleniowej 

„Choroby zawodowe rolników związane  

z czynnikami biologicznymi”. 
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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. 774868-

250 wew. 20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w 

najbliższym czasie Gmina Branice 

Oznacze-
nie (nr 

działki) i 
KW 

Pow. i po-
łożenie 

 

Przezna-
czenie w 
planie 

(P)/
studium 

(S) 

opis 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoław-
cza do prze-

targu 

Wadium 

/zł/ 
i termin 
wpłaty 

uwagi 

259/1 

KW nr 

OP1G-

/00029033/6 

0,1117 ha 

Bliszczyce 

63a 

 

Budynek  

o pow. 

użytkowej 

424,00m2, 

pow. zabu-

dowy  

251,00 m2 

(S) teren 

zabudo-

wany/

zainwesto-

wany 

Budynek piętrowy z pod-

daszem częściowo użytko-

wym i częściowym pod-

piwniczeniem. 

Do budynku dobudowana 

parterowa przybudówka. 

Budynek pełnił funkcję 

szkoły podstawowej.  

Rok budowy 1850, później 

remontowany i zmoderni-

zowany. 

Dach pokryty eternitem, 

stolarka drzwiowa i okien-

na drewniana. 

Instalacje: wodno-

kanalizacyjna energia 

oświetlenia i siła, centralne 

ogrzewanie w piwnicy. 

Budynek wpisany do 

gminnej ewidencji zabyt-

ków. 

15.05.2018 

godz.10:00 

130 000,00 zł 

+ VAT wg 

obowiązują-

cej stawki 

10 000,00 zł 

09.05.2018 

  

  

Sprzedaż w for-

mie II przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

Szczegółowe in-

formacje dostęp-

ne na 

bip.branice.pl  

i w Urzędzie 

Gminy pokój 17. 

190/9 

KW nr 

OP1G / 

00023893/0 

0,0944 ha 

Branice 

ul. Szkolna 

(P) prze-

znaczenie 

podstawo-

we - zabu-

dowa 

mieszka-

niowa jed-

norodzinna 

Działka przeznaczona pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Kształt działki korzystny, 

regularny wielokąt, rzeźba 

terenu pozioma, dojazd 

droga asfaltową, w pobliżu 

działki uzbrojenie.  

W działce przebiega insta-

lacja wodna i kanalizacja 

docelowo przeznaczona na 

wody opadowe w akcie 

notarialnym ustanowiona 

zostanie służebność na 

rzecz właściciela. 

28.05.2018 

godz.10:00 

20 260,00  zł  

+ VAT wg 

obowiązują-

cej stawki 

2000,00 zł. 

22.05.2018 

  

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego. 

Część dział-

ki 149/24 

KW nr 

OP1G / 

00028107/9 

7,80 m2 

Branice 

ul. Ogrodo-

wa 

(S) teren 

zabudo-

wany/

zainwesto-

wany 

Pomieszczenie typu ko-

mórka. Dojazd przez dział-

kę Gminną.  

Pomieszczenie murowane, 

kryte papą. Stan pomiesz-

czenia ocenia się jako do-

bry. 

28.05.2018 

godz.12:00 

18,72 zł  

+ VAT wg 

obowiązują-

cej stawki 

  

4,00 zł. 

22.05.2018 

  

Sprzedaż w for-

mie I przetargu 

ustnego nieogra-

niczonego.  

Umowa najmu 

na okres 3 lat. 

Czynsz mie-

sięczny. 
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W marcu 2018r. 

Urodzili się 

1. Skrzeczkowska Łucja - Branice. 

2. Kozubek Igor - Michałkowice. 

3. Wojtuś Aleksander - Włodzienin. 

4. Konik Emilia - Boboluszki. 

 Rośnijcie zdrowo i wesoło. 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Tadeusz Zięba (Włodzienin-Kolonia)  

- Monika Mikołajczyk. 

   Miłości i szacunku  
         na wszystkie wspólne lata. 

Odeszli 

1. Cesarz Helena - lat 72, Boboluszki. 

2. Olbrecht Anna - lat 84, Gródczany. 

3. Bryliński Stefan - lat 82, Wódka. 

4. Semmler Anna - lat 89, Michałkowice. 

5. Górecki Alfons - lat 68, Uciechowice. 

6. Pasierbska Anna - lat 63, Branice. 

7. Moskała Mieczysław - lat 68, Branice. 

   Pozostaną w naszej pamięci. 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6473 mieszkańców,  

w tym 3310 kobiet. 

W marcu 2017 r.  
było nas 6552 osoby. 

Felieton poświąteczny 
Ostatni raz w tym przybytku byłem 

dziewiętnaście lat temu i postanowiłem 

opisać swoje wrażenia, bo zmiany jakie 

poczyniono w Szpitalu Powiatowym  

w Głubczycach zasługują nie tylko na 

wzmiankę w naszym Informatorze. Może 

jednak zacznę od początku.  

