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Biesiada Pokolenia 60+
W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednim, odbyły się aż
dwie Biesiady Złotego Pokolenia, na co wpłynęła duża liczba
osób chętnych do udziału w imprezie. Cieszy nas bardzo, że nie
spada zainteresowanie Biesiadą, mimo że to już piąta edycja
i w tym roku, tak jak w poprzednim w Biesiadzie udział wzięło
ok. 180 osób.
2 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie odbyła
się V Biesiada 60+, na której bawiło się ok. 80 osób.

Biesiadników zabawiał, tak jak w poprzednim roku Mateusz
Kudzia z Zespołem FORTE, który bardzo oszczędnie gospodarował przerwami, więc uczestnicy prawie nie schodzili z parkietu. Odwiedziła ich nawet Myszka Miki zwabiona skocznymi
rytmami.
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15 lutego 2020 r. w WDK w Branicach odbyła się druga
z tegorocznych V Biesiad 60+, na której bawiło się ok. 100
osób, a oprawę muzyczną zapewniał tym razem DJ Tom.
Tańcom, śpiewom i zabawie na obu Biesiadach 60+ nie było
końca.

Osoby, które były pierwszy raz i wahały się, czy powinny się
zgłaszać, bo zdrowie nie pozwala im za bardzo tańcować, także
były zadowolone – miały okazję porozmawiać ze znajomymi,
których czasem już długo nie widzieli, wspólnie pośpiewać… .
Stanowczo należy stwierdzić, że osoby biorące udział w imprezie potrafią się bawić, a kondycji i znajomości piosenek to
„Seniorom 60+” większość z nas może pozazdrościć.
Pracownicy UG Branice są otwarci na wszelkie propozycje
i chętnie skorzystają z doświadczenia oraz wiedzy mieszkańców
gminy 60+ przy konstruowaniu szerszej oferty dla Naszych Aktywnych Seniorów.
Propozycje wszelkich działań kulturalnych czy sportowych
(nie tylko dla seniorów), których potrzebę organizacji Państwo
widzicie w Gminie Branice, można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach lub w pok. nr 16 albo
e-mailowo na adres: beata.nowak@branice.pl.
Redakcja
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Turniej juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice
rok, a niektórzy zawodnicy mogą jeszcze nawet przez 4 lata brać
udział w kolejnych turniejach! Przykładem takich postępów jest
tegoroczny skład zwycięskiej drużyny FC Łapanka, która
w prawie identycznym składzie wygrała w ubiegłym roku jako
Chłopaki do wzięcia, a w dwóch poprzednich latach uplasowała
się na III miejscu (w 2017 pod nazwą: FC Rock Stars). Najmłodsi zawodnicy tegorocznego turnieju z teamu Flety Melepety, mimo, że w większości są 3-4 lata młodsi od starszych kolegów, odważnie wzięli udział w Turnieju, gdzie nie oddali łatwo
skóry i po zaciętej walce udało im się zająć miejsce na podium.

15 lutego 2020 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w
Branicach odbył się Turniej w Piłce Halowej Juniorów o Puchar
Wójta Gminy Branice (rocznik 2001 i młodsi).
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał jego organizator, pan
Edward Czyszczoń który powitał również zawodników, trenerów sędziów i zgromadzonych widzów.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Juniorów o Puchar Wójta Gminy Branice w roku 2020:
I miejsce - FC Łapanka w składzie: Łukasz Kaźmierczyk, Bartłomiej Badower, Jakub Misurka, Kamil Żywina, Filip Wołoszczuk, Bartosz Chwierut i Adam Smoliniec. Opiekunowie drużyny: Rafał Rusin, Krystian Mruszczok.
Chwilę później rozpoczęły się rozgrywki. Turniej rozgrywano
systemem każdy z każdym, a o końcowym sukcesie decydowała
suma punktów uzyskanych we wszystkich meczach.
Wszystkie drużyny wznosiły się na szczyty swoich umiejętności. Piłkarzom nie brakowało zaangażowania i ambicji. Zawodnicy popisywali świetnymi podaniami, dryblingami i skutecznymi strzałami na bramkę, a bramkarze efektownymi paradami.
W ferworze walki zdarzały się również faule, i niegroźne na
szczęście drobne kontuzje

Już trzeci rok z rzędu jest ogromna rozbieżność wiekowa zawodników - najstarsi zawodnicy byli z rocznika 2001, a najmłodsi z 2005 roku. Większość zawodników za rok znów ma
szansę się wykazać i pokazać, jakie postępy zrobili przez ten
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II miejsce – Monsterek Team w składzie: Sebastian Pawlisz,
Piotr Furman, Miłosz Walecki, Krystian Poleszczuk, Krzysztof
Żywina, Jakub Korszyłowski i Tomasz Herbut. Opiekun drużyny: Grzegorz Wiczkowski.

Królem strzelców został Bartłomiej Badower (FC Łapanka),
Najlepszy bramkarz to Krzysztof Żywina (Monsterek Team),
Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP został Filip Wołoszczuk (FC Łapanka).
III miejsce – Flety Melepety w składzie: Tomasz Astukiewicz,
Maciej Rzeszutek, Olaf Zogata, Igor Bedryj, Maciej Probosz,
Szymon Heba i Robin Pieszak. Opiekun drużyny: Daniel Kijewski.

Gratulujemy zwycięzcom! W imieniu Wójta Gminy Branice
dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz opiekunom
drużyn. Dziękujemy również osobom, które zajmowały się organizacją turnieju: sędziemu Arturowi Komarnickiemu, obsłudze
technicznej – Tomaszowi Modzelewskiemu z najmłodszym pomocnikiem w historii turnieju – Ksawerym Suzańskim, za opiekę medyczną – Magdalenie Koziura oraz Paniom: Eli Herbut
i Bernadce Jagielnickiej za przygotowanie poczęstunku dla zawodników! Największe podziękowania należą się Panu Edwardowi Czyszczoniowi, który był pomysłodawcą organizacji tego
turnieju i głównym organizatorem.

