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Góralski koncert kolęd i pastorałek
z Zespołem Regionalnym „Istebna”
Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej należy do najstarszych
polskich zespołów folklorystycznych. Jego nazwa jest tożsama
z nazwą wsi i gminy położonej w Beskidzie Śląskim, u styku
granic trzech państw – Polski, Czech i Słowacji.

28 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach, odbył się niezapomniany góralski koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Istebna”. W ostatnich latach zespół koncertował w Brazylii, Rosji, Chorwacji, Estonii, Czechach, na Ukrainie, Łotwie i Słowacji, a tym razem, zaszczycił i zachwycił
swoim występem zebranych w branickim kościele.

Kościół zapełnił się słuchaczami nie tylko z Branic, ale również z okolicznych miejscowości, a nawet z sąsiedniej Gminy
Kietrz.

Tereny te zamieszkują górale śląscy. Historia zespołu jest
barwna i bogata. W roku 1901 nastąpił początek jego działalności. Górale z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa wystąpili na
Przysłopiu pod Baranią Górą w myśliwskim zameczku, należącym do Habsburgów, gdzie na polowania często przyjeżdżał arcyksiążę Fryderyk. Naturalność i spontaniczność wykonywanych pieśni, tańców i muzyki urzekła cesarza tak, że zaprosił
górali do Wiednia. Po kilku latach, w 1908 r. górale z Istebnej
na uroczystości 60-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa

Udział w tym przepięknym koncercie z pewnością zostanie na
długo w pamięci uczestników tego wydarzenia kulturalnego. Zespół zachwycił wszystkich pięknymi góralskimi pastorałkami,
jak również tradycyjnymi kolędami, śpiewanymi w całej Polsce.
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serialu „Czterej pancerni i pies”. Sceny wesela Janka i Marusi
oraz Gustlika i Honoratki zrealizowane były w gminie Istebna,
zespół zagrał inscenizację wesela góralskiego.
Zaś wcześniej zespół pojawił się na planie filmu „Słońce
wschodzi raz na dzień” z główną rolą Franciszka Pieczki
(zdjęcia realizowano w Koniakowie).
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Branice, którzy
przyszli na koncert oraz księdzu Jarosławowi Dąbrowskiemu za
przyjęcie naszych kolędników. Największe podziękowania należą się członkom Zespołu Regionalnego „Istebna” oraz kierownikowi zespołu - p. Marii Motyka, gdyż upiększyli nam mroźny
piątkowy wieczór przepięknymi góralskimi pastorałkami i kolędami.
Redakcja

zaprezentowali góralskie wesele. W latach 20. XX w. zespół kilkakrotnie wystawiał wesele istebniańskie, m.in. w Wiśle, Cieszynie, Jabłonkowie i Chorzowie. Wybuch II wojny światowej
przerwał działalność „Istebnej”.
Trudny był również kilkunastoletni okres po wyzwoleniu kraju. Zespół zorganizował się ponownie, ale napotykał na wiele
przeszkód (brak strojów, funduszy, lokalu) i prawie całkowicie
zawiesił próby i występy. Decyzję o wznowieniu działalności
podjęto w 1961 r.
Z ciekawostek dotyczących zespołu warto podać, że we wrześniu 1969 r. zespół został zaproszony do udziału w nagraniach

Z kolędą w Boboluszkach
6 stycznia 2019 roku w uroczystość Trzech Króli w kościele pw.
Świętej Jadwigi w Boboluszkach zespoły wokalne SZAG, MINI - SZAG i PROMYKI ze Szkoły Podstawowej w Branicach
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, a następnie dali koncert
kolęd i pastorałek.

Opiekunowie zespołów
Jadwiga Misiurka, Jolanta Dudek
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Opłatek w branickim szpitalu
w czasie odwiedzin kolędowych również przekazuje dla chorych. Mała artystka zagrała na skrzypcach przy akompaniamencie mamy kolędy. Ania w tym dniu obchodziła urodziny powiedziała, że nie miała tak pięknych dotychczas. Wystąpili też
z przedstawieniem pacjenci z Oddziału B 5.

Tradycyjnie jak od wielu lat i w tym roku odbyło się
17.12.2018r. w branickim szpitalu uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem Ks. Biskupa Pawła Stobrawy.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził nas występ fantastycznych przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Branicach. Ich efektowne stroje i energetyczny radosny śpiew wzruszył zgromadzonych.

Głos zabrał Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman
Kolek, który zaszczycił nas swoją obecnością wraz z Panią dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO Izabelą Damboń-Kandziorą, którzy przywieźli dla naszych chorych
słodycze i książki, zebrane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego na czele z Marszałkiem Andrzejem Bułą, zbiórkę po
raz kolejny zainicjowała Pani Dyrektor departamentu koordynacji programów operacyjnych Karina Bedrunka.

Dyrektor Szpitala Krzysztof Nazimek przywitał przybyłych
gości, podsumował mijający rok, przedstawił sprawozdanie
z działalności szpitala w 2018r. i przedstawił plany na przyszłość.

W trakcie trwania spotkania wszystkich bardzo intrygował
wielki prezent z czerwoną kokardą, po zdjęciu opakowania niespodzianka wywołała uśmiech i radość na twarzach zgromadzonych. Niespodzianką okazały się super rowery dla pacjentów
2 rowery sprezentowała Rodzina Ingle wraz z zaprzyjaźnionymi
rodzinami z Bielefeld, 2 rowery zakupił Szpital i 1 rower Święty
Mikołaj.

Wystąpiła z mini koncertem utalentowana niezwykła dziewczynka Ania Weiner, która wcześniej przekazała naszym pacjentom słodycze i pieniądze, które otrzymała w Dniu I Komunii Świętej, Ania jest ministrantką. Słodycze, które otrzymuje
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Głos zabrał Ks. Biskup Paweł Stobrawa, który w prostych słowach wyjaśnił sens Bożego Narodzenia, mówił, że Bóg się rodzi
gdy się do siebie uśmiechamy, gdy okazujemy sobie dobroć. Ks.
Dziekan Alojzy Nowak odczytał ewangelię o narodzeniu Chrystusa, Biskup poświęcił opłatki, którymi dzieliliśmy się wspólnie życząc sobie wszystkiego najlepszego. W czasie spotkań
opłatkowych obdarzamy się życzliwością, uśmiechem, przebaczmy sobie nawzajem, niekiedy z trudnością, trochę wbrew
sobie, zapominamy urazy, odkładamy na bok żale, stajemy się
ludzcy, lepsi, piękniejsi

W tym roku wprowadziliśmy nową tradycję będziemy w tym
szczególny dniu pamiętać o nadzwyczajnych osobach, które będziemy „nazywać - PRZYJACIÓŁMI SZPITALA” w tym roku
Przyjaciółmi Szpitala 2018 zostali: Ks. Bp. Paweł Stobrawa, Roman Kolek, Karina Bedrunka, Barbara Piechaczek, Adam Jakubowski, Urszula Ingle Z inicjatywy pacjentów rzeźbę otrzymał
również Krzysztof Nazimek.
Za życzliwość, bezinteresowność, osobiste zaangażowanie
i serce okazywane naszym pacjentom i Pracowniom Terapii Zajęciowej podziękowaliśmy następującym osobom: S. Małgorzacie Cur, S. Danieli Gumiennej, Marzenie Barszczewskiej, Iwonie Kopanieckiej, Karinie Bańkowskiej, Ani Weiner, Zespołowi
Wokalno - Instrumentalnemu „ZAZIK”.

