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Branice, dnia 02. 03. 2011 r. 
Nr OŚ.621.1.2011 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE  
 
„Gmina Branice w myśl art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
zawiadamia: 
 
1. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice” wraz z pro-

gnozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko, 
2. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Branice (ul. Słowackiego 3,  

48-140 Branice), pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 
1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300, 

3. o możliwości składania uwag i wniosków,  
4. wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w dniach od 16.03.2011r. do  06.04.2011r. 

− na piśmie na adres: Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, 
− drogą elektroniczną, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem 

„Wniosek do projektu aktualizacji Programu azbestowego Gminy Branice” na adres: ug@branice.pl, 
− ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice pokój 17 w godzinach pracy urzędu. 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Branice. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię, nazwi-
sko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. 

Informację o projekcie Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania projektu dokumentu 
na środowisko umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Branice (www.branice.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy, na tablicach ogłoszeń sołectw przynależnych do Gminy 
Branice oraz w lokalnej prasie  

O B W I E S Z C Z E N I E 
 WÓJTA GMINY BRANICE 

z dnia 1 marca 2011 r. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622  
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

W Z Y W A       S I Ę 

wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości do utrzymania czystości i porządku na tych nieruchomościach, gdzie w szczegól-
ności należy: 

1. Wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) oraz utrzymywanie 
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

2. Gromadzić powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne (stałe i ciekłe) w urządzeniach o których mówi pkt. 1 oraz 
usuwać je i unieszkodliwiać. 

3. Stale porządkować nieruchomość, jeżeli istniejące zanieczyszczenie psuje estetykę wsi lub zagraża innym nieruchomościom. 

a także do: 
1. Uprzątnięcia i pozbycia się ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników lub miejsc położonych 

bezpośrednio przy granicy (wzdłuż) nieruchomości. 

2. Usuwania zanieczyszczeń oraz posprzątania drogi publicznej z zanieczyszczeń naniesionych w czasie wykonywania prac  
polowych. 

Z A K A Z U J E       S I Ę 

1. Przetrzymywania hałd opału, materiałów budowlanych i innych materiałów sypkich przy nieruchomościach wzdłuż dróg pu-
blicznych lub na placach komunalnych. 

2. Wywożenia śmieci, gruzów i innych odpadów na drogi polne, do lasów i na inne nieużytki. 

POUCZENIE 
Nie przestrzeganie wymienionych ustawowych obowiązków pociąga za sobą odpowiedzialność karną w postaci kary grzywny . 
Postępowanie w tych sprawach toczyć się będzie według przepisów z Kodeksu Wykroczeń 
 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec  
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  

OD DNIA 25 STYCZNIA 2011 R. DO DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU 
 
 I. ZARZADZANIE GMIN Ą: 

1. Prowadziłam rozmowy z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie i rodzicami uczniów uczęszczających 
do SP Włodzienin, na temat planowanych przekształceń w funkcjonowaniu placówek oświatowo-wychowawczych.  

2. Z dniem 28 lutego2011 r. zlikwidowałam stanowisko gospodarza Hali Sportowej przy zespole Gimnazjalno-Szkolnym 
w Branicach i dokonałam zmian w zakresie odpłatności za korzystanie z Hali, a także zmian w zakresie udostępniania 
Hali w godzinach pozalekcyjnych. 

3. Prowadziłam rozmowy w sprawie podpisania umowy z ENERGIA PRO na eksploatację sieci oświetlenia ulicznego 
obowiązującą przez najbliższy rok. 

4. Przeprowadziłam kilka spotkań dot. konieczności zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
wyznaczonych wcześniej terenów mieszkaniowych w Branicach.  

5. Prowadziłam rozmowy z Dyrektorem Szpitala w sprawie zamierzeń szpitala dotyczących przejęcia od gminy magazy-
nów, drogi publicznej (bez warsztatów) oraz w sprawie umożliwienia dojazdu do kotłowni.  

6. Prowadziłam rozmowy z mieszkańcami Lewic, którzy odmawiali zapłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej i dotych-
czas się do niej nie podłączyli. Przeprowadziliśmy także w tej sprawie wizję lokalną w Lewicach przy obecności wyko-
nawcy i Kierownika ZB GK. 