We wtorek w przedświątecznym tygo-

dniu zauważyłem, że na najwyższej pół-

ce w szafie rozłożył się wygodnie, nie 

bacząc na brak mojego przyzwolenia 

kurz. W czasie Świąt Wielkanocnych 

miało mnie nie być w domu, ale nie moż-
na zostawić domu z kurzem. Wychowa-

ny przez mamę, a jeszcze bardziej przez 

żonę wiem, że na Święta musi być czysto 

– więc skok na tapczan wychylenie, 

przetarcie, podgląd - prochu nie ma, ob-

rót z rozmachem, zawirowanie i lądowa-

nie tyłem własnej klatki piersiowej na 

klatce wystraszonej papugi. 

Trochę zabolało, zawyłem jak stary 

wilk gdy odchodził do krainy cieni. Nikt 

jednak mego wołania nie słyszał, piszę 
więc żyję. Podniosłem się, trochę bolało, 

ale póki nie jesteśmy starzy… - możemy 

odkurzać dalej. 

Po dwóch dniach, kiedy jednak zaczy-

nałem coraz bardziej stękać, kiedy poja-

wiły się „objawy niepożądane”, ktoś za 

moimi plecami zdecydował, że powinie-

nem pokazać się chirurgowi. Jak wszyst-

kim wiadomo dostęp do poradni jest re-

gulowany przez rejestrację i tu pani  

z okienka stanęła po mojej stronie wy-

znaczając termin na czwartek, czyli za 

tydzień. Od razu pomyślałem sobie: mo-

że przejdzie i nie będę musiał. 

Spokojnie poszedłem po chleb i po 

drodze znowu pojawił się kolejny „objaw 

niepożądany”. 

To mnie zaniepokoiło. Kiedy po raz 

kolejny moja opiekunka zadzwoniła  

z propozycją jazdy – zgodziłem się bez 

słowa protestu, co niestety wywołało  

u niej lekką panikę. Swoją decyzję skon-

sultowała z psychiatrą i już nie miałem 

szans na jakikolwiek sprzeciw. Wbrew 

własnej woli  zostałem wywieziony do 

Głubczyc.    

W Izbie Przyjęć każą czekać, ale nie 

trwa to długo. Sympatyczna pani pielę-
gniarka wypytuje o szczegóły i po chwili 

pozbywa się nas załatwiając mi przyjęcie 

w Poradni Chirurgicznej. Tu niestety ko-

lejka. Jest kilku pacjentów. Po godzinie 

jestem załatwiony. W ręku niosę skiero-

wanie na oddział chirurgiczny. Czyli 

wracam do Izby Przyjęć i tu nie czekam 

zbyt długo. Spisanie danych trwa trochę, 
a chirurg tłumaczy mi dlaczego muszę 
dać się zamknąć w szpitalu. Generalnie 

sprowadza się to do tego, żebym sam so-

bie krzywdy nie zrobił. 

Wszyscy są bardzo mili, podkreślam to 

specjalnie – bo nawet potłuczona klatka 

piersiowa mniej boli. Na oddziale wita 

Pani pielęgniarka, która z sentymentem 

wspomina swoją pierwszą pracę w na-

szym Branickim szpitalu i dzięki jej 

wspomnieniom trafiam do trzy łóżkowej 

sali z łazienką. Gdy następnego dnia od-

wiedzają mnie przyjaciele z Krnova, to 

pierwsze ich pytanie brzmi: czy  ty do-

płacałeś za podwyższony standard?   

Takich sal jest więcej. Oddział robi wra-

żenie. Piszę o nim, bo na innych nie by-

łem. Sądzę, że jest podobnie. Nie ma po-

równania do siermiężnej rzeczywistości 

sprzed dziewiętnastu lat. Ten komfort 

wewnętrzny w szpitalu to tylko bardzo 

dobry dodatek do wspaniałego zespołu 

jaki tu pracuje. 

Dyrektor Szpitala i Starosta Powiatu 

mają się czym chwalić. Im „dobra zmia-

na” wyszła.  

Zaczyna się cała seria badań. Wszyscy 

pracują, na nikogo się nie czeka. Pielę-
gniarki prowadzą na badania, a i zdarzy-

ło się, że i lekarzowi było po drodze by 

sprowadzić mnie-pacjenta na oddział po 

badaniu. Nie komentuję, bo to mówi sa-

mo za siebie. Najważniejszy jest pacjent. 

Badania są wykonywane na nowoczesnej 

aparaturze. Różnica jest taka, że na prze-

glądowym zdjęciu rtg widać było odmę  
i złamanie jednego żebra, a na fotkach 

wykonanych przy pomocy Tomografu 

Komputerowego  pokazało się sześć.    
Jedno co mnie niepokoi, to to, że wszy-

scy się do mnie jakoś dziwnie uśmiecha-

ją i jest to taki uśmiech z przymrużonym 

okiem, ale ja już wiem - to są przecież 
Wesołe Święta, więc  

Wesołych Świąt po Świętach. 

Życzy  rekonwalescent J. Biesiadowski 

PS. 

Odwiedzających mnie proszę o wyrozu-

miałość. Przyjmuję zasadę wnuka, który 

już kilka lat temu wykonując swój co so-

botni obowiązek narzucony przez matkę 
mądrze powiedział; „dziadek po co odku-

rzać kiedy to i tak się zakurzy”. 