Przybyłych zachwyciła czarodziejsko magiczna scenografia
Sali gimnastycznej, pięknie przystrojone choinki od Pani Bożeny Skoczylas. W minionym roku szpital odwiedziło około 1800
gości z kraju i za granicy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenia i do zobaczenia.
Beata Brzostowska, Anna Dudziak

Betlejemskie Światło Pokoju – 2018
„Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać,
przeobrażać nasze życie
i przynosić owoc dobra.”
/Święty Jan Paweł II/
„Światło, które łączy" – to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju.
Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafia do
branickiej społeczności Betlejemskie Światło Pokoju.
Ogień przywieziony przez skautów z groty Narodzenia Jezusa
prosto z Betlejem delegacja drużyny harcerskiej „Promyki"
Szkoły Podstawowej w Branicach otrzymała 17 grudnia 2018r.
Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło
się przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach.
Jest ono uznawane za symbol wewnętrznego pokoju, wyciszenia i refleksji przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Niesione w harcerskich dłoniach Betlejemskie Światło Pokoju trafiło wraz z życzeniami świątecznymi do kościołów,

przedszkoli, szkół, urzędu, instytucji, zakładów pracy i społeczności Gminy Branice.
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Dziękujemy wszystkim za ciepłe i serdeczne przyjęcie.
Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzą harcerze.
Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj
dh. Jolanta Dudek

Kolęda na Ziemi
Każdego roku z niecierpliwością czekamy na święta Bożego
Narodzenia, na śnieg, prezenty i wspólne kolędowanie. W tym
roku w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia wprowadzili naszą szkołę uczniowie klasy II a i b przedstawiając jasełka
pt. „Kolęda na ziemi”. Wspólnie z nami kolędowali uczniowie
klasy III, zespoły SZAG i MINI SZAG, a także wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Piękna dekoracja jasełkowa, prezentacje, stroje dzieci oraz życzenia Pani Dyrektor dopełniły cudownego przeżywania magicznych świąt.
Jadwiga Misiurka
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Kiermasz Świąteczny w Szkole Podstawowej we Włodzieninie
Podczas kiermaszu
wystawiano rękodzieła przygotowane
przez
uczniów wspólnie
z rodzicami i nauczycielami oraz
przekazane na ten
cel stroiki z DPS
w
Dzbańcach
i w Kietrzu. Były
przepiękne ozdoby
świąteczne, aniołki, renifery, stroiki, kartki świąteczne, bombki.
Wszyscy podziwiali oryginalność i staranność wykonania ozdób
świątecznych .Na stoiskach znalazły się także kulinarne przysmaki - pierniki i ciasteczka oraz różne gatunki smacznych, domowych ciast. Nie zabrakło również tradycyjnych potraw takich
jak pierogi, krokiety, kutia. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, nauczycieli, rodziców jak
i mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy panu Wójtowi, który
mimo licznych obowiązków, znalazł czas i również spędził z nami to popołudnie. Uczniowie klasy VII przygotowali tradycyjne
widowisko o Bożym Narodzeniu - Jasełka.

15 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie po
raz trzeci odbył się Kiermasz świąteczny - akcja charytatywna,
której celem jest wsparcie leczenia Dawida Herbuta.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób o otwartych sercach które doskonale wiedzą, że świat można zmieniać czyniąc nawet
małe przyjazne gesty dla kogoś obok nas - całe przedsięwzięcie
należy zaliczyć do bardzo udanych i zakończonych sukcesem.

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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Spotkanie Noworoczne strażaków gminy Branice.
W piątek, 11 stycznia br w Wiejskim Domu kultury w Bliszczycach, odbyło się spotkanie noworoczne strażaków gminy
Branice, połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Wójt Gminy i zarazem Prezes Zarządu Oddziały Gminnego
ZOSP RP zaprosił na to spotkanie wszystkich strażaków naszej
gminy. W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Herbut z-ca
Wójta Gminy Branice, Waldemar Hołownia z-ca Komendanta
Powiatowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Józef Orłowski
Komendant Gminny, Ksiądz Proboszcz Marek Wcisło
(Kapelan).
Spotkanie otworzył Komendant Gminny Józef Orłowski, który
przywitał wszystkich członków jednostek OSP, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz zaproszonych gości.

Ponadto podkreślił ideę tworzenia i funkcjonowania dziecięcych, młodzieżowych i kobiecych drużyn w naszych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Wspomniał, iż wychowanie dzieci i młodzieży skupionej wokół Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na tradycji ochotniczego pożarnictwa, wywiedzionej z idei humanitaryzmu i patriotyzmu, oraz dąży do kultywowania i upowszechniania tych idei. Odpowiedzią na brak zainteresowań i skłonnością do nałogów wśród dzieci i młodzieży
ma być właśnie utworzenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, i to jest nasz Główny cel - by wskazać słuszną drogę
w życiu młodym ludziom.

Komendant poprosił również o uczczenie minutą ciszy pamięci działaczy Związku zmarłych w minionym roku. Byli to dh Jerzy Tytko, Prezes jednostki OSP Jakubowice, Józef Kozina Starosta Powiatu Głubczyce i zarazem długoletni Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Głubczycach.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach Waldemar Hołownia złożył również podziękowanie strażakom za
dotychczasową sumienną służbę i pracę w mijającym roku.
Józef Orłowski komendant Gminny przedstawił sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2018 roku .W sprawozdaniu przedstawił
również statystykę dotyczącą ilości posiadanego sprzętu ratowniczego, wyszkolenia druhów, wyjazdów do zdarzeń, zużycia
paliwa, ilości interwencji w Gminie Branice oraz dane dotyczące zakupów nowego sprzętu. Przedstawił również część finansową dotyczącą całości kosztów związanych z ochroną przeciwpo-

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Branice Sebastian Baca.
W swoim wystąpieniu mówił o wielkim zaangażowanie naszych
strażaków, które przedkłada się bezpośrednio na wzrost ochrony
życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy. Podziękował wszystkim druhom, którzy jak powiedział Wójt, nigdy nie
odmawiają pomocy, zawsze są w gotowości - nie tylko w przypadku pożarów, ale jeszcze częściej w zabezpieczeniu miejsc
wypadków, pomocy w przypadku dotykających nas coraz częściej żywiołów np. powodzi i nawałnic. Wspomniał również, iż
strażacy są nieocenieni przy zabezpieczeniu gminnych imprez,
organizacji spotkań edukacyjnych i prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.
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żarową w odniesieniu do finansowania ze strony Samorządu
Gminy, dotacji z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, dotacji z budżetu państwa
w ramach KSRG, oraz środków własnych poszczególnych jednostek OSP. Ustalono terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych za 2018 rok w jednostkach OSP.

