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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. 
Jednym z najważniejszych zadań Samorządu jest ciągła dbałość o poprawę bezpieczeństwa jego Mieszkańców, dlatego podjęli-

śmy decyzję o wdrożeniu w Gminie Branice systemu informującego o nazwie Samorządowy Informator SMS.  

SISMS jest systemem mającym na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z Mieszkańcami we wszystkich obszarach 

funkcjonowania ale mających przede wszystkim wpływ na ich bezpieczeństwo. Najważniejszym celem, jaki chcemy uzyskać 

jest odpowiednio wczesne ostrzeganie przed mogącym zaistnieć zagrożeniem jak: powódź, trąby powietrzne, pożary i inne.  

Są również inne możliwości zastosowania tego systemu. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Gminy zaginęło dziecko, urucha-

miamy wówczas wszystkie służby do poszukiwań, ale zawsze nieoceniona okazuje się pomoc Mieszkańców, którzy mogą do-

stać SMS z rysopisem poszukiwanego. Innym przykładem może być skażenie wody, o czym możemy natychmiast poinformo-

wać Mieszkańców niezależnie od miejsca, w którym przebywają, co przyczyni się do uniknięcia zatruć. Przykłady można mno-

żyć, jednak życzylibyśmy sobie, żeby ostrzeżeń było jak najmniej, a jak najwięcej pozytywnych informacji. 

Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SISMS jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby Mieszkańców, aby 

otrzymywać informacje z Urzędu. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania jednego SMS’a o odpowiedniej 

treści. Państwa numery telefonów, będą chronione według najwyższych standardów.  Nigdy też przy użyciu systemu nie otrzy-

mają Państwo żadnych reklam bądź spamu. Szczegóły dot. rejestracji przedstawiają się następująco: 

1. Uruchomienie w swoim telefonie komórkowym trybu wysyłania wiadomości SMS. 

2. Wpisanie do wiadomości SMS kodu rejestrującego - TAK.OGL03  

3. Wpisując kod rejestrujący proszę zwrócić uwagę na kropkę i brak odstępów. 

4. Wysłanie SMS o treści  TAK.OGLO3  na numer 661-000-112. 
5. Otrzymanie SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie. 

6. Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanie jednego SMS. 

7. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.sisms.pl. 
Po wysłaniu SMS’a, którego koszt jest zgodny z ceną zwykłego SMS’a w Państwa planie taryfowym, otrzymają Państwo auto-

matycznie wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Od tej pory będą Państwo  bezpłatnie  otrzymywać najważniejsze informa-

cje z Urzędu. 

Państwa pomoc jest niezwykle istotna, aby System prawidłowo zadziałał w Naszej Gminie, dlatego bardzo Państwa proszę  

o zarejestrowanie się w systemie, a także o przekazanie informacji o SISMS swojej Rodzinie i Znajomym oraz wszystkim zain-

teresowanym Mieszkańcom.  

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo. 

Apel o niewypalanie traw !!! 
Wypalanie roślinności jest zabronione, zakazuje tego m. in. art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz.880) mówiący, iż: „Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nie-

użytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych na terenach trzcinowisk i szuwarów”.  

Naruszanie tego przepisu grozi konsekwencjami karnymi zgodnie z artykułem 131 ust. 12, według którego: „kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska i szuwary (…) podlega karze aresztu albo 

grzywny”. Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, prowadzi się na podstawie przepisów kodeksu postępowania  

w sprawach wykroczeń. 

Ponadto, w przypadku udowodnienia podpalenia- osoba zostanie obciążona kosztami przeprowadzonej akcji ratowni-

czej.  

Należy pamiętać, że wzniecony na dużych obszarach ogień jest bardzo trudno opanować i często z tego powodu dochodzi do 

znacznych strat materialnych. Zdarza się również, że wypalanie roślinności doprowadza do śmierci ludzi. Wówczas sankcje 

karne dla osób odpowiedzialnych są nieporównywalnie większe.  

Każdy rolnik zdaje sobie sprawę z wagi dopłat bezpośrednich otrzymywanych z Unii Europejskiej. Użytkownik gruntów zobo-

wiązany jest do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpo-

średnich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do usta-

wy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań utrzymy-

wania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rol-

nych (§3 ust. 2) powodować może cofnięcie lub ograniczenie przez właściwe organy tej formy pomocy finansowej. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  

OD DNIA 30 STYCZNIA 2012 R. DO DNIA 20 LUTEGO 2012 ROKU 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Podpisałam 2763 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i od nieruchomości. 

2. Podpisałam Akt Notarialny na sprzedaż mieszkania komunalnego w Branicach. 

3. Rozpoczęliśmy ocenę przepisów uchwały Rady Gminy dotyczących zmian zasad sprzedaży i udzielania bonifikat przy sprze-
daży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców. 

4. Prowadziliśmy działania dotyczące. usuwania awarii sieci wodociągowej w obiektach gminnych (Hotel Rencistów w Brani-
cach, WDK Branice, Przedszkole w Wysokiej, budynek świetlicy w Jędrychowicach i budynek komunalny we Włodzieninie 
Nr 137). 

5. Powiadomiliśmy wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do SP Uciechowice o zamiarze likwidacji i przekazania tej pla-
cówki do prowadzenia przez Stowarzyszenie. 

 
INWESTYCJE I REMONTY:  

1. Wyłoniliśmy inspektora nadzoru nad realizacją projektu dotyczącego przebudowy byłego budynku żłobka na Centrum Akty-
wizacji Zawodowej w Branicach, oraz analizowaliśmy z projektantami i wykonawcą robót przedstawione koncepcje tej prze-
budowy (zatwierdziliśmy koncepcję).  

2. Rozmawiałam z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji wspólnych robót remontowych na chodnikach 
w Branicach i remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej (wystosowałam dodatkowe pismo w tej sprawie).  

3. Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w sprawie zbiornika 
WŁODZIENIN (wystosowałam dodatkowe pismo w tej sprawie).  

4. Rozpoczęliśmy prace dotyczące zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego remontu świetlicy w Wysokiej, oraz kontynuujemy 
czynności dotyczące opracowania dokumentacji oraz wydania decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę świetlicy w Bo-
boluszkach. 

