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II Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej 
Amatorów w Skokach Przez Przeszkody  

Już po raz drugi w Gminie Branice odbyły się Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski Południowej Amatorów w skokach przez 
przeszkody w Pałacu w Wysokiej.  

W dniach 6 - 7 sierpnia 2016 r. do pałacu widzów ściągały nie 
tylko skoki, ale także bogaty program towarzyszący. Na sto-
iskach jarmarcznych, rozstawionych obok pałacu, znaleźć moż-
na było: wyroby dla miłośników jazdy konnej, wyroby z drew-
na, zabawki szydełkowe, ręcznie robioną biżuterię, pluszowe za-
bawki, miody i inne wyroby pszczelarskie oraz kosmetyki natu-
ralne. Na stoisku z wyrobami ceramicznymi, można było wyko-
nać samodzielnie własne arcydzieło i choć przez chwilę poczuć 
się artystą. Z takiej możliwości skorzystało wiele osób, zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Poczęstunek serwowały lokalne stowa-
rzyszenia: Stowarzyszenie „Ale Babki” z Wysokiej, Stowarzy-

szenie Rozwoju Wsi z Jakubowic i KGW „Braniczanki”, można 
było zjeść gofry, jakubowicki zawijaniec, placki ziemniaczane, 
bogracz, frytki, pyszne ciasta, rogaliki i inne pyszne potrawy… 

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. było sporo atrakcji towarzyszą-
cych: odbyły się występy zespołów: IMPULS i MINI IMPULS 
oraz inscenizacja walk rycerskich wykonana przez grupę rekon-
strukcyjną, która miała przez całą niedzielę w parku pałacowym 
rozstawioną wioskę rycerską. Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się przejażdżki konne dla dzieci, które w trakcie trwania 
zawodów odbywały się na trawniku naprzeciw pałacu. 

W niedzielę 7 sierpnia 2016 r. pomiędzy 11.00 a 16.00 odbyły 
się zawody oraz wręczenia nagród. Nagrody wręczali m.in. Sta-
rosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina, Wójt Gminy Brani-
ce Sebastian Baca oraz przedstawiciele sponsorów. Odbyły się 
również warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprowadziła uta-
lentowana artystka plastyczka, mieszkająca w naszej gminie - 
Pani Dorota Kaczmar. Na zakończenie imprezy Pan Igor Mach-
nik wylosował również nagrody w ramach pałacowej loterii. 

Impreza była bardzo udana, także  z powodu wręcz wymarzo-
nej pogody w niedzielę, po zimnej, deszczowej sobocie. Fakt 
większego zainteresowania Mistrzostwami w stosunku do po-
przedniego roku, potwierdzała zarówno dużo większa liczba sa-
mych uczestników zawodów, jak i widzów!  

Serdecznie dziękujemy Panu Igorowi Machnik oraz całej Jego 
Rodzinie i sporej grupie mocno zaangażowanych znajomych, 
bez których z pewnością nie byłoby tak niesamowitej imprezy  
w gminie Branice. Mamy nadzieję, że z roku na rok grono wiel-
bicieli Mistrzostw będzie coraz liczniejsze. 

Redakcja 
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 Nasza miejscowość pięknieje 
Kiedy przejeżdża się przez Włodzienin widać, że mieszkańcy 

troszczą się o swoją miejscowość.  
Przed nami GMINNO – POWIATOWE DO ŻYNKI , więc 

od wiosny grupa mieszkańców sprząta, sadzi rośliny, podlewa, 
odnawia, co się da.  

Kapliczka Matki Boskiej została odmalowana, a wokół nasa-
dzono kwiatów, podobnie jak przy byłym klasztorze - uporząd-
kowano rabatę przy figurze Jezusa i zasadzono piękne rośliny. 
Przystanki zostały pomalowane, a na nich pojawiły się nowe ta-
blice z nazwą miejscowości oraz herb wioski.  

Firma „Hortus” zaprojektowała nam rabaty przy dolnym, jak  
i górnym przystanku. Zakupiono z pieniędzy sołectwa krzewy  
i drzewka ozdobne, które zostały zasadzone. W pracę zaangażo-
wani byli mieszkańcy, co ciekawe w tych działaniach brali 
udział nie tylko dorośli, ale również młodzież, a nawet dzieci.  

Po zasadzeniu roślin trzeba było się nadźwigać ozdobnego ka-
mienia i kory, aby upiększyć nimi obsadzone rabaty. Na placu 

zabaw, obok figury św. Jana Nepomucena oraz na parapetach 
świetlicy pięknie kwitną kwiaty. Zostały wykarczowane place 
na parkingi. Wymagało to, jak i nadal wymaga dużo pracy i cza-
su mieszkańców.  

Z funduszy gminnych wykonano parking przy ośrodku zdro-
wia, natomiast dzięki pieniądzom z powiatu mamy nowe chod-
niki w części wioski.  

Realizacja zaplanowanych projektów przyczyniła się do więk-
szego zainteresowania mieszkańców sprawami wsi oraz ich inte-
gracji. Jej efektem było zarówno pobudzenie do współpracy du-
żej grupy społeczności wiejskiej, jak i poprawa estetyki wsi.  

Zapraszamy wszystkich do Włodzienina na GMINNO –
POWIATOWE  DOŻYNKI 11.09.2016r. aby zobaczyć na wła-
sne oczy efekty naszych działań.  

Bożena Kowalczyk  
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 Któregoś jesiennego dnia, kiedy planowaliśmy imprezy Sek-
cji Rowerowej Branickiego Towarzystwa Sportowego wpadłem 
na pomysł by zaplanować i pojechać do zaprzyjaźnionej Gminy 
Istebna. Pomyślałem sobie, że skoro wszyscy już byli a ja nie, to 
podobnych do mnie będzie więcej – pomysł chwycił. Wycieczka 
się odbyła. Wspomnienia przysłoniło kilka innych wrażeń, na-
wet tych z palmami dla emerytów, aż tu nagle nagabuje mnie 
kolega redaktor naszego Informatora, że trzeba coś napisać. 
Przyznam się, że ciężko mi było zabrać się do pisania, ale trud-
no koledze odmówić. Więc pisze. 