W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie medali i odznaczeń dla członków OSP.

Całość zakończyła się uroczysta kolacją, którą przygotowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bliszczycach.
Danuta Walecka
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Pomaganie jest dziecinne proste!
Dzień, jak co dzień. 13 stycznia 2019 r. zapowiadał się kolejnym wspaniałym dniem jednoczącym Polaków pod skrzydłami
Jurka Owsiaka w wielkiej akcji charytatywnej, która jak żadna
inna w Polsce potrafi wydobyć z ludzi niesamowite pokłady empatii. Ta atmosfera niesamowitości, solidarności i wspólnego
tworzenia WIELKIEGO DOBRA, od rana udzielała się również
mieszkańcom naszej Gminy. Harcerze ze Szkoły Podstawowej
w Branicach wyszli z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i plikiem orkiestrowych serduszek, i stali się częścią
120 tysięcy wolontariuszy w Polsce. Nie ważne były warunki atmosferyczne czy groźba choroby następnego dnia, liczyła się
wspólna moc czynienia dobra. Harcerze kwestowali w miejscowościach: Branice, Boboluszki, Bliszczyce i Wysoka.

W tym roku Orkiestra grała pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”, a Jurek Owsiak ogłaszał, że brakuje około 50 milionów złotych do zebrania okrągłego miliarda. Informował, że
Orkiestra podczas 27 lat wspólnego grania zakupiła prawie
60 tysięcy różnych urządzeń medycznych, a zapotrzebowanie
specjalistycznych szpitali dziecięcych na nowoczesny sprzęt jest
tak duże, iż potrzeba kolejnych 200 milionów złotych, by je zaspokoić.
O godzinie 15.00 zebraliśmy się na koncercie w hali sportowej
Szkoły Podstawowej. Jak co roku były występy naszych milusińskich, tych najmłodszych z przedszkola i tych troszkę starszych. Koncert rozpoczął się „Jasełkami”, przygotowanymi
przez klasy trzecie Szkoły Podstawowej. Dzięki wspólnie odśpiewanym kolędom znów można było poczuć atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia. Następnie występ dzieci z Publicznego
Przedszkola w Branicach, tak zachwycił publiczność, że musiały
zatańczyć jeszcze raz. Talentem tanecznym imponowały
„Impuls” i „Kaprys”. Głośne brawa publiczności zebrali soliści
i zespoły wokalne: „Szag”, „Zygzak”, „Promyki”, „Mini Szag”.

Rodzice naszych uczniów z własnej woli upiekli pyszne ciasta,
by goście mogli delektować się nimi przy kawie i występach artystycznych. To był ich wkład w wielką akcję DOBRA, podzielili się swoją pracą i talentem, by zachęcić innych do przyjścia.
Wielkim powodzeniem cieszyły się swojskie chipsy i gofry wypiekane „na gorąco” przez panie kucharki. Dzieci śpiewały
i tańczyły, dorośli oglądali i wokół panowała atmosfera niecodzienna, podniosła, a małe Branice były ważnym punktem na
Orkiestrowej mapie Polski. Wokół czuło się ducha wspólnoty.
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Nasza mała społeczność, gdzieś na końcu lub początku Polski,
ma WIELKIE SERCE, SZCZODRE i potrafi się dzielić DOBREM, rozumie potrzeby innych.
Ta duma z naszych wolontariuszy, artystów, mieszkańców
Branic nagle zgasła, zabrała nam ją tragiczna informacja o ataku
nożownika w Gdańsku podczas kulminacyjnego punktu Orkiestry - Światełka do Nieba. Nożownik zabił nie tylko Prezydenta
Gdańska, ale zszargał wartości dla których jednoczyli się ludzie
w ramach WOŚP-u, zrobił zadrę w naszych sercach i zabrał nam
radość z pięknego dnia. Zabójstwo człowieka, w czasie gdy pomaga innym, jest podwójnym aktem barbarzyństwa. Jurek
Owsiak załamany bestialskim aktem przemocy, hejtowany
w sieci ustąpił ze stanowiska. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszej społeczności branickiej włączą się również w akcję
#MuremZaOwsiakiem, wesprą go w szczególnie trudnych chwilach, sprawią by znalazł siłę, aby przemyśleć swoją decyzję
o rezygnacji z prezesa WOŚP. Chciałoby się z Jurkiem Grać
w Orkiestrze „do końca świata i jeden dzień dłużej” i czuć
w sercu płynące od niego pozytywne wibracje, nastrajające do
mobilizacji empatii w ludziach. Pomaganie bowiem nie ma opcji
politycznej, koloru skóry ani przekonań religijnych, jest pięknym aktem człowieczeństwa.
Agnieszka Lisiak, Zenobia Majewska

I gdzieś w głębi to uczucie niepokoju, bo skoro w całej Polsce
w kolejnych latach grania orkiestry wzrasta zbierana kwota, to
chciałoby się dotrzymać kroku, choć wszyscy wiedzą, że nie
o bicie rekordów tu chodzi.
Po występach zebrane pieniądze zostały przewiezione do Centralnego Sztabu WOŚP w Głubczycach, gdzie je przeliczono.
I znowu padł rekord! Z ogromną satysfakcją stwierdziliśmy, że
w roku 2019 zebraliśmy 9678,96 zł! Więcej niż w tamtym roku
(7417,72 zł) czy dwa lata temu (4951,67 zł)! Zebrana suma wydawała się nam niewiarygodna i napawała wolontariuszy dumą.

Uciechowice w świątecznym nastroju
Wysłuchaliśmy również krótkiej inscenizacji słownomuzycznej, przypominającej mam czym powinny być dla nas
Święta Bożego Narodzenia. Po niej każdy mógł zaprezentować
publiczności swój talent muzyczny, grając na przyniesionym instrumencie lub śpiewając swoją ulubioną kolędę. Wszyscy występujący nagrodzeni zostali słodkimi upominkami.

16 grudnia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Oprócz pań z Uciechowic, przy świątecznym stole zasiadły również panie z Turkowa, Jabłonki, Gródczan i Pilszcza. Jak co roku również i tym razem nie zapomniał o nas Mikołaj, który mimo, iż nie spotkał nas
osobiście wszystkich obdarował słodkimi podarunkami.
Z kolei w niedzielę 6 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. Podobnie jak w roku ubiegłym, również tym razem gościliśmy u nas zespół muzyczny ZAZIK, który zaprezentował nam
pastorałki swojego autorstwa.