5. Prowadziliśmy rozmowy i uzgodnienia z projektantem i inwestorem w sprawie budowy drogi Lewice-Zubrzyce w miejscowo-
ści Zubrzyce i problemów związanych z dokumentacją na tę drogę, którą Gmina Branice zleciła do wykonania P. Kowalczyk 
w 2010 roku.  

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Głubczycach (zatwierdzenie planu rzeczowo - finan-
sowego i planu inwestycyjnego na 2012 rok oraz sprzedaży samochodu do przewozu krwi).  

2. Brałam udział w roboczym posiedzeniu Rady Programowej LGD dotyczącym zmian w środkach na poszczególne cele ogólne 
i cele szczegółowe LSR. 

3. Spotkałam się z przedstawicielami pszczelarzy powiatu głubczyckiego gdzie omawialiśmy zakres współpracy (uwzględnianie 
w nasadzeniach drzew miododajnych, podjęcie prób tworzenia nowych alei czereśniowych uwzględniając nasze rodzime ga-
tunki, pomoc w uświadamianiu rolników o zagrożeniach stosowania środków chemicznych. 

4. Uczestniczyłam w Wojewódzkim Finale piłki nożnej dziewcząt ze szkół gimnazjalnych (drużyna z ZGS Branice zdobyła  
I miejsce) oraz w Gminnych  Turniejach w tenisie stołowym i Gminnym Turnieju w piłkę nożną trampkarzy. 

5. Brałam udział w zebraniu sprawozdawczym w OSP Jakubowice i Wysoka. 

6. Uczestniczyłam w mszy świętej poświęconej 65 rocznicy śmierci biskupa Józefa Marcina Nathana oraz złożyłam kwiaty na 
jego grobie w Opawie. 

7. Uczestniczyłam w spotkaniu w Baborowie dotyczącym wdrażania w życie nowych przepisów o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie, oraz omówieniu możliwości scedowania tego zadania do prowadzeni a przez podmiot zewnętrzny lub związek 
międzygminny.  

 
Maria Krompiec 

Wójt Gminy Branice 

Zbiornik retencyjny we Włodzieninie 
 

Przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, poinformował Urząd Gminy w Branicach że 

wykonawca robót przy zbiorniku z Końskich, uchyla się od naprawy części wad w wykonanej inwestycji, i w związku z powyż-

szym trwają przygotowania do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Termin przystąpienia do prac napraw-

czych będzie warunkowany od zawarcia ugody z wykonawcą lub decyzji sądu. Podkreślono również, że w roku bieżącym nie 

przewiduje się realizacji robót związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową na terenie gminy Branice. 
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY  

Dnia 19 marca 2012 r. o godz. 1000  

odbędzie się sesja Rady Gminy Branice 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se-
sji. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności  
w okresie między sesjami. 

6. Sprawozdanie przewodniczącego  
z działalności w okresie między sesja-
mi. 

7. Informacja przewodniczących komisji 
z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja o sposobie załatwienia in-
terpelacji radnych. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Udzielenie informacji na temat bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie Gminy Branice. 

12. Udzielenie informacji z zakresu za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego 
w Gminie Branice. 

13. Udzielenie informacji na temat stanu 
środowiska naturalnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie Gminy Branice 
środków stanowiących fundusz sołec-
ki. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
dę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wielolet-
niego programu współpracy Gminy 

Branice z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyzna-
czenia podmiotu właściwego do reali-
zacji zadania administracji publicznej 
w zakresie wspierania rodziny. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworze-
nia międzygminnego związku komu-
nalnego do spraw gospodarki odpada-
mi. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody dot. dzierżawy nieruchomo-
ści. 

20. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy 
Branice dotyczącej uciążliwości funk-
cjonowania Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Branicach. 

21. Zakończenie sesji.  

Firma telekomunikacyjna WWNET z Raciborza będzie w latach 2012-2013 budowała sieć internetową na terenie Gminy 

Branice w technologii WiMAX. Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20-

2007-2013. Celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego internetu do miejscowości, gdzie usługa taka nie funkcjo-

nuje albo jest ograniczona. Sieć w Branicach będzie częścią sieci budowanej na terenie województwa opolskiego i śląskie-

go. Na dzień dzisiejszy projektem są objęte następujące miejscowości w gminie Branice: Bliszczyce, Boboluszki, 
Dzierżkowice, Jakubowice, Posucice, Wódka, Wysoka. Do tych miejscowości mogą dołączyć kolejne, ponieważ WW-

NET stara się na poszerzenie terytorium objętego dofinansowaniem. 

Jakie korzyści dla mieszkańców objętych projektem? Mieszkańcom miejscowości objętych dofinansowaniem zostanie za-

proponowana niepowtarzalna oferta. Przede wszystkim możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego internetu  

w niezawodnej technologii. Kolejną korzyścią to brak kosztów za podłączenie. Dodatkowo WWNET planuje w pierwszym 

roku zwolnić nowych klientów z opłaty abonamentowej za internet. W kolejnych latach transfer ma się kształtować na po-

ziomie 6Mb/s za 60zł. Zostanie również wprowadzona usługa telefonii stacjonarnej VOIP, a więc tanie połączenia telefo-

niczne z całym światem. I tutaj również klient nie będzie ponosił żadnych kosztów za urządzenia. 

Ilość osób, które mogą skorzystać z podłączenia do nowej sieci WWNET jest ograniczona, dlatego prowadzona jest lista 

chętnych. Zapisywać się można telefonicznie 032/4152708 lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Stefana Batorego 7  

w Raciborzu.   

Trochę informacji o technologii - WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access) jest technologią bezprze-

wodowej, radiowej transmisji danych, opartą na międzynarodowych standardach stworzonych dla szerokopasmowego, ra-

diowego dostępu do internetu na rozległych obszarach. Technologia ta jest alternatywą dla rozwiązań przewodowych – 

gwarantuje wysoką jakość sygnału, będąc niezależną od warunków atmosferycznych i przeszkód terenowych. Nowoczesny 

system WiMAX został wprowadzony na polski rynek w 2010 roku, a w roku 2012-2013 będzie już funkcjonował na terenie 

Gminy Branice. 