IV miejsce – Podopieczni Macieja w składzie: Kamil Bojnicki,
Bartosz Kupnicki, Michał Redel, Kacper Grządziel, Kamil Atlachowicz, Robert Mikos, Adrian Heba, Patryk Marcinek i
Krzysztof Janda. Opiekun drużyny: Maciej Churas.

Redakcja
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Piękny jubileusz Branickich Mażoretek
20 stycznia 2020 roku sesja Rady Gminy Branice miała niecodzienne rozpoczęcie. Zaproszone zostały na nią Branickie Mażoretki „Kaprys”, które uhonorowano listami gratulacyjnymi
oraz pamiątkowymi pucharami za szczególne osiągnięcia międzynarodowe w 2019 roku i promocję Gminy Branice w kraju
i za granicą.

Szpak i Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej, które prowadzą od lat
zespół do kolejnych sukcesów.

Niespodziankę przygotowały również Mażoretki.
W swoich wystąpieniach, Wójt Gminy Branice Sebastian Baca
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Dyląg, serdecznie
pogratulowali zespołowi dotychczasowych osiągnięć, oraz podziękowali za zaangażowanie i konsekwencję w dążeniu do
osiągania doskonałości w pracy z dziewczętami paniom Lidii

W podziękowaniu władzom Gminy Branice za wszelkie
wsparcie, oraz wspaniały mural którym władze gminy uczciły
rocznicę dwudziestolecia istnienia zespołu, Stowarzyszenie Branickie Mażoretki „Kaprys’ przygotowało wielki jubileuszowy
tort dla wszystkich przybyłych na sesję.
Redakcja
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73 rocznica śmierci biskupa Józefa Marcina Nathana
31 stycznia w Kościele p.w. Świętej
Rodziny w Branicach biskup ordynariusz
Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja odprawił uroczystą Mszę św. w 73. rocznicę
śmierci założyciela „Miasteczka miłosierdzia”, biskupa Józefa Marcina Nathana.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Branice Sebastian Baca wraz z małżonką, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach Krzysztof Nazimek, Pani Krystyna
Sobota - zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i główna księgowa szpitala,
księża Dekanatu Branickiego, siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, przedstawiciele Stowarzyszenia Caritas Chrysti, mieszkańcy naszej gminy
oraz pensjonariusze i pracownicy szpitala. Wszyscy modlili się o szybkie wyniesienie na ołtarze biskupa Nathana, którego proces beatyfikacyjny na poziomie
diecezjalnym już trwa.
Ogromnie cieszy, że wiedza o działalności twórcy branickiego Miasteczka
Miłosierdzia jest coraz większa. Kwerendy archiwów znajdujących się w Polsce,
Czechach i Niemczech umożliwiają wypełnianie kolejnych „białych plam”
z historii jego życia, w tym również okoliczności przymusowego wysiedlenia
z Polski oraz śmierci. Wielu cennych
informacji dotyczących tych niezwykle
tragicznych wydarzeń dostarcza Kronika
Kongregacji Sióstr Bożej Miłości w Opawie.
Z zamieszczonej tam relacji dowiedzieć
się możemy, że 21.12.1947 r. siostra
przełożona tego klasztoru została telefonicznie wezwana, aby odebrała biskupa
Nathana z posterunku granicznego Urzędu Celnego Opava-Kateřinky, gdzie przewieziony został z Branic. Mimo ogromnego zaskoczenia, siostra zaczęła czynić
pospieszne starania o zorganizowanie
jakiegoś transportu. Nim jednak udało jej
się to zrobić, przed budynkiem klasztoru

zatrzymał się samochód na polskich rejestracjach. Wysiadł z niego biskup
w eskorcie polskich i czeskich urzędników, którzy wystawili tylko jego walizkę
i szybko odjechali. Siostra pobiegła, aby
powitać Nathana, a on przed furtą pokornie poprosił ją
o przyjęcie. Gdy
siostra zapewniła
biskupa, że spełnia
tylko swą powinność, on odparł
drżącym głosem:
„O nie, nie musiała
mnie siostra przyjąć”.
Biskup Józef Marcin Nathan został
wysiedlony przez
polskich urzędników z Zakładu, którego budowie i prowadzeniu poświęcił
całe swe życie. Siostry, do których biskup
przybył jako przymusowo wysiedlony,
współodczuwały bezmiar niesprawiedliwości, który dokonuje się na ich oczach.
Nathan otrzymał jednorazową przepustkę
czechosłowacko-polskiego punktu granicznego nr 6, na której celne urzędy potwierdziły przekroczenie granicy. Była to
przepustka w jedną stronę, bez prawa
powrotu.
Na przepustce znajdowały się następujące dane:
Imię i nazwisko: Ks. biskup Jozef Nathan
Zatrudnienie: sufragan
Miejsce i data urodzenia: Tłustomosty,
11.11.1867
Obywatelstwo: niemieckie
Miejsce pobytu: Branice-Zakład N.M.P.
Cel przekroczenia granice: wysiedlenie
Miejsce przekroczenia granicy: Pilszcz
Przepustka ważna do: 21 grudnia 1946
Ks, biskup miał przy sobie również
dokument z dn. 2 sierpnia 1946 r. dający
mu prawo pobytu w Branicach. Według
tego dokumentu miał obywatelstwo morawskie. To pokazuje, jak nieuczciwie
ówczesne władze komunistyczne postępowały z biskupem, zmieniały zdanie lub
świadomie oszukiwały, dając mu nadzieję
na pozostanie w Branicach, a następnie
wysiedlając go.
Zastanawia również fakt, że istnieją
zasadnicze różnice w opisach tych wydarzeń zawartych w Kronice Zgromadzenia
Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach
i Kronice Kongregacji Sióstr Córek Bożej
Miłości w Opawie. Według tej pierwszej
relacji biskup Nathan został z Branic
przewieziony na przejście graniczne
7

