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Informator Branicki

3 Maja w Gminie Branice
Za nimi szły przedszkolaki z naszych branickich przedszkoli,
delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Branice, harcerze z SP
Brance oraz mieszkańcy Gminy Branice i zaproszeni goście.
Godną i piękną oprawę artystyczną naszych obchodów
3-majowych Świąt zapewniły Branickie Mażoretki „Kaprys”.
Z rozmów z uczestnikami pochodu można wnioskować, że niektórzy widzieli to po raz pierwszy, gdyż ostatni przemarsz Mażoretek przez Branice odbył się 15 lat temu z okazji wejścia
Polski do UE. Wszyscy uczestnicy, którzy uczestniczyli w korowodzie czy też stali wzdłuż drogi Głównej i dołączyli do reszty
na Placu Wolności, byli wzruszeni i zachwyceni oprawą uroczystości.

Mimo „średniej pogody”, wielu mieszkańców Gminy Branice
przyszło 3 maja 2019 r., aby wspólnie świętować dwa wyjątkowe dla Polaków Święta - Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednocześnie obchodzono również Gminne Obchody Dnia Strażaka
w związku z dniem św. Floriana przypadającym na 4 maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę oraz Strażaków
i ich Rodziny w Kościele pw. WNMP w Branicach.

Pogoda nas niestety w tym roku nie rozpieszcza i ten dzień
także rozpoczął się od ulewy, ale w momencie rozpoczęcia korowodu, ulewny deszcz się skończył i zza chmur zaczęły nawet
nieśmiało wyzierać promienie słońca. Organizatorzy doszli do
wniosku, że mieszkańcy gminy dobrze się modlili o deszcz dla
rolników, którym w kwietniu doskwierała susza. Białoczerwony korowód spod kościoła na Plac Wolności prowadziły
Branickie Mażoretki „Kaprys” w takt Orkiestry Dętej
„PLANIA” z Raciborza.

W trakcie części oficjalnej Wójt Sebastian Baca przywitał
zebranych i podziękował za przybycie, mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Następnie dr Benedykt Pospiszyl
przedstawił krótki rys historyczny Święta Narodowego Trzecie2
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go Maja, po czym nastąpił najważniejszy element krótkiej części
oficjalnej - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego
dokonali przedstawiciele naszych branickich przedszkoli: Milena z Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami
w Bliszczycach i Wysokiej oraz Kacper z Katolickiego Przedszkola Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.

Po odsłonięciu tablicy, Ksiądz Jarosław Dąbrowski poświęcił
ją, po czym przedstawiciele samorządu i OSP złożyli kwiaty. Na
zakończenie części oficjalnej „Mury” - Jacka Kaczmarskiego
wykonała Natalia Górniak, a prowadzący całą uroczystość niezawodny Piotr Wiecha zaprosił zebranych do branickiego parku
na biało-czerwony piknik.
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Do późnego wieczora mieszkańcy Gminy Branice bawili się
w pięknie zrewaloryzowanym parku przy występach kolejnych
artystów. Rozpoczęły Branickie Mażoretki "Kaprys" występując
naprzemiennie z Orkiestrą Dętą „PLANIA” z Raciborza, a następnie wystąpił zespół wokalny SZAG.

getycznej ekipy. Było oczywiście malowanie buziek, a wszystkim towarzyszył duży Minionek. Mimo chłodu dzieci zażyczyły
sobie również obiecanych dużych baniek mydlanych, przy których świetnie się bawiły.

Na zakończenie dnia wystąpiła Warszawska Kapela z Targówka – zespół z ponad 30-letnim stażem, prezentujący folklor Warszawski. Zebrani mogli wysłuchać utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, szlagierów Stanisława Grzesiuka największego Barda powojennej Warszawy, czy piękną wiązankę tang, Przez cały czas trwania części artystycznej dzieci mogły skorzystać z animacji w wykonaniu „Animatolki” i jej ener-

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom
za tak liczne przybycie mimo mało zachęcających warunków
atmosferycznych. Do zobaczenia na następnych wydarzeniach.
Redakcja
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Miasteczko Miłosierdzia w Kolorze Niebieskim
czyli - III Bieg dla Pokoju RUN4UNITY
uczestniczyć w tym wydarzeniu w inny sposób udali się na salę
gimnastyczną szpitala gdzie odbywały się tańce, konkursy i zabawy integracyjne.

5 maja odbył się w Branicach po raz trzeci bieg dla pokoju
- byliśmy jedynymi przedstawicielami z Polski. Mimo niesprzyjającej aury mile zaskoczyła nas duża liczba uczestników.
Run4Unity to wspólne wyrażenie woli pokoju. Cały świat 5
maja był pokolorowany pokojem w kolorach tęczy. Co godzinę
kolejna strefa przekazywała sobie sztafetę pokoju. Nasza strefa
była w kolorze niebieskim, podobnie jak Francja i Malta z którymi dzięki Pani Karolinie Świerkosz łączyliśmy się na żywo.
Poprzez sport działaliśmy na rzecz pokoju. Bieg rozpoczął się
mszą św. W Bazylice Św. Rodziny, w czasie której ks. Alojzy
Nowak przywitał wszystkich uczestników wydarzenia i organizatorów. Po mszy św. nastąpiło odpalenie pochodni przez biegaczy KSKS „Gryf z Kietrza” przy sarkofagu Biskupa J. M. Nathana .

Następnie ze względu na nie sprzyjającą aurę wszyscy udali
się na krużganki szpitala gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie biegu, poprzez zapalenie znicza przez Dyrektora Szpitala pana
Krzysztofa Nazimka oraz Wójta Gminy Branice pana Sebastiana
Bacę oraz przedstawiciela KSKS Gryf z Kietrza.

Część sportowo artystyczną rozpoczął Zespół Tańca Nowoczesnego „Impuls” w Branicach pod kierownictwem Karoliny
Gunia. Wystąpił w dwóch formacjach, młodszej i starszej.