7. Przystąpili śmy do wydzielenia poddasza na ulicy Słonecznej w Branicach na dwa odrębne lokalne mieszkalne i wspól-
nie z zarządcą tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej dokonywaliśmy końcowych ustaleń w sprawie ostatecznego ustale-
nia udziałów gminy i wspólnoty. Sprawa ta będzie przedmiotem spotkania wspólnoty w połowie miesiąca marca br. 

  II. INWESTYCJE  I REMONTY:  

1. Podpisaliśmy umowę z PROW na wykonanie remontu świetlicy we Włodzieninie. Koszt remontu wynosi 261.546,40 
złotych brutto z czego uzyskamy pomoc w kwocie 145.000 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu – 31 sierp-
nia br. Przystąpili śmy już do przygotowania dokumentacji przetargowej na ten remont. 

2. Kończymy przygotowanie dokumentacji do ogłaszania przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w Branicach (SIWZ) 
– ogłoszenie przetargu w I połowie marca br. Budowa planowana jest w II etapach. Termin zakończenia grudzień 2012r. 

3. Przeprowadziłam wstępna rozmowę z Dyrektorem Zarządu Wojewódzkiego Dróg Wojewódzkich w Opolu odnośnie 
planowanych inwestycji i remontów na terenie naszej gminy. 

4. Przeprowadziłam rozmowę dot. realizacji inwestycji wiatrakowych z Firmą INVALL (Hiszpania) oraz z Firma VIPA. 
5. Przeprowadziłam wstępne rozmowy z Firmą BEP GROUP Biogaz Energetyka Polska w sprawie budowy na terenie  

naszej gminy biogazowi. 
6. Podpisałam umowę w PROW na organizację dożynek gminnych w Uciechowicach i przygotowaliśmy wniosek o płat-

ność (25 lutego dostarczony do Opola).  
7. Kończyliśmy uzupełniać braki w złożonych wnioskach na 2 projekty tj. „Turystyczna wizytówka gminy”  

i „Wzmocnienie działań polskich i czeskich jednostek OSP”. 
8. Uczestniczyliśmy w konsultacjach w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie projektowanego  

do realizacji przez stronę czeską przedsięwzięcia związanego z budową zbiornika Nove Herminovy. 
9. Prowadziłam wstępne rozmowy z ANR Opole dot. sfinansowania wykonania sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej  

z budowa przepompowni ścieków dla Włodzienin Kolonii i przejęcia na mienie gminy istniejącej tam oczyszczalni  
ścieków. 

10. Uczestniczyłam w spotkaniu w Gródczanach dotyczącym ustalenia wykazu koniecznych robót, w ramach naprawy gwa-
rancyjnej wykonanego remontu świetlicy wiejskiej. 

  III. SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w II części spotkania-szkolenia zorganizowanego przez Wojewodę Opolskiego. 
2. Uczestniczyłam w spotkaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dotyczącego analizy i oceny zagrożeń 

na terenie naszej gminy. 
3. Uczestniczyłam w warsztatach roboczych w LGD Kietrz, dotyczących ustalania celów strategicznych i przedsięwzięć do 

realizacji w ramach przyznanych im kompetencji. 
4. Uczestniczyłam w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, dotyczącym organizacji Powiatowego Festiwalu Kultury.  

W bieżącym roku liderem wiodącym jest Gmina Branice. Rozpoczęcie 27 kwietnia br. w WDK Branice. Gmina będzie 
organizowała jeszcze spotkania-konkursy dla dzieci przedszkolnych. 

5. Uczestniczyłam w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP Wiechowice, OSP Jakubowice oraz w OSP Wysoka. 
6. Zorganizowaliśmy w Branicach spotkanie w sprawie planowanej przez POVODI ODRY (Czechy) realizacji przedsię-

wzięcia dot. budowy nowego mostu łączącego Wiechowice i Vavrovice. 
7. Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu LGD w Kietrzu. 

 
Maria Krompiec 

Wójt Gminy Branice 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY BRANICE 

z dnia 14 stycznia 2011 r. 

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 
późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/21/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

W Z Y W A    S I Ę 

wszystkich właścicieli i opiekunów zwierząt domowych do utrzymania czystości w miejscach publicznych oraz zachowania bez-
pośredniej i stałej kontroli nad nimi  a zwłaszcza: 

− każdego psa prowadzić na smyczy, a psa agresywnego w kagańcu (niezależnie od rasy i wielkości) 

− niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez te zwierzęta w miejscach publicznych (chodniki, ulice, drogi, traw-
niki, parki, skwery itd.) 