Wiechowice-Vávrovice, gdzie kilka godzin czekał, aby odebrali go urzędnicy
z Czechosłowacji. Trudno jednoznacznie
stwierdzić, czy wywożący biskupa z Branic funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa świadomie wprowadzili w błąd siostry, na które przejście go zabierają, czy
może decyzja o zabraniu go do Pilszcza,
a następnie odwiezieniu do Opawy podjęta została „na gorąco”. Wpływ na nią
mogły mieć złe warunki atmosferyczne,
silny mróz, a także zły stan zdrowia
osiemdziesięcioletniego Nathana, który
wyjeżdżając z Branic był już chory i miał
wysoką gorączkę.
Biskup umieszczony został w Opavie
w Klasztorze Sióstr Córek Bożej Miłości.
Przydzielone mu zostały pokoje jego osobistego sekretarza, msgra Rudolfa Gaideczki, który już wcześniej tu zamieszkał po tym, jak został wysiedlony z Branic. Monsignore przebywał w tym czasie
w Neplachovicach, więc poinformowano
go bezzwłocznie o przybyciu biskupa.
Następnego dnia siostra przełożona poinformowała o przybyciu biskupa również
właściwe urzędy. Dowiedziała się, że na
podstawie telegraficznych ustaleń Nathan
ma w Czechosłowacji status „gościa państwowego” i jako taki otrzymuje przydział kartek żywnościowych i ubrań identyczny jak obywatele Czechosłowacji.
W Kronice znajdują się szczegółowe
informacje o pobycie biskupa w klasztorze Sióstr Bożej Miłości: „Codziennie
odprawiał w kaplicy Mszę św. Dla każdego miał dobre słowo. Również dzieciom
przebywających w klasztorze zawsze się
ukłonił, uśmiechał się do nich, przytulił
je. Mimo swych osiemdziesięciu lat uczył
się języka czeskiego. Wychodził z radcą
Gröplem na krótkie przechadzki. Był
bardzo skrupulatny i dokładny. Jeśli radca o umówionym czasie nie przybył, biskup chodził na przechadzki sam”.
Niestety, ten krótki czas spokoju w życiu biskupa szybko się skończył. Po
przejściach związanych z wysiedleniem
i przewozem na mrozie rozwinęła się
choroba i wróciła gorączka. Doktor Jaromir Kalus odwiedzał go dwa razy dziennie, ale mimo udzielanej pomocy stan
zdrowia biskupa stale się pogarszał.
21 stycznia 1947 r. Nathan po raz ostatni sprawował Mszę św. Asystował mu
radca Gröpl. Podczas podniesienia biskup
źle się poczuł i musiał usiąść. Był bardzo
słaby, ale dokończył celebrację. Do chorego wezwano ordynatora Palyza, który
zalecił natychmiastową hospitalizację.
22 stycznia karetką odwieziono biskupa
do szpitala, gdzie wykonano badania
rentgenowskie i umieszczono go na od-
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dziale „K”. Przy łóżku biskupa Msgr.
Gaideczka lub kapelan sióstr franciszkanek odprawiali Mszę św. Monsignore
odmawiał również z chorym biskupem
brewiarz. Codziennie kilka godzin przy
łóżku chorego czuwała siostra przełożona
Klasztoru Córek Bożej Miłości. Z kroniki
dowiedzieć się możemy wiele o charakterze biskupa: „Bardzo lubił porządek wokół siebie. Za wszystko, nawet za najmniejszą troskę i pomoc był wdzięczny.
Miejscowi księża chętnie go odwiedzali.
Był ich duchowym doradcą, zapominając
o swym bólu (…). Właśnie w cierpieniu
najpełniej ujawniła się jego duchowa
wielkość i miłość do Boga. Bezpośredniość i wielebna postawa [biskupa] wzbudzały szacunek. Nigdy z jego ust nie padło ani jedno cierpkie słowo o tych, którzy go skrzywdzili”. Wspominając przeżycia związane z wysiedleniem, powiedział: „Niczego nie ustrzegłem. Jestem
jak Hiob. Ale Bóg dał, Bóg wziął. Niech
Jego imię będzie błogosławione”.
29.01. 1947 r. opiekująca się nim siostra Asumta Štefková uprzedziła, że stan
biskupa znacznie się pogorszył i nalegała,
by Monsignore udzielił mu ostatniego
namaszczenia. Poinformowała również
siostrę przełożoną o stanie chorego. Ta
postanowiła, że Nathan przewieziony
zostanie ze szpitala do klasztoru.
W drzwiach do Marianium biskup wypowiedział słowa: „Tak przemija wszelka
sława świata”. Kiedy leżał w łóżku powtarzał: „Deo gratias! W domu, to jednak
w domu”. Następnego dnia między godziną 13.00-tą a 14.00-tą biskup poprosił,
aby siostry posadziły go na krześle. Gdy
mu odmówiły, zwrócił się do swego sekretarza: „Monsignore, proszę im ka-

zać!”. Wszyscy pospieszyli, aby spełnić
prośbę, bo z racji jego postury, wymagało
to sporo wysiłku. Gdy jednak posadzono
go na krześle, sam zorientował się, że nie
jest w stanie siedzieć i szybko przeniesiono go z powrotem do łóżka.
Około 21.30 widać już było, że zbliża
się koniec. Siostra przełożona z pielęgniarką, która pełniła nocny dyżur, zawołały Monsignora Gaideczkę, który przebywał w pokoju obok. Siostry
i miejscowi księża zgromadzili się przy
łóżku konającego i modlili się. Chory
z pełną świadomością odmawiał razem
z nimi różaniec i kolejne modlitwy. Następnie Monsignore poprosił biskupa
o błogosławieństwo, pomógł mu podnieść
rękę, bo Nathan sam nie był już w stanie
tego zrobić. „O 22.30 spokojnie, bez ciężkiej agonii oddał swą duszę Temu, który
najsprawiedliwiej odpłaca” – zanotowano
w kronice.
Następnego dnia ciało biskupa zostało
wystawione w żałobnie udekorowanej
sali modlitw obok ołtarza Marianum.
Pogrzeb odbył się we wtorek 4 lutego.
O godzinie 9.30 rozpoczęły się godzinki
za zmarłego. Pontyfikalne Requiem

z absolucją odprawił biskup Stanislav
Zela z Ołomuńca w asyście księży minorytów. W obrzędach pogrzebowych
udział wzięli również: kanonik Vojtĕch
Tinz, prałaci Karlik i Onderka, kanonik
Vrchovecky, około 130 księży, 10 kleryków ze swym ojcem duchownym, licznie
siostry zakonne ze wszystkich opawskich
zgromadzeń i rzesza wiernych. Metalowa
trumna z przeszklonym otworem w pokrywie, w której złożono doczesne
szczątki biskupa, umieszczona została
tymczasowo w grobowcu na opawskim
cmentarzu, skąd miała być przewieziona
do miejsca, w którym chciał być pochowany.
W rzeczywistości biskup nigdy nie został złożony w Mauzoleum w Branicach,
które kazał dla siebie wybudować.
Powrócił do swych ukochanych Branice
dopiero w roku 2014 i spoczywa w Kościele św. Rodziny.
Urszula Sipel-Wiecha

