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A   k   t   u   a   l   i   a 

Studia  
piel ęgniarskie   
w Branicach 

 
Medyczne Studium Za-
wodowe organizuje licen-
cjackie studia piel ęgniar-
skie.  
Zainteresowanych prosi-
my o pilny kontakt telefo-
niczny.  
Dzwoń pod nr   
           077 4868 665  

Turnieje 
 Długie i mroźne wieczory Bra-
niccy miłośnicy  ruchu spędzają na 
hali gimnastycznej udostępnianej 
przez Gimnazjum.  PoniewaŜ nic tak 
nie cieszy jak naturalna potrzeba po-
chwalenia się swoim talentem i wy-
trenowaniem to organizowane  są  
róŜnorodne  rodzaje rywalizacji.  
TuŜ po Nowym Roku Braniccy na-
uczyciele zaprosili kolegów z okolicz-

nych gmin na turniej koszykówki. Z 
zaproszenia skorzystali koledzy z 
Kietrza i zabawa była przednia. 

 Samorządowcy 
 Miał to być turniej samorzą-
dowców z czterech gmin i jednego 
powiatu, ale okazało się, Ŝe sportow-
ców zabrakło. Braniczanie zasilili re-
prezentację powiatu i do stworzenia 
własnej reprezentacji amatorów gry 
w siatkówkę zabrakło. Zabawa była 
bardzo sympatyczna.  
Z powodu zaciętości w rywalizacji 

wylały się wiadra potu.  
Wcześniej jednak do atmosfery rywa-
lizacji dynamiczne wprowadzenie dał 
zespół „Impuls” i jego czeskie instruk-
torki.  

Nie sposób nie wspomnieć o duszy 
artystycznego przedsięwzięcia Pani 
Brzezowskiej. 
 Szaleńczy turniej siatkówki 
trwał trzy godziny. 

Pierwsze miejsce zajęła druŜyna z 
Kietrza. 
Drugie miejsce zajęły Głubczyce 

Na zaszczytne trzecie miejsce zasłu-
Ŝyła sobie reprezentacja Baborowa. 
————————————————- 

Babki 
 Corocznym obyczajem Panie  
z Koła Braniczanek zorganizowały 

Dzień Babci i Dziadka. Występ dały 
wnuki z zespołu Impuls, który prowa-
dzi  Pani S.Brzezowska.  
Przy obficie zastawionych stołach 
zasiedli równieŜ zaproszeni goście z 
czeskiego zrzeszenia emerytów. 
————————————————- 

 

Branice-Wysoka-
Lewice  

 

 Właśnie w tej kolejności w 
ostatnim dniu stycznia zakończył się 
Turniej Halowy Piłki NoŜnej o puchar 
Wójta. Najlepszym strzelcem okazał 
się kolega Bąbol.  
Zwycięzcom - gratulujemy! 
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A   k   t   u   a   l   i   a 

Caritas Christi 
 Minął kolejny rok działalności 
Stowarzyszenia, które za szczytny cel 

postawiło sobie ratowanie Branickiego 
szpitala przed planowaną likwidacją. 
Dzisiaj Działacze Stowarzyszenia  po-
czytują sobie za zaszczyt, Ŝe ten cel zo-
stał osiągnięty. Nikt w Stowarzyszeniu 
nie myśli jednak o zawieszeniu działal-
ności z tego powodu. W wygłoszonym 
przez dwie Panie – Zofię Humeniuk i 
siostrę Joachimę Marzec - sprawozdaniu 
bardzo podkreślano wkład we współpra-
cę  z dyrekcją szpitala, wykonanie re-
montu altanek terapeutycznych i sali 

konferencyjnej. Stowarzyszenie  utrzy-
muje stały kontakt z Urzędem Marszał-
kowskim, Kurią, Arcybiskupem Noso-
lem i posłem Gallą. Otrzymuje stałe 
wsparcie od Zgromadzenia sióstr NMP.  
Stowarzyszenie wspiera pomysł przy-
wrócenia istnienia pralni, a takŜe chce 
aktywnie uczestniczyć w rekrutacji do 
szkoły pielęgniarskiej. Wielowątko-
wość  pracy Stowarzyszenia przejawia 