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
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Konferencja pszczelarska w branickim szpitalu
dziejów w różnych kulturach świata przygotował mgr Dawid
Plicko. Następnie dr. A. Szaniawski przedstawił znaczenie
pszczelarstwa jako formy terapii rehabilitacyjnej wobec pacjentów przebywających w szpitalu. Na konferencji była także możliwość zapoznania się z narzędziami jakie stosuje się w pasiece.

„Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają, Wszyscy Maję
znają i kochają...”
Tak brzmi fragment tekstu śpiewanego przez Zbigniewa Wodeckiego o Pszczółce Mai, którą zna chyba każdy z nas. Aby
przybliżyć, jak ważne znaczenie mają pszczoły w życiu człowieka, została na ten temat zorganizowana konferencja.
Spotkanie to, którego inicjatorem był dr Antoni Szaniawski
odbyło się 13 grudnia w sali konferencyjnej Specjalistycznego
Szpitala w Branicach im. Ks. Bp. Józefa Marcina Nathana.

Zostały zademonstrowane narzędzia takie jak: kapelusz, podkurzacz, dłuto, miotełka, ramki, węza, miodarka itp. W trakcie
spotkania odbyła się również degustacja miodu zebranego
w ciągu roku, oraz można było spróbować smakołyki miodowe
przygotowane specjalnie na tę okazję. Mam nadzieję, że z upływem czasu raczkująca forma terapii nabierze kształtu, a szpitalna pasieka będzie powiększała się i owocowała słodkim smakołykiem.
Mateusz Koziura

Pasieka prowadzona przy naszym szpitalu składa się obecnie
z czterech uli. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem, zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala. Na spotkanie przybyli również zaproszeni braniccy pszczelarze. Krótką
prezentację na temat znaczenia pszczelarstwa na przestrzeni

Piknik Integracyjny w Jakubowicach
W niedzielne popołudnie 11 listopada br. w Jakubowicach odbył się piknik integracyjny, ku
zaskoczeniu mieszkańców piknik cieszył się dużym zainteresowaniem.
Piknik był zwieńczeniem projektu pn. „Przyjazne miejsce spotkań mieszkańców wsi Jakubowice” realizowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mieszkańcy w miejscowym parku własnoręcznie wybudowali grill oraz stół. Rękodzieła prezentują się doskonale! Do budowy wykorzystano m.in. cegłę klinkier natomiast blaty są wykonane z granitu, wykorzystanie tak trwałych materiałów będzie służyć pokoleniom. Zadbano również o przyrodę sadząc kwitnące krzewy. Miejscowy
park ale też cała wieś z roku na rok stają się coraz piękniejsze –
malowniczość i klimat tej małej miejscowości wielu osobom
skradła serce.
A wszystko to dzięki lokalnej społeczności, która chętnie korzysta z dofinansowań m.in. Kierunek FIO. Wiele już zrealizowali lecz na tym nie poprzestają!
Dorota Pięciak
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Podsumowanie ogólnopolskiego programu ZDROWA JA
W Szkole Podstawowej w Branicach zakończył się ogólnopolski program ZDROWA JA. Program był skierowany do
15-letnich dziewcząt uczęszczających
w ubiegłym roku szkolnym do klas drugich, a obecnie do klas trzecich gimnazjum. W badaniu wzięło udział 48 losowo
wybranych szkół z całej Polski, w których
wybrano w sumie 1200 dziewcząt (w naszej szkole 33) w wieku ok. 15 lat. Głównym celem programu było nakierowanie
młodych dziewcząt na poprawę ich zachowań zdrowotnych. Podczas uroczystości
podsumowującej projekt wręczono nagrody dla najaktywniejszych dziewcząt w naszej szkole. Były to bony podarunkowe do
markowego sklepu sportowego o wartości
200 zł dla każdej z uczennic. Nagrodzonymi dziewczętami zostały: Oliwia Pantak,
Mirela Telega, Katarzyna Żakowska, Małgorzata Bedryj,
Zuzanna Blicharz. Gratulujemy! Aby wspomóc dziewczęta
w procesie uczenia się pozytywnych zachowań, w projekt zaangażowali się: dyrektor szkoły Zenobia Majewska, pielęgniarka
Elżbieta Rychlikowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego
Edward Czyszczoń. Osoby te otrzymały certyfikaty za koordy-

nację programu prowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W związku z zakończeniem dziękuję Wszystkim za udział i zaangażowanie
w realizację zadań.
Koordynator projektu: Edward Czyszczoń.

Nasze Przedszkole łączy pokolenia
z szacunkiem i głęboką mądrością, gdyż dla każdego młodego
człowieka oni powinni być dobrem i wartością.

Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw
i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Jego wychowawcza działalność ma ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości dziecka. Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość i skłonność do naśladownictwa, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia pozytywnych
efektów zamierzonych działań.
Dzięki medycynie ludzkie życie wydłuża się, zwiększa się
liczba osób starszych, ale nie przybywa hojności i tolerancji wobec nich. Jakość społeczeństwa zależy od jego stosunku do seniorów. Tam gdzie nie ma szacunku dla osób starszych, tam nie
ma przyszłości dla ludzi młodych. Jeśli nie nauczymy dzieci dobrze traktować osoby starsze, to tak też w przyszłości sami zostaniemy potraktowani. My Nauczycielki Publicznego przedszkola mocno świadome celów swojej pracy z dziećmi wiemy
ze nie ma określonego momentu w którym najlepiej jest uczyć
dzieci tolerancji, szacunku, miłości do trzeciego i czwartego
wieku? Wiemy bowiem że życie ludzi starszych, chorych ,samotnych jest mocno jeszcze użyteczne dlatego uświadamiamy nasze przedszkolaki w każdym czasie w przedszkolu ponieważ Dzieci mogą wiele skorzystać dzięki obecności osób
w podeszłym wieku w ich życiu.
Naszym zadaniem jest rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy
czuje się żywą częścią swej wspólnoty. Miejsce w którym
mieszkamy sprzyja rozwijaniu takich właśnie wartości Specjalistyczny Szpital, Domy Opieki Społecznej i wiele innych instytucji funkcjonujących w naszej małej społeczności. Wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego, potrzeb
osób starszych, chorych, samotnych. W dobie panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. O ludziach trzeciego
i czwartego wieku należy mówić z ogromną wrażliwością,

Nasze działania to najlepsze lekcje historii, kultury i tolerancji.
Przedszkolaki współdziałają i komunikują się z osobami starszymi często chorymi czerpiąc wiedzę z ich doświadczeń życiowych. A JAK? - odpowiedź jest prosta, odwiedzamy się wzajemnie, przygotowujemy niespodzianki, pieczemy ciasteczka,
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śpiewamy, tańczymy, przygotowujemy przedstawienia: Jasełka,
Dzień Babci i Dziadka oraz wiele innych pomysłów wykorzystując codzienne sytuacje w naszej placówce.