Podróż do Izraela
W 2017 roku na łamach Informatora
Branickiego zamieściłem artykuł opisujący pobyt w Branicach 18 osobowej grupy
z Izraela. Dla przypomnienia, powodem
ich przyjazdu do Branic było zobaczenie
szpitala, w którym przebywała od 1925
roku do 1940 roku Elia Gillis. Była ona
Żydówką blisko związaną więzami rodzinnymi z członkami wzmiankowanej
grupy. W 1940 roku została wywieziona
z 33 Żydami przebywającymi w szpitalu
psychiatrycznym w Branicach do miejsca
koncentracji chorych psychicznie Żydów
z terenu Śląska do Lubiąża koło Wrocławia. Następnie jak pozostali chorzy psychicznie Żydzi została w ramach akcji T4
uśmiercona w obozie koncentracyjnym.
Przekazane przeze mnie informacje na jej
temat uzupełniły ich wiedzę na temat
bliskiej im osoby. Od tego czasu utrzymywałem z nimi kontakt e-mailowy. Jesienią ubiegłego roku otrzymałem zapro-

szenie do udziału w Maratonie w Tyberiadzie, który miał się odbyć 3 stycznia
2020 roku. Po załatwieniu formalności
związanych z wyjazdem do Izraela, poinformowałem rodzinę Giilis o moim pobycie w tym kraju w końcówce 2019 roku
i początkiem 2020 roku. Razem z żoną
i znajomymi mieliśmy zamówione zakwaterowanie w Akke – ostatniej twierdzy Krzyżowców. W odpowiedzi otrzymałem od nich bardzo serdeczne zaproszenie na święto Chanuka (8 dniowe
święto, zwane inaczej świętem świateł
upamiętniające ponowne poświęcenie
świątyni Jerozolimskiej w 165 r.p.n.e.).
28 grudnia przysłano do Akki po mnie
i moją żonę taksówkę, która zawiozła nas
do odległej o 120 km miejscowości Peath
Tikva, gdzie w wynajętym lokalu zgromadziła się rodzina Gillis, aby uczcić
ostatni dzień święta Chanuka. Potrakto8

wano nas jako gości honorowych i zostaliśmy przyjęci przez przeszło 70 osobową
rodzinę przybyłą na tę uroczystość z całego Izraela ze szczególną atencją. Dla lepszej naszej wzajemnej komunikacji zaproszono tłumaczkę Panią Adiną Shtoyer
z Yad Vashem z Jerozolimy. Zawodowo
związana ona jest z w/w instytucją kultywującą pamięć o Holokauscie. Jest tam
przewodniczką i tłumaczką na język polski. Jest też przewodniczką grup z Izraela
odwiedzających Polskę. Na początku
spotkania, w centralnym punkcie lokalu
zapalono 8 ramienny świecznik będący
symbolem święta Chanuka. Oficjalne
moje przemówienie, w którym zawarłem
krótką syntezę historii stosunków polskożydowskich w kontekście dziejów ich
rodziny oraz informację, że za klika dni
startuję w Maratonie w Tyberiadzie nagrodzone zostało gromkimi oklaskami.

Informator Branicki
Podziękowanie wygłoszone przez jednego z członków rodziny Gillis utwierdziło
mnie w przekonaniu, że empatia, tolerancja i poszanowanie innych są wartościami
niwelującymi wszystkie nasze stereotypy
kształtowane przez lata medialnego przekazu, sterowaną historię, czy też politykę.

Rozmowa przy stole z Panią Adiną Shtoyer z Yad Vashem była bardzo interesująca, wprowadzająca nas w nieznane
nam obszary obyczajów i ciekawostek
współczesnego Izraela oraz także pozwoliła nam poznać niektóre aspekty Holokaustu. Z jej strony padła nawet wobec
mnie propozycja szerszego opracowania
historii eutanazji psychicznie chorych
Żydów w ramach akcji T4 na Śląsku
z ewentualną prezentacja tych materiałóww Yad Vashem.
Spotkała nas jeszcze jedna miła niespodzianka. Poproszono nas o zapalenie
głównej świecy na wieloramiennym
świeczniku ustawionym z okazji 50 urodzin jednej z uczestniczek spotkania. Był
to dla nas zaszczyt. Dołączyliśmy do życzeń dla solenizantki i polskim zwyczajem zaśpiewaliśmy jej 100 lat. Rodzina
Gillis dołączyła do naszego śpiewu rytmicznie klaskając w dłonie. Nocowaliśmy u jednej z członkiń rodziny, gdzie
poznaliśmy bliższe szczegóły dziejów jej
rodu. Była to interesująca lekcja historii.
Jedna z najstarszych żyjących osób z tej
rodziny, obecna na spotkaniu 95 letnia
prof. Miriam Gillis-Carlebach jest uznanym naukowcem w Izraelu. Jest autorką
wielu publikacji wielojęzycznych z historii Holokaustu. Otrzymała wiele nagród
za swoją działalność w Izraelu i Niemczech. Jej mężem był syn Elii Gillis, która przebywała w szpitalu w Branicach. Jej
ojcem był prof. Joseph Carlebach naczelny rabin Hamburga, Altony i Lubeki.
Pochodził ze znanej rodziny rabinicznej
w Niemczech. Jego bracia byli rabinami
w Koloni, Lipsku, Wiedniu i Nowym
Jorku. Był profesorem matematyki i przyrody. Sławę przyniosła mu książka wydana w 1912 roku o teorii względności Ein-

