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Remont w świetlicy wiejskiej w Gródczanach 

Remonty, inwestycje, modernizacje. 

W ostatnim miesiącu został zakończony remont w kolejnej 

Świetlicy Wiejskiej na terenie naszej gminy. Tym razem reno-

wacji, a właściwie całkowitej przebudowie i wykonaniu nowej 

aranżacji wnętrza, poddane zostały pomieszczenia sanitarne 

Świetlicy Wiejskiej w Gródczanach. 

Zakres wykonanych prac  

− wyburzenie ścian działowych, 

− demontaż starych sanitariatów oraz grzejników 

− skucie i usunięcie starych płytek, 

− wykucie otworów wentylacyjnych, 

− murowanie i tynkowanie nowych ścian działowych, 

− wykonanie podwieszanego sufitu, 

− wyrównanie ubytków i wykonanie gładzi w szatni, 

− wykonanie instalacji elektrycznej, 

− położenie nowych płytek ceramicznych w całym pomiesz-

czeniu, 

− montaż wentylatorów elektrycznych oraz podgrzewacza wo-

dy, 

− montaż nowych ościeżnic i drzwi, 

− malowanie szatni, 

− montaż armatury tzw. biały montaż: toalety, umywalki, bate-

rie, grzejniki i lustra, 

− montaż płyt granitowych na schodach. 

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez pracow-

ników brygady remontowej urzędu gminy w Branicach. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 000 zł i został 

sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gród-

czany oraz budżetu gminy. 
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Celem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i sieci ka-

nalizacji sanitarnej w działkach nr ewid. 1216/5, 1211/4, 1211/3, 

w miejscowości Branice, na potrzeby działek budowlanych  

nr ewid. 565/6, 565/7, 565/8, 558, 139, 138, 137, 136 wraz  

z przyłączami. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostawy 

wody i odbioru ścieków z w/w działek budowlanych w miejsco-

wości Branice. 

Zakres inwestycji obejmuje budowę obiektów: 

− grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 

mm - 279,50 m, 

− sieci wodociągowej z rur PEHD DN 90 - 303,30 m, 

− przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm – 

59,00 m, 

− przyłączy wodociągowych z rur PEHD DN 32 - 57,10 m, 

− zestawów hydrantowych HN – 80 - 2sztuki, 

Dotychczas wykonano I ETAP (z dwóch planowanych), czyli 

połowę wyżej wymienionych długości/sztuk, zapewniając 

uzbrojenie dla działek nr 565/8, 139. 

Termin wykonania prac: marzec/kwiecień 2022. 

Wykonawca: Zakład Usługowo Produkcyjny „ELTOR Głub-

czyce” Sebastian Ciaciura. 

Wartość robót: 78.086 zł brutto. 

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branice 

(boczna ul. 1 Maja)  
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Witaj wiosno! 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Bliszczycach 

Przebudowa ulic Ogrodowej, Słonecznej i Szkolnej 
22 marca 2022r. w Urzędzie Gminy w Branicach została pod-

pisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą: 
„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej wraz z budową 

infrastruktury obsługującej tj. kanalizacji deszczowej oraz 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice, ulice Ogrodo-

wa, Słoneczna i Szkolna”.	

Umowę podpisali: Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, jako 

przedstawiciel inwestora oraz Adrian Bąk - Prezes Przedsiębior-

stwa Robót Inżynieryjnych z Głubczyc, firmy która wygrała 

przetarg na wykonanie robót. 

W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące prace: 

− budowa kanalizacji deszczowej, 

− frezowanie nawierzchni, 

− położenie nawierzchni asfaltowej, 

− przebudowa chodników, 

− oświetlenie ulic, 

− oznakowanie pionowe i poziome. 

Prace zostaną wykonane do 15.07 2022. 

Wartość robót - 4 120 000 zł brutto. 

W kwietniu 2022r planowane jest rozpoczęcie robót w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą  
„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bliszczyce na dział-
kach nr 693 i 819: 

Celem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o średnicy 

Dz=90 mm w Bliszczycach, przebiegającej po terenie działek 

nr: 693, 819 dla potrzeb działki budowlanej nr 370/5.  