Zanim biegacze wystartowali, nastąpiła ceremonia wypuszczenia niebieskich balonów do nieba, które symbolicznie rozpoczęły bieg. Wśród biorących udział w biegu byli: pan dyrektor
Krzysztof Nazimek, pani wice dyrektor Krystyna Sobota, pan
Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, ks. Alojzy Nowak, biegacze KSKS Gryf z Kietrza, członkowie BTS Branice, podopieczni szpitala, dzieci z przedszkola katolickiego i publicznego
z Branic, ich rodzice, przedstawiciele urzędu gminy Branice,
mieszkańcy Branic, siostry ze Zgromadzenia sióstr Maryi
w Branicach, mieszkańcy DPS w Branicach. Biegły osoby zdrowe i niepełnosprawne, rodzice z dziećmi w wózkach, maluchy
i dorośli. Biegacze wybiegli na godzinę, na udekorowaną na
niebiesko trasę na terenie szpitala. Pozostali, którzy chcieli
5

Informator Branicki
Zaprezentował piękny taniec który nagrodzono burzą oklasków. Gwiazdy „Impulsu”, zaświeciły najpiękniej, ogrzały najcieplej, były cudowna ozdobą.
Kolejnym punktem imprezy był taniec integracyjny wykonany
przez dzieci z Publicznego Przedszkola w Branicach, uczniów
klasy Va ze Szkoły Podstawowej w Branicach z wychowawczynią, terapeutów i pacjentów szpitala. W trakcie tańca można
było zauważyć jak potrafimy się wszyscy zjednoczyć. Taniec
ten spotkał się z dużym aplauzem. Prowadzący imprezę zachęcał wszystkich do wspólnej zabawy, w której bawiły się razem
dzieci, rodzice, pracownicy szpitala, pacjenci, oraz mieszkańcy
gminy Branice.

ników i dopingujących. Na zwycięzców czekały atrakcyjne upominki.
Na wszystkich zmarzniętych i spragnionych czekała ciepła
grochówka, kawa oraz ciasteczka i napoje przygotowane przez
panie z kuchni. Wszyscy którzy brali udział w wydarzeniu
otrzymali specjalne podziękowanie za bieg.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom którzy przybyli na RUN4UNITY 2019, szczególnie dzieciom z obu przedszkoli, ich opiekunom - pani Marzenie Barszczewskiej i pani
Iwonie Pączko, rodzicom, uczniom z klasy Va ze Szkoły Podstawowej i ich wychowawczyni, pani Alicji Alferowicz,. Rodzicom dzieci uczestniczących w tym wydarzeniu, osobom i instytucjom które w jakikolwiek sposób wsparły nasze przedsięwzięcie. Panu Wójtowi i pracownikom Gminy Branice, paniom
z kuchni za smaczny poczęstunek, pracownikom Działu Technicznego TVP 3 Opole za relacjonowanie naszej imprezy, panu
Jackowi Malinowskiemu dzięki któremu balony uniosły się do
nieba. Za doskonałą fotorelację dziękujemy panu Bartoszowi
Tokarzowi.
Bieg dla pokoju dostarczył wszystkim wielu pozytywnych
emocji , wyzwolił w ludziach bezinteresowność, miłość, współpracę, przyjaźń, super zabawę.
Dziękujemy za WASZĄ obecność. To między innymi dzięki
WASZEJ POSTAWIE jesteśmy spokojniejsi o POKÓJ NA
ŚWIECIE, wszyscy razem godnie reprezentowaliśmy POLSKĘ.
Zapraszamy za rok!!!
Celina Zacharska
Barbara Zawada

W przerwach miedzy tańcami terapeuci i pacjenci szpitala
zachęcali do uczestniczenia w różnych konkurencjach i zabawach, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród uczest-
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„Chcieć to móc”
ren wokół boiska i świetlicy wiejskiej. Przycięte zostały drzewa,
usunięto stare jeszcze poniemieckie fundamenty, wyrównano
teren i nawieziono ziemi. Wszystko po to, aby jak najwięcej
terenu dało się kosić przy pomocy kosiarki samojezdnej.

„Chcieć to móc” – tak w 3 słowach można opisać to co dzieje
się w Wiechowicach. Wraz z wyborem nowego sołtysa wsi oraz
nowej rady sołeckiej, z impetem ruszyły prace na tamtejszym
boisku oraz placu zabaw. Na sam początek wycięta została
ogromna stara topola, która zagrażała osobom przebywającym
na placu zabaw. Szczególnie cieszyło zaangażowanie dzieci
w pomoc w uprzątnięciu gałęzi, w końcu to wszystko dla nich.

W nagrodę sołtys rozpalił im ognisko na którym mogły upiec
kiełbaski. Od wielu lat, a w zasadzie „od zawsze” boisko do
piłki nożnej nie było rekultywowane, a przez to było nierówne,
pofałdowane ze zdziczałą trawą. Teraz to wszystko się zmieni.
Płyta boiska została wyrównana przy pomocy spychacza, dokładnie uprawiona i obsiana nową specjalnie dobraną mieszanką
traw przeznaczonych na obiekty sportowe, a na końcu przywałowana. Wysiane zostały też wapno i nawozy.

To wszystko udało się zrobić zaledwie w dwa tygodnie. Niewiarygodne a jednak możliwe, jedynie przy zaangażowaniu
mieszkańców. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom które brały udział w opisanych powyżej
pracach. Poświęciły nie tylko swój czas, energię ale również do
prac wykorzystały swój sprzęt (traktory, koparkę, quady, siewniki oraz inny sprzęt rolniczy) Niezwykle dużej pomocy udzielił
Kombinat Rolny w Kietrzu, darmowo wykonując niwelacje terenu spychaczem w ramach rekompensaty za utrudnienia związane z transportem buraków cukrowych do Republiki Czeskiej
przez most w Wiechowicach. Podziękowania składam również
Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Bacy oraz pracownikom
UG w Branicach za pomoc, zrozumienie i indywidualne podejście do naszych problemów. Jak zawsze swoją cegiełkę dołożył
również niezastąpiony Kazimierz Węglowski, za co również
bardzo mu dziękuję. Podziękowania należą się również rodzinie
Edwarda Kopeczek z Uciechowic za bezpłatne udostępnienie
ładowarki teleskopowej.
Jak widać pomysł i odrobina chęci i można wiele zrobić, tak
naprawdę dla samych siebie we własnej miejscowości. Popularne powiedzenie mówi „Umiesz liczyć…?? Licz na siebie”.
Przykład Wiechowic pokazuje jak bardzo jest ono aktualne.
To dopiero pierwszy krok. Pomysłów na następne sołtys i rada
wiejska mają dużo. Czas pokaże czy uda się je postawić… ale
pewne jest, że będzie to możliwe jedynie działając wspólnie.
Sołtys wsi Wiechowice - Franciszek Kukuczka

Wymienione zostaną bramki. Ze starych i zardzewiałych na
nowe aluminiowe spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nowe życie otrzymało również boisko do siatkówki, zawisła nowa siatka i kupione zostały nowe piłki – to wystarczyło,
aby zachęcić dzieci do gry. Uporządkowany został również te7
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Dzień Strażaka w Jakubowicach
Tradycyjnie jak każdego roku, jednostki OSP Jakubowice,
Turków i Wiechowice 4 maja 2019 r. wspólnie obchodzili Dzień
Strażaka. Organizatorem tegorocznego święta była jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach.