się jeszcze i w innych aspektach. 
Nawiązana została współpraca ze Sto-
warzyszeniem Miłośników Ziemi 
Głubczyckiej, ale to nie wszystko:  w 

trakcie zebrania uchwalono przystąpienie 
do Lokalnej Grupy Działania 
„PłaskowyŜ Dobrej Ziemi” delegując do 
niej Panie Jolantę Brzeszczak i Zofię 
Humeniuk. Uczestnictwo w pracach tej 
organizacji moŜe zapewnić  dostęp do 
środków finansowych z programu na 
rzecz aktywizacji ludności wiejskiej LE-
ADER. 
Ze spraw mniejszych, ale bardzo waŜ-

nych to Stowarzyszenie 
chce doprowadzić do 
uporządkowania cmen-
tarza poszpitalnego. 
Ze względu na brak 
bilansu za 2008 rok 
zebrani zostali poinfor-
mowani, Ŝe sprawozda-
nie finansowe zostanie 
złoŜone na następnym 
zebraniu 23 lutego o 
godzinie 16°°-tej. Na 
tym zebraniu omówio-
ne zostaną kierunki 
działania Stowarzysze-

nia na rok 2009. Za najwaŜniejszy kieru-
nek przyjmuje się uczestnictwo w rewita-
lizacji Szpitala i wspieranie dyrektora. 
                 J.Biesiadowski 

Z Ŝycia Przedszkola 
 

Radosne świętowanie   
 

          Okres świąteczny i noworoczny 
naleŜy w naszym przedszkolu do szcze-
gólnie przyjemnych i niezwykle uroczys-
tych.  Na tę niezwykłą atmosferę składa-
ją się Święta  BoŜego Narodzenia,  Spo-
tkanie opłatkowe, Nowy Rok, Dzień 

Babci i Dziadka. Dzień Babci i Dziadka 
jest takŜe jedną z najmilszych uroczysto-
ści  organizowanych w Przedszkolu. 
Przedszkole nasze przygotowuje tę nie-
zwykłą uroczystość w róŜny sposób, ale 
zawsze staramy się aby dzień ten dostar-
czył zaproszonym gościom wielu miłych 

przeŜyć. Najbardziej prak-
tyczne  jest spotkanie przy 
herbatce, wspólne śpiewa-
nie,  koncert  Ŝyczeń  czy 
teŜ Jasełka w wykonaniu 
naszych dzieci. Organizacja 
Jasełek głównie skupia się 
na naszych  starszakach, ale 
nie tylko.   
      Przygotowanie progra-
mu jasełek wymaga wiele 
wysiłku i dobrej organizacji 
całego zespołu przedszkol-
nego oraz rodziców. Ustala-
my wspólnie co roku z 
dziećmi i ich rodzicami 
role: św. Józef, Maryja, Trzej królowie, 
Pastuszkowie, Aniołki. Udział w Jaseł-
kach  jest wielką radością dla dzieci i 
nie mniejszą  dla Rodziców i Dziad-
ków. 
Babcie i Dziadkowie są zawsze najmil-
szą i najbardziej wyrozumiałą publicz-
nością. Uśmiechnięte twarze, spojrze-
nia pełne miłości, łzy radości i ciepłe 
słowa podziękowań – oto najmilsza i 
najpiękniejsza zapłata, uznanie za trud 
włoŜony przez  dzieci oraz ich nauczy-
cieli w przygotowanie tej niezwykłej 
uroczystości. 

                ,, Spotkanie dostarczyło mi 
wielu miłych wzruszeń,  spędziłam tu 
bardzo miło czas. Jestem szczęśliwa, Ŝe 
przedszkolacy i panie z przedszkola pa-
miętają o nas ludziach starszych. Bardzo 
podobały mi się Jasełka, stroje i dekora-
cja...  
  JuŜ dziś czekam na kolejne takie spotka-
nie aby móc przeŜyć to jeszcze raz.....oto 
słowa podziękowań jednej z Babć naszej 
wychowanki -  takie słowa utwierdzają 
nas w przekonaniu Ŝe warto podejmować 
takie przedsięwzięcia. 