Przedsięwzięcie ma celu zaopatrzenie w wodę terenów przy-

szłych działek budowlanych. Zaprojektowano również przepię-
cie istniejącego przyłącza wodociągowego do nieruchomości na 

działce nr 361. 

Zakres  inwestycji obejmuje budowę następujących obiektów: 

− sieć wodociągowa z rur PEHD Dz 90mm – 160,70 m, w tym 

metodą bezwykopową z rur PE100RC Dz 90mm, w rurze 

osłonowej Dz 160mm (przewiert sterowany) – 12,00 m 

− zestaw hydrantowy HN-80 – 1 kpl. 

Wykonawcą prac będzie firma „CARBON-TRANS Iwona Pelc” 

z Branic. 

Planowany termin wykonania prac - kwiecień 2022r. 

Wartość robót 48 000 zł brutto 

Redakcja 

Topienie Marzanny to jedna z najstarszych tradycji w Szkole 

Podstawowej w Branicach. Ten ludowy zwyczaj pożegnania 

zimy towarzyszył kolejnym pokoleniom naszych absolwentów. 

W czasach pandemii musieliśmy zrezygnować z tej formy powi-

tania wiosny. Tym bardziej cieszy nas, że mogliśmy powrócić 
do „normalności” i zgodnie z tradycją uczcić to radosne święto. 

Mieszkańcy Branic po dwóch latach przerwy znów mogli powi-

tać niezwykle barwny i radosny korowód uczniów naszej szko-

ły, prowadzony przez Marzannę, wykonaną przez ósmoklasi-

stów. Po dotarciu nad graniczną rzekę i dokonaniu obrzędu po-

żegnania znienawidzonej zimy udaliśmy się do parku „Pod lipa-

mi”. 
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Tutaj nastąpiła druga część świętowania- PIKNIK WIOSEN-

NY. Pogoda była piękna, więc kolejne klasy z przyjemnością 
prezentowały się w przygotowanych przez siebie mini progra-

mach artystycznych.  

Na dzieci czekała również miła niespodzianka ufundowana 

przez UG w Branicach- kiełbaski, które smakowały tym bar-

dziej, że serwowane były po długiej wędrówce nad rzekę  
i z powrotem. Był to niezwykle radosny i pełen wrażeń dzień. 

Teresa Czyszczoń 
Foto: Edward Czyszczoń 
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KOBIETY I KOBIETKI to dla WAS 
Kto się czubi, ten się lubi – 

takie jest przysłowie, 

Więc wypada je przypomnieć 
w tym dniu Święta Kobiet. 

Chodź czubimy się czasami – 

lubimy Was przecież. 
Bo bez dziewczyn strasznie nudno 

Byłoby na świecie  

Jak co roku nasi szykowni mali i nieco starsi panowie postarali 

się, aby 8 marca był odświętny i wyjątkowy, nie tylko w naszym 

przedszkolu. 

Były kwiaty, życzenia, laurki, własnoręcznie wykonane upo-

minki, to wszystko po to, aby sprawić miłą niespodziankę 
wszystkim kobietom i kobietkom nie tylko z przedszkola, ale 

również poza jego murami. 

Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby ten 

dzień uczynić szczególnym, to doskonały również sposób do 

kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami 

swoich najbliższych i znajomych. Jeśli będziemy pokazywać 
naszym dzieciom od najmłodszych lat, że otrzymywanie upo-

minków czy prezentów sprawia taką samą przyjemność, jak ich 

dawanie (a czasem nawet większą), i że nie zawsze w obdaro-

wywaniu chodzi o rzeczy materialne, wtedy nasze maluchy na-

uczą się większej otwartości, bezinteresowności i nie będą na-

stawione tylko na osobiste korzyści w relacjach z innymi. 

Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za pa-

mięć i piękne życzenia. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! 

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Branicach 
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,,Chodź pomaluj nasz świat”  

czyli powitanie wiosny w przedszkolu w Branicach 
W poniedziałek 21 marca wszystkie Dzieci z przedszkola 

świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. W tym szczególnym dniu 

już od samego rana na dzieci czekały liczne niespodzianki. 