Gminnego Józefa Orłowskiego oraz Proboszcza Piotra Sługockiego ze służbą liturgiczną, udali się do
kościoła na uroczysta
Mszę Świętą odprawiona w intencji żyjących i zmarłych strażaków. Strażacy dziękowali Bogu i swojemu
patronowi Św. Florianowi za opiekę podczas
przeprowadzonych akcji.
Po mszy Prezes jednostki OSP w Jakubowicach Ryszard Skuplik zaprosił wszystkich druhów oraz Proboszcza do remizy na skromny poczęstunek.
Danuta Walecka

Strażacy zebrali się przed figurą św. Floriana w Jakubowicach.
Następnie wraz z pocztami sztandarowymi z jednostki OSP
Wiechowice oraz Turków, pod przewodnictwem Komendanta

Wiosenne porządki w Gródczanach
27 kwietnia w naszej miejscowości odbyły się wiosenne
porządki. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała.
Mieszkańcy wykosili tereny zielone, pozamiatali chodniki

grillowaniem. Za poświęcony czas, trud i zaangażowanie w imieniu swoim
oraz Rady Sołeckiej składam serdeczne podziękowania.

i plac koło świetlicy, grabili liście, przycięli żywopłot oraz oczyścili tablice informacyjne. Porządki zakończyły się wspólnym

Krystyna Matysiak

Kolejny projekt jest nasz !!!
Już piąty raz z rzędu, naszej grupie nieformalnej udało się pozyskać środki w organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy” projekcie pn.: „Kierunek FIO”.
Tym razem otrzymaliśmy 4 500,00 zł. na realizację oferty pn.: „Aktywne lato w Uciechowicach”.
Jak sama nazwa zadania wskazuje, tym razem będziemy aktywnie spędzać wolny czas podczas rozgrywek sportowych i warsztatów, a na koniec odbędzie się tradycyjny Festyn Rodzinny.
W imieniu przedstawicieli grupy nieformalnej już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców i nie tylko do czynnego zaangażowania się w prace projektowe.
Beata Nowak
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Remonty, modernizacje.
W ostatnim okresie na terenie gminy Branice, wykonanych
zostało kilka drobnych prac modernizacyjnych których celem
miało być z jednej strony, poprawa warunków sanitarnych dzieci uczących się w branickiej szkole, a z drugiej, poprawa bezpieczeństwa w kilku miejscowościach naszej gminy.
1. Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Branicach
zakres wykonanych prac:
− montaż 5 sztuk kabin toaletowych wraz z wyposażeniem
(miski ustępowe podwieszane, kompaktowe),
− montaż 4 sztuk umywalek wraz z armaturą,
− montaż 2 sztuk luster,
− wymiana okna i montaż 2 sztuk drzwi,
− wygospodarowanie pomieszczenia socjalnego ze zlewem
gospodarczym i termą grzewczą,
− opłytkowanie ścian i podłogi,
− montaż energooszczędnej instalacji elektrycznej wraz
z oświetleniem,
− wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej
(kaloryfer) i wentylacyjnej,
− zakup wyposażenia: dozowniki mydła, pojemnik na ręczniki
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, szczotki wc, kosze na śmieci.

Dwie nowe lampy oświetlenia ulicznego w Lewicach

Jedna nowa lampa oświetlenia ulicznego w Dzierżkowicach

Łączny koszt wyposażenia wraz z robocizną - 50 tys. zł.
2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
− Lewice - 2 szt.
− Dzierżkowice - 1 szt.
− Wysoka - 2 szt.
Łączny koszt projektu i wykonania - 30 tys. zł.

Dwie nowe lampy oświetlenia ulicznego w Wysokiej
9
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Najlepsi w konkursach przedmiotowych nagrodzeni
− w konkursie polonistycznym Blanka Bańkowska uplasowała
się na II, a Oliwia Pawęska na III miejscu.
I tutaj ogromne gratulacje i podziękowania dla Oliwii, Blanki
i Szymona za reprezentowanie Gminy Branice,
Mamy dwie multimedalistki - Oliwia Pawęska zajęła aż
3 razy miejsce na podium, a Blanka Bańkowska 2 razy, z tym,
że raz doszła do poziomu Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego, gdzie została laureatką (zdobywając 121 punktów na 130 możliwych), co jest ogromnym osiągnięciem,
zwłaszcza w naszym województwie.
Nagrodzeni uczniowie ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019:
− konkurs historyczny: I - Michał Stec, II- Jakub Heba,
II - Dorian Derwieczyński, III - Klaudia Pikuła,
− konkurs polonistyczny: I - Grzegorz Dyląg, II - Fabian Puchała, II - Julia Mikos, III - Zuzanna Wacławczyk.
− konkurs matematyczny: I - Patryk Żmijowski, II - Adrian
Hanczarowski, III - Grzegorz Dyląg,
− konkurs z j. angielskiego: I - Fabian Puchała, II - Maciej
Dereń,. III - Grzegorz Dyląg.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz dziękujemy za ich
trud i chęć pogłębiania swojej wiedzy. Życzymy powodzenia na
dalszych szczeblach edukacji i w życiu osobistym, bo z nagrodzonej 14-tki uczniów, tylko dwoje nadal będzie się uczyło
w szkole podstawowej (Gmina Branice), pozostali już we wrześniu idą do szkół ponadpodstawowych.