Jeśli ktoś nie był w Istebnej - to gorąco polecam. Ja też w tym 
roku byłem w niej pierwszy raz w życiu. Zawsze się tak składa-
ło, że jak pracowałem w Urzędzie Gminy to jeździli ważniejsi, 
nie miałem szans, a tu szansa pojawiła się sama. Więc w plener.  

Kiedy nic nie wiesz o danym miejscu to musisz się pytać. Po-
mógł nam Wójt Pan Sebastian Baca. Zawiózł nas do Pani Anety 
Legierskiej w Istebnej, a ta wyjaśniła i odpowiedziała nam na 
nurtujące nas pytania. Pomogła nam znaleźć lokum i poleciało.  

Autobus wypełnia się, moi przyjaciele z Czech pomagają 
przymocowywać rowery w przyczepie. Kierowca jest młody  
i tego nie potrafi, a oni na tym zęby zjedli. 

Jedziemy. W pierwszym dniu zaplanowałem, że po przyjeź-
dzie zrobimy tylko 20 km. Takie skromne kółeczko. Plan z ma-
py. Okazuje się, że daje to nam w .. nogi lepiej niż w naszej 
okolicy 50 km. Tu góry są wyższe. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy. W grupie, w której jechałem - do gwiazd górskich ście-
żek na rowerach na pewno należały Panie Aldona Michalska  
z córką, drobniutka Pani Agnieszka Pleśniak i też nie tęga Pa-
ni .Bożena Lewandowska. Panów mniej wspominam, bo Ci ad-
renaliną skraplali ścieżki. 

Po wycieczce wymiana wrażeń w basenie kąpielowym. Na-
stępny dzień to trójstyk, czyli spotkanie z trzema granicami Pol-
ski, Czech i Słowacji. Poranna rozgrzewka lekka, bo to kilkuna-

stokilometrowy zjazd do Jablunkova w Czechach i trudny po-
wrót przez Słowację do Polski. Po powrocie pływanie w basenie 
– cały czas przy pięknej pogodzie, a na dodatek na kolację prze-
smaczny baran w kapuście. Spory nie milkną do dzisiaj, bo nie 
wiadomo, czy to był baran, czy owieczka.. 

W nocy górale zakłócają spokój. Starają się owieczki z hal 
przywołać, ale to im nie wychodzi. Po chwili sen staje się moc-
niejszy od nich. 

Trzeciego dnia zjeżdżamy do Żywca, no i moi Czescy przyja-
ciele muszą spróbować naszego „żywczyka” jak go mój przyja-
ciel Marian P. nazywa. Smakuje im wybornie. Niestety prowa-
dzą rowery, bo prawo w Polsce jest nieubłagane. Po obiedzie 
spożytym nad Jeziorem Żywieckim wracamy do domu. Czuje-
my niedosyt, ale wiemy, że musimy tu wrócić, bo do objazdu 
zostało nam Jezioro Żywieckie, Porąbka i jeszcze wiele miejsc, 
które planowaliśmy jako kolejne wycieczki. 

Baran w kapuście 
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Piknik na „Florydzie” 
W dniu 21.07.2016 r. odbył się wyjazd do jednostki wojsko-

wej w Brzegu, do miejsca potocznie zwanego „Florydą”. 
Uczestnikami wycieczki było 100 dzieci i dorosłych z całej 
Gminy Branice. Organizacji wyjazdu podjęły się: KGW 
„Braniczanki”, KGW Lewice, KGW Włodzienin i Sołectwo Bo-
boluszki. Niestety pogoda w tym roku nie dopisała, gdyż cały 
dzień był deszczowy, ale żołnierze stanęli na wysokości zdania  
i zorganizowali zajęcia dla dzieciaków na zamku w Brzegu. 
Przygotowano wiele  atrakcji, które urozmaicały wycieczkowi-
czom pobyt. Najbardziej dzieci zainteresowały pojazdy militar-
ne i pokazy sprzętu militarnego i broni. 

Za wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy główne po-
dziękowania należą się Halinie Sobaszek - Kierownikowi ODR 
Łosiów – Terenowy Oddział w Głubczycach  i Sebastianowi Ba-
ca - Wójtowi Gminy Branice oraz wszystkim innym, którzy  
w jakikolwiek sposób umożliwili nam ten wyjazd. 

Ostatnie ważne wiadomości. Pan Wojtek kupił nowy rower, 
regularnie ćwiczy i wybiera się ze mną nad Bałtyk. Jeszcze ma-
my wolne miejsca. 

Nie jest prawdą, że Gmina Branice wybudowała w Gminie 
Istebna ścieżkę rowerową. Nie mamy też nadziei by Gmina 
Istebna chciała nam coś wybudować.. 

Prawdą jest, że Wójt Sebastian Baca był obecny duchem,  
a częściowo także ciałem na wycieczce. 

Uczestnicząca w wycieczce piątka Czechów należy do Branic-
kiego Towarzystwa Sportowego, stąd BTS jest stowarzyszeniem 
międzynarodowym. 

W drugim dniu grupa pod dowództwem Pana v-ce Prezesa 
BTS Bartłomieja Pleśniaka zdobyła szczyt i przejechała trasę, 
gdzie najstarsi górale jeszcze roweru nie widzieli. 

Pierwsza grupa na rozstajach dróg odkryła pierwowzór ła-
weczki i piwkowców z Wilkowyj. 

Za pomoc w uzyskaniu dodatkowych funduszy na wycieczkę 
dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Bacy. 

Za pomoc w organizacji wycieczki serdecznie dziękuję Panu  
v-ce Prezesowi BTS Bartłomiejowi Pleśniakowi. 