Dzieci wchodząc do sal zostały pomalowane wiosennymi sym-

bolami i barwami. Radosna atmosfera panowała już od samego 

rana! Mimo wielu atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia 

było wyjście w odblaskowych kamizelkach i przypiętych balo-

nach w kolorowym i głośnym korowodzie ulicami naszej miej-

scowości. Starsze Grupy pod Urzędem Gminy w Branicach na 

chodniku malowały kredą różne wiosenne symbole, młodsze 

grupy rysunkami o tematyce wiosennej udekorowały chodnik  

i boisko na placu zbaw.  

W ten sposób dzieci chciały wyrazić swoją radość z nadejścia 

wiosny. Dzieci wręczyły Panu Wójtowi  oraz przedstawicielowi 

Szkoły Podstawowej wiosenny kwiatek, który jest symbolem 

budzącej sie Wiosny. 

Dzieci śpiewając radośnie piosenkę „Maszeruje Wiosna”, 

wspólnie z Panem Wójtem wypuściły balony, które poleciały do 

nieba jako znak powitania nowej pory roku. Radość ogromna,  

a uśmiech na twarzach trwał aż do końca dnia. I tak kolorowy, 

ale już wiosenny, uśmiechnięty pochód mógł wrócić do przed-

szkola. 

Jesteśmy pewni, że starania na-

szych wspaniałych Przedszkolaków 

sprawią, że Wiosna zawita do nas 

na dobre. Przyjście nowej pory ro-

ku – wiosny jest doskonałą okazją 
do tego, by uzmysłowić dzieciom, 

jak wielkie bogactwo niesie ze sobą 
budząca się do życia przyroda. 

Karolina Kukuczka 
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„U nas zima nie jest nudna” 
Przyszedł nowy miesiąc - zimowy i mroźny. Przedszkolaki, 

pomimo mroźnej pogody, pamiętają o ptaszkach. Dbają o ich 

dokarmianie, kształtując przy tym poczucie odpowiedzialności  

i wrażliwości dla tych pięknych zwierząt. Mroźne dni wypełnia-

my ciekawymi eksperymentami, dzięki którym możemy odkryć 
wiele zjawisk, ale przede wszystkim poznać otaczający nas 

świat.  

Ciekawe i proste eksperymenty chemiczne rozwijają wyobraź-
nię i ciekawość dzieci. Przedszkolaki stworzyły bajecznie kolo-

rowe kryształki poprzez krystalizację roztworu soli. Aby naocz-

nie i bezpiecznie zobaczyć i zbadać erupcję wulkanu, dzieci 

zrobiły eksperyment, który przedstawił kulminacyjny moment 

wybuchu wulkanu. Prawdopodobnie taki wybuch wulkanu spo-

wodował wyginięcie dinozaurów.  

Dzień Dinozaura przedszkolaki obchodziły 26 lutego, w tym 

dniu dzieci przyniosły się w pradawne czasy. Dinozaury to pre-

historyczne gady, które wszystkich fascynują od bardzo dawna, 

a w szczególności najmłodszych. Z tej okazji w każdej grupie 

zorganizowano ciekawe zajęcia. Dzieci dowiedziały się, jak 

wyglądały dinozaury, czym się żywiły, jak się nazywały oraz  

w jaki sposób wyginęły. Każdy przedszkolak przyniósł swojego 

ulubionego dinozaura i przedstawił go grupie. Stworzyliśmy 

makietę wyspy dinozaurów, która przez kilka kolejnych dni 

cieszyła się zainteresowaniem dzieci. Po grach i zabawach ru-

chowo-naśladowczych oraz śpiewaniu piosenek przyszedł czas 

na prace plastyczną ,,Mój przyjaciel dinozaur”.  

Rozśpiewani i roztańczeni wkroczyliśmy w atmosferę balu 

karnawałowego. W tym roku był on w tematyce walentynkowej. 