30.04.2019 Wójt Sebastian Baca wręczył dyplomy i upominki
dla uczniów Szkoły Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we
Włodzieninie, którzy zajęli miejsca na podium w konkursach
przedmiotowych.
W konkursach przedmiotowych w Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019, trzy osoby zajęły miejsca na podium Oliwia
Pawęska, Blanka Bańkowska i Szymon Suliga w nast. sposób:

− w konkursie z j. niemieckiego I miejsce zajęła Blanka Bańkowska,
− w konkursie z j. angielskiego Oliwia Pawęska zajęła II miejsce,
− w konkursie biologicznym Szymon Suliga zajął II miejsce,
a Oliwia Pawęska III miejsce,

Redakcja
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Sukcesy uczniów branickiej szkoły
XIX Festiwal Kultury Powiatowej BRANICE 2019 dla wokalistów i zespołów wokalnych SP Branice zakończył się powodzeniem. 7 i 8. 05. maja odbył się Konkurs Piosenki Polskiej
i Obcojęzycznej w Głubczycach.
Wyniki konkursu w kategorii dziecięcej klas I-III przedstawiają
się następująco:

II miejsce - Marika Pawluś, III miejsce - Monika Gramatyka,
wyróżnienie - Milena Tokarz
Kategoria młodzieżowa - piosenka polska.
I miejsce - zespół wokalny SZAG – (Emilia Czechowicz, Amelia Lipa, Wiktoria Margiel, Magdalena Mrozowicz, Oliwia Pawęska, Szymon Suliga, Mirela Telega).

wyróżnienie - zespół wokalny - ZYGZAK (uczniowie klasy II)
I miejsce - Antonina Schlusche,, II miejsce - Milena Ball,
Kategoria klas I-IV.
I miejsce - zespół wokalny - MINI SZAG (Milena Alker, Monika Gramatyka, Paulina Jamrozik, Julia Lisiak, Milena Nawaryńska, Marika Pawluś, Zuzanna Suzańska, Milena Tokarz),

II miejsce - Wiktoria Margiel, wyróżnienie - Amelia Lipa,
Kategoria młodzieżowa – piosenka obcojęzyczna.
I miejsce - Wiktoria Margiel,, II miejsce - Amelia Lipa,
III miejsce - Marika Pawluś, wyróżnienie - Magdalena Mrozowicz.

Gratulacje dla wszystkich młodych artystów
Jadwiga Misiurka

Sukces Dominika Wąsik
Na początku lutego Dominik wziął udział w castingu we Wrocławiu do programu „Śpiewajmy razem” - „All Together Now”
który emitowany jest w telewizji Polsat. Po ciężkich zmaganiach
z konkurencją, mieszkaniec naszej Gminy Branice awansował
do dalszego etapu, którym były nagrania telewizyjne odbywające się w Warszawie. Studio, publiczność, wielka „ściana” składająca się ze stu jurorów - emocje nie do opisania. Spełnienie
najskrytszych marzeń - mówi wokalista. Dominik zmierzył się
ze „ścianą” z piosenką „Wymarzona” zespołu Mig.

„Porwałeś tłum” „Masz charyzmę i osobowość sceniczną”
- takie słowa między innymi usłyszał od jurorów. Dziękujemy
Dominikowi za reprezentowanie Naszej Gminy i życzymy powodzenia w dalszej karierze muzycznej.
Redakcja
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Konkurs plastyczny w CK „Wersalka”
Kategoria dorośli:
I MIEJSCE Klaudia Jaskuła, II MIEJSCE Agnieszka Cichoń
Wyróżnienia: Antonii Wacławczyk Bożena Zapotoczna, Magdalena Pachla.

W kwietniu w Centrum Kultury WERSALKA w Branicach
został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Stroik Wielkanocny". Wśród laureatów znaleźli się:

Wręczenie nagród odbyło się podczas Pierwszych Warsztatów
Wielkanocnych, w trakcie których powstało wiele kolorowych
i ciekawych ozdób, które udekorowały nie jeden dom w tegoroczne święta. Laureatom i uczestnikom warsztatów dziękujemy
i już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną edycję konkursu
wielkanocnego.
Redakcja

Kategoria wiekowa klasy I-III
I MIEJSCE Radosław Hanusiewicz, II MIEJSCE Barbara
Jaskuła, III MIEJSCE Michał Cichoń, III MIEJSCE Patryk
Głogowski
Kategoria młodzieżowa
I MIEJSCE Magdalena Mrozowicz

Sprostowanie
W poprzednim numerze
Informatora Branickiego,
błędnie została podpisana
praca która zajęła I miejsce
w kategorii SP klasy IV-VI
w konkursie na plakat
w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Autorem prezentowanej
obok zwycięskiej pracy jest
Paulina Piwek.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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W Publicznym Przedszkolu w Branicach...
Miesiąc maj jest bardzo bogaty w wydarzenia kształtujące
postawy patriotyczne małego dziecka. Celem spotkań było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, budzenie miłości do
ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa narodowego
oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Już 3 maja uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji Święta Narodowego. Była to
wspaniała lekcja patriotyzmu, a nasze przedszkolaki z najstarszej grupy dumnie kroczyły w korowodzie ulicami naszej pięknej miejscowości Branice.

5 maja Przedszkolaki ich Rodzice i Personel wzięły udział
w Run4Unity biegu dla pokoju organizowanym przez Miasteczko Miłosierdzia .Uczestnicy biegu w strojach niebieskich mieli
za zadanie pokonać wyznaczoną trasę. Na mecie ,na każdego
czekała kolejna atrakcja wspólny taniec dla pokoju oraz wesołe
zabawy.

Swobodny kontakt dzieci oparty na zrównoważeniu uczuciowym Pacjentów Szpitala i ich autonomii wewnętrznej jest fundamentem do powstawania prawidłowych postaw dziecka, do
których należą: akceptacja, współdziałanie, dawanie właściwej
swobody, uznanie praw człowieka.
Przed nami jeszcze wiele majowych „przygód” min.: udział
w programie „Mały Ratownik,” „Koncert muzyki poważnej”
w wykonaniu uczniów Szkoły muzycznej w Głubczycach.
Ostatni tydzień maja zarezerwowany jest dla najważniejszych
osób w życiu każdego dziecka. Dzień Mamy i Taty to bardzo
szczególne daty dla dzieci w wieku przedszkolnym, pozwalają
dzieciom na wspólne przeżywanie radości i okazywanie miłości
rodzicom poprzez czynne uczestnictwo w uroczystości z okazji
ich święta.
A co jeszcze przed nami niech pozostanie niespodzianką.
Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach

Zdobywamy wiedzę i świetnie się bawimy!
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto nieprzypadkowo obchodzone 2 kwietnia, tego dnia w 1805 roku urodził
się słynny pisarz baśni Hans Christian Andersen. Nasze starszaki z okazji tego święta wybrały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach, aby odnaleźć tam znane baśnie tego właśnie autora. Jak zawsze, wizyta w świecie książek była ciekawa
i inspirująca. Dzieci obiecały, że powrócą tam z rodzicami, aby
dzięki wspólnemu czytaniu rozwijać swoją wyobraźnię.