Nasze przedszkolaki z radością i przyjaźnią oraz dziecięcą
swobodą reagują na Starszych Przyjaciół Dziękujemy Opiekunom Pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, oraz Pani Ani
Dudziak i jej Wspaniałej Drużynie Specjalistycznego Szpitala
w Branicach za wspieranie naszych pomysłów poprzez aktywny
udział w życiu najmłodszego pokolenia Podopiecznych Szpitala
oraz Domu Opieki Społecznej.
Starość nikogo nie ominie, a tym, którzy nas poprzedzili należy się wdzięczność, za to, co od nich otrzymaliśmy, należna jest
nasza bliskość.
Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach

Działania te dają nam pełna satysfakcję, integrujemy pokolenia, podnosząc świadomość naszych wychowanków, ich rodziców na temat obecności wokół nas ludzi starszych, często samotnych niedołężnych oraz to ze są Oni dla całego społeczeństwa wielkim bogactwem - nauczycielami mądrości.

Święta w Katolickim Przedszkolu
Mówią, że listopad jest taki ponury - nic bardziej mylnego.
W naszym przedszkolu listopad upłynął nam bardzo świątecznie, kolorowo, wesoło i patriotycznie, bo przecież Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale
także dla dzieci. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy
dzieci patriotyzmu, szacunku i przywiązania do swojej Ojczyzny. Dlatego też w sposób szczególny uczciliśmy 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej właśnie okazji
w piątek 9 listopada 2018 r. dzieci z naszego przedszkola włączyły się do akcji „Rekord dla Niepodległej” i wspólne zaśpiewały hymn narodowy, a także bardzo starannie wykonały na zajęciach plastycznych nasze symbole narodowe. Najmłodsze
przedszkolaki z grupy „Słoniki” potrafią już rozpoznać niektóre
symbole narodowe i pięknie recytują wiersz „Kto ty Jesteś?”.

W dniu 26 listopada 2018r. przedszkolaki świętowały „Dzień
Pluszowego Misia”, poznały historię powstania pluszowego misia, rozpoznawały misiowych bohaterów bajek, brały udział
w konkursach i zabawach, kibicowały swoim kolegom z grupy.
Uczyły się rymowanki o misiu i świetnie bawiły się ze swoimi
pluszowymi ulubieńcami cały dzień.
Nie mogło zabraknąć też pysznych rogalików, pieczonych
przez przedszkolaków na „Dzień św. Marcina”. Tego dnia w naszym przedszkolu w kuchni królowały „Tygryski”, ciasto i wyjątkowo nutella. W naszym przedszkolu, cały czas pamiętamy
o zdrowiu i szczególnie jesienią kładziemy nacisk na promocję
zdrowych nawyków, dlatego też końcem listopada wszystkie
dzieci miały wizytę w gabinecie stomatologicznym. Celem tej
wizyty było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zę-

Potem przyszły kolejne wesołe święta, albowiem obchodziliśmy też „Dzień Jeża”. Celem obchodów było przypomnienie
dzieciom, iż jeże to zwierzęta chronione i bardzo pożyteczne.
Przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości, dotyczące
środowiska naturalnego jeży, ich wyglądu, sposobu poruszania
się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują się one
do zimy. Dzieci dowiedziały się również że jeże zapadają w sen
zimowy, nie mogło zabraknąć też tradycyjnej zabawy „Na dywanie siedzi jeż” .
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by i higienę jamy ustnej, a w szczególności przełamanie obaw
przed wizytą u dentysty. Sądząc po uśmiechniętych minach
dzieciaków, cel został osiągnięty, więc z ponowną wizytą nie
będzie problemu.
W grudniu, znowu było świątecznie, wesoło i nastrojowo. Już
6 grudnia zawitał do nas św. Mikołaj z prezentami, przedszkolaki przywitały go wierszykami i piosenkami. Wizyta ta przyniosła wszystkim dzieciom mnóstwo radości, a nasz gość obiecał
odwiedzić nas w przyszłym roku. A potem przyszedł czas na
strojenie choinki w przedszkolu oraz Gminie Branice, gdzie
było wspólne kolędowanie, prezenty i słodkie niespodzianki.
Braliśmy też udział w ogólnopolskim projekcie „Idą Święta
nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj! Dzieci wspólnie z rodzicami wypisały w domu kartki świąteczne, które otrzymaliśmy
z Fundacji Dbam o Mój Z@sięg a następnie udały się z wycieczką na pocztę aby je wysłać.
Jasełka od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości
organizowanych w naszym przedszkolu. W tym roku również
postanowiłyśmy przeprowadzić tę uroczystość, integrując
wszystkie grupy przedszkolne i ich rodziny, wprowadziliśmy
świąteczny nastrój, pokazując rodzicom i wszystkim zaproszonym gościom umiejętność prezentowania zdolności wokalnych, tanecznych i recytatorskich naszych przedszkolaków.

Całość zakończyła wspólna Wigilia na której przy blasku
świec połamaliśmy się po staropolsku opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia a także śpiewaliśmy wspólnie kolędy
i próbowaliśmy wigilijnych potraw, na zakończenie obdarowaliśmy symbolicznymi upominkami naszych miłych gości.
Iwona Pączko
Nauczycielka Katolickiego Przedszkola

Branickie Towarzystwo Sportowe informuje, że na 2019 rok zaplanowaliśmy następujące imprezy:
6. Maj (dokładny termin podamy później) – II Turniej kwadranta „O puchar BTSu”.
7. 22 czerwca – Wycieczka autokarowa do Energylandii
8. 29 – 30 czerwca V Rajd Piechura.
9. 16 – 24 sierpnia – Rajd rowerowy „Do Dźwirzyna”.
10. 29 września - „VII Bieg Branicki”.
Jednocześnie informujemy, że lista nie jest zamknięta i jesteśmy
otwarci na wszelkie propozycje