Jerzy Biesiadowski 
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Jak dobrze zacząć… pierwszy rok w przedszkolu, żłobku  
W wielu rodzinach trwają ostatnie przygotowania do mającego 

się rozpocząć nowego roku szkolnego. Pewna grupa rodziców, 
ale również babć, dziadków oraz grono pedagogiczne będą prze-
żywać pierwszy rok w przedszkolu swoich pociech. Dobry po-
czątek, dobry start jest bardzo ważny. Inne aspekty przygotowań 
będą bardziej istotne dla dziecka rocznego dwuipółlatka, inne 
dla czterolatka. Właśnie pomiędzy drugim a czwartym rokiem 
życia kształtuje się w dziecku dojrzałość przedszkolna. W tym 
wieku dojrzałość intelektualna, emocjonalna, społeczna często 
nie idą ze sobą w parze. Różna jest też gotowość do rozstań  
z rodzicami. Przedstawiamy więc w punktach wskazówki dla ro-
dziców - są one pomocne również dla wychowawców - jak naj-
lepiej przetrwać pierwsze dni, tygodnie w nowym przedszkolu.  

1. Dokładam starań, aby rozpoznać, co dla mojego dziecka bę-
dzie lub jest najtrudniejsze: czy rozstanie z mamą, czy kon-
takt z nowymi rówieśnikami, czy podporządkowanie się ryt-
mowi i zasadom w przedszkolu, czy nowi opiekunowie.  

2. Warto więc „przetestować” rozstania z mamą, wcześniej  
w domu wprowadzić rytm przedszkolny (poranne wstawa-
nie, godziny posiłków) oraz zwyczaje, np. sprzątanie zaba-
wek przed wyjściem na spacer, zapoznawać z obcymi rów-
nolatkami, dać szansę poznania nowych dorosłych.  

3. Staram się na początku przyprowadzać dziecko do przed-
szkola , pamiętając o czytelnych dla dziecka komunikatach: 
„Przyjdę po ciebie po obiedzie”, „Przyjdę, jak będziecie się 

bawić na podwórku”, a nie mówić: „Przyjdę po ciebie nie-
długo”.  

4. Towarzyszę mojemu dziecku w jego emocjach, nazywam je 
i akceptuję. Zanim będę przekonywać o różnych zaletach 
przedszkola, przyjmę jego obawyi lęki („Wiem, że się bo-
isz”, „To wymaga odwagi”, „Każdy musi się oswajać  
z przedszkolem”). Pozwolę wyrazić złość i negatywne opi-
nie: „Nie lubię pani!”, „Nie lubię Franka!” - dopytam: „Nie 
lubisz? A dlaczego? Co ci się nie podoba?”. Należy uczyć 
rozmowy o trudnych rzeczach, a nie tylko pocieszać i prze-
konywać, że „będzie dobrze”.  

5. Nie będę „oszukiwać” mojego dziecka. Ono musi wiedzieć, 
że idzie do przedszkola, a nie do sklepu, oraz że spędzi tam 
dłuższy czas, a nie krótką chwilę.  

6. Zadbam o konsekwencje. Nie zabiorę z powrotem do domu 

Roman Lenartowicz 
Sołtys Wsi Boboluszki 
Radny Gminy Branice 
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„rozhisteryzowanego” dziecka z szatni, spod drzwi sali. Le-
piej wrócić po dwóch, trzech godzinach i w porozumieniu  
z wychowawcami, jeśli to jeszcze będzie konieczne, odebrać 
dziecko niż „poddać się” od razu.  

7. Muszę się przygotować na to, że przerwa na weekend lub 
choroba to zaczynanie od początku.  

8. Czuwam nad bezpieczeństwem emocjonalnym mojego 
dziecka w przedszkolu, współpracuję z wychowawcami oraz 
dyrektorem Mówię wprost o moich obawach, rozterkach, 
spostrzeżeniach i, również otwarcie, wysłuchuję uwag  
i wskazówek.  

9. Staram się rozmawiać o przedszkolu, pytając o konkrety: 
„Widziałem w waszej sali wóz strażacki, bawiłeś się nim?”, 
„Ile macie wózków dla lalek?”, „Koło kogo siedziałeś przy 
obiedzie?”, „Z kim udało ci się dzisiaj pobawić?”.  

10. W obecności dziecka lub kiedy może ono słyszeć (rozmowy 
telefoniczne z dziadkami, koleżankami), nie mówię o trud-
nościach w przedszkolu lub moich negatywnych ocenach 
placówki, lecz akcentuję to, co krok po kroku się udaje i co 
jest pozytywne.  

11. Chwalę moje dziecko za każdy drobny sukces. Chwalę za 
spokojny poranek, sprawne ubieranie się, zjedzony obiad  
w przedszkolu, poznanie kolegi, zapamiętanie tego, co działo 
się w przedszkolu, itp.  

12. Dodaję maluchowi wiary w siebie: „Jestem z ciebie dumny, 
mój przedszkolaku”, „Dasz radę!”.  

Dobrze także, gdy dziecko ma ze sobą ulubioną przytulankę 
lub inny osobisty przedmiot, który dodaje mu pewności siebie  
i przypomina dom. 

Bardzo ważne są również odpowiednie ubranka dla dziecka. 
Przede wszystkim malec musi mieć zmienne obuwie – buty na 
zatrzaski, na rzepy, wsuwane, ale nie sznurowane. Kapcie najle-
piej przynieść w worku. Warto zaopatrzyć dziecko w dodatkową 
zmianę ubrań, na wszelki wypadek. W przedszkolu i żłobku 
zawsze powinna być dodatkowa para spodni, skarpetek, majte-
czek, rajstopek, koszulka i bluza. Należy również zadbać o to, 
by dziecko miało wygodne ubrania w razie zabaw na dworze. 

Powinniśmy wybierać buty, które łatwo jest włożyć, a kurtka 
powinna być nieprzemakalna.  

Dziecko które będzie uczęszczać do żłobka należy także za-
opatrzyć w przybory do leżakowania: piżamkę. Oprócz tego dla 
dzieci uczęszczających do żłobka konieczne są artykuły higie-
niczne: 
− mokre chusteczki, krem, 
− jeśli to konieczne – pieluszki jednorazowe typu pampers.  

Niektóre dzieci piją z własnych kubków lub butelek. W takim 
przypadku warto je w nie zaopatrzyć, zanim przyzwyczają się 
do kubeczków w placówce. 