Podczas zajęć w okresie przedświątecznym przedszkolaki zapoznały się z tradycjami Świąt Wielkanocnych. Ważnym dla nich
zadaniem było przygotowanie drobnych upominków świątecznych, z którymi udały się do wielu miejsc, instytucji i mieszkańców Gminy Branice, składając życzenia wielkanocne. Zgodnie
ze zwyczajem i tradycją naszego przedszkola obchodziliśmy
uroczyście Poranek Wielkanocny, podczas którego składaliśmy
sobie życzenia świąteczne, dzieląc się jajkiem. Po śniadaniu
w ogrodzie dzieci szukały prezentów od zajączka. Ileż było radości i uśmiechów po odnalezieniu niespodzianki!
W kwietniu zwracamy też baczną uwagę na naszą przyrodę.
Świadomość tego, jaką rolę pełni przyroda w naszym życiu,
przedszkolaki pozyskują poprzez ciekawe zajęcia, obchodząc
dzień Ziemi, drzewa, ptaków oraz Dzień Leśnika. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak segregować odpady, recykling nie
jest już dla nich zagadką. Wiedzą też na czym polega praca leśnika, znają wybrane gatunki ptaków, mieszkających w Polsce.
Poznały również wiele ciekawostek, na przykład to, że jedna
sosna „produkuje” tlen niezbędny do życia dla trzech osób, a 35
butelek Pet jest potrzebnych do wyprodukowania jednej bluzy
polarowej oraz taką, że klucz mogą tworzyć też ptaki na błękitnym niebie.
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Kwiecień nam szybko minął, a maj powitaliśmy iście patriotycznie, angażując się w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
i Gminnych Obchodach Dnia Strażaka. Chociaż pogoda nas nie
rozpieszczała, to dzielnie stawiliśmy się, aby razem z mieszkańcami brać udział w uroczystości. Natomiast w niedzielę 5 maja
uczestniczyliśmy już po raz trzeci w „Run 4 unity”, czyli w Biegu dla Pokoju i Jedności na świecie, organizowanym przez
wspaniałych ludzi, którym zależy na zdrowiu, dobrej zabawie
a przede wszystkim na pokoju i jedności. Oczywiście, było ra-

dośnie i niebiesko. Dziękujemy za tę wspaniałą imprezę i zaczynamy już trenować do następnego biegu.
W naszym przedszkolu nie panuje nuda! Cały czas świetnie się
bawimy i chętnie zdobywamy nową wiedzę podczas interesujących zajęć oraz uroczystości.
Nauczycielki Katolickiego Przedszkola
w Branicach

Zdrowe drugie śniadanie
czwarte piętro to produkty białkowe, a na samej górze piramidy
zdrowia znalazły się zdrowe tłuszcze.

W naszym przedszkolu od miesiąca realizowany jest ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” opracowany przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt powstał
w trosce o zdrowie młodego pokolenia, w odpowiedzi na coraz
większy problem jakim jest nadwaga i otyłość.

Po umiejscowieniu i omówieniu
wszystkich zdrowych produktów na
kolejnych piętrach piramidy, dzieci
wraz z rodzicami przystąpiły do przyrządzenia zdrowego śniadania.
Dzień ten niewątpliwie można zaliczyć do bardzo efektywnych oraz
pobudzających kreatywność naszych
dzieci. Stworzone przez Nie kanapki
stanowiły idealny poczęstunek dla
każdego uczestnika. Rodzice mieli
możliwość podziwiania aktywności
swoich pociech, jak i spróbowania
ostatecznego efektu ich pracy. Dzieci natomiast były w pełni
zaangażowane w zajęcia w formie zabawy, ucząc się przy tym
postaw zdrowego odżywiania.
Nauczycielki z Publicznego Przedszkola we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcah Osiedle

Chcąc wykształcić w naszych przedszkolakach postawy zdrowego odżywiania, w grupie Sówki p. Jolanta Domańska
(koordynatorka projektu) przeprowadziła zajęcia otwarte, na
które zaprosiła rodziców. Tematem zajęć było „Stawiam na
drugie śniadanie”. Bo to właśnie śniadanie jest podstawowym
posiłkiem w ciągu dnia. Ma ono ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy organizmu dziecka podczas całego dnia w przedszkolu. Codzienne wybory (rodziców, a także dzieci) produktów
spożywanych na śniadanie mają odbicie w zdrowiu dzieci, ich
sprawności intelektualnej oraz fizycznej. Dlatego też podczas
zajęć wspólnie z dziećmi wybudowaliśmy Piramidę zdrowego
odżywiania się, omawiając jej kolejne piętra. Podstawę piramidy
stanowiła aktywność fizyczna, na pierwszym piętrze znalazły
się warzywa i owoce, drugie piętro stanowiły produkty zbożowe, na trzecim piętrze znalazło się mleko i produkty mleczne,
14
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Msza odpustowa w Michałkowicach
Maryji Panny oraz opiekunem Jezusa. Praca dla niego była
święta, wykonywał ją rzetelnie, wypełniał cicho i pokornie jako
zleconą od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa
i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do
najwyższych poświęceń.
Jesteśmy dumni, że mamy takiego wspaniałego Patrona. Nasz
Proboszcz, Jarosław Dąbrowski serdecznie podziękował przybyłemu księdzu za tak wyjątkową, uroczystą mszę. Wraz z nim
i my mieszkańcy byliśmy wdzięczni i pełni nadziei na lepsze
jutro.
W godzinach po południowych odbyła się „majówka” w naszej przydrożnej kapliczce o którą tak z wielkim sercem dbamy.
Proboszcz Jarosław przybył wraz z Parafiankami z Branic, które
uczestniczyły w tym nabożeństwie majowym. Jest nam niezmiernie miło, że poświęciły swój czas na to, aby być z nami.
Chcę podziękować z całego serca wszystkim tym osobom,
które dołożyły wszelkich starań, aby ta uroczystość naszego
Patrona Świętego Józefa Robotnika była wyjątkowa.
Szczególne podziękowania składamy naszej „Kościelnej” Pani Salomeii Sitko, która swoją pracą i zaangażowaniem tak
wiele wnosi dla naszej michałkowickiej Wspólnoty. Dba o dobro naszego kościoła, troszczy się, aby był zawsze czysty i zadbany. Serdeczne Bóg zapłać!
Duży wkład pracy w powodzenie naszej uroczystości wniosła
Pani Helena Krupa, która jak „pracowita pszczółka”, tworzy
atmosferę i klimat, że chce się pracować z misją dla kościoła.
Dziękujemy. Podziękowania również dla Pani Agaty Ociepa,
która konsekwentnie przyciąga nas parafian do pracy. Podziękowania składam Panu Józefowi Semmler, za bezinteresowną pomoc w naprawie rynny przy kapliczce. Czasem drobne czyny są
wielkimi.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim mieszkańcom, za pracę, czas
i chęci. Wspólnie można więcej!
Praca uszlachetnia, praca to podziękowanie, wiara i nadzieja.
Święty Józefie Patronie Nasz Módl się i czuwaj nad nami..Twoi
wierni.