Internet + Telefon w Gminie Branice za darmo 
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYCH  
OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W BRANICACH 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach od 2009 r. realizuje projekt systemowy pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni.” 

o nr KSI nr POKL.07.01.01-16-053/11) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji przez ośrodki po 

mocy społecznej. 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności 

zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z Gminy Branice, będących w wieku aktywności za-

wodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Do chwili obecnej w projekcie wzięło udział  49 osób, w tym  

4 osoby niepełnosprawne. 

W bieżącym roku, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, w projekcie mogą wziąć udział kolejne osoby, wobec 

których zostaną zastosowane po co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji wynikające z wnikliwej analizy jej sytuacji 

życiowej. Dla uczestników zostaną zaplanowane kursy i szkolenia dobrane według ich potrzeb – po konsultacji z samymi 

zainteresowanymi oraz po konsultacjach indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. Dodatkowo będą mogli oni 

także w miarę potrzeb skorzystać z usług: okulisty, fryzjera, czy kosmetyczki, wziąć udział w wyjazdach integracyjnych  

i innych działaniach wynikających z potrzeb zakwalifikowanych uczestników. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie 

dojazd na zajęcia oraz opieka nad dziećmi. W trakcie poprzednich 3 lat w ramach projektu uczestnicy skorzystali z różnych 

form pomocy, np. kurs na prawo jazdy kat. B, kurs kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych, 

kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów, kurs rękodzieła, kurs opiekuna osób 

chorych i starszych, trening kompetencji i umiejętności społecznych, stylizacja sylwetki i autoprezentacja, terapia psycholo-

giczna, itd. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające łącznie wymienione poniżej 3 warunki: 
1. osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 
2. osoby w wieku aktywności zawodowej, czyli: 15-64 lata, 
3. osoby korzystające z pomocy OPS w Branicach, 
mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie u pracowników socjalnych OPS w Branicach,  
gdzie wypełnią ankietę rekrutacyjn ą.  

Rozpoczęcie realizacji projektu przewidywane jest na kwiecień - maj 2012 r. 
 

Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach o nr KSI POKL.07.01.01-16-053/11 pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

INFORMACJA  

Wójt Gminy Branice informuje, że w 2012 roku zostaną 
rozpoczęte prace zmierzające do zmian zasad sprzedaży  
i udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych lokali miesz-
kalnych na rzecz głównych najemców (zmiana dot. obniże-
nia bonifikat).  

Nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z obrębu 
Gminy Branice wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.  

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na stronie internetowej 
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 24.02.2012r.  
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach 
pod tytułem:  

„Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego 
 – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM” 

♦ obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-9.2011 z dnia 23.02.2012r.  
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
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Urząd Statystyczny  
W Opolu  

STATYSTYCZNE 
BADANIA ROLNICZE 

Szanowni Państwo 

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza 
reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. 

Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach 
metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego 

przez pracowników Urzędu Statystycznego. 

Terminarz badań w 2012 r. obejmuje:  

⇒ Badanie pogłowia świń (kwiecień, sierpień, grudzień);  

⇒ Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (czerwiec, grudzień);  

⇒ Badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów (czerwiec);  

⇒ Badanie plonów (sierpień, październik);  

⇒ Badanie sadów (wrzesień – październik);  

⇒ Badanie koniunktury w rolnictwie (czerwiec, grudzień).  

Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.  

Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę  
publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu  

pod numerem telefonu:  
77 423 09 96  
e-mail: A.Jaworska2@stat.gov.pl  

Niebiescy górą! Zwycięscy w unihokeja 

W sobotnie przedpołudnie 3 marca br. 
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” 
zorganizował w hali sportowej w Brani-
cach zawody sportowe propagujące zdro-
wy i sportowy styl życia. Tym razem 
młodzi sportowcy rywalizowali w popu-
larnego wśród dzieci – unihokeja. Cztery 

drużyny grały mię-
dzy sobą systemem 
„każdy z każdym”. 
Organizator zawo-
dów, Bartłomiej 
Pleśniak przygoto-
wał dla wszystkich 
uczestników na-
grody. Po trzech 
godzinach zmagań, 
wielu meczach 
zakończonych kar-
nymi, najlepszym 
zespołem okazała 

się drużyna Niebieskich. Mistrzowski 
team wygrał wszystkie mecze.  

Skład zwycięskiej drużyny to: 
Krzysztof Kaczmarzyk, Maciej Churas 
(kapitan), Filip  Plata (bramkarz) oraz 
Bartek Gramatyka. 

Po rozegraniu turniejów eliminacyjnych 
w unihokeja, reprezentacje dziewcząt  
i chłopców ze Szkoły Podstawowej  
w Branicach awansowały do półfinału 
wojewódzkiego. 

Bartłomiej Pleśniak 
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WE WŁODZIENINIE 

Od września 2010 roku we Włodzieni-
nie prężnie działa KGW, którego prze-
wodniczącą jest pani Wiesława Hnatiuk. 
Głównym zadaniem tej organizacji jest 
integrowanie społeczności wiejskiej. Te-
mu celowi służy wyremontowana świetli-
ca wiejska będąca miejscem spotkań 
mieszkańców wsi. Dla wielu kobiet 
członkostwo w kole to swoista forma 
spędzenia aktywnie wolnego czasu, ode-
rwanie się od codziennych zmartwień, 
rozwój na wielu płaszczyznach. W wielu 
przypadkach działalność KGW to nie 
tylko alternatywa spędzania czasu przed 
telewizorem, ale swoisty sposób na budo-
wanie więzi społecznych. Należąc do 
takiej organizacji kobiety czują się silne, 
bardziej zaradne jak i doceniane. Kole-
żanki mogą pomóc w kłopocie, podsuną 
przepis na pyszne ciasto, sałatkę czy ki-
szone ogórki. Celem KGW jest nie tylko 
upowszechnianie tradycji i przekazywa-
nie jej młodszym pokoleniom, ale i rów-
nież obrona praw i reprezentowanie inte-
resów kobiet wiejskich i ich rodzin. 