Sala przystrojona w barwy miłości przeniosła nas w radosnych 

pląsach do krainy wróżek, księżniczek, zwierzątek, super boha-

terów, piratów i żołnierzy. Różne rytmy muzyczne rozruszały 

każde nóżki i rączki do zabawy. Każdy przedszkolak w tym 

dniu mógł się wcielić w swoją ulubioną postać.  
Po dłuższej przerwie ponownie wkroczyliśmy w progi ulubio-

nego ,,Ziarenka”. Dzieci po tak długiej przerwie na nowo odkry-

wały wnętrze tematycznych sal, które bardzo korzystnie stymu-

lują sferę rozwojową dzieci i wyzwalają w nich ogromne pokła-

dy energii oraz ducha dobrej zabawy. 

Nauczycielki 

Katolickiego Przedszkola w Branicach 

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS  

oraz zasiłek chorobowy. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jed-

norazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolni-

czej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego 

(Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednora-

zowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. 

Odszkodowanie z KRUS w 2022 roku dla rolnika  

i pomocnika rolnika 

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu 

wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 

wynosi 1.033 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodo-

wania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to 

świadczenie. 

Ponadto, KRUS przypomina, że od 18 maja 2018 r. prawo do 

jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu 

pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykony-

wania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbio-

rach. 

 

Zasiłek chorobowy z KRUS w 2022 roku. 

Wyższe kwoty świadczeń uwzględniają nie tylko odszkodo-

wanie z KRUS, ale także zasiłek chorobowy. Od dnia 1 stycznia 

2022 r. zostaje podwyższony on do wysokości 20 zł. za każdy 

dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do 

zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 

30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na 

podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza le-

czącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jedno-

stek organizacyjnych KRUS. 

Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zaka-

żeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł. za każdy 

dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie 

nie dłużej niż 14 dni. Jednocześnie KRUS w odniesieniu do 

zasiłku chorobowego przypomina, że ubezpieczony posiada 

prawo do zasiłku chorobowego po przechorowaniu 30 dni. Przy 

czym, niezdolność do pracy powinna być zachowana w sposób 

ciągły na podstawie zwolnień lekarskich przekazanych do 

KRUS. 

Podsumowując, od 1 stycznia 2022 r. rolnikom przysługuje 

odszkodowanie z KRUS i zasiłek chorobowy w nowych kwo-

tach. 

Opracowała: 

Iwona Porowska - Kierownik Wydziału Świadczeń 

KRUS informuje 
Nowe kwoty świadczeń w 2022 r.  
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Narciarstwo biegowe to dyscyplina zarezerwowana nie tylko 

dla osób uprawiających sport. To doskonały sposób na rekre-

acyjne i aktywne spędzenie czasu również dla wszystkich bez 

względu na wiek. Najpopularniejszym miejscem w Polsce, gdzie 

spotykają się miłośnicy biegówek, są Jakuszyce. Jakuszyce są 
dzielnicą Szklarskiej Poręby w województwie dolnośląskim. 

Organizowany jest tutaj Bieg Piastów - największa impreza bie-

gowa w kraju. Panuje tu specyficzny mikroklimat, który sprzyja 

długiem zaleganiu śniegu. Śnieg potrafi tu zalegać do późnej 

wiosny. Narciarstwo biegowe nie musi polegać na szybkim po-

konywaniu trasy. Wiele osób przyjeżdża tutaj na turystyczne 

spacery na nartach. Jest tu blisko 100 kilometrów tras o różnym 

stopniu trudności z cudownymi widokami. Z Jakuszyc na nar-

tach można dojechać też do czeskiego Harrachova. 

W tym roku Zuzanna, Jolanta, Ksawery Suzańscy, Aleksandra 

i Edward Czyszczoń wzięli udział w 46. Biegu Piastów 

„Jakuszyce 2022”. 

Bieg Piastów jest największą międzynarodową imprezą nar-

ciarską odbywającą się na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej 

Porębie od 1976 roku. Bieg Piastów to jedyny w Polsce, i jeden 

z nielicznych w tej części Europy, narciarskich biegów, zalicza-

ny do prestiżowej serii Worldloppet Ski Federation - organizacji 

skupiającej największe narciarskie biegi na świecie.  

Ksawery, uczeń klasy 3 SP Branice pobiegł w Biegu Zucha na 

dystansie 1 km. Pozostali pobiegli na dystansie 12 km. Na 

świetnie przygotowanych trasach można było raczyć się piękny-

mi widokami, a na mecie w nagrodę każdy z uczestników otrzy-

mał piękny pamiątkowy medal. 