steina. Był również autorem wielu innych
publikacji naukowych. Jeden z jego bliskich był mężem córki Zygmunta Freuda
Sophii, która zmarła w Hamburgu w czasie trwania epidemii grypy hiszpanki
w 1920 roku. W 1942 roku został z żoną
i 4 dzieci deportowany do Rygi, gdzie
zostali 26 marca
rozstrzelani przez
nazistów w lesie
biernackim. Jego
córka wspomniana
prof. Miriam Gillis Carlebach w 1938
roku została wysłana
przez rodziców do
Kibucu w Palestynie
i tym samym uniknęła tragicznego
losu swoich bliskich.
Jednego z synów,
Juliusa
wysłano
przed wojną do Anglii. Był rabinem
i profesorem socjologii i historii na uniwersytecie w Bristolu. W uznaniu zasług
prof. Carlebacha jego imieniem nazwano
jeden z placów w Hamburgu. Przez Uniwersytet w Hamburgu przyznawana jest
nagroda jego imieniem za studia żydowskie. W Izraelu istnieje Instytut na uniwersytecie nazwany jego imieniem.
Z kolei drugi człon rodziny Gillis, to osoby, które przed wojną mieszkały w Bytomiu i Poznaniu. Trudnili się sprowadzaniem
i dystrybucją szlachetnego drzewa z Ameryki. Mieli udziały
w jednym z portów
niemieckich. Ich willa
Bytomiu oraz kamienica w centrum Poznania
zachowała się w nienaruszonym stanie do
dzisiaj. Można by jeszcze mnożyć interesujące szczegóły historii
rodziny, którą poznaliśmy. Niezaprzeczalnym jest fakt, że stanowili oni intelektualną elitę nacji żydowskiej w Niemczech
XIX i pierwszej polowy XX wieku. Cieszę się, że mogłem dopisać małą cząstkę
ich historii. Z pobytu w Polsce w 2017
roku rodzina Gillis wydała książkę,
w której pobyt w Branicach bogato jest
udokumentowany i urozmaicony zdjęciami z naszej miejscowości. Pobyt w Branicach wspominają bardzo serdecznie
i ciepło. Następny dzień w towarzystwie
dwóch uroczych kobiet z tej rodziny,
spędziliśmy zwiedzając starą część Tel
Aviwu Jafę. Pozostaną nam z tej wycieczki niezapomniane wspomnienia.
Nowy rok 2020 przywitaliśmy wspólnie
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ze znajomymi na plaży w Akke. Kilkudniowy pobyt w Izraelu przeznaczyliśmy
na zwiedzanie Morza Martwego, Masady,
Jerozolimy, Hajfy z pięknymi ogrodami
Bahai oraz Nazaretu.

3 stycznia wystartowałem w maratonie
tyberiadzkim. Trasa wiodła wzdłuż jeziora tyberiadzkiego, znanego z historii
chrześcijaństwa. Dobrze zorganizowany
maraton, w którym brało udział wielu
zawodników z całego świata ukończyłem
po 42 km biegu z satysfakcjonującym
mnie wynikiem 3 godz. 52 min. Wracaliśmy do Polski 5 stycznia. W tym czasie
w Izraelu trwała mobilizacja sił zbrojnych
w związku z wydarzeniami w Iranie.

Wszędzie spotykaliśmy uzbrojonych żołnierzy. O konflikcie i zagrożeniach stabilizacji na Bliskim Wschodzie dowiedzieliśmy się więcej po wylądowaniu we
Wrocławiu. Pobyt w Izraelu z wielowątkowym programem pobytu, dla mnie jako
historyka i mieszkańca Branic był ważny
z uwagi na rodzinę Gillis i powiązanie jej
cząstkowej historii z Branicami. Poznałem bliżej ludzi, których empatia, życzliwość i tolerancja są przeciwieństwem
ksenofobicznych zachowań niektórych
nacji w jakże zglobalizowanym współczesnym świecie.
dr Benedykt Pospiszyl

Informator Branicki

III Gminna Olimpiada Wiedzy o Sporcie
Laureatem Olimpiady został Miłosz Bąkowski (SP Włodzienin), 2. miejsce zajął Grzegorz Małyszek (SP Branice), na trzeciej pozycji ex aequo Martyna Moskała (SP Branice) i Maciej
Rzeszutek (SP Włodzienin).

W Szkole Podstawowej Branice odbyła się III Gminna Olimpiada Wiedzy o Sporcie, której pomysłodawcą i organizatorem
jest Edward Czyszczoń. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół
SP Włodzienin i SP Branice. Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się wszechstronną wiedzą dotyczącą Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, sportu lokalnego, przepisów sportowych oraz rozległej wiedzy w zakresie kultury fizycznej.

Zwycięzcom gratulujemy! Gościem honorowym olimpiady
był pan Kazimierz Suliga - lokalny działacz sportowy, sędzia
piłkarski i były trener drużyn młodzieżowych Orła Branice.
Organizatorzy

36 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice
8 lutego 2020r. we Włodzieninie został rozegrany 36 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice.
Turniej miał na celu nie tylko popularyzację gry w tenisa stołowego, ale przede
wszystkim aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz integrację dorosłych
i młodzieży. Zawody zostały rozegrane
w czterech kategoriach: I Żeńska,
II Juniorów, III Seniorów oraz IV Zrzeszonych w Klubach Tenisa Stołowego.
Wyniki w poszczególnych kategoriach: W kategorii żeńskiej: 1 miejsce
zajęła Wiktoria Olszyna, 2. Dominika
Kojpasz.