Zaraz po zawiązaniu naszej organizacji 
w listopadzie 2010 roku odbyła się bie-
siada z okazji Święta Niepodległości przy 
bardzo licznym udziale mieszkańców 
wioski. Były śpiewy patriotycznych pie-
śni oraz zabawa taneczna. W styczniu 
2011 roku odbyło się spotkanie opłatko-
we dla dorosłych połączone z zabawą 
karnawałową. Zaczęło się tradycyjnie od 
jasełek przygotowanych przez dzieci  
z naszej szkoły. Ksiądz Proboszcz rozpo-
czął kolędowanie wraz z zaproszoną pa-
rafialną orkiestrą. Następnie wszyscy 
przełamali się opłatkiem i zasiedli do 
wspólnej kolacji. Uczestnicy zabawy 
bawili się do późnych godzin wieczor-
nych. 

Dnia 06.03.2011 roku na świetlicy 
wiejskiej odbyło się okolicznościowe 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Dzieci ze 
szkoły i przedszkola umiliły czas paniom 

i zaproszonym 
gościom cieka-
wym występem. 
Był również 
pyszny poczęstu-
nek i zabawy 
integracyjne. 

We wrześniu 
mieszkańcy na-
szej wsi prezen-
towali koronę 
żniwną na gmin-
nych dożynkach 
w Boboluszkach, 
a Koło Gospo-
dyń Wiejskich 
promowało do-
mowe wypieki. 

W pierwszą nie-
dzielę paździer-

nika 2011 roku nasze KGW wzięło udział 
w II Jarmarku Anielskim, w konkursie 
pod hasłem „Anioły w każdej kuchni”. 
Prezentowałyśmy nalewkę z wiśni, mako
-sernik- „Niebiańska słodycz” oraz na-
dziewaną kaczkę „Smaki dzieciństwa”  
– I miejsce w kategorii garmażeryjnej. 

Dnia 15.10.2011 roku KGW urządziło 
„Jesienną biesiadę”. Przy orkiestrze  
i smacznym poczęstunku bawiono się do 
późnych godzin wieczornych. Również  
w październiku uzyskaliśmy status sto-
warzyszenia. 

Kolejny rok 2012 KGW rozpoczęło 
tradycyjnie od spotkania opłatkowego, 
było tak jak w roku ubiegłym, jasełka, 
wspólne kolędowanie, opłatek i biesiada. 
W planach mamy jeszcze wiele cieka-
wych działań.  

Mamy nadzieję, że się powiodą. 
 

Zofia Papuga 
Bożena Kowalczyk  
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Integracja sołectw gminnych podczas turnieju w piłce nożnej  

Zimowy piknik w Jakubowicach 
Okres ferii w naszym województwie 

oraz przepiękna zimowa pogoda były  
świetną okazją aby wolny czas spędzać 
na świeżym powietrzu. Dlatego dnia 21 
stycznia z inicjatywy rodziców dzieci, 
został zorganizowany zimowy piknik 
podczas którego uczestnicy mogli wspól-
nie korzystać z uroków zimy. Główną 
atrakcją spotkania było lepienie bałwana  
w którym brali udział wszyscy zebrani 
niezależnie od wieku. Młodzież starała 
się wykonać bałwana jak najstaranniej 
tak, aby nawet duży wzrost temperatury 
nie zniszczył ich dzieła. Wynikiem cięż-
kiej pracy był olbrzymi bałwan, który 
został ozdobiony guzikami wykonanymi 
z węgla i pomarańczowym nosem, trady-
cyjnie zrobionym z marchewki. Po świet-
nej zabawie młodzież i dzieci zostały 

zaproszone na kiełba-
ski z rożna i ciepłą 
herbatę, która miała na 
celu rozgrzanie uczest-
ników i dodanie sił do 
dalszych zabaw na 
śniegu. Po poczęstunku 
dzieci i młodzież udali 
się na górkę by tam 
rozegrać konkurs sko-
ków na nartach i sa-
neczkarstwie. Jako 
dowód że w zabawie 
uczestniczyły nie tylko 
dzieci, może świadczyć 
zamieszczone zdjęcie.  

Patryk  
Walerianczyk 

W dniu 18 lutego 2012r w hali sporto-
wej w Branicach odbył się turniej w Piłki 
Nożnej trampkarzy o Puchar Wójta Gmi-
ny Branice. Organizatorami turnieju był 
radny Gminy Branice Pan Edward 
Czyszczoń oraz Pani Teresa Jajdelska. 
Piłka nożna to jedna z najbardziej popu-
larnych dyscyplin uprawianych na terenie 
gminy i cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród młodych sportowców. Celem 
organizowanych zawodów jest wspoma-
ganie rozwoju fizycznego, rozwijanie 
umiejętności współdziałania z rówieśni-
kami oraz integracji sołectw w gminie. 
Do udziału w zawodach zgłosiło się  
5 drużyn. Mecze rozgrywane były syste-
mem „każdy z każdym”. 

Ostateczne wyniki po rozegraniu 
wszystkich meczów się następująco: 

I miejsce zajęło sołectwo Branice  
- opiekun Pan Łukasz Kędzierski  
II miejsce zajęło sołectwo Lewice  
- opiekun Pan Grzegorz Jajdelski  
III miejsce zajęło sołectwo Wódka  
- opiekun Pan Zdzisław Semanyszyn 

Drużyny zostały uhonorowane medala-
mi zgodnie z zajętymi miejscami 
(złotymi, srebrnymi i brązowymi), oraz 
pucharem Wójta Gminy za I miejsce. 

Uczestnicy otrzymali poczęstunek. Cały 
t u r n i e j  p r z e b i e g a ł  
w sportowej, miłej i pełnej emocji atmos-
ferze. Drużyny wykazały się dużymi 
umiejętności oraz grą Fair Play. Cieszy-
my się, że poprzez organizowany turniej 
udało się nam zagospodarować wolny 
czas młodzieży z naszej gminy.  

