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1. CEL OPRACOWANIA 

Plan Odnowy Miejscowości Branice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, 
przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady 
Sołeckiej, Koła Braniczanki i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Obszarem realizacji niniejszego 
planu jest obszar wsi Branice.  

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Branice jest zgodna z wymogami przedstawionymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach  działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję 
miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata 2008-2015 wraz z harmonogramem i 
planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najwaŜniejszych przedsięwzięć z 
harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 
2016-2020. 

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o 
środki finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie 
stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. 
Dokument dotyczy najbliŜszych 8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim 
przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym. 
działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy 
rekreacyjno-wypoczynkowym.  

Plan Odnowy Miejscowości Branice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje 
działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w Branicach. W 
dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłuŜą 
rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a takŜe zintegrują jej mieszkańców i pobudzą 
ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona, 
doinwestowana i oŜywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce 
zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła 
zatrzymać młodzieŜ na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna – 
czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi 
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową 
specyfikę.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od 
potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe mogą być dopisywane 
nowe zadania, a takŜe moŜe zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do 
funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.  

Plan Odnowy Miejscowości Branice jest spójny z następującymi dokumentami: 

1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013, 

2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013, 

3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013, 

4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BRANICE 

Historia 

Pierwsze wzmianki o wsi datuje się na rok 1278 r. i od tego czasu nazwa nie uległa zmianie, 
zmieniała się tylko jej pisownia (w 1278 r. pisano Branicz, a juŜ w 1377 r. Brenicz) . Nazwa 
pochodzi prawdopodobnie od czeskiego „brana” - brama lub „brani” - bronić. Wieś leŜała na 
szlaku handlowym z południa przez Morawy do Morza Bałtyckiego. Źródła podają, ze dla 
obrony wybudowano zamek, i Ŝe w 1288 r. jego właścicielem był Bennish Benedykt. Branicki 
zamek w latach 1863-91 przebudowany został na browar, wtedy teŜ otaczające zamek fosy 
pokryto sklepieniem i wykorzystano jego piwnice. XX-wieczna historia Branic wiąŜe się ściśle 
z biskupem Nathanem, który był wielkim budowniczym Branic. Ok. 1897 r. wybudowano przy 
drodze do Michałkowic dom dla zakonnic, a juŜ w 1910 r. powstał kompleks leczniczo-
sanatoryjny. Budowa tego zakładu, często zwanego miasteczkiem miłosierdzia, przyczyniła 
się do stworzenia wielu miejsc pracy. W 1932 r. powstał kościół szpitalny wybudowany na 
wzór staroŜytnych bazylik chrześcijańskich. 
Pierwszą drogę utwardzoną wybudowano w 1885 r. i połączono wieś z głównymi drogami 
regionu. Poczta III klasy funkcjonowała od 1867 roku, a telefon od 1901 r., w 1892 powołano 
do Ŝycia Ochotniczą StraŜ PoŜarną, a w 1894 kasę oszczędnościowo-poŜyczkową. W 
Branicach funkcjonowały: 3 tartaki, słodownia, młyn i elektrownia wodna, 2 cegielnie, hotel i 
fabryka cygar, 4 restauracje, cukiernia, piekarnia, liczne sklepy (wielobranŜowe, z 
materiałami i ubraniami), w sferze kultury - kino oraz letni teatr. 
Na terenie Branic znajduje się wiele obiektów i nieruchomości zabytkowych świadczących o 
dawnej wielkości wsi – 30 budynków z lat 1880-1900 oraz kaplice i cmentarze przykościelne. 
Siedem obiektów jest zapisanych w Rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego, są to 4 
zabytki nieruchome: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, Dom Prowincjonalny Sióstr 
Maryi Niepokalanej, park pałacowy i Zespół Parkowo-Szpitalny i 3 zabytki ruchome: figura 
Św Jana Nepomucena – późny barok 1801 r., usytuowana przy kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP i I grupa rzeźbiarska – Opłakiwanie, UkrzyŜowanie – lata 30 XX w.- 
usytuowane na terenie cmentarza.  
 