W dniu 1 maja 2019 roku, Michałkowice obchodziło swoją
uroczystość - Mszę odpustową poświęconą Patronowi Świętemu
Józefowi Robotnikowi.
Uroczystą mszę świętą celebrował Ksiądz Proboszcz Tomasz
Skowron z Pomorzowic, który również prowadził tegoroczne
rekolekcje.

Dziękujemy świętemu Józefowi za opiekę nad naszą filią Michałkowice. W tym szczególnym dniu byliśmy wyjątkowo
wzruszeni, pełni wiary i mogliśmy uzyskać odpust zupełny, co
dla niektórych z nas jest osobiście ważne.
Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w kościele
świętych. Pochodził z królewskiego rodu Dawida, był cieślą
i prawym, dobrym człowiekiem, Oblubieńcem Najświętszej

Żaneta Malota

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego
W dniu 04.05.2019r spotkaliśmy się na stawie w Dzbańcach
na zawodach wędkarskich na rozpoczęcie sezonu wędkarskiego
2019. Do udziału w rywalizacji zapisało się 28 członków branickiego koła PZW Branice.

Po kilkugodzinnej rywalizacji udało się jednak coś złowić
i ostatecznie wyniki zawodów przedstawiają się następująco,
Pierwsze miejsce - Tadeusz Kaczmarczyk.
Drugie miejsce - Marcin Dradrach.
Trzecie miejsce - Ryszard Paradowski
Nagrody zwycięzcom wręczał prezes naszego koła Tadeusz
Mankiewicz.

Pogoda tego dnia dopisała, ale ryby były kapryśne i mimo
smacznej przynęty nie bardzo chciały dać się złapać.

Daria Niewiera
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Popiątki - czyli soboty i niedziele w Folwarku
Są takie miejsca na ziemi, w których czas się zatrzymał, nic
nie jest modne i nowoczesne, a każdy, kto w nie zajrzy wychodzi poruszony, uśmiechnięty, pełen powracających wspomnień
i emocji nienazwanych. W Galerii Spichlerz przy Pałacu w Wysokiej nie ma pośpiechu, nowomodnej muzyki, są ludzie, dla
których liczy się człowiek, rozmowy, wykraczające poza zajmowany stolik, opowieści z zamierzchłych czasów kończące się
westchnieniem, że następnym razem spotkamy się dopiero za
tydzień. Przemytnicy pozorów, fałszu i kłamstw unikają tego
miejsca, jak ognia, to nie jest dla nich sprzyjające środowisko.
Nikną wśród książek, starych mebli, lnianych obrusów. Tracą
oddech przy zwierzakach, które najlepiej wiedzą, komu wsunąć
pyszczek do głaskania pod rękę. Zostaje dobro, natura, której
dajemy dom. Zostaje to, co najcenniejsze – szacunek, dobro
i ciekawość drugiego człowieka.

W karczmie kuszą pałacowe specjały, których nie uświadczysz w okolicy – kiszony na miejscu żurek, bigos Igora, domowy chleb Pelagii, z mąki z pełnego przemiału, z dodatkiem czarnuszki, kminu rzymskiego i słonecznika, smażone powidła
z prawdziwych węgierek, mięsiwo smalczyste i ziołowe pasty
do chleba, podpłomyki i inne potrawy z Pałacowej spiżarni. Są
też przednie popitki; herbaty z ziół, których nie dotknął żaden
oprysk ani sztuczny nawóz, podawane z sokami owocowymi
i miodem.

Staramy się aby produkty były miejscowe z miejsc, w których
nie używa się chemii, przygotowywane tradycyjnymi metodami,
według starych przepisów, najczęściej opartych też na przekazach rodzinnych. Nie ma tu frytek, fast food’ów, obcych kulturowo dań. Jest to, czym żywili się nasi dziadkowie i ich przod-
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kowie, z tego, co daje ziemia, należąca do Folwarku i sąsiednich
gospodarstw.
Dzieci mają papier i kredki, bańki mydlane. Grają w klasy
i skaczą przez długą linę. Grają z rodzicami w kółko i krzyżyk,
opowiadają nam o swoich ważnych sprawach i karmią z butelki
baranka Stefanka, którego porzuciła mama i rośnie z ludźmi.
Słuchają krzyku pawia, dziwią się na widok włochatej krowy,
czują respekt przed różkami Esmeraldy, są roześmiane i szczęśliwe.
Dzień dziecka w Pałacu jest każdego, wspólnie spędzonego
dnia, ale 1 czerwca będzie prawdziwym świętem maluchów
i tych prawdziwie małych, i tych, którzy nigdy nie przestali być
dzieckiem, choć obudowali go dorosłością, odpowiedzialnością
i wielką powagą. Będzie tak, jak zwykle w Pałacu bywa – domowe słodkości, miętowa lemoniada, zabawy, o których większość już zapomniała, a które mają jedną, wspólną zaletę – dzieci nie bawią się same. Dobre Duszki Domowe siedzące na progu
i drewnianych schodach opowiadające bajki, folwarczna gra
planszowa, płyn do puszczania wielkich baniek. Jesteśmy odważni, głęboko w środku nosimy spodnie na szelkach i różowe
sukienki, sprostamy wyzwaniu i spełnimy cichutkie marzenia
dzieci, przyjmiemy ich wyzwania, będziemy tylko dla nich.
20-23 czerwca Kupalnocka w Folwarku. Będą wianki, słowiańskie tańce, zdjęcia w kwiatach paproci, opowieści z zamierzchłych czasów, wspólne śpiewanie i puszczanie wianków
na falującą wodę. Menu sprzed setek lat, ogień i zioła. Przenosimy się w czasie jeszcze głębiej, bo jesteśmy przekonani, że z
Gośćmi mamy i taką moc. Czekamy na dziewoje w zwiewnych
sukniach i zacnych wojów, niekoniecznie uzbrojonych po zęby,
bo już wiemy, jaką bezkrwawą walkę Wam zapewnimy – mieliście kiedyś w ręku wór, pełen pachnącego siana i przeciwnika
w zasięgu wzroku? Bitwa na poduszki jest dla mięczaków.