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres jego rozwoju. Więk-
szość wrodzonych umiejętności dziecka również językowych 
rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym i żłobkowym. 
Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektual-
nego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty wła-
śnie w tym czasie. 

Dlatego wspólnie budujemy atmosferę wzajemnego zaufania  
i pełnej akceptacji. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne 
i kochane. Zrobimy wszystko by poznawanie świata było przy-
godą spełniającą dziecięce marzenia, która niesie ze sobą wiele 
wiedzy i umiejętności. Zrobimy wszystko, by dzieci były rado-
sne, czuły się akceptowane i bezpieczne. Pomożemy im ukie-
runkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem  
i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, aby poznały 
siebie, stały się samodzielne i otwarte na świat. 

,,Dobro dziecka naszym wspólnym celem” 
Nauczycielki Publicznego Przedszkola z oddziałami zamiejscowymi  

w Bliszczycach i Wysokiej oraz Żłobka Gminnego w Branicach 
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Błogosławieni Miłosierni 

Święci i błogosławieni Kościoła Kato-
lickiego są dla wiernych znakiem szcze-
gólnej więzi Boga z ludźmi. Swoim ży-
ciem potrafili niejednokrotnie w stopniu 
heroicznym wypełnić przykazanie miło-
ści Boga i bliźniego. Do takich osób nale-
żał bez wątpienia biskup Joseph Martin 
Nathan, który wbrew niesprzyjającym 
warunkom społecznym, ekonomicznym  
i politycznym realizował swoje powoła-
nie, niosąc pomoc duchową, medyczną  

i materialną powierzonemu jego pieczy 
ludowi, a szczególnie tym najbardziej 
wzgardzonym i odrzuconym. Dla tysięcy 
osób, dla których budował nowe kościo-
ły, organizował rekolekcje, czy wreszcie 
wzniósł Miasteczko Miłosierdzia w Bra-
nicach, stał się autentycznym miłosier-
nym ojcem, zdolnym pochylić się nad 
każdą biedą ludzką.  

8 listopada 2014 r. doczesne szczątki 
biskupa Nathana spoczęły w kościele 
Świętej Rodziny w Branicach. Wtedy też 
wielu księży i wiernych stawiało sobie 
pytanie: czy nie czas rozpocząć proces 
beatyfikacyjny? Dlatego zwracamy się do 
wszystkich ludzi, którym leży na sercu 
życie i dzieło biskupa Nathana, o pomoc 
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.  

Pozytywna, gremialna odpowiedź i roz-
poczęcie procesu beatyfikacyjnego na 
szczeblu diecezjalnym może być wspa-
niałym zwieńczeniem trwającego Roku 
Miłosierdzia. Biskup Czaja napisał  
w swym liście: „Z radością przyjąłem in-
formację o inicjatywie zbierania podpi-
sów popierających prośbę otwarcia na 
szczeblu diecezjalnym procesu beatyfika-
cyjnego bp. Józefa Marcina Nathana. Je-
stem wdzięczny Boskiej Opatrzności za 

uwrażliwienie serc naszych diecezjan na 
osobę i charyzmat Założyciela Miastecz-
ka Miłosierdzia w Branicach. Z serca bło-
gosławię temu dziełu”  

Zawołaniem biskupa Nathana były sło-
wa św. Pawła: Miłość Chrystusa przyna-
gla nas. Tak więc i nas niech przynagli 
potrzeba tej chwili do działania. Ośmiela-
my się prosić o składanie podpisów na li-
stach, które dołączone zostaną do wnio-
sku skierowanego na ręce biskupa opol-
skiego prof. Andrzeja Czai o rychłe roz-
poczęcie procesu beatyfikacyjnego bisku-
pa Josepha Martina Nathana na szczeblu 
diecezjalnym. Podpisy te można składać 
u swych Księży Proboszczów. Zachęca-
my również do włączenia się w ich zbie-
ranie. 
Krzysztof Nazimek - dyrektor Wojewódzkie-
go Specjalistycznego Zespołu Neuropsychia-
trycznego w Opolu i Samodzielnego Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych w Branicach, 

ks. Alojzy Nowak - proboszcz Parafii  
pw. Świętej Rodziny w Branicach, 

s. Justyna Wojcieszak - przełożona prowin-
cjalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokala-
nej, prezes Stowarzyszenia „Caritas Christi”, 

ks. dr Waldemar Klinger - dyrektor Wydaw-
nictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.  

W Miasteczku Miłosierdzia 
 (fr. książki „Millionär aus Liebe” 
o. Maurusa Starka, która w tłuma-
czeniu ks. Jana Piechoczka i Urszuli 
Sipel-Wiechy ukaże się jesienią na-
kładem Wydawnictwa i Drukarni 
Świętego Krzyża w Opolu)   
 

„I tak oto (…) kroczyłem ze stacji 
kolejowej Uwalno na trasie Krnow – 
Opawa, po raz pierwszy przez wielkie 
posiadłości sławnego prałata Nathana. 
Z każdym krokiem rósł we mnie coraz 
bardziej podziw dla tego dzieła. Wi-
działem wysokie, potężne budowle, 
które cieszyły wzrok. W pewnym mo-
mencie zaskoczony dostrzegłem po-
tężną wieżę białego kościoła zakłado-
wego. Rozejrzałem się trochę niepo-
radnie dokoła. Gdzie tu, w tym rozle-
głym kompleksie budynków miałbym 
odnaleźć prałata Nathana? Gdy się tu 
nie uważa, można zupełnie stracić 
orientację! Bezskutecznie szukałem 
wzrokiem ciężkich, żelaznych krat  
w oknach. Wprawdzie w długim sze-
regu okien można było dostrzec lekko 
faliste, jakby barokowe białe kraty, 

ale przesłonięte były skrzyneczkami, 
w których wesoło kwitły kwiaty. 
Również piękne drzewa, krzewy oto-
czone rabatami kwiatów pozwalały 
niemal zapomnieć o tym, że przeby-
wający tu ludzie muszą być chronieni, 
często nawet przed samymi sobą.  