Poło Ŝenie, powierzchnia, mieszka ńcy 

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią województwa opolskiego. 
Wieś połoŜona jest w zachodniej części Gminy Branice, na terenie nizinnym o łagodnym 
ukształtowaniu i klimacie, w przepięknych dolinach rzeki granicznej Opawy, która wypływa z 
Gór Jesennika. LeŜy na PłaskowyŜu Głubczyckim będącym jednym z mezoregionów Niziny 
Śląskiej. Miejscowość połoŜona jest bezpośrednio przy przejściu granicznym Branice-
Uvalno.  
W chwili obecnej wieś zamieszkuje 2229 mieszkańców.  
Powierzchnia sołectwa wynosi 1290,36 ha. 
Wieś jest podzielona w naturalny sposób przez ukształtowanie terenu oraz charakterem 
przewaŜającej zabudowy  na: tzw. „wieś” i „osiedle”. 
 
Środowisko przyrodnicze 

Branice są połoŜone z dala od większych miast. Teren jest zróŜnicowany, pagórkowaty, we 
wsi płynie rzeka Opawa. DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby 
wysokiej klasy bonitacyjnej. Stan środowiska jest dobry, niezdegradowany. 
Charakterystyczną cechą wsi, jak i całej Gminy Branice jest jej zlokalizowanie przy osiowej 
części rozległego obniŜenia między Sudetami, a Karpatami, zwanego Bramą Morawska. 
Występuje tu przenikanie się róŜnych elementów flory i fauny, w szczególności 
charakterystycznych dla terenów nizinnych i górskich. W okolicy Branic występuje widliczka 
szwajcarska. WzdłuŜ koryta rzeki Opawy występują chronionego gatunki roślin górskich, np.: 
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śnieŜyczka, przebiśnieg, konwalia, lilia złotogłów oraz częściowo chronione: kalina koralowa, 
pierwiosnek wyniosły. 
 
Poło Ŝenie komunikacyjne 

Przez Branice przebiega droga wojewódzka nr 419, droga powiatowa i drogi gminne. Z 
Branic jest dobre połączenie komunikacyjne zarówno w kierunku większych miast ze strony 
polskiej, jak i dzięki połoŜeniu bezpośrednio przy przejściu granicznym z Czechami  - w 
kierunku większych miast po stronie czeskiej. Ze wsi odjeŜdŜają autobusy w kierunku: 
Głubczyc, Kietrza, Raciborza i Opola.  

Gospodarka 

Większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej, część mieszkańców  
utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. We wsi zlokalizowanych jest kilkanaście zakładów 
pracy  zatrudniających powyŜej 10 pracowników – są to: LEMET, CHEMPEST, cegielnia, 
EUROPAL, Przedsiębiorstwo, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Urząd Gminy,  
Dom Pomocy Społecznej, Zespół Gimnazjalno-Szkolny i przedszkole publiczne z oddziałami 
zamiejscowymi. Najwięcej osób zatrudnia szpital psychiatryczny – ok. 300 osób i Regionalny 
Ośrodek Psychiatrii Sądowej – ok. 170 osób. Ponadto w miejscowości znajduje się 
kilkanaście sklepów spoŜywczych i przemysłowych, kwiaciarnia, 2 bary, prowadzone są 
takŜe usługi: naprawy RTV, weterynaryjne, poligraficzne, budowlane, doradztwa 
finansowego, ubezpieczeniowe, szewskie, fryzjerskie, kominiarskie, czy transportowe. 

Oświata 

W Branicach znajduje się Zespół Gimnazjalno-Szkolny, 2 przedszkola, w tym jedno z 
oddziałami zamiejscowymi i Zespół Szkół. W budynku Urzędu Gminy znajduje się takŜe 
Biblioteka Publiczna. 