Biegówki z roku na rok są coraz bardziej popularne w Polsce. 

Aby wybrać się na biegówki, niezbędny jest sprzęt - narty, kije  

i odpowiednie buty. Długość nart i kijów dobierana jest na pod-

stawie wagi i wzrostu. Narty biegowe różnią się od zjazdowych. 

Są dłuższe i węższe, posiadają inny system wpięcia buta.  

W biegówkach przypięty jest tylko „czubek” buta. Bieganie na 

nartach nie jest trudne. Wyróżnia się dwa główne style - kla-

syczny i łyżwowy. Popularniejszy i łatwiejszy jest ten pierwszy. 

W internecie jest sporo filmów pokazujących jak poruszać się na 

nartach. Zanim ruszymy w trasę, możemy też poćwiczyć na 

kawałku łąki zasypanej śniegiem. Można samemu zrobić ślady 

nartami i próbować ćwiczyć. Uprawianie narciarstwa biegowego 

jest zdrowsze od tradycyjnego biegania i mniej męczące. Bie-

gówki wzmacniają mięśnie, uczą koordynacji i zachowania rów-

nowagi. Gdy jesteśmy gotowi, można wyruszyć na trasy biego-

we. Osobiście polecam wyjazdy do pobliskich czeskich Jeseni-

ków. Najbliższe trasy są już w odległości 45 kilometrów od Bra-

nic. I co jest istotne, że w przeciwieństwie do nart zjazdowych 

na stokach korzystanie z tras do narciarstwa biegowego jest bez-

płatne. Jedyny koszt to dojazd. W trakcie trwania sezonu trasy 

codziennie są ratrakowane - śnieg jest ubijany i tworzone są 
specjalne tory, w których łatwiej i szybciej się jedzie. Na koniec 

chciałbym zachęcić i zaprosić Państwa do wspólnego uprawia-

nia tej pięknej formy spędzenia czasu. Do zobaczenia w przy-

szłym roku na trasach. 

Edward Czyszczoń 

Zakochać się w biegówkach 

Branickie Stowarzyszenie Caritas Chrystii 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.  

Dzięki Państwa pomocy od lat organizujemy program pomocowy w naszej gminie.  

Do najważniejszych zadań jakie wykonaliśmy należały pomoc Specjalistycznemu Szpitalowi w Branicach 

Rozpoczęliśmy kolejny rok pełen wyzwań, zatem prosimy Cię o wsparcie. 1% z zapłaconego w ubiegłym  

roku podatku wypełniając PIT.  

To numer KRS 0000230546 naszego Stowarzyszenia. 

Dziękujemy. 
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Miejscowości o nazwie Branice 
Niejednokrotnie na łamach lokalnej prasy, na przestrzeni wie-

lu lat, ukazywały się artykuły opisujące historię Branic. W 2013 

roku wydana została książka „Dzieje Branic” mojego autorstwa. 

Mam nadzieję, że te teksty źródłowe w miarę rzetelnie przybli-

żyły czytelnikom historię naszej miejscowości. Myślę, że intere-

sujące dla czytelników będzie przybliżenie historii miejscowo-

ści, które również nazywają się Branice. Jedną z nich są Branice 

będące obecnie częścią Krakowa, a dokładniej dzielnicy XVIII 

Nowa Huta. Jeszcze w pierwszych latach po II wojnie św. miej-

scowość była typową podkrakowską wsią. Budowa Nowej Huty 

na obrzeżach Krakowa, spowodowała włączenie w 1951 roku 

okolicznych wsi w granice administracyjne tego miasta. Pierw-

sza wzmianka o Branicach w dokumentach pochodzi z 1250 r. 