1. 12 stycznia - Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym.
2. 9 luty - I Zimowy Rajd Piechura.
3. Marzec (dokładny termin podamy później) – Turniej koszykówki „O puchar BTSu”.
4. 1 – 5 maja – Rajd rowerowy „Orawa – Słowacja – Zakopane”.
5. 18 maja – IV Rajd rowerowy „Tam gdzie rosną stokrotki”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w grudniu 2018 r.
wydał mieszkańcom gminy Branice ponad 6 ton żywności (łącznie w Podprogramie 2018 wydano już ok.13 ton).
Z pomocy korzysta 188 rodzin tj. 444 osoby.
Żywność przekazywana jest z Banku Żywności w Opolu
z siedzibą w Luboszycach, który w Podprogramie 2018 pełni
funkcję organizacji partnera regionalnego.
Dotychczas przekazano następujące artykuły spożywcze:
makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek
z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła
śliwkowe, miód, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową,
szynkę wieprzową, pasztet wieprzowy, kaszę gryczaną, kabanosy wieprzowe, buraczki wiórki, cukier biały i olej rzepakowy.
Przypominamy, że od października 2018 r. obowiązuje
wyższy próg dochodowy kwalifikujący osoby/rodziny do uzyskania bezpłatnej żywności. W przypadku osoby samotnej dochód ten
wynosi 1402 zł, a w przypadku osoby w rodzinie wynosi 1056 zł.
Zainteresowanych pomocą żywnościową prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach z dokumentem potwierdzającym uzyskiwane dochody, niezbędnym do zakwalifikowania się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Aneta Kuziora
Kierownik OPS w Branicach
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Ziarenko wraz z Středisko volného času Krnov w Pradze
W dniach 14-15.12.2018 tuż przed
świętami Bożego Narodzenia w ramach
realizacji Projektu Polsko Czeskiego pod
tytułem „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko – Czeskiego/Branice –
Krnów” będącego konsekwencją wygranego konkursu z FORUM POLSKOCZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA
SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ
WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018 40 osobowa grupa
dzieci miała możliwość podziwiać piękno
Stolicy Republiki Czeskiej jakim jest Praga.
Dwa dni pięknych doświadczeń
i wspólnie spędzonego czasu. Ale od początku.
Wyjazd do Pragi początkowo nie był
przewidziany w realizacji naszego Polsko
Czeskiego Projektu. Pomysł zrodził się
gdy za nami w projekcie było już kilka
dobrych i ciekawych spotkań z naszymi
Czeskimi Sąsiadami. Bez najmniejszych
wątpliwości przez wszystkich został on
przyjęty jako świetny i w konsekwencji
realny do zorganizowania. Po wstępnych
oszacowaniach wspólnie podjęliśmy decyzję – jedziemy. I od tej pory zaczęliśmy także starania by móc umieścić nowy pomysł w realizacji naszego projektu.
I udało się. Radosna wiadomość przyszła
na kilka dni przed planowanym wyjazdem, a tez na tyle wcześnie że udało nam
się połączyć ten wyjazd z celami projektu, które od samego początku były bardzo
bliskie.
4:30 rano w piątek, kiedy jeszcze ciemno i wszyscy śpią my już gotowi do wyjazdu i wyruszamy.

Najpierw po Czeska grupę do pobliskiego Krnowa, a potem już jeden cel - PRAGA.
W samej Pradze przewodnikiem nam
była Pani Veronika Kozlikowa, dyrektorka naszej Partnerskiej Placówki z Czech.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Zakmu na
Hradczanach oraz Katedry św. Vita. Potem Złota uliczką i dalszą częścią placu
Zamkowego dotarliśmy na pyszny obiad
w bardzo nieprzeciętnej scenerii restauracji „U sedmi Svabu”. Posileni i ogrzani
możemy ruszać dalej na podbój Pragi.
Urokliwy Most Karola i świąteczne Bożonarodzeniowe jarmarki Praskie w świetle lamp zachwycały i przerażały jednocześnie ilością zwiedzających turystów.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń udajemy się
do hotelu oddalonego od stolicy jakieś
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20 km drogi. Spokojnie, cicho i bez tłumu. Nie obeszło się bez szaleństwa nocnego w wydaniu dzieci ale cóż…
Następnego dnia po śniadaniu spotkaliśmy się jeszcze wspólnie w hotelowej restauracji by tam rozdać pamiątkowe dyplomy, koszulki z logo naszego grantodawcy, oraz pamiątki uczestników Projektu (kubeczki termiczne, pendriwy).
Następnie wyruszamy z powrotem na
podbój Stolicy Republik Czech. Zaczynamy tym razem od Mostu Karola w świetle
dnia i astronomicznego zegara na Orloju.
Tam możemy wejść na wieżę ratuszową
skąd rozpościera się cudowny widok na
całą Pragę. Raj dla naszych aparatów
i oka. Po zejściu znowu mamy chwilkę
aby zakupić symboliczne pamiątki z Pragi. W drodze na obiad mijamy pomnik
Bohatera Narodu Czeskiego Jana Husa,
Kościół NMP przed Tynem i Bramę Prochową. Ciepły i bardzo smaczny, typowo
Czeski obiad dodaje nam sił na dalsza podróż. Teraz już pomału zmierzamy ku
końcowa naszej wyprawy po stolicy
Czech. Jeszcze pamiątkowe wspólne
zdjęcie przy pomniku patrona Czech św.
Wacława. A potem już uliczkami miasta,
zmierzamy do Dworca głównego w Pradze gdzie czeka na nas nasz Pan kierowca
i autobus. W drodze powrotnej nie może
zabraknąć odwiedzin w ulubionej restauracji dzieci, a mianowicie w Mac Donaldzie. Późnym wieczorem docieramy na
miejsce rozpoczęcia naszej wspólnej podróży. Najpierw żegnamy się z naszymi
czeskimi sąsiadami, a potem sami już docieramy do końca naszej drogi. Zmęczeni, trochę wyziębnięci ale cali i szczęśliwi.

Informator Branicki
I to już koniec naszego projektu
„Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko – Czeskiego/Branice – Krnów”, FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ
ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018. Koniec
czy tez może nowy początek naszych relacji, nowych znajomości? Tak, ufamy że
to nie koniec, a tylko dobry początek tego
co jeszcze lepsze i głębsze.
Jeszcze ostatnie zdjęcia… zdjęcia które
mówią o tym, że zakończył się nasz
wspólny projekt Polsko Czeski. Od
kwietnia tego roku do wczoraj realizowa-

liśmy projekt pod pięknym i ważnym tytułem „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa
Polsko – Czeskiego/Branice – Krnów”
będącego konsekwencją wygranego konkursu z FORUM POLSKO-CZESKIE
NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA
2018. Ufamy że to jedna początek naszej
wspólnej drogi, która tak naprawdę dopiero przed nami. Ale już dziś, chcemy z
całego serca podziękować w pierwszej
kolejności wszystkim dzieciom które
wzięły udział w projekcie. Ogromne podziękowania należą się Pani Veronice

Kozlíková i Agnieszce Surma. Bez Was
nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy
czy pracy. Dziękuję. Myślę, że dobre relacje zrodził też projekt pomiędzy nami
a Rodzicami naszych dzieci, za co również bardzo dziękuję. Panu Wójtowi Sebastianowi Baca serdecznie dziękuję za
to, że rekomendował nasz projekt w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i mam
wrażenie że bardzo nam kibicował.
Wszystkim za wszystko z całego serca
DZIĘKUJĘ. To był piękny czas… i tyle.
Magda Gumienna s. Daniela