Z A K A Z U J E    S I Ę 

puszczania psów bez smyczy oraz ich swobodnego biegania w miejscach publicznych 

POUCZENIE 

Nie zastosowanie się do w/w postanowień spowoduje zastosowanie sankcji wynikających z Kodeksu Wykroczeń 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Sukces Radnych z Branic.  
Drużyna Radnych z Branic wygrała tur-
niej w darta, tj. rzut lotką do tarczy  
w zawodach samorządowców powiatu 
głubczyckego. Zwycięska drużyna to 
radni:  

Gabriela Wąsik, Wojciech Chuchla, 
Władysław Malewicz oraz Władysław 
Lenartowicz. O zwycięstwie naszej dru-
żyny zadecydowały mecze w deblu 
gdzie radni Wojciech Chuchla i Włady-
sław Malewicz wygrali ostatnie dwa 
mecze pieczętując tym samym zwycię-
stwo drużyny z Branic. Tak więc okaza-
ły puchar i dyplom przyjechały da naszej 
Gminy. 

                                    

Wojciech Chuchla 

„Czy myśl-marzenie może stać się rzeczywistością” 
18 sierpień 2009r dzień jak każdy inny w życiu tego młodego człowieka. Wakacje, 

zabawa i w trakcie zabawy złamanie kości udowej. Szpital w Koźlu diagnoza 
„złamanie kości udowej spiralne z przemieszczeniem” operacja, śruby i gips na nodze 
aż do biodra, wyciąg. Po trzech miesiącach 10-11-2009 zdjęto gipsowy opatrunek  
i założono stabilizator. 28-11-2009 następuje powtórne złamanie nogi ale w stabilizato-
rze. Kolejna operacja. Kolejna inna śruba i kolejne badania. Wydawałoby się, że sytu-
acja jakich wiele w życiu może się zdarzyć, a która kończy się heepy endem. Ale  
w przypadku Piotra Macha, bo o nim piszę życie jego potoczyło się inaczej. W marcu 
2010 r po rezonansie ląduje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka- oddz. chirur-
gii onkologicznej z diagnozą choroby nowotworowej kości, która już w tym momencie 
dawała duże przerzuty do płuc. To wtedy ten chłopak usłyszał „to będzie walka o życie
- twoje życie - bo noga jest już stracona” jak ten świat mu się wtedy zawalił. Ale Pio-
trek podjął wyzwanie, wyzwanie swojego życia. To dziecko jeszcze, pokazało nam jak 
wielka siła tkwi w człowieku, który potrafi uwierzyć w siebie, i uwierzyć w innych 
ludzi. Piotr zaczął patrzeć na świat poprzez pryzmat swojej choroby. Wtedy też zaczął 
myśleć i marzyc o swoim życiu. A my po raz kolejny pokazaliśmy solidarność, niosąc 
pomoc w różnej formie dla Piotra i jego rodziny. Rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na 
protezę, pomagamy finansowo jego rodzinie. Włączali się do tego dzieła wszyscy. 

Zaczęli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, 
dołączyli od 01-09-2010 uczniowie i nauczyciele z ZSM w  Głubczycach w której to 
szkole Piotrek podjął naukę. Rodzinie też pomogli pracownicy naszego szpitala gdzie 
pracuje mama Piotra. Związek Zaw. Pielęgniarek i Położnych, Izba Pielęgniarska, 
GOPS Branice, Urząd Gminy Branice i wielu ludzi  sąsiadów i mieszkańców naszej 

gminy. 
Piotrek wydobył z siebie wszystko, wiarę, 
uśmiech, i nadzieję.  A my pomóżmy mu 
w tym aby jego myśli i marzenia stały się 
rzeczywistością. Bo już powoli jedno  
z marzeń staje się faktem. Fundacja 
„MAM MARZENIE” przekazała sprz ęt 
DJ Piotrowi. W sobotę po raz pierwszy 
Piotr wystąpił jako DJ i poprowadził 
zabawę. I tak zaczyna się nowe życie Pio-
tra, którego głęboka wiara w dobro tego 

świata pozwoliła mu wygrać być może najtrudniejszą bitwę o swoje życie, ale my 
wszyscy razem pomóżmy mu wygrać wojnę o swoje marzenia-niech staną się jego 
życiem. Tak na marginesie jedno bardzo istotne spostrzeżenie.  To wielkie zaanga-
żowanie się młodych ludzi, rówieśników Piotra i troch ę starszych. Młodość potrafi 
żyć radością i dawać radość. Oni to robią i to jest cudowne. 