W kategorii juniorów: 1 miejsce Kacper Kaźmierczak, 2. Paweł Ślosarczyk,
3. Michał Durda.
W kategorii seniorów: 1 miejsce Lucjan Wilk, 2. Jacek Zarzycki, 3. Kazimierz Ziomko.
Bardzo wysoki poziom prezentowali
zawodnicy zrzeszeni w klubach tenisa

stołowego województwa opolskiego.
1 miejsce zajął Artur Kramarczyk.
2. Grzegorz Sawicki 3. Kacper Kaźmierczak.
Wyżej wymienione nazwiska są bardzo dobrze znane w środowisku tenisa
stołowego. Na szczególne wyróżnienie
zasługują zawodnicy reprezentujący
naszą gminę, którzy umiejętnościami
oraz sportową formą nie odbiegali od
10

zawodowców w tym: Kazimierz Ziomko
oraz Jarosław Herbut. W sumie w zawodach wzięło 32 sportowców, w tym kilku z Republiki Czeskiej, wspaniale dopingowanych przez licznie zebranych
sympatyków tenisa stołowego. Nagrody
w imieniu Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacy wręczyła Pani Sołtys Sandra
Cokot, radny gminy Józef Antoszczyszyn oraz radny powiatu Tadeusz Krupa.
Dla wszystkich uczestników turnieju
czekał dodatkowo gorący poczęstunek w
stołówce szkolnej przygotowany przez
Panią Grażynę Wawrów oraz Panią
Bogusławę Kozakiewicz. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Branicach, dyrektor SP Włodzienin Krzysztof
Kinal, sołtys Sandra Cokot, radny gminy
Branice Józef Antoszczyszyn oraz radny
powiatu głubczyckiego Tadeusz Krupa.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy za pomoc i przeprowadzenie
turnieju. Zapraszamy wszystkich za rok.
Organizatorzy

Informator Branicki

6 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym
Jak co roku, po zakończonych mistrzostwach świata federacji
PDC i w trakcie trwania mistrzostw świata konkurencyjnej federacji BDO (federacje zrzeszające zawodowych darterów),
11 stycznia w Pizzerii Macello w Branicach, odbyły się „6 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Statuetkę Branickiego Towarzystwa Sportowego”.
Patronat nad turniejem po raz trzeci objęło Branickie Towarzystwo Sportowe, które ufundowało nagrody dla wszystkich
uczestników. Formuła gry była taka sama jak w turniejach zawodowych tj. 501 double out, czyli chodzi o to, żeby z ilości
pkt. początkowych - 501 zejść jak najszybciej do zera, ale wyzerować licznik można tylko rzucając w podwójną strefę pkt. na
tarczy.
Do turnieju zgłosiło się 17 zawodników (najwięcej ze wszystkich edycji), którzy rozlosowani zostali na 4 grupy, w których
rozegrano 3 legi (gry). Za wygranie lega w grupie dostawało się
4 pkt, za 2 m-ce - 2 pkt, za 3 m-ce - 1 pkt, 4 m-ce – 0 pkt.
Do fazy pucharowej, awans uzyskały miejsca 1 i 2.

W tegorocznych mistrzostwach padło kilka wysokich rzutów,
a ich autorami byli:
121 i 135 - S. Blicharz
115 - Balicz
120 - Juroszek
111 - Jaskółka
121 - Pączko
131 - P. Blicharz
131 - Pal
Mistrzowie z poprzednich edycji turnieju:
2015 – Bogdan Balicz
2016 – Ryszard Pączko
2017 – Łukasz Kędzierski
2018 – Bogdan Balicz
2019 – Sławomir Blicharz
2020 - Sławomir Blicharz

W finale po raz 3 z rzędu ponownie wystąpił Sławomir Blicharz, a jego przeciwnikiem został debiutant naszego turnieju
Arkadiusz Pal. W tym pojedynku Arek jednak musiał uznać
wyższość broniącego tytułu mistrza ulegając z nim 0 – 2, tym
samym Sławek został 2 raz z rzędu Mistrzem Branic w Darcie.

Jako organizator, chciałem podziękować wszystkim zawodnikom za udział w turnieju, bardzo dobrą atmosferę i zaprosić za
rok na 7 Mistrzostwa Branic w Darcie Elektronicznym o Statuetkę BTS.

W meczu o 3 miejsce spotkali się Ryszard Pączko (mistrz
z 2016 r.) i Bogdan Balicz (2 krotny mistrz z 2015 i 2018 r.), to
spotkanie również tak jak finał zakończył się wynikiem 2 - 0 dla
Bogdana.

Marek Żywina
Branickie Towarzystwo Sportowe

Na tropach historii
Przez Wiśnicz, Bochnię i Pszczynę – taka była trasa wycieczki szkolnej klas ósmych i siódmych.
Od 5 do 6 lutego 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Branicach wzbogacili swoją wiedzę o życiu ludzi zamożnych
w minionych epokach. Obronny zamek magnacki w Starym
Wiśniczu i dawna rezydencja magnacka – zamek w Pszczynie
pomogły wyobrazić sobie jak przebiegało życie ludzi bogatych szlachetnie urodzonych. Kopalnia Soli w Bochni była przykładowym źródłem bogactwa owych możnych.
Wycieczkowicze dowiedzieli się dlaczego sól nazywano kiedyś białym złotem i jakie niebezpieczeństwa czyhały w kopalni
na pracujących tam górników. Dużo emocji wzbudził nocleg
w kopalni i rozegrane tam mecze koszykówki - 250 metrów pod
powierzchnią ziemi. Kopalnia Soli Bochnia jest czynna dla ruchu turystycznego i leczniczego, nieczynna wydobywczo. Zabytkowa kopalnia soli, która prowadziła eksploatację od 1251
do 1990 roku; jest polskim Pomnikiem Historii oraz została
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO).
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Historia, geografia, fizyka, technika i sztuka – te przedmioty
szkolne zostały uzupełnione ciekawym doświadczeniem i obserwacją w czasie szkolnej eskapady. Kierownikiem wycieczki była
pani Alina Szpiech, a opiekunami pani Karolina Świerkosz i pan
Maciej Nowak.
Alina Szpiech

Jasełkowy styczeń we Włodzieninie
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który dostarcza
wszystkim wielu wrażeń i radości. Z tej właśnie okazji przedszkolaki z Włodzienina przygotowały piękny występ jasełkowy,
który uświetnił spotkanie opłatkowe w świetlicy wiejskiej. Na
kolejny swój występ dzieci zaprosiły babcie i dziadków z okazji
ich święta do kościoła parafialnego. Zaproszeni goście nie kryli
swoim wnukom- łez wzruszenia.