Właścicielami ówczesnej wsi byli najpierw potężni Świebodzice

-Gryfici, których potomkowie wywodzili się od Wierzbięty  

z Branic. Przyjęli oni nazwisko Branickich. Braniccy aż do wy-

gaśnięcia rodu w XVII w. byli właścicielami wsi. Branice były 

centrum klucza rodowego obejmującego okoliczne wsie. W XV 

wieku właścicielami części wsi stali się mieszczanie krakowscy 

Wierzynkowie (Wierzynkowie - krakowski ród kupiecki w XIV 

i XV w, najczęściej wiązany z ucztą u Wierzynka w 1364 r. Na-

zwę „Wierzynek” nosi reprezentacyjna restauracja znajdująca 

się przy Rynku Głównym w Krakowie, założona w 1945 r.).  

W XIX w. Branice należały do Badenich. Ród Badenich jest 

znany niektórym mieszkańcom naszej miejscowości. Główną 
ich siedzibą przed wojną, z pięknym pałacem i olbrzymim ma-

jątkiem ziemskim i znanym browarem, był Busk (50 km od 

Lwowa). Znaczna część mieszkańców Buska osiadła po wojnie 

w naszych Branicach. W okresie II wojny światowej w pałacu 

Badenich w podkrakowskich Branicach ukrywała się polska 

pianistka Halina Czerny-Stefańska. Siedziba Badenich to parte-

rowy dwór klasycystyczny z pierwszej połowy XIX w. Murowa-

ną, parterową budowlę wzniesiono na planie prostokąta w ukła-

dzie dwutraktowym.  

Od zajazdu widoczny jest portyk kolumnowy, a od ogrodu 

ryzalit. Dwór jest przykryty wysokim dachem czterospadowym. 

We wnętrzu znajdują się trzy kominki klasycystyczne. Przed 

frontem budynku znajduje się dziedziniec wjazdowy, po którego 

bokach, prostopadle do dworu, były usytuowane oficyny. Zbu-

rzono je w latach 60. XX w. Zespół rezydencjonalny w Brani-

cach otacza 6 hektarowy ogród z widocznymi resztkami założe-

nia krajobrazowego, prawdopodobnie z XVII w. Pierwotnie był 

w typie włoskim, geometryczny z tarasami. Obecnie park jest 

zaniedbany. Otacza go ogrodzenie, w znacznym stopniu zdewa-

stowane. W bezpośredniej odległości od opisanego dworu Bade-

niego w Branicach znajduje się odrestaurowany dwór późnore-

nesansowy z 1603 roku, zwany obecnie lamusem, zbudowany 

na polecenie Jana Branickiego. Położony on jest na skarpie,  

z której roztacza się widok na pobliską okolicę. Dwór zaprojek-

towany był prawdopodobnie przez Santiego Gucciego. Zdobie-

niem wnętrz zajmowali się artyści włoscy. Istniejący dwór ma 

trzy kondygnacje i został zbudowany na planie prostokąta  

o wymiarach 12 x 10 metrów. Zwieńczony jest renesansową 
attyką.  

Obecnie dwór zajmowany jest przez oddział Muzeum Arche-

ologicznego. Znajduje się tutaj ekspozycja pokazująca historię 
dworu oraz znaleziska archeologiczne z terenu Nowej Huty.  

W niedalekiej odległości od opisywanych budowli znajdują się 
obiekty byłych zabudowań gospodarczych majątku dworskiego. 

Zostały one odrestaurowane i zaadaptowane na potrzeby Ośrod-

ka Magazynowo-Studyjnego będącego w gestii Uniwersytetu 

Jagielońskiego, który obejmuje: zabytkowy dworek Badenich, 



Informator Branicki  

11 

stary renesansowy dwór Branickich oraz cztery budynki do ob-

sługi prac archeologicznych i naukowych związanych z wyko-

paliskami przy budowie autostrad. Jeden z tych budynków Uni-

wersytet Jagielloński wykorzystuje jako Archiwum. Na ścianie 

budynku przed bramą wjazdową zawieszona jest tablica o nastę-
pującej treści: „Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielońsko-

Krakowski, Zespół Badań Autostrad, Archiwum i Zbiory”. 

W lipcu 2021 roku zwiedzając Branice rozmawiałem z miesz-

kańcami, którzy doskonale orientowali się gdzie leża nasze Bra-

nice. Powód był bardzo prosty. Część korespondencji pocztowej 

adresowana do opolskich Branic trafiała do krakowskich Branic. 