Mamy wiele pomysłów, planów tajemnych, słuchamy, co mówicie i robimy wszystko, żeby każdy czuł się tu jak w domu.
Bawimy i śmiejemy się razem, tu nie ma właścicieli i obcych,
wszyscy jesteśmy gośćmi tego miejsca, które dla nas przetrwało
już parę ładnych lat.

Pałac jest własnością Fundacji Wysoka, wszystkie zajęcia,
które prowadzimy, są bezpłatne. Bieżące informacje znaleźć
można na fejsbuku pod Pałac w Wysokiej.
Karczma czynna jest od kwietnia do końca października
w każdy piątek od godziny 1300 do chwili, kiedy nadejdzie czas.
Dokładne informacje na FB
https://www.facebook.com/
zamekwysoka/
Pelagia Wons

30 lat po katastrofie
W dniu 5 kwietnia 2019 roku miałem okazję wraz z Adrianem
Riedel z Roszkowa zwiedzić Czarnobyl oraz przyległą strefę
największej katastrofy nuklearnej w historii. 33 rocznica tego
tragicznego wydarzenia skłania do refleksji nad zagrożeniem
jakie niesie rozwój energetyki jądrowej.
26 kwietnia 1986 roku na trwale zapisał się w historii naszej
cywilizacji. W tym dniu doszło do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne, przenoszone przez chmury dotarły też nad
Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.
Wybuch nastąpił w trakcie testu, który miał służyć poprawie
bezpieczeństwa elektrowni. Test miał na celu sprawdzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość funkcjonowania systemu
kontrolnego i chłodzenia reaktora w sytuacji awaryjnej. Sytuacja
wymknęła się z pod kontroli obsługi elektrowni. Najgroźniejszy
wypadek nuklearny w historii, jakim była katastrofa w Czarnobylu uświadomiła światu jak groźne i nieprzewidywalne w skutkach mogą być istniejące instalacje produkujące energię pozyskiwaną z technologii nuklearnych. W strefie wokół Czarnobyla
do dzisiaj wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się. Wielu Polaków pamięta dni, w których kazano nam pić płyn Lugola oraz
zażywać dawki jodu mające za zadania zneutralizowanie działania promieniowania.
Nasza podróż do strefy skażonej rozpoczęła się w Kijowie.
Wsiedliśmy do busa w którym wśród 20 pasażerów byliśmy
jedynymi Polakami. Nastąpiła kontrola zgodności naszych dokumentów tożsamości ze specjalnymi przepustkami, które długo
wcześniej musieliśmy uzyskać. Po 2 godzinach jazdy dotarliśmy

do pierwszej strefy wokół Czarnobyla. Tutaj nastąpiła ponowna
kontrola dokumentów i przepustek. Otrzymaliśmy specjalne
identyfikatory oraz rejestratory natężenia skażenia. Instrukcje co
do sposobu zachowania się w strefach oraz biurokratyczne formalności związane z przepustkami trwały około godziny.
Ochronę w poszczególnych strefach pełnią policjanci i wojskowi uzbrojeni w broń palną. Po drodze do Czarnobyla mijaliśmy
opuszczone wioski zarośnięte krzakami i drzewami. Pierwszy
przystanek to zwiedzanie ruin przedszkola.

Niesamowite wrażenie sprawiają porzucone w pośpiechu zabawki oraz leżące w nieładzie małe kapcie i resztki wyposażenia
przedszkola. Elektrownia w Czarnobylu to olbrzymi kompleks
zabudowań. Mijaliśmy po drodze olbrzymią połać ziemi zalaną
17
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wienie, sprawiały wrażenie normalności w tej skażonej atomowo rzeczywistości.
Po wyjeździe z Prypeci, boczną, asfaltową drogą wiodąca
w głąb lasu dotarliśmy do najbardziej strzeżonej bazy wojskowej byłego Związku Radzieckiego. Tutaj w ostępach leśnych
usytuowana była stacja namiaru radiolokacyjnego armii radzieckiej, której celem była lokalizacja wystrzelonych z terytorium
Stanów Zjednoczonych (około 10 tys. km) pocisków balistycznych. Znana była pod nazwą Duga lub Oko Moskwy. Błyskawiczną reakcją na przechwycony fakt odpalenia amerykańskich
rakiet miało być wystrzelenie w odwecie w kierunku USA radzieckich pocisków.
W
1986
roku
w chwili opuszczenia
bazy przez wojska
radzieckie stację namiarową obsługiwał
komputer,
który
w ciągi sekundy wykonywał około 2 mln
operacji. Pozostała
metalowa konstrukcja przytłacza swym
ogromem. Ma ona
150 m wysokości
i 900 m długości.
Waga
konstrukcji
oscyluje w granicach
14 tys. ton. Koszt
budowy wyniósł około 1.5 mld dolarów.
Zamontowano na niej
setki radiatorów. Wiązka sygnału obejmowała terytorium Stanów Zjednoczonych od północno-wschodniej strony i przebiegała przez biegun północny.
Instalacja koło Czarnobyla wymagała około 1000 osób obsługi. W rejonie kompleksu zbudowano dla personelu i ich rodzin
zamknięte miasteczko Czarnobyl-2. Personel stacji nadawczej
mieszkał w specjalnie wybudowanym miasteczku Lubecz-1,
które dzisiaj stoi opuszczone.
Rosjanie przy opuszczaniu bazy zabrali ze sobą cały sprzęt
elektroniczny. Na terenie byłego Związku Radzieckiego były
3 takie stacje namiarowe. Lokalizacja stacji koło elektrowni
atomowej w Czernobylu miała uchronić ją przed atakiem wroga
z uwagi na obawę zniszczenia reaktorów atomowych elektrowni
i wywołania tym samym katastrofy nuklearnej. Wracając
z Czernobyla trzykrotnie przechodziliśmy przez urządzenia
sprawdzające stopień napromieniowania. Również pojazdy,
które opuszczały strefę skażoną były skrupulatnie, specjalnymi
urządzeniami sprawdzane czy nie są skażone. Dwugodzinna
powrotna jazda do Kijowa wypełniona była rozmowami o tym
co zobaczyliśmy i rozważaniami jaka apokalipsa może być
udziałem ludzkość w przypadku konfliktu nuklearnego, czy też
awarii urządzeń energetyki jądrowej. Wieczorny spacer po pięknym centrum Kijowa w znacznym stopniu zneutralizował nasze
niezbyt optymistyczne samopoczucie po tym co zobaczyliśmy.
Cały sobotni dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Kijowa, który zachwycił nas swoją architekturą. Jednak w naszej świadomości ciągle przewijała się myśl, że to 2.5 milionowe miasto (90
km od Czernobyla) mogło być w innych uwarunkowaniach pogodowych i większej skali wybuchu unicestwione tak jak opisywana wyżej Prypeć. Nasz pobyt w Kijowie zakończyliśmy
w niedzielę przebiegając jego ulicami 21 km trasę perfekcyjnie
zorganizowanego półmaratonu.
Benedykt Pospiszyl