Teresa Jajdelska 
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Turniej piłki no żnej juniorów o puchar Wójta Gminy Branice 

Już po Karnawale!!!!! 
Po raz kolejny odbyła się wspaniała 

zabawa. Jak zwykle w karnawale były 
piękne i zaskakujące stroje, do tego dobra 
muzyka, humor i szlachetny cel.  

Tym celem jak zawsze jest wyjście na 
przeciw potrzebom naszej placówki. I tak 
za sprawą przedstawicieli Rady Rodzi-
ców, oraz wszystkich współdziałających 

z grona rodzicielskiego stało się to real-
ne. Dzięki ich zainteresowaniu i zaanga-
żowaniu możliwe było uskutecznienie 
zaplanowanych działań. Przebieg zabawy 
uświetniły dodatkowe atrakcje. Przyczy-
nili się do tego sponsorzy. Zawsze otwar-
ci, gotowi, życzliwi i wyrozumiali. 

Piękny zwyczaj, aby dzielić się z inny-
mi. Jak na owe czasy sprawa wcale nie 
taka łatwa. 

A jednak....... . Wierzymy w to, że jesz-
cze nie raz doświadczymy takiej dobroci 
w różnych sytuacjach. Dzięki tym 
wszystkim ludziom przedszkole pięknie-
je, zapewnia coraz lepsze warunki, two-
rzy nowe doskonalsze otoczenie dostar-
czając tym samym wiele radości naj-
młodszym. A to zachęca i to mocno do 
dalszych działań, nowych przedsięwzięć, 
dodaje niesamowitej siły.  

I znowu chciałoby się powiedzieć, że 
wokół nas jest wiele dobrych i życzli-
wych ludzi. 

Danuta Sowa 
Aneta Gołuchowska 

Tydzień po zmaganiach trampkarzy,  
w dniu 25.02.2012 w hali sportowej  
w Branicach, odbył się turniej sołectw 
juniorów w piłkę nożną chłopców o pu-
char Wójta Gminy Branice.  

Do zawodów przystąpiło 6 zespołów, 
Branice I, Branice II, Wysoka, Lewice, 
Posucice, Wódka.  

Drużyny podzielone zostały na dwie 
grupy w których pojedynki odbywały się 
każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny 
z grupy przechodziły do półfinałów.  

W pojedynku finałowym zagrały druży-
ny: Branice I i Wysoka gdzie po zacię-
tym pojedynku Branice I pokonały ry-
wala i zajęły pierwsze miejsce w turnieju. 

Najlepszym bramkarzem okazał się 
młody, ale utalentowany Gracjan Wło-
darczyk, a najlepszym strzelcem turnieju 

został Mateusz Poleszczuk.  
Nagrody, puchar, medale oraz dyplomy 

wręczała osobiście Pani Wójt Maria 
Krompiec.  

Maciej Nowak 
Foto: Janusz Kaczmarek 
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Niezapomniane chwile na stokach 
narciarskich w Lipovej – Lázně  
w Czechach spędziła młodzież Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach. 
W dniach od 05. 02. 2012 – 10. 02. 
przebywała na obozie narciarskim 
połączonym z nauką języków czeskiego  
i polskiego. 

Nasi uczniowie już po raz drugi mieli 
możliwość spędzenia wspaniałego 
tygodnia z zaprzyjaźnionymi uczniami 
Zakladni Školy Žižkova z Krnova. 
Oprócz jazdy na nartach mogli 
skorzystać z atrakcji kompleksu 
basenowego (jacuzzi, sauny, basen). Pod 
koniec obozu polscy i czescy nauczyciele 

przygotowali zawody narciarskie. 
Wszyscy musieli poradzić sobie ze 
slalomem ustawionym na stoku. Zawody 

odbyły się w kategoriach zjazdu na 
nartach i snowboardzie. Została zrobiona 
klasyfikacja osobno dla czeskich  
i polskich uczestników. W kategorii 
dziewcząt 1. miejsce zajęła Magdalena 

Madera, 2.m. Ola Czyszczoń, 3.m. 
Kasia Uchyła. Kategoria chłopców: 
1m. Kuba Pelc, 2.m. Kuba Polnik, 
3.m. Jędrzej Alferowicz.  
Kategoria snowboard: 1.m. Dagmara 
B rze szcza k , 2 . m.  K la u d ia 
Gospodarczyk, 3.m. Paulina 
Zapotoczna. Wręczenie medali, 
nagród i słodkich upominków odbyło 
się na wspólnej, czesko - polskiej 
dyskotece. W przerwach tańców 
o d b y w a ł y  s ię  z a b a w y  
z wykorzystaniem języków polskiego 
i czeskiego.  

Opiekunowie: Edward Czyszczoń 
Łukasz Kędzierski  

 

 
 

Českopolský lyžařský týden s výukou českého a polského jazyka 
Czesko-polski tydzień narciarski z nauką języka czeskiego i polskiego 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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I n f o r m a c j a 

Wójt Gminy Branice informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 marca 2012 roku zostało  
wywieszone ogłoszenie o I przetargu 
ustnym nieograniczonym na oddanie  
w dzierżawę nieruchomości oznaczonej 
według: 

1. Część z działki nr 228 o pow. 0.1900 
ha opisanej w KW OP1-
00023178/2, położonej w miejsco-
wości Jędrychowice. 

2. Opis nieruchomości: 

− działka stanowi częściowo grunt 
orny i pastwisko.  

3. Stawka czynszu dzierżawnego  
- 50, zł rocznie. 

4. Wadium - 10,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: prze-
targ na dzierżawę na czas oznaczony 
na 10 lat. 

Przetarg w sprawie oddania w/w nie-
ruchomości w dzierżawę odbędzie się 
w dniu 10 kwietnia 2012 roku o godzi-
nie 800 w siedzibie Urzędu Gminy Bra-
nice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala 
konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 3 kwietnia 2012 r. wpłacą 
w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Branice 
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 
lub w kasie Urzędu Gminy Branice, 
przy czym za datę wpłaty na konto uwa-
ża się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na do-
wodzie wpłaty wadium należy umieścić 
dane dotyczące położenia nierucho-
mości.  