Działalno ść kulturalna i sportowa 

We wsi znajduje się basen kąpielowy z dwoma nieckami i terenem rekreacyjno-plaŜowym z 
boiskiem do gry w piłkę plaŜową. Funkcjonuje teŜ stadion sportowy z bieŜnią, z 
przeznaczeniem do gry w piłkę noŜną, siatkową i koszykową. Na stadionie organizuje się 
imprezy masowe i zawody straŜackie. W centrum wsi znajduje się takŜe Wiejski Dom 
Kultury, w którym organizowane są róŜnego rodzaju imprezy okolicznościowe, spotykają się 
tam organizacje pozarządowe, jest takŜe kawiarenka internetowa z bezpłatnym dostępem do 
internetu dla mieszkańców. W pobliŜu WDK znajduje się park „Pod grzybkiem” - teren 
zadrzewiony, częściowo zagospodarowany sceną na organizacje małych występów. We wsi 
działają organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Amicus, Stowarzyszenia Caritas Christi, 
Koło Braniczanki, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy. 
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3. ANALIZA ZASOBÓW 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa 
Branice, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz 
jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki, 
które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia 
mieszkańców. 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wie ś 

Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Teren jest zróŜnicowany, pagórkowaty, we wsi płynie rzeka Opawa 

Walory klimatu Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę 
Morawską. 

Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

W okolicy Branic występuje widliczka szwajcarska. WzdłuŜ koryta 
rzeki Opawy występują chronionego gatunki roślin górskich, np.: 
śnieŜyczka, przebiśnieg, konwalia, lilia złotogłów oraz częściowo 
chronione: kalina koralowa, pierwiosnek wyniosły. 
Las mieszany z przewagą: buk, brzoza, dąb, klon, olcha, świerk. 
Zwierzęta: sarny, zające, myszy, kuropatwy, bociany, baŜanty. 

Wody podziemne i 
powierzchniowe 

We wsi płynie rzeka Opawa. 

Gleby, kopaliny, 
budowa geologiczna 

DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby 
wysokiej klasy bonitacyjnej. 

Środowisko 
kulturowe 

 

Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Teren przy WDK, stadion sportowy z bieŜnią, z przeznaczeniem do 
gry w piłkę noŜną, siatkową i koszykową, basen kąpielowy z 
dwoma nieckami i terenem rekreacyjno-plaŜowym z boiskiem do 
gry w piłkę plaŜową. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Wieś jest podzielona w naturalny sposób przez ukształtowanie 
terenu oraz w związku z przewaŜającym typem zabudowy na: tzw. 
„wieś” i „osiedle”. W części dolnej, wiejskiej przewaŜa zabudowa 
typowo wiejska złoŜona z budynków mieszkalnych i 
gospodarczych, przewaŜnie z okresu międzywojennego, druga 
część wsi to osiedle mieszkaniowe z zabudową wielorodzinną z 
zieleńcami i drogami wewnętrznymi.  

Zabytki i pamiątki 
historyczne 

7 obiektów jest zapisanych w Rejestrze Zabytków Województwa 
Opolskiego, są to 4 zabytki nieruchome: kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia NMP, Dom Prowincjonalny Sióstr Maryi 
Niepokalanej, park pałacowy i Zespół Parkowo-Szpitalny i 3 
zabytki ruchome: figura Św Jana Nepomucena – późny barok 1801 
r., usytuowana przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
i I grupa rzeźbiarska – Opłakiwanie, UkrzyŜowanie – lata 30 XX w.- 
usytuowane na terenie cmentarza. 

Święta, odpusty Odpust w dwóch parafiach: św. Rodziny (grudzień) i NMP (sierpień).  

Tradycje, obrzędy, 
gwara 

Polsko-czeskie powitanie wiosny z topieniem marzanny na moście 

granicznym, „lany poniedziałek”, zbieranie jaj i prezentów od zajączka na 
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podwórkach w pierwszy dzień Wielkanocy, Noc Kupały, kolędowanie, 

„sypanie owsa” z życzeniami na Nowy Rok. 