Wojciech Chuchla 
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Oś rodek Pomocy Społecznej  
w Branicach w terminie 01.01.2010-
31.12.2010 r. realizował projekt syste-
mowy pn.: „Aktywna integracja  
w Gminie Branice” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 
VII Promocja integracji społecznej, 
D z i a ł a n i a  7 . 1  R o z w ó j  
i upowszechnianie aktywnej integracji, 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem ogólnym projektu było prze-
ciwdziałanie marginalizacji i wyklucze-
niu społecznemu poprzez zwiększenie 
aktywności zawodowej i społecznej 14 
osób bezrobotnych z Gminy Branice, 
będących w wieku aktywności zawodo-
wej i korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej. 

Cele szczegółowe założone w projek-
cie to: 

− zwiększenie motywacji do działania  
i poczucia wiary we własne siły 
uczestników projektu, 

− zwiększenie umiejętności komunika-
cyjnych, zdolności interpersonalnych  
i poziomu integracji społecznej 
uczestników projektu, 

− podniesienie samooceny uczestników 
projektu, 

− podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych uczestników projektu. 

W ramach przedmiotowego projektu 
zostało zrealizowanych 14 kontraktów 

socjalnych. Wobec każdej z 14 osób 
wybranych do uczestnictwa projektu 
z o s t a ł y  z a s t o s o w a n e  p o  
3 instrumenty aktywnej integracji – 
były to instrumenty: aktywizacji za-
wodowej, aktywizacji edukacyjnej  
i aktywizacji społecznej, wynikające  
z dokładnej analizy ich sytuacji życio-
wej. W ramach tych instrumentów 
uczestniczki projektu brały udział  
w kursie na prawo jazdy kat. B oraz 
szkoleniach: obsługi kasy fiskalnej, z 
zakresu tworzenia i pielęgnacji małych 
ogrodów, autoprezentacji, zwalczania 
agresji i konstruktywnego rozwiązywa-
nia problemów, jak i treningu umiejęt-
ności społecznych oraz na zakończenie 
projektu – 3 - dniowych warsztatach 
aktywnego poszukiwania pracy. 

W projekcie udział wzięło 14 kobiet  
z Gminy Branice – Krystyna Gebauer, 
Agata Muszyńska, Marzena Pachuł, 
Agnieszka Świerczek, Ewa Strzałka, 
Klaudia W ęglowska, Aneta Wójcik, 
Kamila Batkiewicz, Maria Kinal, Bo-
gusława Misiura, Anna Nawrocka, 
Anna Radwan, Violetta Wach i Danu-
ta Zaremba. Wszystkie uczestniczki 
chętnie brały udział we wszystkich zaję-
ciach i miały 100-procentową frekwen-
cję. Taki udział uczestników w zajęciach 
był także wynikiem tego, iż wzorem po-
przedniego roku, beneficjentki same wy-
brały rodzaj szkoleń na pierwszych spo-
tkaniach w ramach projektu, nie były 
więc zmuszane do udziału w zajęciach, 
które ich nie interesowały. 

Zakończenie projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 

Oś rodek Pomocy Społecznej  
w Branicach zakończył realizację pro-
jektu pn.: „Aktywna integracja  
w Gminie Branice” dofinansowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu VII Promocja integra-
cji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji, 

dofinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu w terminie 
 20.09.2010-31.12.2010 odbyły się: 
szkolenie – florystyka i bukieciarstwo 
dla 15 osób oraz warsztaty opracowa-
nia planu aktywności lokalnej dla 30 
osób, na zakończenie zaś w dniu 
29.12.2010 r. odbyła się konferencja 
podsumowująca przedmiotowy Projekt, 

jak i 2 lata realizacji projektu systemo-
wego.  