Pełną treść głoszenia podaje się do pu-
blicznej wiadomości na stronie interne-
towej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona będzie umieszczona na 
łamach gazet lokalnych: Informator Bra-
nicki i Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia  
30 dni.  

 

Sporządziła:  

mgr Małgorzata Pączko  

 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. (22) 623-21-65; fax. (22) 623-11-55 e
-mail: sekretariat@krir.pl    www.krir.pl 
 
 

 

KRIR/MR/870/2012                                                          Warszawa, 29.02.2012 r. 

Pan 
Jan Vincent Rostowski 
Minister Finansów 

 
Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwracam się do Pana Ministra 
wnioskując o akceptację projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sta-
wek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych mate-
riałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Ww. projekt trafił do konsultacji społecznych we wrześniu 2011 roku i wzbudził 
duże nadzieje rolników gdyż przewidywał waloryzację stawek dopłat, nie zmienia-
nych od 2008 roku. 

W Polsce zużycie kwalifikowanego materiału siewnego jest około dziesięć razy 
niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej i w ostatnich latach zmniejszyło się ze 
względu na coraz wyższe ceny nasion kategorii elitarny i kwalifikowany. 

Ponadto wysokość dopłat bezpośrednich w Polsce jest znacznie niższa niż w wielu 
krajach UE-15, co wpływa bezpośrednio na uzyskiwane dochody z 1 ha. W 2010 roku 
odnotowano znaczący spadek eksportu ziarna zbóż z Polski. Wartość eksportu zma-
lała z 423,3 min EUR do 296 min. EUR. Nieznacznie wzrosła wartość importu, 
wskutek tego saldo w handlu ziarnem zbóż pogorszyło się z plus 213 min EUR do 
48 min EUR. Na taki wynik handlu wpłynęła oprócz sytuacji na rynkach świato-
wych niska jakość oferowanego ziarna, spowodowana min. użyciem do siewu mate-
riału nasiennego z własnej produkcji. 

Dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zachęca rolników 
do wysiewu nasion wysokiej jakości, wdrażania postępu biologicznego poprzez 
wprowadzanie nowych odmian, co niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków eko-
nomicznych i środowiskowych. Dodatkową korzyścią dla rolnika i środowiska jest 
to, że nasiona zakupione w firmach specjalizujących się w produkcji kwalifikowa-
nego materiału siewnego są już gotowe do siewu, zabezpieczone przed chorobami 
siewek, zaprawione odpowiednimi środkami ochrony roślin za pomocą specjali-
stycznego i bezpiecznego sprzętu. Należy pamiętać, że zaprawy nasienne to sub-
stancje I, II klasy toksyczności groźne dla zdrowia i środowiska. 

Wysiewając nasiona wysokiej jakości możemy osiągać wyższe plony, lepsze 
zbiory z hektara, stosować nowoczesne odmiany dostosowane do potrzeb przemysłu  
i konsumenta końcowego. 

Licząc, że Pan Minister uwzględniając powyższe argumenty przychyli się do 
przedstawionej przez resort rolnictwa nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia 

 

Pozostaję z poważaniem 

Do wiadomości: 

Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 marca 2012 roku zostało  

wywieszone obwieszczenie o przezna-
czeniu nieruchomości do sprzedaży 

oznaczonej według  
1. Działka nr 47 o pow. 0.1405 ha opi-

sana w KW OP1G/00023927/8 poło-
żona w miejscowości Dzbańce. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
stanowi teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami 
ornymi, napowietrzną linia średniego 
napięcia. Działka jest niezabudowana 
w 86% zadrzewiona. Działka ma 
kształt regularnego czworokąta  
i występuje mozaikowatość bonitacji 
- 2 klasy. Uzbrojenie techniczne - nie 
występuje. Dojazd jest możliwy czę-
ściowo z drogi gruntowej, w części 
asfaltowej.  

3. Wartość nieruchomości - 4.406,50 zł. 
4. Wadium: - 441,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprze-

daż w formie przetargu. 
Pełną treść obwieszczenia podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona zostanie umieszczona 
na łamach gazet lokalnych: Informator 
Branicki i gazety powiatowej Rzecz Po-
wiatowa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia  
21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice  
w dniu 9 marca 2012 roku zostało  

wywieszone obwieszczenie o przezna-
czeniu nieruchomości do sprzedaży 

oznaczonej według: 
1. Działka nr 49 o pow. 0.9294 ha opisa-

na w KW OP1G/00008072/8 położona 
w miejscowości Gródczany. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
stanowi teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej i sąsiaduje z gruntami 
ornymi, utrzymanymi w dobrej kultu-
rze rolnej. Działka jest gruntem ornym 
(klasa RII) o kształcie wąskiego pro-
stokąta. Uzbrojenie techniczne - nie 
występuje. Dojazd jest możliwy z dro-
gi gruntowej. 

3. Wartość nieruchomości - 23.698,50 zł. 
4. Wadium: - 2.370,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 

w formie przetargu. 
Pełna treść obwieszczenia podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie interne-
towej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona zostanie umieszczona na 
łamach gazet lokalnych: Informator Bra-
nicki i gazety powiatowej Rzecz Powiato-
wa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia  
21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice 
w dniu 9 marca 2012 roku zostało  

wywieszone obwieszczenie o przezna-
czeniu nieruchomości do sprzedaży 

oznaczonej według:  
1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha 

opisana w KW OP1G/00023927/8 
położona w miejscowości Dzbańce. 

2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium 
stanowi teren zainwestowany /zabu-
dowany/ i sąsiaduje z luźną zabudo-
wą zagrodową i gruntami ornymi. 
Działka jest niezabudowana, od lat 
nie jest użytkowana, na części rosną 
stare drzewa owocowe, a na innej 
części dzika roślinność oraz pojedyn-
cze drzewa głównie olsza bez warto-
ści użytkowej. Działka ma kształt 
wielokąta o prostych granicach. 
Uzbrojenie techniczne - elektryczne, 
wodne występuje w drodze przylega-
jącej do działki. Dojazd jest możliwy 
z drogi gminnej, utwardzonej.  