Zespoły artystyczne, 
twórcy 

Zespoły taneczne „IMPULS” i „KAPRYS”, grupa break-dance. 

Obiekty i tereny  
Działki pod zabudowę 
mieszkaniową, pod 
usługi i przemysł 

Są, obecnie jest opracowywane Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
poprzemysłowe 

Istnieją pustostany poprzemysłowe – na terenie szpitala, we wsi są też 

pustostany mieszkaniowe – do rozbiórki. 

Tradycyjne nie 
uŜytkowane obiekty 
gospodarskie 

Młyn (na terenie szpitala). 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Przy WDK znajduje się teren zadrzewiony, częściowo 
zagospodarowany sceną na organizacje małych występów. 

Sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Wiejski Dom Kultury 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Stadion sportowy z bieŜnią, z przeznaczeniem do gry w piłkę 
noŜną, siatkową i koszykową 

Miejsca rekreacji Basen kąpielowy z dwoma nieckami i terenem rekreacyjno-
plaŜowym z boiskiem do gry w piłkę plaŜową; boiska przy 
szkołach, kort tenisowy na terenie szpitala. 

ŚcieŜki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

 

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Zespół Gimnazjalno-Szkolny, 2 przedszkola, w tym jedno z 
oddziałami zamiejscowymi, Zespół Szkół,  

Placówki słuŜby 
zdrowia 
 
 

Szpital psychiatryczny, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, 
ośrodek zdrowia „Zdrowie rodziny” 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, kanalizacja We wsi jest oczyszczalnia ścieków, kanalizacja burzowa i 
wodociąg, część wsi posiada kanalizacje sanitarną. 

Drogi Droga wojewódzka nr 419, droga powiatowa , drogi gminne.  
Chodniki, parkingi, 
przystanki 

We wsi są chodniki, parkingi, są 3 przystanki autobusowe - ze wsi 
odjeŜdŜają autobusy w kierunku: Głubczyc, Kietrza, Raciborza i 
Opola. 

Sieć telefoniczna, 
dostępność do 
internetu 

Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, internet radiowy i z sieci 
telefonicznej 

Telefonia komórkowa Jest. 

Gospodarka i 
rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze 
i ilość miejsc pracy 

Szpital Psychiatryczny i Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej 
zapewniają łącznie ok. 480 miejsc pracy, ponadto w Branicach 
działa kilkanaście firm zatrudniających ponad 10 pracowników i 
kilkanaście podmiotów zatrudniających do 10 pracowników. 
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Gastronomia, miejsca 
noclegowe 

We wsi są 2 bary, brak miejsc noclegowych, restauracji i kawiarni. 

Gospodarstwa rolne ok. 153 

Uprawy, hodowle Pszenica, rzepak burak cukrowy, kukurydza. Hodowla krów i 
trzody chlewnej. 

MoŜliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Słoma, rzepak. 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

Gmina Branice przeznacza na wydatki sołectw  kwotę zależną od liczby 

mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10 zł., co dla 

Branic daje rocznie kwotę ponad 22 tys. zł. 

Środki wypracowywane Prace społeczne, sponsorzy, udział w konkursach. 

Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

Biskup Józef Marcin Nathan – „budowniczy” Branic. 

Przedsiębiorcy i 
sponsorzy 

Podmioty gospodarcze działające w naszej miejscowości, rolnicy. 

Osoby z dostępem do 
internetu 

W Wiejskim Domu Kultury jest ogólnodostępna kawiarenka internetowa 

z bezpłatnym dostępem do internetu, ponadto ok. 200 gospodarstw 

indywidualnych ma dostęp do internetu. 