(…)Krępy, starszy pan podszedł do 
mnie w korytarzu: „Nazywam się 
Wittek! Witam ojca! Prałat prosił 
mnie, abym pokazał ojcu jego Zakład. 
Jakże się cieszę, że mogę oprowadzać 
salwatorianina po naszym Miasteczku 
Miłosierdzia. (…)„Od kiedy właści-
wie istnieje Zakład?” - zapytałem pa-
na Wittka. „Nie mógł przecież po-
wstać w przeciągu ostatnich lat,  
w których prałat stał się wpływowym, 
wysoko cenionym człowiekiem?” Dy-
rektor Wittek uśmiechnął się: 
„Pewnie, że nie, ojcze! Rozpoczął ja-
ko młody, ambitny wikary w 1897 ro-
ku, sześć lat po otrzymaniu święceń 
kapłańskich z rąk zmarłego już kardy-
nała Georga Koppa z Wrocławia. 
Dziekan Werner, ówczesny proboszcz 
Branic, był już wtedy bardzo schoro-

wany. Wspaniałomyślnie i prawdzi-
wie po kapłańsku pozwolił swojemu 
wikaremu rozwinąć skrzydła. Młody 
kapłan spostrzegł od razu brak opieki 
wobec wielu chorych w społeczności 
wiejskiej. Cóż, na wsi każda para rąk 
jest bardzo potrzebna przy zasiewach, 
żniwach, w obejściu. Chorzy przez ca-
ły dzień pozostawali w domach bez 
opieki, cierpiący (…), nieraz gorzej 
niż zwierzęta, bez pomocy, bezuży-
teczni, stanowiąc często zagrożenie 
dla dzieci i kobiet. Zdarzało się, że 
byli znieważani i przepędzeni. Gdy 
nasilała się choroba, nikt nie mógł im 
pomóc. O wszystkim tym siostry ma-
ryjne opowiadały raz po raz młodemu 
wikaremu. Postanowił więc zobaczyć 
na własne oczy warunki życia tych 
najbiedniejszych. Szedł między nich  
i pilnie obserwował… I wówczas zro-
dziło się zdecydowane postanowienie 
w sercu młodego kapłana: Tu trzeba 
pomóc! A co Józef Nathan raz posta-
nowił, to szybko realizował. Tak… 
wtedy zaczął budować i rozbudowy-
wać. Następnie te pierwsze, niepasu-



Informator Branicki  

12 

jące do całości budynki, kazał burzyć 
i na ich miejscu stawiać nowocze-
śniejsze i bardziej funkcjonalne. No 
tak, w Branicach zawsze się buduje!” 

Dyrektor Wittek wskazał ręką przez 
okno korytarza na zewnątrz: „Tam, po 
drugiej stronie ulicy, ten nowoczesny 
ciąg budynków postawiony został do-
piero w ostatnich latach. Jest to Na-
ukowy Instytut Badawczy, w którym 
prowadzone są badania dotyczące 
przede wszystkim chorób psychicz-
nych. Mamy tu wspaniałych, zatrud-
nionych na stałe lekarzy-specjalistów. 
Nawiasem mówiąc, ojciec może stąd 
dostrzec niektóre z pięknych domów 
mieszkalnych, które Prałat wybudo-
wał dla lekarzy i pracowników z ro-
dzinami (…) W ten sposób stworzył 
im znakomite warunki do pracy, za-
pewnił dostęp do nowoczesnego 
sprzętu oraz świetnie zaopatrzonej fa-
chowej biblioteki, (…) umożliwił 
[także] specjalistom z innych zakła-
dów i instytutów prowadzenie tu stu-
diów i badań, aby ich cenne doświad-
czenia wykorzystane były u nas. Jego 
wzrok sięga daleko poza Branice!” 

 Rozmawiając, szliśmy powoli 
lśniącymi czystością i szerokimi kory-
tarzami. Nigdzie ani śladu stęchlizny 
czy ciasnoty. Zielone rośliny, kwiaty, 
akwaria, klatki z ptakami, obrazy o te-
matyce religijnej i piękne pejzaże, ży-
we, radosne kolory budynków – to 
wszystko przypominało bardziej no-
woczesne sanatorium niż „zakład”  
w dawnym tego słowa znaczeniu (…)  
Naturalnie, potrzebne są również po-
mieszczenia dla najcięższych 
„przypadków” (choć tego słowa pra-
wie nigdy się nie używa), w których 
chorzy są chronieni przed samymi so-
bą i izolowani dla bezpieczeństwa in-
nych pensjonariuszy oraz personelu.  
Ale również te pomieszczenia mają 
być piękne i przyjazne, aby chorzy 
czuli się w nich dobrze w chwilach 
przebłysku świadomości. Spojrzałem 
przez okno na wielki, nowoczesny, 
płaski budynek w cieniu drzew. Dy-
rektor Wittek zauważył mój pytający 
wzrok: ”To nasza hala na różne uro-
czystości. Mieści się w niej około 
2000 ludzi”. „Ach tak, to dla parafii 
Branice, prawda, panie dyrektorze?” 
Mój towarzysz uśmiechnął się: 
„Naturalnie, dla naszej Parafii św. Ro-
dziny, czyli dla wielkiej parafii nasze-
go  Za k ł ad u  P i e lęg n ac y j n o -

Leczniczego”. „Ależ mój Boże, prze-
cież w tym Zakładzie nie jest zatrud-
nionych aż tylu ludzi. Po co więc ta 
ogromna hala?” „Mamy przecież łącz-
nie pod opieką w naszych trzech Za-
kładach znacznie ponad tysiąc cho-
rych. Jeśli mają tańczyć, uczestniczyć 
w przedstawieniach teatralnych, obej-
rzeć film albo świętować karnawał, to 
potrzebują przecież odpowiednio dużo 
miejsca, jak Ojciec myśli?” (…)   