3. Wartość nieruchomości - 44.550,00 zł. 
4. Wadium: - 4.455,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości 
Pełną treść obwieszczenia podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie inter-
netowej www.branice.pl Gminy Branice, 
wersja skrócona będzie umieszczona na 
łamach gazet lokalnych: Informator Bra-
nicki i gazety powiatowej Rzecz Powia-
towa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia  
21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 9 marca 2012 roku zostało wywieszone 

obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według: 
1. Działka nr 59/2 o pow. 0.0888 ha opisana w KW OP1G/00023927/8 położona w miejscowości Dzbańce. 
2. Opis nieruchomości: 

− Nieruchomość zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i sąsiaduje z luźna zabudową zagrodową i grun-
tami ornymi. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 61 m2 o progra-
mie użytkowym: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. Budynek wymaga kapital-
nego remontu. Działka ma kształt wydłużonego czworokąta. Uzbrojenie techniczne - elektryczne, wodne, ogrzewanie piecowe. 
Dojazd jest możliwy z drogi gminnej, utwardzonej.  

3. Wartość nieruchomości  - 19.737,00 zł. 
4. Wadium: - 1.974,00 zł. 
5. Forma zbycia nieruchomości  
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja 
skrócona zostanie umieszczona na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i gazety powiatowej Rzecz Powiatowa. 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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WOJEWÓDZKI ZARZ ĄD MELIORACJI I URZ ĄDZEŃ WODNYCH 
W OPOLU 

działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa (Dz.U. Z 2007r Nr 231, poz. 1700, z późniejszymi zmianami). 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY 
na dzierżawę na okres do 30.11.2012r nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w trwałym 
zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego. 
Przetarg będzie odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009r w sprawie 
określenia szczegółowego trybu przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (Dz.U. Z 2009r Nr 17, poz.93) Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość rolna, położona w miejscowości Włodzie-
nin, gmina Branice powiat Głubczyce i oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 
nr: 1273 km l o pow. 8,8872 ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 
nr: 919/1 km 1 o pow.l,6700 ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 
nr: 1270 km l o pow. 4,2783 ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 
nr: 1277/2 km 1 o pow. 6,3184 ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 
nr: 1295/2 km 1 o pow. 23,3879 ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 
nr: 1302 km 1 o pow. 2,500ha wg rejestru z dnia 2005-04-14 

łączna powierzchnia działek 47,042ha w tym: 
− grunty orne RII   o pow. 5,1217 ha, 
− grunty orne R Ilia o pow. 35,1915 ha, 
− grunty orne RIHb o pow. l,7149 ha, 
− grunty orne R IVa o pow. 2,8560 ha, 
− grunty orne R IVb o pow. 2,1579 ha. 

Grunty położone są w czaszy zbiornika retencyjnego "Włodzienin". 
Minimalna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 150 dt pszenicy. 
Informacje dotyczące nieruchomości i warunków dzierżawy można uzyskać osobiście w Wojewódzkim Zarządzę Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 55 pok. 10, lub telefonicznie pod nr telefonu 77/4425734. 
Oględzin nieruchomości można dokonać codziennie. 
Oferenci powinni zapoznać się z projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia w kwestiach nie będących przed-
miotem przetargu codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 55 pok. Nr 10. 
Wadium w wysokości 2000 zł Należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 
w Banku BPS nr konta 68 1930 1028 2010 0002 7704 0002 
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty na proponowany czynsz dzierżawny. 
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium przepada jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia 
umowy - dzierżawy. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą wadium. 
Oferta powinna zawierać: 

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta. 
2. Oferowaną wysokość czynszu w dt pszenicy. 
3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu (gruntami). 
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy. 
5. Koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej oferenta 

umożliwiającej należyte prowadzenie tej działalności. 
6. Potwierdzenie wpłaty wadium. 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w sekretariacie Wojewódzkiego Zarządu Me-
lioracji i Urz ądzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 55, do dnia 23.03.2012r do godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi 23.03.2012r o godzinie 10.30. 
Warunki dzier żawy: 
Po wykonaniu ustaleń przetargowych wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym. 
Kandydat na dzierżawcę przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest złożyć: oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 Kpc sporządzone w formie aktu notarialnego lub poręczenia przez osobę trzecią. 
Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia, 
może też nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert. 
 
 
Opole dnia 06.03.2012r.                                       Dyrektor 
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 Browar i słodownia w Branicach  
W Branicach-Zamku, przy granicznej 

rzece usytuowana jest potężna budowla, 

która w chwili obecnej jest własnością 

rodziny Walaszek. Dzieje tego obiektu 

ściśle związane są z historią Branic.  

W średniowieczu istniał już tutaj zamek 

obronny, jednak dzieje branickiego zam-

ku to temat na osobny artykuł. Wspomnę 

tylko, że w materiałach archiwalnych  

z IX wieku, z których korzystałem reda-

gując ten artykuł, znajduje się zapisek  

o podziemnym przejściu do zamku kr-

novskiego Schellenburg. Chciałbym czy-

telnikowi przedstawić ciekawą historię 

browaru i słodowni, które to obiekty po-

wstały na zrębach prastarego zamku.  

Przywilejem dóbr rycerskich było wa-

rzenie piwa. Należy więc przyjąć, że  

w Branicach warzono piwo już w śre-

dniowieczu. Na skalę przemysłową roz-

poczęto produkcję od 1863 roku. Browar 

wybudował Baron Friedricha von Eicks-

tädt, który ożenił się z właścicielką dóbr 

branickich Marią Klaps. Friedrich Fre-

iherr von Eickstädt założył w 1862 roku 

spółkę, której był głównym udziałowcem 

i której celem była rozbudowa istniejące-

go już małego browaru dominialnego 

(warzelni piwa) „Dominialbrauerei Bra-

nitz“.  