Pracownicy nauki ok. 100 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół, Zespole 
Gimnazjalno-Szkolnym i 2 przedszkolach 

Studenci ok. 250 osób 

Związki i 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Amicus, Stowarzyszenia Caritas Christi, Grupa 
Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Koło 
Braniczanki, Ludowy Zespół Sportowy, Zakład Aktywności 
Zawodowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Branicach 

Kontakty zewnętrzne, 
np. z mediami 

Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Echo Gmin, Rzecz 
Powiatowa, Głubczycka Telewizja Kablowa 

Współpraca 
zagraniczna i krajowa 

OSP Branice współpracuje z jednostkami OSP ze strony czeskiej: 
Brumowice, Uvalno, Opava, szkoły współpracują ze szkołami 
czeskimi, oddział leczenia uzaleŜnień z branickiego szpitala 
psychiatrycznego współpracuje z czeskim szpitalem w zakresie 
leczenia uzaleŜnień 

Informacje 
dost ępne o wsi 

 

KsiąŜki, przewodniki KsiąŜka pt.: „Biskupowi Nathanowi w hołdzie”, folder pt.: „Branice 
na starej fotografii”, publikacja pt.: „Kościół Świętej Rodziny w 
Branicach” autorstwa  Benedykta Pospiszyla. 
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4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi Branice, zdecydowano posłuŜyć się bardzo 
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna 
SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 
kategorie czynników strategicznych).  

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została 
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa Branice: 

− S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 
analizowanego sołectwa, 

− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego sołectwa, 

− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
szansę korzystnej zmiany, 

− T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą 
środowiska zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi Branice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
poprzedzona była  przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do 
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie 
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających 
podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale 
takŜe na temat barier, słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie 
rozwoju wsi. 
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ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MO śLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA BRANICE 
 

MOCNE STRONY 
���� bezpośrednie połoŜenie przy granicy z Czechami,  
���� wieś z bogatą historią – zamek, szpital psychiatryczny, osady 

archeologizne, zabytki wpisane w Rejestrze Zabytków, 
���� obecność rozwijających się organizacji pozarządowych                           

– formalnych i nieformalnych, 
���� placówki edukacyjne: Zespół Gimnazjalno-Szkolny,                            

2 przedszkola, Zespół Szkół 
���� Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, ośrodek zdrowia 

„Zdrowie rodziny”, 
���� Wiejski Dom Kultury, biblioteka gminna,  
���� basen kąpielowy, stadion z bieŜnią 
���� gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,czyste środowisko naturalne, 
���� miejsca pracy: w szpitalu psychiatrycznym, w Regionalnym 

Ośrodku Psychiatrii Sądowej, w Urzędzie Gminy, w Domu Pomocy 
Społecznej, w szkołach i przedszkolach, w firmach prywatnych 

 

SŁABE STRONY  
� mała aktywność mieszkańców, 
� podział wsi na „wieś” i „osiedle”, 
� zły stan obiektów niezagospodarowanych (pustostany), 
� brak estetycznych, wielofunkcyjnych placów zabaw 
� starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta, 
� mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum), 
� brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 
� zły stan dróg, brak chodników, 

 

SZANSE 
� moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych 

– krajowych i zagranicznych, 
� integracja mieszkańców sołectwa, 
� wykorzystanie walorów historycznych i przyrodniczych do promocji i 

rozwoju Branic, 
� wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości, 
���� rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego, 
� sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów 

wiejskich, 
� połoŜenie przy granicy z Czechami – moŜliwość podjęcia nauki i 

pracy w niedaleko połoŜonej Opavie, 

ZAGROśENIA  
���� niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają 

środki UE, 
���� postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego , 
���� starzenie się społeczeństwa, 
���� mały przyrost naturalny, 
���� migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy, 
���� brak nowych pomysłów na promocję i rozwój miejscowości. 
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BRANICE – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWO ŚCI   

Wizja miejscowości Branice to: „Branice – wie ś otwarta na świat, bezpieczna i 

estetyczna, atrakcyjna dla mieszka ńców i przyjezdnych.”  