Danuta Krupa 



Informator Branicki                                                                                                                                                                        4 

 
 

ZAPROSZENIE 
 

 WSZYSTKICH CH ĘTNYCH DO WYJAZDU NA WYCIECZK Ę AUTOKAROW Ą PO ZIEMI 
UKRAI ŃSKIEJ, ZAPRASZAM NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
WE WŁODZIENINIE W DNIU 29.03.2009 R. O GODZ. 18.00 W CELU USTALENIA DATY WY-
JAZDU I PROGRAMU WYCIECZKI . 
        Eugeniusz Gawłowski 
       Tel. 077/485-72-85 po godz. 20.00 

Harmonogram zebrań wiejskich w 2009 r. 

 

L.P. Nazwa sołectwa 
Data i godzina zebrania 

Miejsce 

1. Bliszczyce 
21 marca 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

2. Boboluszki 
19 luty 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

3. Branice 
11 marca 

godz.18.00 
Wiejski Dom Kultury 

4. Dzbańce 
25 luty 

godz.16.00 
Świetlica wiejska 

5. Dzbańce Osiedle 
24 luty 

godz.18.00 
Stołówka TOP-FARMS-u 
W Dzbańcach Osiedlu 

6. DzierŜkowice 
17 luty 

godz.17.00 
Świetlica wiejska 

7. Gródczany 
9 marca 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

8.. Jabłonka 
18 marca 

godz.16.00 
Szkoła Podstawowa w Uciechowicach 

9. Jakubowice 
9 marca 

godz.16.00 
Świetlica wiejska 

10. Jędrychowice 
24 luty 

godz.16.00 
Świetlica wiejska 

11. Lewice 
2 marca 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

12. Niekazanice 
23 luty 

godz.17.00 
Świetlica wiejska 

13. Posucice 
25 luty 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

14. Turków  
10 marca 

godz.17.00 
Remiza OSP 

15. Uciechowice 
10 marca 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

16. Wiechowice 
17 luty 

godz.19.00 
Świetlica wiejska 

17. Włodzienin 
3 marca 

godz.19.00 
Świetlica wiejska 

18. Wódka 
23 luty 

godz.19.00 
Świetlica wiejska 

19. Wysoka 
26 luty 

godz.18.00 
Świetlica wiejska 

20. Włodzienin - Kolonia 
3 marca 

godz.17.00 
Świetlica wiejska 

Podziękowanie 
Pragnę podziękować mojej młodzieŜy 
z Michałkowic za wspólne uczestnic-
two w dniu św.Mikołaja i wspólne 
kolędowanie oraz za Jasełka. Jestem z 
Was dumna, Ŝe tak przygotowaliście 
repertuar BoŜonarodzeniowy. 
 Sołtys śaneta Malota 

Podziękowanie 
Składamy serdeczne podzięko-
wanie Wszystkim mieszkań-
com Michałkowic, Brnic, Ję-
drychowic i okolicznych wio-
sek, za wspaniałe przyjęcie nas 
w swoich domach oraz za hoj-
ność i otwartość. 
       Kolędnicy z Michałkowic 
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OGŁOSZENIE 
 

 Wnioski o uzyskanie środków na prowadzenie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilak-
tyki Alkoholowej proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach do końca lutego br.  
Druk wniosku moŜna pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy. 

                                                         Branice, dnia 06.02.2009r 

Nr AN. 7441 a /2/ 2009 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych 

do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 149/20 opisana w KW 29035 o pow. 0.0935 ha połoŜona w Branicach, przy 
ul. Słonecznej 5B/12. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka nr 149/20 jest działką siedliskową budynku wielorodzinnego w skład którego 
wchodzi lokal mieszkalnym Nr 12  o pow. uŜytkowej 72,68 m2 

3.Udział w działce Nr 149/20 – 679/10 000 

4. Cena ułamkowej części gruntu –        43,11 zł 

5. Wartość lokalu                       -  51.410,00 zł 

6. Koszty przystosowania –                 481,00 zł 

7. Cena nieruchomości łącznie -      51.934,11 zł. 

8. Wadium                                        5.200,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 ro-
ku- działka Nr 149/20 stanowi teren mieszkaniowy. 