Baron przystępując do budowy nowo-

czesnego, parowego browaru brał pod 

uwagę położenie obiektu. Zamek umiej-

scowiony był na historycznej granicy 

Prus i Austrii. Dogodne połączenia i bli-

skość Krnova, Opwy, Głubczyc i Racibo-

rza stwarzały chłonny rynek zbytu. Nie-

wątpliwym atutem była możliwość trans-

portu produktu drogą kolejową. Na oko-

licznych żyznych glebach uprawiano 

jęczmień browarniany, istniały również 

plantacje chmielu.  

Przebudowę zamku na browar zlecono 

firmie Stavenhagen z Halle. W 1863 roku 

wyburzono część starego obiektu, a na 

jego fundamentach postawiono przepięk-

ny, przypominający zamek obiekt,  

w którego wnętrzu mieścił się nowocze-

sny browar parowy. Całość prac związa-

nych z adaptacją i przebudową zamku na Ze zbiorów Berlińskiego Muzeum Architektury  
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W lutym 2012r. 

 
Urodzili się 

1. Suzański Ksawery - Branice. 
2. Chorostecki Kacper - Branice. 
3. Janocha Szymon - Branice. 
4. Duszyński Gracjan - Bliszczyce. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Łozicka Monika (Lewice)  
– Lechoszest  Mirosław (Kietrz). 

 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 

 
Odeszli 

1. Armata Piotr - lat 78 z DPS Branice. 
2. Janocha Pelagia - lat 68 z DPS Blisz-

czyce. 
3. Tytko Robert - lat 40 z Jakubowic. 
4. Korczyński Józef - lat 81 z Branic. 
5. Piegsa Roman - lat 52 z DPS Bobo-

luszki. 
6. Szelepa Marian - lat 82 z Jędrycho-

wic. 
7. Mycak Franciszek - lat 90 z Wło-

dzienina. 
8. Jelitto Marie - lat 84 z DPS Dzbańce-

Osiedle. 
9. Łanucha Maria - lat 100 z Lewic. 
10. Hellebrand Gothard - lat 68 z Turko-

wa. 
11. Żłobicki Józef - lat 83 z Branic. 
 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 6988 

mieszkańców, 

w tym 3598 kobiet. 

W lutym 2011 r.  
było nas 7110 osób. 

nowoczesny, parowy browar wykonano 

w ciągu 1.5 roku.  

Budowla od frontu przedstawiała się 

imponująco. Prawą i lewą stronę budyn-

ku ograniczały dwie okrągłe wieże 

zwieńczone koroną, zbudowane na wzór 

obronnych wież w średniowiecznych 

zamkach obronnych. Wieże miały 3 pię-

tra. Na każdym z nich umieszczono 

okna, z których roztaczał się widok na 

pobliską rzekę i czeskie góry. Fronton 

budynku podzielono na 9 symetrycznych 

segmentów. Budynek posiadał piwnice, 

parter, 2 piętra oraz poddasze. W głów-

nym budynku, w piwnicach, na parterze 

i 1 piętrze znajdowały się pomieszcze-

nia, w których na dużych powierzch-

niach podłogi przygotowywano słód. Na 

2 piętrze oprócz pomieszczeń produkcyj-

nych znajdowały się warsztaty: stolarski, 

mechaniczny, ślusarski i bednarski,  

w którym wykonywano beczki do piwa. 

Na poddaszu były pomieszczenia,  

w których kiełkował jęczmień. 

Druga część głównego budynku zosta-

ła dobudowana do starego obiektu. Znaj-

dowała się tam chłodnia i główna hala 

produkcji piwa. Na 2 piętrze było wyso-

kie na 20 stóp pomieszczenie na węgiel  

i drzewo. Obok pomieszczenia na opał 

umiejscowiono 2 duże zbiorniki na wo-

dę. Dwa przylegające małe budynki sta-

nowiły zaplecze techniczne browaru.  

W jednym z nich znajdowała się maszy-

na parowa. Kocioł wytwarzał parę  

o ciśnieniu 3.5 atmosfery, która wpra-

wiała w ruch 2 cylindry o wymiarach 3.5 

stopy i 2.5 stopy. Maszyny parowe 

(zasilane parą wysokiego ciśnienia)  

o mocy 18 KM napędzały pompy wodne 

i inne urządzenia browaru. Kotły i cała 

instalacja wykonana była z miedzi. 

Browar posiadał chłodnie. W pomiesz-

czeniach, w których okna zasłonięto 

żaluzjami zainstalowano 2 kadzie chło-

dzące, wykonane z mocnej stalowej bla-

chy, na zewnątrz pomalowane farbą olej-

ną. Kadzie połączone były ze sobą mie-

dzianymi przewodami. Dach nad po-

mieszczeniem chłodni był tak skonstru-

owany, że można było regulować prze-

pływ powietrza. Kadzie spoczywały na 

legarach podłogowych, aby można było 

uzyskać większą powierzchnię chłodze-

nia od spodu. Kadzie miały pojemność 

5600 kwart (kwarta amerykańska – 

0.946 ltr., kwarta angielska – 1.136 ltr.) 

i 5680 kwart. Pod chłodnią były po-

mieszczenia, w których czyszczono jęcz-

mień. 

W jednej z hal znajdowała się kadź  

z modrzewia o pojemności 6127 kwart  

i wysokości 5 stóp. Prawdopodobnie  

z uwagi na użyty materiał leżakowało  

w niej piwo. Nad nią znajdował się śru-

townik i mieszalnik jęczmienia. Urzą-

dzenia wykonane były z żeliwa. Hala 

produkcyjna posiadała utwardzoną po-

sadzkę, wsparta była na wysokich fila-

rach. 

Wymienione wyżej kadzie miedziany-

mi rurami połączone były z kadzią  

o pojemności 5428 kwart. Konstrukcja 

tej kadzi była przystosowana do inten-

sywnego ogrzewania. Następował w niej 

proces gotowania. Znajdowały się tam 

zawory regulujące ogrzewanie, oraz ka-

nały odprowadzające dym z paleniska, 

które było źródłem ciepła. 

 Z hali produkcyjnej kręcone dębowe 

schody wiodły do następnego pomiesz-

czenia.  

 

Ciąg dalszy w następnym numerze. 

 

Dr Benedykt Pospiszyl 