Uczestnicy projektu brali udział we 
wszystkich działaniach nieodpłatnie, 
całość kosztów związanych z kosztami 
kursu i warsztatów czy wyżywieniem 
były ponoszone w 100% ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013.  
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INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje,  
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-

ny w Branicach  
oraz na stronie internetowej 

www.branice.pl  
zostały wywieszone dnia 02.03.2011r. 

obwieszczenia w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgo-

dy na realizację przedsięwzięcia  
polegającego na  

„Budowie małej elektrowni wodnej 
wraz z niezbędną infrastruktur ą w Bra-
nicach przy ulicy Młyńskiej 34 działka 

nr 778/2 i 1297” 

• o  w yd a n i u  o b w i e s z c z e n i a  
Nr OŚ.6220.1-2.2011 o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsię-
wzięcia 

• o wystąpieniu do organów współdzia-
łających (Regionalna Dyrekcja Ochro-
n y  Ś r o d o w i s k a  w  O p o l u  
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole oraz  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Głubczycach ul. Grunwaldzka 
1B, 48-100 Głubczyce nr pism  
OŚ.6220.1-2.2011) w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia 

INFORMACJA O TERMINIE 
SESII RADY GMINY  

Dnia 28 marca 2011 r. o godz. 10.00 
odbędzie się sesja Rady Gminy Brani-
ce w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Branicach. 

PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności  

w okresie między sesjami. 
6. Informacja przewodniczącego z dzia-

łalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji 

z działalności w okresie między sesja-
mi. 

8. Informacja o sposobie załatwienia in-
terpelacji radnych. 

9. Interpelacje radnych. 
10. Udzielenie informacji nt. bezpieczeń-

stwa publicznego na terenie gminy 
Branice. 

11. Udzielenie informacji nt. bezpieczeń-
stwa p. pożarowego na terenie gminy 
Branice. 

12. Udzielenie informacji przez Koło Ło-
wieckie ,,Muflon’’ w zakresie monito-
ringu i likwidacji szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę łowną. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
w budżecie gminy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia kredytu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyod-
rębnienia w budżecie Gminy Branice 
środków stanowiących fundusz so-
łecki na rok 2012. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
statutu Zakładu Budżetowego Gospo-
darki Komunalnej i Wodociągów  
w Branicach i zmiany uchwały nr 
XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice 
z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego. 

22. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego 
Biesiadowskiego. 

23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zakończenie sesji. 

Karnawałowe szaleństwo !!!! 
Karnawałowe rytmy towarzyszyły 

wszystkim zwolennikom dobrej zabawy 
zorganizowanej przez Radę Rodziców 
Katolickiego Przedszkola Publicznego 
wBranicach. Mając na uwadze potrzeby tejże 
placówki znaczna grupa rodziców już po raz 
ko lejny wykazała zain teresowanie  
i zaangażowanie. Większość zadań 
związanych z organizacją imprezy przyjęli na 
siebie P. W. i K.Suligowie, P. K. I 

 M . B a ń k o w s c y ,  o r a z  P . E .  
i M.Atłachowiczowie przy współudziale 
zawsze chętnych do pomocy P. U. i P.Wiecha, 
A.Gaczyńskiej, B.Jagielnickiej, D.Kaweckiej, 
B.Mikos, M.Heba, A.Pawlisz, oraz całego 
personelu przedszkolnego. 

W bogato urządzonym wnętrzu, przy dobrej 
muzyce w pięknych zaskakujacych 
przebraniach karnawałowych i przy 
dodatkowych atrakcjach przebiegła kolejna 

impreza, która jest przykładem na to, iż przy 
odrobinie dobrej woli i otwartości można 
urozmaicić codzienną rzeczywistość 
przyczyniając się jednocześnie do 
finansowego wsparcia placówki  

Wdzięczni jesteśmy za wszelką pomoc Pani 
Wójt Marii Krompiec i innym preacownikom 
Urzędu Gminy w Branicach, którzy nigdy nie 
pozostają obojętni na nasze potrzeby. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy 
każdą taką inicjatywę wspierają w innych 
możliwych formach. 

Dobrze jest otaczać się ludźmi dla których 
dobro dziecka jest sprawą priorytetową, 
którzy mimo codziennych trosk i obowiązków 
znajdują czas i siły, którzy bez względu na 
trudności zawsze idą do przodu służąc innym.  

Danuta Sowa 
Aneta Gołuchowska 
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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 zostało wywieszone 

ogłoszenie  o I rokowaniach na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej według: 

1.Działka nr 145 o pow. 0.3849 ha opisa-
na w KW 31428, położona w miejsco-
wości Wódka. 

2.Opis nieruchomości: 

−  działka nr 145 jest zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym Nr 17 położona we 
Wódce o pow. użytkowej 232.80m2 
oraz zabudowana budynkami gospodar-
czymi. W/w zabudowania są w złym 
stanie technicznym, zaniedbane i zde-
wastowane. Stopień zużycia technicz-
nego wszystkich budynków zgodnie z 
wyceną określa się w wysokości 75%. 
Działka jest źle zagospodarowana, za-
niedbana z dojazdem od drogi asfalto-
wej i jest uzbrojona w energię elek-
tryczną i wodociąg wiejski. 