23 stycznia w naszym przedszkolu pojawili się bohaterowie
różnych bajek. W kolorowych salach, w rytmie samby i walczyka dzieci bardzo miło spędziły czas.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły,
wyczekiwany, gdyż w tym dniu każdy choć przez chwilę może
być wymarzoną księżniczką, czy policjantem.
12
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Gratulujemy naszemu przedszkolakowi Tomusiowi Domańskiemu, który zdobył wyróżnienie w wojewódzkim konkursie
„Ozdoba choinkowa”, organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Opolu.
Pragniemy z serca podziękować wszystkim Rodzicom, zaangażowanym w naszą „akcję ciasteczkową” – dla Madzi, która
zmaga się z chorobą nowotworową.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kamili Garbol.
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to,
kim jest
I nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Nauczyciele Publicznego Przedszkola we Włodzieninie

Karnawał w przedszkolu - kartka z kalendarza
Za nami okres świąteczny z radością i optymizmem wkroczyliśmy w Nowy 2020 Rok. Jest to odpowiedni czas na nowe postanowienia, realizację nowych pomysłów, których z roku na
rok mamy coraz więcej. Nowy rok to też okazja do przypomnienia dzieciom bardzo ważnej postawy myślenia nie tylko o sobie,
ale też o innych, o drugim człowieku, czerpaniu radości z dzielenia się i dawania. Te wartości przekazujemy naszym przedszkolakom w praktyce stwarzając im do tego wiele okazji.
A tych okazji w karnawale w naszym przedszkolu było sporo,
oto one:
12.01.2020 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nasze
dzieci wraz z rodzicami włożyły swoja cegiełkę i uświetniły ten
dzień w Szkole Podstawowej w Branicach. Przedszkolaki wystawiając przepiękne jasełka a rodzice swoimi przepysznymi
wypiekami, wspólnie mogliśmy pomóc.
17.01.2020 - Dzień Babci i Dziadka w tym dniu wiele wzruszeń i wspaniałych emocji dostarczyły nasze dzieci swoim ukochanym dziadkom. Dzieci przekazały gościom życzenia w postaci wierszy, piosenek i tańców płynących z małych,
ale ,,gorących serc’’. Wręczyły swoim ukochanym drobne upominki a babcie i dziadkowie z uśmiechem, radością a może i łzą
w oku przyjęli małych artystów. Występy nagrodzono gromkimi
brawami.

1.02.2020 - odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dorosłych
w Domu Kultury w Branicach. Goście i rodzice naszych przedszkolaków jak zawsze świetnie się bawili do białego rana. Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć, a za Waszą pomoc i zaangażowanie z całego serca bardzo dziękujemy.
7.02.2020 - Bal Karnawałowy w Przedszkolu - jest to dzień
na który czekają dzieci z utęsknieniem. Już od rana w barwnej
scenerii przedszkola pojawiały się kolorowe postacie, wróżki,
królewny, księżniczki, motylki, policjanci, Spider-Man, Batman,
... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci
bawiły się przy rytmach wesołej muzyki a w przerwie zabaw
i konkursów czekał na nich słodki poczęstunek, kiedy czas zabawy dobiegł końca z żalem opuszczały balową salę. Szkoda, że
następny bal dopiero za rok.

21.01.2020 - Występy w Domu Kultury w Branicach dla
Stowarzyszenia Aktywny Senior z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci jak zawsze spisały się na medal, za co zostały nagrodzone jak prawdziwe gwiazdy gromkimi brawami i nie tylko.
22 i 23.01.2020 - Występy dzieci z okazji Dnia Babci
i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Branicach i Boboluszkach gdzie podopieczni tych domów zawsze wyczekują
i z uśmiechem na twarzy witają naszych artystów, a po występach goszczą nas iście po królewsku.
Jest to bardzo cenna lekcja dla naszych dzieci ponieważ takie
spotkania uczą szacunku do starszych osób i wrażliwości na
potrzeby drugiego człowieka.

Jak widać tych wydarzeń było sporo dlatego korzystając
z okazji pragniemy z całego serca podziękować wszystkim rodzicom, osobom, instytucjom oraz firmom za pomoc, dobre
słowo i wsparcie podczas realizacji naszych pomysłów, organizacji uroczystości przedszkolnych jak i zabawy dochodowej na
rzecz naszego przedszkola. W imieniu dzieci i personelu przedszkola jeszcze raz bardzo dziękujemy i miło nam, że zawsze
możemy na Was liczyć.
Danuta Pikuła - Publiczne Przedszkole w Branicach
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Styczeń, luty - czas świętowania i zabawy
Co roku w naszym przedszkolu świętujemy Dzień Babci
i Dziadka, tak było i tym razem. Przedszkolaki od samego rana z
niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości. Nie mogły
się doczekać, kiedy zapukają do drzwi przedszkola.

Kolejnym wydarzeniem był
długo wyczekiwany przez
dzieci bal karnawałowy. Różnokolorowe i ciekawe stroje
pojawiły się na parkiecie,
przedszkolaki wcieliły się
w postacie z bajek i kreskówek. Ogromną atrakcją dla
najmłodszych była muzyka,
jak również gry i zabawy.
Dziękujemy serdecznie Panom Stanisławowi i Filipowi
Plata za piękną oprawę muzyczną i mile spędzony czas. Dzieci
wspaniale się bawiły, a swoimi wrażeniami dzieliły się z rodzicami.
Czas karnawału to również czas zabaw dla dorosłych. Dlatego
po raz kolejny w lutym odbyła się zabawa karnawałowalnetynkowa, organizowana przez Katolickie Przedszkole
w WDK w Branicach.

Przybyli goście mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta
w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne, a dumni dziadkowie ukradkiem ocierali łzy
wzruszenia. Po występach mali artyści wręczyli własnoręcznie
zrobione upominki i zaprosili kochane babcie i dziadków na
słodki poczęstunek, aby w szczególny sposób okazać im szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. Uroczystość była naprawdę wyjątkowa, dziadkowie byli
dumni ze swoich wnucząt, czego dowodem były ich rozpromienione i szczęśliwe twarze.