Mieszkańcy postanowili wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Branice na lata 2008-
2015, biorąc pod uwagę ustaloną wizję miejscowości: 

− poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 
− poprawa estetyki miejscowości, 
− korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji 

załoŜonych przedsięwzięć 
− stworzenie moŜliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy 

kulturalno-oświatową,  
− integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów, 
− promocja miejscowości – w Internecie, w mediach. 

 
 

5. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 
NA LATA 2008-2011 

1) Integracja mieszkańców wsi Branice poprzez: 

− organizację imprez okolicznościowych: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, 
zabawy andrzejkowej, 

− organizację cyklicznej imprezy – Święta Pieczonego Ziemniaka, Dzień Branic, 
− organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców (np. rękodzieła, plecenie 

koron doŜynkowych, pisania wniosków o dofinansowanie, agroturystyki itp.), 
− wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków 

Ŝycia w miejscowości. 

2) Poprawa estetyki wsi dzięki m.in.: 

− poprawie wyglądu posesji, 
− likwidacji lub zagospodarowaniu pustostanów poprzemysłowych na terenie 

szpitala i mieszkaniowych, 
− wykonaniu oznaczenia nazw ulic. 

 
3) Remont budynku po byłym Ŝłobku na potrzeby mieszkańców Branic – np. Centrum 

Aktywizacji Wiejskiej, dom dziennego pobytu,  stworzenie miejsc noclegowych, itp. 

4) Budowa chodników i remont nawierzchni asfaltowej. 

5) Promocja Branic przez: wykonanie własnej strony internetowej, stałą współpracę z 
lokalnymi mediami, wydanie publikacji dot. historii Branic, promocję organizacji 
działających na wsi i ich dokonań.  

 
Kolejność działań przewidzianych na lata 2008-2011 będzie wynikała głównie z dostępności 
środków zewnętrznych. 
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6. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015 

W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Branicach na 
lata 2008-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi 
źródłami finansowania: 

L.p.  Nazwa przedsi ęwzięcia Okres 
realizacji 

Źródła finansowania 

1. Utworzenie dwóch parkowych miejsc spotkań 
– jednego „we wsi”, drugiego „na osiedlu” 

2008-2011 Środki własne, budŜet 
gminy, środki unijne 

2. Wykonanie oznakowania nazw ulic, zabytków 
i  najwaŜniejszych instytucji 

2009-2010 Środki własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

Poprawa estetyki wsi przez dbałość o 
prywatne  posesje i o budynki uŜyteczności 
publicznej 

3. 

Coroczny konkurs  na najładniejszą posesję, 
balkon 

2008-2015 Środki własne, budŜet 
gminy, środki 
zewnętrzne krajowe 

4. Remont budynku po byłym Ŝłobku na potrzeby 
mieszkańców Branic – np. Centrum 
Aktywizacji Wiejskiej, dom dziennego pobytu,  
stworzenie miejsc noclegowych, itp. 

2009-2015 Środki własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

5.  Organizacja warsztatów i szkoleń dla 
mieszkańców wsi (np. rękodzieła, plecenie 
koron doŜynkowych, pisania wniosków o 
dofinansowanie, kursów zawodowych itp.) 

2009-2015 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

6. Organizacja imprez cyklicznych – Dnia Branic, 
Święta Pieczonego Ziemniaka oraz imprez 
okolicznościowych - Dnia Babci i Dziadka, 
Dnia Matki, Dnia Dziecka, Sylwestra i innych 

2008-2015 BudŜet gminy, środki 
własne, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

7. Stworzenie własnej strony internetowej 2009-2010 Środki własne, 
zewnętrzne źródła 
krajowe 

8. Szeroko zakrojona promocja Branic, m.in.: 
poprzez stały kontakt z mediami, wydanie 
publikacji dot. historii Branic, miejscowych 
specjałów kulinarnych czy innych produktów 
regionalnych, promowanie działań organizacji 
działających na wsi, itp. 