Z dniem 20 marca 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przy-
sługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 
cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nierucho-

mości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim 
właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości 

przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

      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 27.02.2009 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                            Wójt Gminy Branice 

                                                                                                              mgr Józef Małek 
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XVII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W Branicach teŜ grała WOŚP. Jak zwykle, jak co roku swoje pomieszcze-
nia udostępniło i występ przygotowało Branickie gimnazjum.  Przybyłym 
rodzicom, babciom  i dzieciom występy się bardzo podobały za co ser-
decznie dziękujemy. 
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          Branice, dnia 23.01.2009r 
Nr AN. 7441 a /2/ 2009 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-

wiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 43/5 opisana w KW 23926 o pow. 0.3012 ha połoŜona w Uciechowicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka nr 43/5 jest działką zabudowana budynkiem mieszkalnym Nr 16  o pow. uŜytkowej 102,50 m2  
oraz budynkiem gospodarczym. W/w nieruchomości są zdewastowane w 80%. 

3. Cena nieruchomości –              22.660,00 zł 

4. Koszty przystosowania –           1.535,00 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie -  24.195,00 zł. 

6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu.  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarun-
kowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV-
/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka Nr 43/5 stanowi teren zainwestowany / 
zabudowany/. 

Z dniem 6 marca 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , 

której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów 
albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 

nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. 

      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 13.02.2009 r. oraz na 

łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                            Wójt Gminy Branice 

                                                                                                              mgr Józef Małek 

 
 Co roku odbywa się ta najwaŜ-
niejsza sesja Rady Gminy, poprzedzona 
wieloma posiedzeniami Komisji Proble-
mowych, by wreszcie po 
wielu dogłębnych dysku-
sjach zatwierdzić budŜet 
gminy.  Jak zwykle  naj-
większą pozycję stanowią 
wydatki. Wójt Gminy będzie dyspono-
wał kwotą 22 130 854 zł., a złoŜą się na 
nią dochody 19 584 152 zł. plus kredyt  
2 546 702 zł. To są sumy globalne, nato-
miast czytelników naszych zapewne za-
interesuje Wykaz zadań inwestycyjno – 
remontowych ujętych w załączniku nr 11 
do uchwały budŜetowej. NaleŜą do nich: 
kanalizacja Lewice – Michałkowice  
3 533 304,00, i dokumentacja techniczna 
oczyszczalni ścieków w Branicach 11-

9 560,00zł. Kolejne pozycje to remonty 
dróg w Branicach: ul.Szkolna 
 000,00, ul. Ogrodowa 70 000,00, ul. 
Słoneczna 45 000,00zł, budowa parkin-
gu na ul. Ogrodowej 37 500,00  i re-

mont drogi do firmy Lemet  33-
 000,00zł. Kolejne drogi to: w Blisz-
czycach (Jucha-Leśniak) 25 500,00zł, 
w Boboluszkach obok boiska 
66 500,00. Remont drogi w Jabłonce 
179 400,00zł, droga we Włodzieninie 
(obwodnica za kościołem) 75 200,00zł, 
droga w Niekazanicach 32 500,00zł, w 
Wiechowicach 29 000,00zł, w Wódce 
45 000,00zł, w Wysokiej 33 300,00zł,. 

Budowa drogi Lewice – Zubrzyce 
1 200 000,00 zł. Remont kaplicy cmen-
tarnej 60 000,00zł. Oświetlenie dróg do 
granicy państwa w miejscowościach Bo-
boluszki, Dzierzkowice i Wiechowice 
60 000,00zł. Konserwacja rowu w Lewi-
cach za 31 000,00zł. Odprowadzenie 
wód burzowych z Gimnazjum w Brani-
cach  40 000,00zł. Suma sumarum daje 
to około sześć milionów wydatków. Do 
tego dochodzi jeszcze inwestycja o na-
zwie Parkowe miejsca spotkań w Brani-
cach, Bliszczycach, Gródczanach i we 
Włodzieninie, pod którą się kryją place 
zabaw, boiska, ławeczki etc. za 814ty-
s.zł.W tym miejscu przekroczyliśmy 
siedem milionów złotych. Podobnie po-
waŜną pozycją są wydatki na oświatę 
(7 432 000) i nieco mniejszą, ale sporą 
(3 469 000,00) na opiekę społeczną.. 