Siostry, panie oraz przedszkolaki bardzo serdecznie dziękują
Rodzicom za udział, pomoc i wsparcie przy organizacji zabawy
dochodowej dla przedszkola. Szczególne podziękowania należą
się również wszystkim firmom, instytucjom, które nieodpłatnie
przekazały fanty na ten cel oraz darczyńcom za wsparcie rzeczowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim licznie przybyłym gościom za mile spędzony czas i zapraszamy za rok!
Liliana Szklarska - Katolickie Przedszkole w Branicach.
INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje, iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 17
i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie
Gmina Branice.

Oznaczenie
(nr działki)
i KW
Działka
209
KW nr
OP1G/00027347/6

Pow.
i położenie
0,3687 ha
Posucice

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)
(S) obszary zabudowy wsi z preferencją
zabudowy związanej
z rolnictwem

Opis
nieruchomości

Cena
Termin wywoławcza
do
przetargu
przetargu

Działka siedliskowa 13.03.2020
zlokalizowana bezpośrednio przy zabudo- godz. 10:00
wach mieszkalnych.
Kształt korzystny,
regularny wielokąt,
rzeźba terenu niekorzystna. Posiada bezpośredni dojazd do
drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej.

14

32 000,00 zł
podlega
zwolnieniu
z podatku
VAT

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

4 000,00 zł Sprzedaż
w formie
wpłata do przetargu
10.03.2020 r ustnego
nieograniczonego
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Zmiana stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
od lutego 2020 roku

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Wysokiej

W związku ze stale rosnącymi kosztami
związanymi z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi koniecznym było
podjęcie przez Radę Gminy Branice uchwały
w sprawie zwiększenia stawki opłaty.
Od lutego 2020 roku w Gminie Branice obowiązuje stawka za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 19 zł miesięcznie
za osobę zamieszkującej daną nieruchomość,
przy zdeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 38 zł za osobę jeżeli
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.

działa od 1 stycznia 2020 roku
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy
Branice udostępnia informację o:
I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy Branice:
Wysoka (była kotłownia osiedla mieszkaniowego)

Zmiana stawki opłaty nie rodzi obowiązku składania nowych deklaracji.

III. dniu i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:

Zasadnicze przyczyny podwyżki opłat są
niezależne od gminy. Na zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływają wciąż rosnące koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych,
obsługa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także wciąż niewystarczająca ilość segregowanych odpadów.

Sobota – 900 - 1400

Mimo, iż na terenie gminy większość właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów, nadal dużym problemem jest ich segregacja. Nieprawidłowa jest
szczególnie widoczna w przypadku wspólnot
mieszkaniowych.
Natomiast bardzo duże koszty związane
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych firmy zewnętrzne uzasadniają
m.in. wzrostem kosztów na instalacjach do
przetwarzania odpadów, wzrostem cen paliw,
wzrostem stawki płacy minimalnej, wzrostem
opłat administracyjnych, rosnącą ilością odpadów.
Przeprowadzono kalkulację kosztów, z której
wynikło, iż aby obecnie pokryć koszty sytemu należy zwiększyć stawkę do kwoty
19,00 zł za osobę przy zdeklarowaniu segregacji odpadów i 38,00 zł za osobę przy zbiórce nieselektywnej.
Pragnąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Branice, przypomina się
mieszkańcom

o

segregacji

odpadów.

Jeżeli nie będzie prawidłowej segregacji
Gmina Branice otrzyma kary za niewywiązanie się z obowiązku, a tym samym zostaną podwyższone stawki opłat za gospodarowanie

odpadami

mieszkańców!!!

komunalnymi

dla

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej określa jego regulamin – Zarządzenie Nr 68G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 02-10-2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wysokiej.
Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie
w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) położonych na terenie
Gminy Branice po okazaniu potwierdzenia wpłaty za poprzedni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów
nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć
o likwidacji takiej działalności.
Warunkiem korzystania z usług PSZOK jest: posiadanie złożonej do Wójta Gminy
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dokonywanie
odpowiednich i terminowych opłat, zgodnie z określonymi i zatwierdzonymi stawkami opłat, jakie obowiązują na terenie Gminy Branice.
Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone następujące odpady:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) odzież i tekstylia,
5) metale,
6) drewno,
7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
8) odpady zielone,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (muszą być przekazywane kompletne)
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) odpady niebezpieczne przeterminowane leki i chemikalia,
13) zużyte opony (mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków,
motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
14) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg/rok od gospodarstwa domowego),
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
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Statystyka
demograficzna
w Gminie Branice
za rok 2019
Urodziło się 39 dzieci.
Zmarło 112 osób.
Zawarto 39 związków małżeńskich.
Liczba ludności 31.12.2018 r.
- 6423 osób,
w tym kobiet - 3294.
Liczba ludności 31.12.2019 r.
- 6322 osób,
w tym kobiet - 3237.
X Gminny Konkurs Języka Angielskiego
„SUPER BRAIN”
pod Patronatem Wójta Gminy Branice
§1. Uczestnicy Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII oraz uczniów klas młodszych zainteresowanych nauką języka angielskiego.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu (Tadeuszowi Krupie)
3. Informacje o Konkursie będą umieszczone na stronie internetowej gminy oraz
szkoły.
§2. Cele Konkursu:
1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich umiejętności językowych przed egzaminem końcowym.
3. Konkurs będzie obejmował zakres materiału ze słownictwa – Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium Języka angielskiego.
§ 3. Termin:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
2. Pierwszy Etap Konkursu Szkolnego odbędzie się 24 marca (wtorek) 2020r.
3. Drugi Etap Konkursu Gminnego 07 kwietnia (wtorek) 2020 w Urzędzie Gminy

Samorządowy Zakład
Budżetowy
Gospodarki Komunalnej
w Branicach,
ul. Słowackiego 3,
48-140 Branice
Biuro:
77 486 84 10 lub 77 486 81 92
wew. 35
Oczyszczalnia ścieków:
+48 666 314 991, 77 486 81 72
Numer alarmowy/awaryjny:
+48 698 648 575
Godziny otwarcia:
Pn. 700 - 1700
Wt. 700 - 1500
Śr. 700 - 1500
Cz. 700 - 1500
Pt. 700 - 1300
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