2008-2015 Środki własne, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 

9. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków 2010-2015 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

10. Remont nawierzchni dróg asfaltowych w 
Branicach 

2010-2015 BudŜet gminy, budŜet 
powiatu, budŜet 
województwa 

PołoŜenie chodnika przy cmentarzu 11. 

Chodniki z oświetleniem 

2009-2013 
 

BudŜet gminy, budŜet 
powiatu, budŜet 
województwa 

Budowa parkingu przy cmentarzu 12. 

Budowa parkingu przy kościele 

2009-2012 BudŜet gminy, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 
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 Modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia   

13. Dom pogrzebowy (kaplica) 2009-2012 Środki własne, budŜet 
gminy 

14. Modernizacja i rozbudowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 

2008-2015 Środki własne, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 

15. Prowadzenie zajęć dla dzieci np. 
plastycznych, kulturoznawczych, 
historycznych, kulinarnych, czy sportowych 

2008-2015 Środki własne, 
zewnętrzne źródła 
krajowe i zagraniczne 

 

7. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZIĘĆ 

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są waŜne, 
niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac  nad pozyskaniem środków na ich 
realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 5 z powyŜej 
przedstawionych zadań uznano za priorytetowe: 

1) Powstanie dwóch „parkowych miejsc spotka ń” - przy ul. Szkolnej i ul. 
Marii Curie-Skłodowskiej 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie dwóch parkowych miejsc spotkań we wsi, w których 
zarówno dzieci, jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas 
wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu.  Parkowe miejsca spotkań powstaną: „na wsi” 
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej i „na osiedlu” przy ul. Szkolnej. Zaprojektowane miejsca 
spotkań mają wykształcać w mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i 
dorosłym moŜliwość spędzenia czasu wolnego w przyjaznym otoczeniu. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

− odchwaszczenie i wyrównanie terenów pod parkowe miejsca spotkań, 
− wysypanie alejek kruszywem o odpowiedniej grubości, 
− wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, 
− ogrodzenie miejsc spotkań, 
− obsadzenie obu placów drzewami i krzewami zgodnie z projektem 

zagospodarowania tych terenów, 
− ustawienia na terenie uporządkowanych placów ławek i koszów na śmieci, 
− zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych, m.in.. huśtawek, huśtawek 

wagowych, zestawów wielofunkcyjnych złoŜonych np. z drabinek, zjeŜdŜalni 
zestaw wielokątów sprawnościowych, lokomotywy, piaskownic (wszystkie 
urządzenia będą posiadały certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez 
akredytowaną jednostkę). 
 

Harmonogram przedsięwzięcia: październik 2008 – czerwiec 2011. 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 280-350 tys. zł. 

2) Wykonanie oznakowania nazw ulic, zabytków i naji stotniejszych 
instytucji 

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie oznakowania nazw ulic w Branicach, które sprawi, ze 
przyjezdnym będzie łatwiej znaleźć miejsce do którego się chcą udać. Będzie to pomocne 
zarówno dla turystów, jak i mieszkańców innych miejscowości, którzy chcą załatwić jakieś 
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sprawy w instytucjach mających siedziby w Branicach, np. w Urzędzie Gminy, USC, OPS, 
czy szpitalu. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

− wykonanie planu rozmieszczenia oznakowania, zebranie odpowiednich pozwoleń, 
− opracowanie wyglądu oznakowania, opracowanie listy instytucji i zabytków, które 

zostaną umieszczone na tablicach, 
− wykonanie i usytuowanie oznakowania na terenie Branic. 

 
Harmonogram przedsięwzięcia: marzec 2009 – grudzień 2010  

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 40 tys. zł.  

3) Szeroko zakrojona promocja Branic oraz organizac ji działaj ących w 
miejscowo ści 

Celem przedsięwzięcia jest promocja Branic, jako miejscowości o bogatej historii oraz 
odpowiednich uwarunkowaniach do stania się w przyszłości miejscowością turystyczną.  