BudŜet na 2009 
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Medal za zasługi 
 Rada Gminy w kwietniu kaŜdego roku ma prawo skorzystać z moŜliwości odznaczenia medalem „ZasłuŜony dla Gmi-
ny Branice” . Wnioski moŜna składać na  Wniosku zamieszczonym poniŜej do 31 marca br. 

Wniosek o przyznanie medalu  
„ZasłuŜony dla Gminy Branice” 

 

Zgłaszam kandydaturę 
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….  

     /imię i nazwisko lub nazwa zgłaszanej zbiorowości/ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
       /adres  zgłaszanego/ 
WyraŜam zgodę na kandydowanie ……………………………………………………….. 
       /podpis kandydata/ 

do dekoracji medalem „ZasłuŜony dla Gminy Branice” w kategorii indywidualnej/zbiorowej* 
W zakresie: 
• tworzenia,  rozwoju i promocji gospodarki. 

• Kultury i sztuki. 

• Oświaty i nauki. 

• Sportu i rekreacji. 

• Ekologii. 

• Niesienie pomocy i sprawowanie opieki wobec chorych i potrzebujących. 

• Niesienie pomocy innym z naraŜeniem własnego Ŝycia i zdrowia. 

• Twórczość literacka i popularno-naukowa. 

• Animowanie rozwoju gospodarczego Gminy. 

• Popularyzacja Gminy w kraju i za granicą. 

• Bezinteresowne niesienie pomocy o róŜnym charakterze mieszkańcom Gminy. 

• Animowanie zainteresowania Gminą w kręgu mieszkańców. 

• Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu.* 
 

Uzasadnienie wniosku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
……………………                                                                ……………………………………………… 
         /data/                                 /podpis zgłaszającego lub nazwa instytucji zgłaszającej/ 
 
___________________________________________________________________________ 
*niepotrzebne skreślić 
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FUNDACJA FUNDACJA FUNDACJA FUNDACJA     

DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLUDOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLUDOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLUDOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI W OPOLU 
ul. Mickiewicza 2ul. Mickiewicza 2ul. Mickiewicza 2ul. Mickiewicza 2----4444    

45454545----369 Opole369 Opole369 Opole369 Opole    

 Tel./fax :077 4413655          +48 695741148 Tel./fax :077 4413655          +48 695741148 Tel./fax :077 4413655          +48 695741148 Tel./fax :077 4413655          +48 695741148    

            www.hospicjum.opole.pl      E-mail :  hospicjum_dom@wp.pl                                                             

   KRS 0000245423 
 

Informacja o działalno ści programowej  
 

 Fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu utworzyła śp  Ewa Borcz- Tutka – specjalista anestezjologii i intensywnej 
terapii. 
W dalszym działaniu powołała NZOZ pod tą samą nazwą: Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. 
 Hospicjum rozpoczęło swoją działalność w maju 2005 roku w strukturach NZOZ  Medicus. W roku 2005 przyjęło pod swoją 
opiekę 18 dzieci. Od stycznia 2006 roku powstała Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci. W roku 2006 opieką objęto  -  28 dzieci. 
W roku 2007 - 24 dzieci.  
W roku 2008  opieką objęto 27 dzieci. 
  Na Opolszczyźnie nikt długo nie zauwaŜał problemu. Dotknięte chorobami dzieci były prowadzone przez hospicja w innych 
województwach albo umierały w ośrodkach dla przewlekle chorych, z dala od bliskich i domu. 
 Statystycznie rzecz biorąc, na województwo opolskie przypada 13 – 20 dzieci kwalifikujących się do stałej opieki hospicyjnej, wyma-
gające ciągłego dostępu do lekarza i pielęgniarki, poczucia bezpieczeństwa, korzystania ze sprzętu medycznego. 
 Zapewnienie im tego wszystkiego okazuje się najlepszym rozwiązaniem. 
 Czy moŜna nieuleczalnie choremu dziecku odebrać 
szansę pobytu w tym najlepszym z miejsc jakim jest 
własny dom i rodzina? 