betonem, pod którym złożono skażoną ziemię zwiezionej tutaj
z bezpośredniej bliskości 4 reaktora. Teren ten jest zabezpieczony wysokim ogrodzeniem. Sam feralny reaktor obecnie przykryty jest olbrzymią kopuła, pod którą znajduje się betonowy sarkofag znany na świecie z licznych fotografii. Przed reaktorem
znajduje się pomnik poświęcony ofiarom wybuchu. Jest to miej-

sce, które jest obowiązkowym punktem zwiedzania Czarnobyla.
2 km od sarkofagu znajduje się opustoszałe miasto Prypeć. Niesamowite wrażenie sprawia 50 tysięczne miasto, które zostało
opuszczone w ciągu kilku godzin. Po wybuchu władze podstawiły 20 tysięcy autobusów, którymi ewakuowano mieszkańców
Prypeci i przyległych miejscowości. Ludzie pozostawili cały
dorobek swojego życia. Pozwolono im zabrać z sobą tylko podręczny bagaż argumentując, że niedługo tutaj powrócą. Nowoczesne miasto wybudowane w latach siedemdziesiątych XX
wieku miało być wizytówką warunków socjalnych robotników
Związku Radzieckiego. Po ewakuacji mieszkańców po wybuchu, miasto zostało splądrowane przez szabrowników, którzy
pomimo napromieniowania rozgrabili pozostawione mienie.
W tej chwili spacer po ulicach i dzielnicach Prypeci jest traumatycznym przeżyciem. Opuszczone bloki, place zabaw, wesołe
miasteczko, stadion na którym rosną drzewa tworzą atmosferę
horroru. Przez wybite szyby mieliśmy możliwość wejrzenia do
sal lekcyjnych, w których były porozrzucane podręczniki szkolne. Zachował się jeszcze napis kredą na tablicy. Uczniowie opuścili niespodziewanie szkołę podczas zajęć. Wrażenie niesamowite. Takie same odczucia mieliśmy podczas zwiedzania olbrzymiej sali teatru, czy też dużego basenu.

Na murach budynku Centrum Kultury widnieją przyklejone
zdjęcia pierwszych ofiar wybuchu z ich biografią i zajmowanym
stanowiskiem w elektrowni. W większości byli to młodzi inżynierowie. Surrealistyczną atmosferę opuszczonego miasta potęgowały realne oznaki bujnej przyrody. Zielone drzewa, śpiewające ptaki i wałęsające się bezpańskie psy oczekujące na poży18
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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:

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Oznaczenie (nr
Pow.
działki ) i KW i położenie
160/1
KW nr 33024

0,8400 ha
Gródczany

Część działki
1/2
KW nr OP1G/00038190/0

0,0358 ha

0,4500 ha

KW nr OP1G/00005430/5

Wysoka

38/16

1,09000 ha

KW nr OP1G/00005430/5

Wysoka

Cena
nieruchomości

uwagi

(S) obszary zabudowy
wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny,
Dzierżawa gruntu
Czynsz roczny
dojazd drogą asfaltowa.
na okres 3 lat.
420,00 zł (podlega zwolnieniu
Tereny rekreacyjno - wypo- z podatku VAT) + podatek od nieruczynkowe z przeznaczeniem chomości wg obowiązującej stawki.
na użytkowanie rolnicze.

(S) obszary zieleni

Tereny przemysłowe, kształt
Dzierżawa gruntu
Czynsz roczny
działki średniokorzystny,
na okres 3 lat.
17,90 zł (podlega zwolnieniu
dojazd drogą gruntową.
z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt
działki korzystny, dojazd
drogą gruntową.

Dzierżawa gruntu
Czynsz roczny
na okres 3 lat.
225,00 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

(S) obszary rolne

Działka rolna (RII), kształt
działki korzystny, dojazd
drogą gruntową.

Dzierżawa gruntu
Czynsz roczny
na okres 3 lat.
545,00 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Wysoka
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Opis
nieruchomości

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 28.05.2019r.
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 07.05.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

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
Pow.
działki ) i KW i położenie
212
KW nr OP1G/00027347/6

Część działki
23/26
KW nr OP1G/00033941/5

Opis
nieruchomości

(S) obszary zabudowy Kształt działki korzystny,
wsi z preferencją
dojazd drogą asfaltowa.
zabudowy
związanej
Działka o klasoużytkach
Posucice
z rolnictwem/ obszary S-R, Ps, Bp z przeznaczeniem na użytkowanie rolnirolne
cze.
Grunt orny klasy RII.
0,0767 ha
(S) obszary rolne
Kształt działki korzystny,
dojazd drogą o nawierzchni
Michałkowice
asfaltowej.
0,6164 ha

333/2

0,5000 ha

KW nr OP1G/00023893/0

Wiechowice

Część działki
808/2

0,2400 ha

KW nr
OP1G/00023893/0

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Włodzienin

Cena
nieruchomości

uwagi

Czynsz roczny
284,90 zł (podlega zwolnieniu
z podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat (przedłużenie
umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

Czynsz roczny
38,35 zł (podlega zwolnieniu z
podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej stawki.

Dzierżawa gruntu na
okres 3 lat (przedłużenie
umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII.
Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny
Dzierżawa gruntu na
250,00 zł (podlega zwolnieniu z okres 3 lat.
podatku VAT) + podatek od
nieruchomości wg obowiązującej stawki.

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RIIIa.
Czynsz roczny
Dzierżawa gruntu na
Kształt działki korzystny, 120,00 zł (podlega zwolnieniu z okres 3 lat.
dojazd drogą o nawierzchni podatku VAT) + podatek od
asfaltowej.
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 11.06.2019r.
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 21.05.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Branice informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w dniu 28 czerwca 2019r. podczas obrad sesji Rady Gminy
Branice przeprowadzona zostanie debata zgodnie z zapisami ustawy:
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
b) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma
być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada
postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.
W związku z powyższym, proszę o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń w biurze rady - Urząd Gminy Branice
pok. 15 do dnia 27.06.2019r.
Przewodnicząca Rady Gminy Branice
Bogusława Dyląg
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