W latach 1945-1954 w północno-wschodniej części Branic zlo-

kalizowano kombinat metalurgiczny Huty im. Lenina. Obecnie 

w północnej części miejscowości znajduje się jedna z podstref 

specjalnej strefy ekonomicznej „Krakowski Park Technologicz-

ny”. Miejscowość zabudowana jest nowymi domami typowymi 

dla zabudowy podmiejskiej dużej aglomeracji miejskiej. Według 

relacji spotkanych mieszkańców w pobliżu planowana jest bu-

dowa zbiornika wodnego, który będzie pełnił rolę bazy rekre-

acyjnej dla mieszkańców pobliskiego Krakowa. Wjeżdżając do 

krakowskich Branic przejeżdżaliśmy obok boiska sportowego, 

którego bramę wjazdową wieńczy napis „Złomex Branice”. 

Skojarzenie humorystyczne, które zweryfikowałem po informa-

cji, że sponsorem lokalnej drużyny sportowej jest złomowisko 

dostarczające złom do miejscowego kombinatu metalurgiczne-

go.  

Chętnych, którzy chcieliby odwiedzić krakowskie Branice 

zachęcam również do zwiedzenia pałacu w niedalekich Niepoło-

micach. 

W następnym numerze opiszę miejscowość Branitz 

(niemiecka nazwa Branic), która znajduje się niedaleko Cottbus 

w Niemczech. Znajdujący się tam pałac i piękny kompleks par-

kowy Pücklera zaliczany jest do najciekawszych atrakcji tury-

stycznych wschodnich Niemiec. 

Benedykt Pospiszyl 

Przygotowania do sezonu 
Każdy niecierpliwie czeka na wiosnę. Zarówno my – pszczela-

rze, jak i nasze podopieczne - czyli pszczoły. Pomimo zdarzają-
cych się przymrozków, przyroda powoli budzi się do życia. Po-

kazują nam się pierwsze zwiastuny wiosny.  

W niejednej pasiece przygotowania do sezonu ruszyły pełną 
parą. Marzec to ostatni dzwonek, aby oczyścić i przygotować 
sprzęt pasieczny. W lutym udało się zorganizować zebranie 

członków naszego Koła. W trakcie zebrania poruszane były 

różne tematy dotyczące nadchodzącego sezonu. Cały czas trwa-

ją starania, abyśmy mogli otrzymać nasiona lub sadzonki roślin 

miododajnych w celu urozmaicenia pszczelej „stołówki”.  

W ubiegłym miesiącu zamówiliśmy leki dla pszczół, odkłady  

i matki pszczele oraz ubezpieczaliśmy pasieki należące do 

członków naszego Koła. Obecnie w jego skład wchodzą 23 oso-

by z różnych okolic: Baborowa, Branic i Głubczyc. Aktualne 

sprawy dotyczące naszej grupy można śledzić na bieżąco na 

stronie www.Kp-branice.pl.  

Zainteresowanych dołączeniem do naszego grona serdecznie 

zapraszamy! 

Mateusz Koziura 
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OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 13.05.2022 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 22.04.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie działki  

i nr KW 
Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie  
w planie (P)/  

studium (S) 
Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr 212 

KW nr OP1-

G/00027347/6 

0,6164 ha 

Posucice 

(S)w części obszary 

rolne, w części ob-

szary zabudowy wsi 

związane z rolnic-

twem 

Kształt działki korzyst-

ny, dojazd drogą asfal-

towa. Działka o klaso-

użytkach S-R, Ps, Bp z 

przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 474,89 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego 

roku. 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Cześć działki nr 23/15 

KW nr OP1G/-

00033941/5 

0,0866 ha 

Michałkowice 
(S) obszary rolne Cześć działki rolnej o 

korzystnym kształcie  z 

przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 82,27 zł 

(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego 

roku. 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

Cześć działki nr 23/26 

KW nr 

OP1G/00033941/5 

0,0593 ha 

Michałkowice 
(S) obszary rolne Cześć działki rolnej o 

korzystnym kształcie  z 

przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 56,34 zł 
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) 
+ podatek od nieruchomości  

wg obowiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego 

roku 

Dzierżawa nieru-

chomości na okres 

3 lat. 

 