 Zadaniem Fundacji jest pozyskiwanie środ-
ków finansowych na opiekę nad nieuleczalnie chorymi 
dziećmi, na sprzęt specjalistyczny oraz leki. 
 Naszą ideą jest jak największe odciąŜenie rodziców i 
bliskich naszych podopiecznych. Sam fakt choroby, 
brak uzasadnionej nadziei – choć nadzieja zawsze 
pozostaje – na wyleczenie, jest wystarczającym cię-
Ŝarem do niesienia.  
 Chcemy by ta radość bycia razem w domu, nie wolna 
przecieŜ od bólu, trudu, smutku, jak najmniej była 
zakłócona troskami o sprzęt, lekarstwa, wizyty w apte-
kach, po prostu o pieniądze.  
 Fundacja ma stale pod opieką kilkanaścioro 
dzieci z całego województwa, dojeŜdŜamy równieŜ do 
małych pacjentów spoza Opolszczyzny. Domowa 
opieka hospicyjna jest alternatywą do spędzenia 
ostatniego okresy Ŝycia w szpitalu.  
 Celem naszego działania jest opieka nad dziećmi 
nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami. Nasze Hospi-
cjum otacza dzieci opieką w chwili, gdy nie moŜna juŜ 
powstrzymać postępu choroby i wiadomo, Ŝe Ŝadna 
ze znanych metod leczenia przyczynowego nie bę-
dzie skuteczna.  
 Pozostaje leczenie objawów, jak ból, duszność i to-
warzyszenie w ostatnich chwilach Ŝycia. Hospicjum 
pomaga takŜe przeŜyć najtrudniejszy okres Ŝałoby po 
stracie ukochanego dziecka.  
 DyŜur hospicjum trwa 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. 
Lekarz hospicjum i pielęgniarka są na miejscu wezwa-
nia do 2 godzin.  Pacjenci i ich rodzice nie pono-
szą Ŝadnych kosztów związanych z prowadzoną 
przez fundację opieką.  
 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  
www.hospicjum.opole.pl  
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 Segregacja !!! 
 

 „W związku z coraz większą 
ilością spalanych śmieci w gospodar-
stwach domowych obserwuję zwięk-
szającą się ilość pacjentów chorych 
na astmę oskrzelową, alergiczne za-
palenia skóry czy alergie pokarmo-
we. Nawet zdarzają się przypadki 
chorób nowotworowych, niestety juŜ 
u dzieci” - alarmuje Krystyna Tarna-
wa, lekarz  pediatra. 
 

Śmieci segregujemy  uzyskując cenne 
surowce, wyrzucamy do kosza na 
śmieci, ale niestety duŜa ich część tra-
fia do lasów, na brzegi rzek lub jest 
spalana w naszych domowych piecach. 
 
Podczas spalania emitujemy do atmos-
fery: 
* pyły, które odkładając się w glebie, 
powodują szkodliwe dla zdrowia czło-
wieka zanieczyszczenie metalami cięŜ-
kimi, 
* tlenek węgla – trujący dla ludzi i 
zwierząt 
* tlenek azotu – powoduje podraŜnie-
nia, a nawet uszkodzenia płuc. 
A i to nie wszystko. Ten  trujący dym 
zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór, a takŜe 
rakotwórcze związki zwane dioksyna-
mi. 
 
 JeŜeli w twojej wiosce mieszkańcy 
palą śmieci, jeŜeli robi to twój sąsiad, 
to zwróć Mu uwagę – to on niszczy Ci 
zdrowie! 

MoŜesz pomóc 
 

 

PrzekaŜ  1%  swojego podatku na rzecz organizacji poŜytku pu-
blicznego i wesprzyj dobrą sprawę  -  odremontowanie 

 „MIASTECZKA MIŁOSIERDZIA”          
 

Wpłaty moŜna dokonać na: 

 

Stowarzyszenie „Caritas Chrysti” 
48-140 BRANICE - SZPITAL, WOJ.OPOLSKIE   

KRS 0000230546 
 
BANK SPÓŁDZIELCZY BRANICE  
NR KONTA 

04 8867 0005 2001 0000 0811 0001 
 

Adres internetowy:  
www. caritaschrysti-branice.com 

 
Informujemy, Ŝe odbiór odpadów komu-
nalnych, plastików (worki Ŝółte) oraz 
szkła (worki zielone) na terenie naszej 
gminy obrazuje poniŜszy załącznik. 
Worki są bezpłatne i odbieramy je w 
Kasie Urzędu Gminy Branice. 
Natomiast zuŜyte baterie moŜna wrzucać 
do pojemnika wystawionego na I i II 
piętrze korytarza UG Branice. 
 