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

− utrzymywanie stałego kontaktu z mediami i promocja inicjatyw mających miejsce 
w Branicach i organizacji działających we wsi, 

− wydawanie publikacji dot. np.: historii Branic, miejscowych specjałów kulinarnych 
czy innych produktów regionalnych, działalności miejscowych organizacji 
pozarządowych itp. 

−  
 

Harmonogram przedsięwzięcia: 2008 – 2015 (i jeszcze dalej) 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: trudny do wyliczenia w związku z tym, iŜ  przedsięwzięcie to 
będzie miało charakter stały. 

4) Centrum Aktywizacji Wiejskiej w budynku po byłym  Ŝłobku 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie Centrum Aktywizacji Wiejskiej, w tym: domu 
dziennego pobytu i stworzenia miejsc noclegowych w budynku po byłym Ŝłobku. Budynek 
ten po wykonaniu generalnego remontu i modernizacji pomieszczeń na potrzeby 
zaplanowanego Centrum Aktywizacji Wiejskiej. Miejsce takie jest potrzebne mieszkańcom 
Branic, poniewaŜ Wiejski Dom Kultury ma siedzibę w centrum wsi i nie ma moŜliwości 
dalszej jego rozbudowy, a nie ma moŜliwości realizacji w nim działań realizowanych przez 
organizacje działające we wsi. CAW pobudziłoby z pewnością Ŝycie na wsi, organizacje 
miałyby gdzie się spotykać, mogłyby takŜe rozszerzyć swoją działalność, a ponadto bardzo 
potrzebny jest dom dziennego pobytu (ze względu na starzejące się społeczeństwo) i 
miejsca noclegowe (ze względu na brak hotelu, czy gospodarstw agroturystycznych w 
Branicach). 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

− generalny remont budynku po byłym Ŝłobku, 
− wyposaŜenie pomieszczeń, aby mogły spełniać cele Centrum Aktywizacji 

Wiejskiej, 
− organizacja pracy centrum w taki sposób, aby optymalnie spełniało swoje cele. 
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Harmonogram przedsięwzięcia:  wrzesień 2009 – grudzień 2015 (w zaleŜności od 
dostępnych środków zewnętrznych). 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 4 mln zł. 

5) Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowo -rek reacyjnego 

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obecnie istniejącego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego złoŜonego z: basenu, stadionu sportowego z bieŜnią z przeznaczeniem do gry 
w piłkę noŜną, siatkową i koszykową. Kompleks sportowo-rekreacyjny będzie 
zmodernizowany, aby spełniać standardy światowe. 

Harmonogram przedsięwzięcia: czerwiec 2009– grudzień 2015 (w zaleŜności od dostępnych 
środków zewnętrznych). 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 2,5 mln zł. 

 
8. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2016-202 

Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi Branice planuje kontynuowanie działań wytyczonych 
przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym okresie 
programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o 
wygląd obiektów powstałych w latach 2008-2015, 

2) Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Branic, w tym: dzieci i młodzieŜy w proces 
odnowy wsi, takŜe poprzez propozycję róŜnego typu zajęć czy imprez, 

3) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub 
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2008-2015. 

4) Szeroko zakrojona promocja Branic i wszystkich organizacji działających we wsi. 

 

10.WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU  

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Branice rozpocznie się od zatwierdzenia go uchwałą 
zebrania wiejskiego, następnie  zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą Rady Gminy w 
Branicach. Za wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów 
odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Branice.  
 
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom. 
Oznacza to, Ŝe moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych 
uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. 

Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie 
odpowiedzialna przed mieszkańcami Branic za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą 
Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji 
Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych 
mieszkańców.  

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje 
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu 
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zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w 
Planie Odnowy Miejscowości Branice.  

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy 
Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa 
Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach. Aktualny Plan Odnowy Miejscowości zamieszczony jest 
takŜe na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice w zakładce „Sołectwa”. 