Następnie dyrektor Wittek wprowa-
dził mnie w szeroko pojętą problema-
tykę ekonomii i pokazał nie mniej 
rozległe warsztaty rzemieślnicze i bu-
dynki gospodarcze. Zobaczyliśmy 
bardzo nowoczesne obory, olbrzymie 
magazyny ze zbożem, silosy, garaże 
na lekkie i ciężkie traktory, samocho-
dy ciężarowe i osobowe a także stację 
benzynową. Przechodziliśmy przez 
nowocześnie urządzone warsztaty: ko-
walstwa, ciesielstwa, szewstwa, insta-
latorstwa, kuśnierstwa, kołodziejstwa 
i malarstwa. Dyrektor pokazał mi 
również warsztaty krawieckie, ogrody 
i wyposażone w nowoczesny sprzęt 
rzeźnie (…). „Panie dyrektorze, wi-
dzę, że jesteście zupełnie samowystar-
czalni! Czy gdyby wojna miała trwać 
dłużej, to jesteście w stanie samo-
dzielnie się we wszystko zaopatrzyć?” 

 „Niezupełnie” – odpowiedział mój 
przewodnik – „aby zaspokoić potrze-
by ponad półtora tysiąca chorych  
i zdrowych trzeba naprawdę dużo. Ale 
ziemniaki, jarzyny, mąkę, mięso, mle-
ko i owoce mamy w większości z wła-
snego gospodarstwa. (…) Trzeba na-
prawdę umieć dobrze liczyć, aby na 
wszystko starczyło środków, mimo że 
dotacje państwowe i wpływy z Kasy 
Chorych nie są zbyt wysokie. Ale 
nasz Prałat ma odpowiednią broń, 
dzięki której pokona wszelkie prze-
szkody”. Spojrzałem pytająco na dy-
rektora Wittka. „On ma to, co uczyni-
ło wielkim również waszego założy-
ciela zakonu, dobrego Ojca Jordana!” 
Natychmiast zrozumiałem: „Tak, pa-
nie Wittek, bez tego to Wielkie Dzieło 
nie mogłoby powstać. Bez nieograni-
czonej ufności w Bożą Opatrzność, 
którą musi mieć Prałat Nathan.” 
„Ufność Bożą i miłość!” - uzupełnił 
Wittek. „A poza tym potrafi naprawdę 
dobrze liczyć i jest wspaniałym orga-
nizatorem.” „Ufność w Boga nie łączy 
się z zuchwałością!” - odpowiedzia-
łem. 

 „Mamy już tylko pół godziny do 
obiadu, a ja muszę pokazać Ojcu jesz-
cze trzy rzeczy, bo inaczej będę miał  
z Księdzem Prałatem do czynienia. Są 
to prawdziwe perły w koronie jego 
działalności: dwupoziomowa, central-
na kuchnia, nowy Dom Sióstr Zakon-
nych (po którym oprowadzi Ojca sio-
stra prowincjalna) i Bazylika św. Ro-
dziny, którą Ojciec mógł już częścio-
wo podziwiać”. Z kuchni centralnej, 
którą zbudował miejski mistrz budow-
lany Klehr z Głubczyc, doszły mnie 
tak wspaniałe zapachy przygotowy-
wanego obiadu, że tym razem otwo-
rzyłem usta nie tylko ze zdumienia. 
Kuchnia znajdowała się na dwóch, 
połączonych windą, kondygnacjach. 
W górnym, ogromnym pomieszaniu 
kończono potrawy i rozdzielano je na 
porcje, natomiast w dolnym pomiesz-
czeniu w potężnych kotłach paro-
wych, elektrycznych piecach i piekar-
nikach były one przygotowywane. 
Centralna kuchnia była również połą-
czona  przesuwającą się taśmą ze spi-
żarniami a małe pojazdy, podobne do 
tych wożących na peronach kolejo-
wych bagaże, transportowały gotowe 
porcje żywnościowe do poszczegól-
nych budynków. 

 Wszystko, co zobaczyłem, wpra-
wiało w zachwyt, ale najbardziej fa-
scynujący był widok c h o r y c h, któ-
rzy we wszystkich odwiedzanych 
przez nas miejscach: warsztatach, 
ogrodach i na polach, o ile ich stan 
zdrowia na to pozwalał, włączani byli 
do prac i czynili to z prawdziwą rado-
ścią. W ten sposób mieli możliwość 
działania dla wspólnego dobra i zmi-
nimalizowania własnych cierpień,  
a także dzięki temu mogło funkcjono-
wać to olbrzymie dzieło. Jak inaczej  
6 lekarzy, 30 pielęgniarzy, ponad 100 
sióstr zakonnych i około 60 pielęgnia-
rek pomocniczych i salowych byłoby 
w stanie wykonać ogrom pracy nie-
zbędny do funkcjonowania Zakładu? 
Przecież właśnie chorzy psychicznie 
potrzebują szczególnej, nieograniczo-
nej pomocy, której nie wymagają cho-
rzy fizycznie. Nie chodziło tylko o to, 
aby tych najbiedniejszych z biednych 
odizolować od społeczeństwa, zapew-
nić warunki do życia i czymś zająć, 
ale również o to, aby podejmować cią-
głe, pełne wrażliwości staranie o ich 
wyleczenie w możliwie najszerszym 
tego słowa znaczeniu.(…) dla gościa  
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Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia  
31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących 
za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia  31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc paździer-
nik następuje do dnia 30 listopada. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą 
przyjmowane od dnia 1 września. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z  kompletem dokumentów do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości 
dochodów członków rodziny.   

Przypominamy również osobom, których dzieci uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych o dostarcze-
niu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2016 r. zaświadczeń lub oświadczeń, potwierdza-
jących uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017. Brak złożenia 
powyższych dokumentów skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatków  
z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.  

z zewnątrz [było to wszystko] zaska-
kujące. Szczególnie, gdy dowiedział 
się, że twórcą zakładu nie jest specja-
lista w zakresie medycyny, ale prosty 
wikary i proboszcz, który oprócz swo-
ich normalnych zajęć duszpasterskich 
i obowiązków posła do Reichstagu  
i biskupiego komisarza mającego pod 
swą pieczą ponad 130 000 dusz, jest 
teraz wikariuszem generalnym opie-
kującym się 735 000 wiernych katoli-
ków.  