W 2009 roku  zostanie zorganizowana 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych o 
której Państwo zostaniecie poinformowa-
ni osobnym ogłoszeniem. 
 
Zwracamy się z prośbą o niepalenie 
śmieci i nie wyrzucanie ich do rowów i 
lasów tylko segregowanie do odpowied-
nich worków. 
 
Palenie śmieci w piecach domowych 
jest szkodliwe dla zdrowia i środowi-
ska. Grozi za to grzywna w wysokości 
5 000 zł. 
 
 
Więcej informacji na temat szkodliwości 
spalanych w domowych piecach śmieci 
moŜna zasięgnąć pod adresem: Fundacja 
ARKA skr. poczt. 525,  43-301 Bielsko-
Biała fundacjaarka@fundacjaarka.pl,  
www.FundacjaArka.pl 
 
W artykule wykorzystano materiały Pana 
Wojciecha Owczarza Prezesa Fundacji 
Ekologicznej ARKA 
 
Opracowała: AdrianaWiewiórka 
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Pro memoriam 

Odeszli 
 

W  styczniu  2009r.: 
 

 Lenartowicz Michalina lat 87 z Włodzie-
nina, 
Goś Eugeniusz lat 76 z Bliszczyc, 
Górski Teodor lat 67 z Dzbańce-Osiedle, 
Michniewicz Barbara lat 60 z Branic, 
Bałut Franciszek lat 76 z DPS Dzbańce, 
Smyczek Benedykt lat 58 Dzbańce - Os., 
Czapla Brygida lat 82 Dzbańce - Os., 
Puła Edward lat 70 z Branic. 
___________________ 

 

Urodzili się 
Fedyn Magdalena Maria—
Jędrychowice, 
Kantor Blanka Klara - Włodzienin, 
Kogut Amelia Martyna - Michał-
kowice, 
Pełechaty Dawid Tomasz - Brani-
ce, 
  _______________________________ 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

 

 Rudziński Piotr - Saduniowska 
Jolanta z Grodczan. 
Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7236   
mieszkańców 

w tym 3730 kobiet  
 

 
Nabór 

Zespół Szkół w Branicach 
ogłasza nabór 

do Medycznego Studium Zawodowe-
go o kierunku terapia zajęciowa w 
systemie dziennym dwuletnim. 
do Policealnej Szkoły dla Dorosłych w 
kierunkach: 
• opiekun medyczny, w systemie 

jednorocznym, 
• opiekun w domu pomocy spo-

łecznej, w systemie dwuletnim. 
Zapisy w sekretariacie Szkoły. Tele-
fon nr 077 4868 665 

    
      
  
RE-
JON Stycz.  Luty  Marz Kwiec  Maj Czerw  Lipiec  sierp.  

Wrześ
. 

Paźdz
. Listop  Grud ź 

                          
Bra-
nice 14 11 11 8 6 3 1 12* 9* 7* 4* 2* 
Blisz
czyc
e                         
              15*         16 
  28* 25* 25* 22* 20* 17*   26 23 21 18   
              29         30* 
Lewi-
ce, 
Wyso-
ka                         
Bobo-
luszki  2* 12 12 9 7 4 2 13* 10* 8* 5* 3* 

Wło-
dzienin  

pią-
tek                       

Jędry-
chowic
e 15           16*         17 
Dzbań-
ce, 
Posu-
cice    26* 26* 23* 21* 18*   27 24 22 19   
Nieka-
zanice, 
Kałdu-
ny  29*           30         31* 

Michał-
kowice                          
                          
Grod-
czany, 
Wódka  3* 13 13 10 8 5 3 14* 11* 9* 6* 4* 

Jaku-
bowice  

sobo-
ta                       

Ucie-
chowic
e 16           17*           
Wiech
owice                          
DzierŜ
kowice  30* 27* 2*7 24* 22* 19* 31 28 25 23 20 18 

Tur-
ków,Ja
błonka                          

                          
  

  *WYWÓZ CO 4 TYGODNIE   
  
ZACHĘCAMY DO REGULOWANIA NALEśNOŚCI U 

NASZYCH INKASENTÓW   

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW KOMUNALNYCH   
W  2009 ROKU  