Świąteczne wspomnienia
Radosna, świąteczna atmosfera
w przedszkolu we Włodzieninie
i w Dzbańcach panowała już od pierwszych dni grudnia. A wszystko to za sprawą „Koncertów Mikołajkowych” w Branicach i w Wojnowicach, w których
wzięły udział nasze przedszkolaki. Na
obu spotkaniach odbył się również kiermasz ozdób świątecznych, wykonanych
przez Rodziców i nauczycielki. Dochód
z kiermaszu przeznaczyliśmy na wsparcie
leczenia Madzi, chorej na złośliwy nowotwór nerki. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.
Serdecznie gratulujemy Aleksandrowi
Kot, który zdobył 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Choinkowa ozdoba”, organizowanym
przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
18 grudnia nasz przedszkolak odebrał nagrodę z rąk Pana Kuratora Oświaty, oraz
udzielił swojego pierwszego wywiadu dla
Radia Opole. Dodajmy, że w ubiegłym
roku Aluś zdobył 2 miejsce w tym właśnie konkursie. Wielki sukces!!!

Wspólne kolędowanie rozpoczęliśmy
już 15 grudnia, przedstawiając „Jasełka”
na spotkaniu opłatkowym w świetlicy

wiejskiej we Włodzieninie. Dzieci z grupy starszaków w cudowny sposób wcieliły się w aktorów i przedstawiły wyjątkowy dzień Bożego Narodzenia. W naszym
przedszkolu taki nastrój panował
20 grudnia, kiedy to po wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem, zasiedliśmy do wigilijnego stołu.
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Na progu Nowego 2019 Roku dziękujemy Rodzicom za wsparcie, jakiego doświadczamy w naszych działaniach. Życzymy wszystkim życia w miłości, przyjaźni i szczęściu, a każdy dzień niech
przyniesie tylko radość i uśmiech.
Dyrekcja oraz Pracownicy Przedszkola
we Włodzieninie

Informator Branicki

W rocznicę śmierci biskupa Nathana…
Nad Twoją białą mogiłą,
Od lat tylu już zamkniętą,
Spokój krąży z dziwną siłą,
Z siłą jak śmierć – niepojętą.
(Karol Wojtyła)

30 stycznia minie kolejna, w tym
roku już 72. rocznica śmierci założyciela „Miasteczka miłosierdzia”, niezwykłego opiekuna ludzi psychicznie
i umysłowo chorych, ale również –
o czym jako mieszkańcy Branic często zapominamy – wielkiego darczyńcy naszej miejscowości.
Niemiecki biskup Nathan (jak go
określały władze komunistyczne) był
obiektem żywego zainteresowania organów bezpieczeństwa, które szukały
tylko pretekstu, aby móc go wysiedlić, mimo że on sam dobrowolnie
zrezygnował z należących mu się
funkcji i godności. 6 grudnia 1946 roku ksiądz Bolesław Kominek
w liście do Wydziału SpołecznoPolitycznego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach napisał: „Józef Marcin
Nathan, aby nam nie robić swoją osobą żadnych trudności, ustąpił sam ze
stanowiska kuratora Zakładu w Branicach i prosił tylko o możliwość zamieszkania do śmierci na miejscu,
które powstawało przez długie dziesiątki lat dzięki jego inicjatywie
i pracy i by tam kiedyś jako fundator
mógł być pochowany”.
Komuniści nie ustawali jednak
w staraniach mających na celu pozbycie się Nathana z Branic. Do tego celu
posłużył władzom anonimowy
oszczerczy donos o rzekomo
„niemieckiej uroczystości”, która
miała się odbyć w Branicach i to akurat w Święto Niepodległości 11 listopada 1946 roku. Za „niemiecką uroczystość” uznał autor anonimu pierwszy powojenny konwent dekanalny,
który rzeczywiście odbył się 11 listopada w związku z przypadającą
w tym dniu rocznicą konsekracji Kościoła św. Rodziny oraz 79. urodzinami biskupa Nathana. W czasie uroczystej mszy odprawianej w tym właśnie kościele twórca Branickiego
Miasteczka Miłosierdzia, na usilną
prośbę księdza Jana Hajdy, wystąpił
w pontyfikalnym stroju biskupim.
Mimo że biskup nie zabierał głosu

i nie składano mu w czasie uroczystości życzeń, jego pojawienie się w tym
stroju uznano za prowokację. Owa feralna zbieżność dat polskiego święta
narodowego, urodzin biskupa
i konsekracji kościoła wykorzystana
została przez komunistów i przesądziła o dalszych losach biskupa Nathana.
19 grudnia 1946 r. Nathan pisał do
Rudolfa Gaideczki, swojego osobistego sekretarza, który wysiedlony został już wcześniej do Opawy: „Jeśli
postawione mi zostaną warunki, których nie będę mógł lub których nie
powinienem spełnić, wtedy wybiorę
wysiedlenie z Branic!…”.
A w swym - prawdopodobnie ostatnim - liście z grudnia 1946 napisał:
„… a więc ja też muszę udać się na
wygnanie. Ogromnie ciężko mi pożegnać się z miejscem mojej długoletniej pracy[…]. Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie i zawierzmy
wszystko miłującemu Bogu!”. Tuż
przed świętami Bożego Narodzenia
21.12. 1946 r. niespodziewanie przed
pralnię zakładową podjechał samochód osobowy, z którego wysiedli
funkcjonariusze SB. Mimo że Nathan
miał wysoką gorączkę, kazali mu się
spakować w ciągu pół godziny. Biskup pospiesznie pożegnał się ze
współpracownikami, udzielił wszystkim błogosławieństwa, a rozpaczające
siostry zakonne, które przybiegły ze
swoich stanowisk pracy, pocieszał:
„Umiecie po polsku, to wam się nic
nie stanie”.
Biskup Nathan przewieziony został
na granicę1 i przekazany władzom
czeskim. Jazda była dla osiemdziesięcioletniego, obłożnie chorego staruszka prawdziwą mordęgą: 18 km drogi,
nieogrzewany samochód, straszny
mróz, długie oczekiwanie na granicy.
Przyszedł do furtki Marianum „sam
i nieoczekiwany… Prosił jak przybysz, pokornie i skromnie, o przyjęcie”. Nathan przyjechał do Opawy
ciężko przeziębiony. Doprowadziło to
do zapalenia płuc, a następnie wywiązały się jeszcze żółtaczka i różyczka.
Mimo dobrej pielęgnacji w klasztorze
Marianum, jego dni były już policzone.
O okolicznościach śmierci biskupa
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możemy dowiedzieć się ze szczegółowej relacji byłego dyrektora branickiego Zakładu, Wittka oraz kroniki
Córek Bożej Miłości w Opawie. Cztery tygodnie przed śmiercią Nathan leżał w łóżku, ale później (po około
dwóch tygodniach) zaczął wychodzić
na krótkie przechadzki.
W tych dniach odprawiał codziennie
Mszę św., aż do dnia 18 stycznie
1947 r., kiedy zasłabł podczas sprawowania Eucharystii. Dokończył ją
wprawdzie, ale była to jego ostatnia
celebracja.
22 stycznia przeniesiono go do byłego Szpitala Rycerzy Zakonu Niemieckiego Najświętszej Maryi Panny
w Opawie, gdzie leczony był penicyliną. Mimo gruźlicy i wysokiej gorączki w środę 29 stycznia przewieziono go do Marianum. Stało się tak,
aby nie umarł w szpitalu. Tego dnia
jego najbliższy współpracownik
i osobisty sekretarz ks. Gaideczka
udzielił mu ostatniego namaszczenia.
Stan chorego pogarszał się z każdą
godziną. Biskup Nathan mało mówił,
czuł, że zbliża się koniec. Wittek zanotował: „Jego Ekscelencja odszedł
spokojnie, bez ciężkiej agonii
o godz. 22.30. Był czwartek 30 stycznia 1947 r.”.
***
Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości - napisał Paulo
Coelho. Słowa te brzmią szczególnie
prawdziwie w kontekście biografii biskupa Józefa Marcina Nathana. Obecnie odbudowywana jest pamięć
o Nim. Doczesne szczątki biskupa
wróciły – zgodnie z Jego ostatnią wolą - do Branic, a proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym już trwa.
Również branickie „Miasteczko miłosierdzia” stopniowo odzyskuje swój
pierwotny kształt. Swój udział w tym
wielkim dziele przywracania pamięci
o „milionerze miłości - bogatym
w miłosierdzie” może mieć każdy
z nas.
Urszula Sipel-Wiecha
1