 Podążaliśmy w kierunku kościoła. 
Ale nie, to nie był zwyczajny kościół. 
Była to potężna, olbrzymia bazylika, 
nasycona jasnym światłem; była to 
przestrzeń, w której miało się możli-
wość patrzenia z każdego zakątka na 
miejsce ofiarne - ołtarz. Rozciągnięta 
absyda i część powierzchni ścian była 
wykonana przez brata Notkera Becke-
ra w stylu typowym dla opactwa be-
nedyktyńskiego Maria Laach, a jej 
ukoronowaniem było przedstawienie  
św. Rodziny z Nazaretu. Bazylika sta-
nowiła urzeczywistnienie, nadanie re-
alnego kształtu najgłębszym ideom 
Prałata. On nie chciał budować zakła-
du jako instytucji, lecz chciał, żeby 

najbardziej pokrzywdzeni zostali włą-
czeni w troskliwą, rodzinną społecz-
ność, w której źródło siły i serdeczno-
ści stanowiłby, jak w Nazarecie, sam 
Chrystus.  

 Moją uwagę przykuły szczególnie 
pełne artyzmu kute kraty zdobiące 
wejścia do dwóch bocznych kaplic po 
prawej i lewej stronie absydy oraz po-
tężna, wieloskrzydłowa krata zamyka-
jąca pod chórem wolną przestrzeń ko-
ścioła. „To dzieło profesora Uttinge-
ra” - wyjaśniał mi mój przewodnik- 
„znanego szwajcarskiego artysty”.  
Te wielkie kraty to najwybitniejsze, 
mistrzowskie dzieła nowoczesnej 
sztuki kowalskiej.(…) Budynek ko-
ścioła i przylegający do niego nowy 
dom dla sióstr są dziełem miejskiego 
mistrza budowlanego z Głubczyc  
K l e h r a, który pracował, oczywi-
ście, zgodnie ze wskazaniami Prałata.  

Moje wyobrażenie o funkcjonowa-
n iu  Zak ładu  P ie lęgnacyjno -
Leczniczego musiało być jeszcze we 
mnie głęboko zakorzenione, bo zada-
łem następujące pytanie: „Te kraty, 
mimo ich wielkiego artyzmu, są jed-
nak tu umieszczone dla bezpieczeń-

stwa, nieprawdaż, Panie Dyrektorze?” 
Znów uśmiechał się porozumiewaw-
czo i powiedział, jakby to była naj-
oczywistsza rzecz na świecie: „Te 
kraty jeszcze nigdy nie były zamknię-
te z powodu zagrożenia ze strony na-
szych podopiecznych. Od czasu do 
czasu któryś z chorych wymaga po-
mocy, ale wtedy zawsze na miejscu 
jest pewna ilość sióstr lub pielęgnia-
rek, które krzyczącego lub mającego 
drgawki, wyprowadzą. Najciężej cho-
rzy nie są oczywiście nigdy obecni na 
wspólnych nabożeństwach. Inni nato-
miast spokojnie siedzą na swoich 
miejscach, cieszą się pięknem muzyki 
i nabożeństw, a niektórzy włączają się 
do wspólnego śpiewu i modlitwy, 
choć nieraz zdarzy się jakaś fałszywa 
nuta. Z naszego doświadczenia wyni-
ka, że takie wspólne nabożeństwa 
działają wprost leczniczo na pacjen-
tów, nieraz bardziej niż koncert lub 
inscenizacja teatralna w pięknej hali, 
którą widzieliśmy.  

Ale najwyższy czas, aby pójść na 
obiad. Prałat lubi punktualność.” 

Wyboru fragmentu książki dokonała 
Urszula Sipel-Wiecha 
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OBWIESZCZENIE  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami  (t.j. z 2015 r. Dz. U.   Poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących wła-

sność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

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. od 04.08.2016 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.08.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.  

STYPENDIA SZKOLNE  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE  
MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY BRANICE,  

UL. SŁOWACKIEGO 3, II PIĘTRO 
W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZE ŚNIA 2016. 

Kryteria, które muszą spełniać osoby ubiegające się o stypendium: 
− zamieszkanie na terenie Gminy Branice, 
− kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o sty-

pendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł. netto/osobę w rodzinie. 

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 
termin złożenia wniosku. 
Stypendium szkolne nie przysługuje: 
− uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymy-

wanych stypendiów nie przekracza 2 360,00 zł. rocznie, 
− uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, 
− uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Branice. 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE WYSTAWIONE NA RODZICA LUB PEŁNO-
LETNIE DZIECKO, NA KTÓRE PRZYZNAWANE JEST STYPENDIUM ZA: 
- zakup podręczników – od lipca 2016, 
- zakup pozostałych materiałów szkolnych od lipca 2016 – wg katalogu wydatków kwalifikowalnych, 
- abonament internetowy – od września 2016 do czerwca 2017. 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 77/486-82-50  
wew. 14 lub osobiście w Urzędzie Gminy Branice, II piętro, pokój nr 28. 

 lp 

Oznaczenie 
(nr dział-

ki / 
arkusz ma-

py) 

Nr KW  
i 

położenie 
Pow. 
 (ha) 

Przeznaczenie w planie (P)/
studium (S) opis cena uwagi 

1 132/28 
132/40 
132/41 

OP1G-
00034977/3 
  
Branice,  
ul. Szpitalna 
(nieruchomo
ść zlokalizo-
wana na te-
renie szpita-
la) 

0.3211 
ha 

(P) przeznaczenie podstawo-
we: zabudowa usługowa pu-
bliczna z zakresu ochrony 
zdrowia i opieki społecznej 
przeznaczenie uzupełniające: 
zabudowa usługowa, funkcja 
mieszkaniowa z przeznacze-
niem podst., istniejąca zabu-
dowa mieszkaniowa, obiekty 
techniczne w tym gospodar-
cze. 

Działki zabudowane  
w przeważającej części bu-
dynkiem wieloużytkowym 
nadającym się do rozbiórki 
i boksami garażowymi, 
dojście i dojazd przez 
utwardzoną drogę we-
wnętrzną. Działka płaska, 
kształt korzystny Uzbrojo-
ne w energie elektryczną, 
kanalizację i wodociąg. 

60 000,00 
netto + VAT         
wg stawki 
obowiązują-
cej na dzień 
sprzedaży 

Przetarg ustny nieograni-
czony 

2 207/3 OP1G/-
G/00030563
/0 
  
Jędrychowi-
ce 

0,9049 
ha 

(S) rolnicza przestrzeń pro-
dukcyjna. 

Grunt rolny RIIIa 0,7007 
ha 
pastwisko PsII 0,2780 ha 
Dojazd do działki drogą 
gruntową, niweleta lekko 
pochyła. 

53 615,00 
brutto 

Przetarg ustny nieograni-
czony 

UWAGA  
Nieruchomość znajduje 
się w strefie ochronnej 
ujęcia wody. 
 Na przedmiotowej 
działce zabronione jest 
m.in. wprowadzanie do 
ziemi jakichkolwiek 
ścieków w tym gnojówki 
i gnojowicy 
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OBWIESZCZENIE  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących 

własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu: 

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. od 04.08.2016 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 25.08..2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Infor-
mator Branicki.  

lp 

Ozna-
czenie 

(nr 
dział-
ki )  

Nr KW  
Pow. 
 (ha/ 
m2) 

położe-
nie 

Przeznaczenie w 
planie (P) /studium 

(S) 
opis Cena w złotych uwagi 

1 764/2 23260 1,1900 
ha 

Brani-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt orny 
RIIIa - 0,5300 
RIIIb – 0,6600 

800,00 zł brutto 
  

Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

2 281/2 31195 0,1200 
ha 

Brani-
ce 

(P) teren dla mo-
dernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 
27-220, polegają-
cy na budowie no-
wego odcinka 

Działka budowla-
na użytkowana 
rolniczo 

48,00 zł + VAT 
wg stawki obo-
wiązującej na 
dzień dzierżawy 

Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

3 556/1 
OP1-
G/0002
3893/0 

0,5700 
ha 

Blisz-
czyce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt orny  RIIIa 
228,00 brutto 
  

Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

4 252 
OP1-
G/0002
7347/6 

1,2700 
ha 

Dzierz
kowice 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Bz- tereny sportu 
i rekreacji użytko-
wane rolniczo 

508,00 zł brutto 
Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

5 179 
OP1-
G/0002
8528/6 

0,1600 
ha 

Posuci-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt rolny 
RII 0,0800 ha 
i rów nie będący 
przedmiotem 
dzierżawy 

32,00 zł brutto 
Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

6 198 
OP1-
G/0002
7347/6 

0,2089 
ha 

Posuci-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Grunt orny  RV 37,60 zł brutto 
Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

7 209 
OP1-
G/0002
7347/6 

0,3687 
ha 

Posuci-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Pastwisko 
Ps II- 0,1256 ha 
Bp – 0,2431 ha 

73,74 zł brutto 
Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 

8 211 
OP1-
G/0002
7347/6 

0,3106 
ha 

Posuci-
ce 

(S) rolnicza prze-
strzeń produkcyjna 

Pastwisko 
Ps II- 0,2269 ha 
Bp – 0,0837 ha 

62,12 zł brutto 
Czynsz roczny 
płatny do 30 paź-
dziernika 
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W lipcu 2016r. 

Urodzili się 
1. Sęga Kuba - Wiechowice. 

2. Pytel Jan - Lewice. 

3. Onyszkiewicz Tymoteusz - Wło-
dzienin-Kolonia. 

4. Link Martyna - Wiechowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
 małżeński 

1. Rafał Kleniewski (Dzbańce-Osiedle) 
– Aleksandra Leszczyńska. 

2. Marcin Staszczyszyn (Wysoka)  
– Aleksandra Anioł. 

3. Jakub Szlachciak (Branice)  
– Marta Lipowska. 

4. Malwina Sarota (Włodzienin-
Kolonia) – Przemysław Turski. 

5. Krzysztof Tuszyński (Branice)  
– Joanna Fornal. 

Wielu szczęśliwych  
                   wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Leonhardt Krzysztof - lat 54, Brani-

ce. 

2. Czabaj Mieczysław - lat 73, Branice. 

3. Tracz Edward - lat 64, Jędrychowice 

4. Herbut Janina - lat 91, Włodzienin. 

5. Krupa Stanisław - lat 75, Jakubowi-
ce. 

Cześć Ich pamięci ! 

Statystyka demograficzna 

W naszej gminie  
jest 6649 mieszkańców,  

w tym 3405 kobiet. 

W lipcu 2015 r.  
było nas 6736 osób. 

SZANOWNI MIESZKA ŃCY. 
ŚIEĆ KANALIZACYJNA  

TO NIE ŚMIETNIK !!!  
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komu-

nalnej w Branicach po raz kolejny zwraca się do Was  
z apelem o niewrzucanie do kanalizacji sanitarnej odpa-
dów stałych takich jak tekstylia (szmaty, mopy, ściereczki), 
artykułów higieny intymnej i kosmetycznej (waciki,  
chusteczki nasączone!!!!!!, patyczki do uszu), piasku,  
popiołu oraz odpadów nie mieszających się z wodą  
- lakierów, farb, substancji żrących i toksycznych, olejów, 
odpadów i ścieków z hodowli zwierząt.  

Wrzucane odpady nie tylko zmniejszają przepustowość 
przewodów kanalizacyjnych, ale są główną przyczyną 
awarii pomp co powoduje wzrost kosztów eksploatacji,  
a te z kolei mają wpływ na cenę  za odbiór i oczyszczanie 
ścieków, które Wy Mieszkańcy możecie zmniejszyć po-
przez umiejętne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych. 

Kierownik SZBGK 
Przykłady zanieczyszczeń znajdujących 
się w sieci kanalizacyjnej. 