W kronice Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach
zanotowano, że biskup został przewieziony na granicę w Wiechowicach, natomiast w kronice klasztoru Córek Bożej Miłości w Opawie znajduje się adnotacja, że w dokumencie przekroczenia granicy
wpisano Pilszcz.
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Informacje KRUS dla rolników
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Opolu informuje, że składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (z mocy ustawy czy na wniosek)
opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień
pierwszego miesiąca danego kwartału tj.;
- 31 stycznia za I kwartał
- 30 kwietnia za II kwartał
- 31 lipca za III kwartał
- 31 października za IV kwartał
Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów,
nie są w stanie terminowo opłacić należnych składek, mogą dokonywać
częściowych przedpłat w taki sposób, aby łączna kwota dokonanych
wpłat pokryła pełną wysokość składki w obowiązującym do zapłaty terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń wypłacanych świadczeń przysługujących rolnikowi, na poczet zaległych składek, do opłacania których jest zobowiązany.
Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników można
sprawdzić na stronie internetowej :
http://www.krus.gov.pl
Dla ułatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS przesyłają płatnikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Nato-

miast brak z KRUS druku przekazu (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia
z obowiązku terminowego płacenia składek. Wówczas płatnik składek
dokonuje wpłaty na rachunek właściwej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.
Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na
podstawie wpłaty gotówkowej powinna dotyczyć jednego płatnika
i w polu „tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak:
- imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/ osób ubezpieczonych
- rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne),
- okresu jakiego dotyczy wpłata
WAŻNE!!! Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym.
Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki, począwszy od
następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia dokonania
zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister
Finansów ,a obwieszczenie w tej sprawie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej polskiej „monitor Polski” – docelowy
adres:
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetekza-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników
Kasa informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w I kwartale 2019 r. za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o
powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal
stanowić będzie:
• 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
• 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do
300 ha przeliczeniowych,
• 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
1. rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa
z dniem 31 stycznia 2019 r.

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r.,
w I kwartale 2019 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł.
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc:
1. rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na
wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie,
2. pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy
okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z którym zawarto
umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość
należnej składki rolnik oblicza proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu, zgodnie z wymiarem składki prezentowanym
na stronie wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2019 r. stanowić
będzie 10% obowiązującej w grudniu 2018 r. emerytury podstawowej
(912,86 zł), tj. 91,00 zł.

2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie
zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz
1794) począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie
zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych
osób, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł.

ne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej
działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego
dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych
oraz danych identyfikujących rolnika, w tym imieniu i nazwisku oraz
miejscu zamieszkania, a także odpisu decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2019 r.
Rolnicy, którzy w 2019 r. nie uzyskają od naczelnika urzędy skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń
(dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie
oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym począwszy od 1 stycznia 2019 r. najniższa
miesięczna składka na ubezpieczenia zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi
203 zł (tzn. 9% x 2250 zł = 203 zł).

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej
składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2019 r.

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa
termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjal-

źródło: Biuro Ubezpieczeń Centrala KRUS
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Statystyka demograficzna w Gminie Branice za rok 2018
Urodziło się 48 dzieci.
Zmarło 127 osób.
Zawarło związek małżeński 50 osób.

Liczba ludności 31.12.2017 r. - 6508 osób.
Liczba ludności 31.12.2018 r. - 6419 osób.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr
działki ) i KW
929/1
KW nr OP1G/00021372/8
Część działki
23/15

Pow.
i położenie
0.2000 ha
Branice

0,0680 ha
Michałkowice

KW nr OP1G/00033941/5
Część działki
23/15
KW nr
OP1G/00033941/5

0,0390
Michałkowice

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

(S) teren rolniczej Grunt orny klasy RIIIa,
przestrzeni prokształt działki korzystdukcyjnej.
ny, dojazd drogą polną.

Cena
nieruchomości

uwagi

Czynsz roczny 100,00 zł

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat (przedłużenie
(podlega zwolnieniu z podatku
umowy na rzecz poprzedVAT) + podatek od nieruchomości niego dzierżawcy).
wg obowiązującej stawki.
(S) teren rolniczej Grunt orny ( RII i RIII)
Czynsz roczny 34,00 zł
Dzierżawa gruntu na
przestrzeni prokształt działki korzystokres 3 lat.
dukcyjnej.
ny, dojazd o nawierzch(podlega zwolnieniu z podatku
ni asfaltowej.
VAT) + podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki.
(S) teren rolniczej Grunt orny ( RII i RIII)
Czynsz roczny 19,50 zł
Dzierżawa gruntu na
przestrzeni prokształt działki korzystokres 3 lat.
dukcyjnej.
ny, dojazd o nawierzch(podlega zwolnieniu z podatku
ni asfaltowej.
VAT) + podatek od nieruchomości
wg obowiązującej stawki.

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 25.02.2019 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 04.02.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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