3.Wartość nieruchomości - 21.859,00 zł. 

4.Koszty przystosowania - 2.010,00 zł . 

5.Cena nieruchomości łącznie - 2.869,00 
zł.  

6.Zaliczka - 2.387,00 zł. 

7.Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż 
w formie rokowań. 

Rokowania w sprawie sprzedaży 
w/w nieruchomości odbędą się w dniu  
11 kwietnia 2011 roku o godzinie 1100 
w siedzibie Urzędu Gminy Branice,  
ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala kon-
ferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 6 kwietnia 2011 r. wpłacą 
w/w zaliczkę do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Branice 
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 
lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy 
czym za datę wpłaty na konto uważa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy 
Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie 
wpłaty wadium należy umieścić dane 
dotyczące położenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa.  

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 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 Brani-
ce w dniu 9 marca zostało wywieszo-
ne ogłoszenie o II przetargu ustnym 

nieograniczonym  
na nieruchomość oznaczoną według: 

1.Działka nr 287/1 o pow. 0.0215 ha 
opisana w KW OP1G/00023178/2, 
położonej w Branicach, przy ul. Ko-
ścielnej 7a. 

2.Opis nieruchomości: 

− nieruchomość gruntowa zabudowana 
budynkiem, który pełnił funkcję biu-
rową oraz usługową o pow. użytko-
wej 215,50 m2. Budynek dwukondy-
gnacyjny, podpiwniczony z podda-
szem częściowo użytkowym. Obiekt 
wyposażony w instalacje elektrycz-
ne, odgromową, wod.-kan., c.o.  
Zużycie techniczne budynku wynosi 
40%. Nieruchomość położona blisko 
centrum wsi w sąsiedztwie budyn-
ków mieszkalnych i kościoła katolic-
kiego. Działka ma kształt wielokąta, 
ukształtowanie terenu lekko pochyłe, 
utwardzone.  

3.Wartość nieruchomości - 78.636,00 
zł. 

4.Wadium - 7.864,00 zł. 

Przetarg w sprawie w/w nieru-
chomości odbędzie się w dniu 11 
kwietnia 2011 roku o godzinie 1300 w 
siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. 
Słowackiego 3 (I piętro – sala konfe-
rencyjna). 

W przetargu mogą brać udział oso-
by fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2011 r. 
wpłacą w/w wadium do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Brani-
ce BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 
0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu 
Gmin Branice, przy czym za datę 
wpłaty na konto uważa się datę uzna-
nia rachunku Urzędu Gminy Branice. 
Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty 
wadium należy umieścić dane doty-
czące położenia nieruchomości.  

Ogłoszenie podaje się do publicz-
nej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, 
umieszczenie na łamach NTO i gazety 
lokalnej: Informator Branicki i gazety 
powiatowej Rzecz Powiatowa. 

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 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 zostało wywieszone 

ogłoszenie o I przetargu ustnym nie-
ograniczonym  

na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
oznaczonej według:  

1.Część działki nr 357/1 o pow. 109,50 
m2 opisana w KW OP1G/00021372/8,  
położonej w Branicach. 

2.Opis nieruchomości: 

− w/w działka stanowi część składową 
działki siedliskowej budynku Gminy 
Branice i stanowi teren mieszkaniowy.  

3.Forma zbycia: dzierżawa części gruntu 
na okres 8 lat z przeznaczeniem pod 
parking. 

4.Stawka czynszu dzierżawnego - 16,07 
zł netto płatna miesięcznie. 

5.Wadium: - 23,00 zł. 

Przetarg w sprawie w/w nierucho-
mości odbędzie się w dniu 11 kwietnia 
2011 roku o godzinie 900 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackie-
go 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby 
fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóź-
niej w dniu 6 kwietnia 2011 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 Gmin 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.  

Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice, umiesz-
czenie na łamach NTO i gazety lokalnej: 
Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa..   

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni  

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

Wójt Gminy Branice 

Maria Krompiec 



Informator Branicki  

8 

Zbliżająca się beatyfikacja naszego ro-
daka Jana Pawła II zainspirowała mnie do 
przybliżenia mieszkańcom naszej gminy 
postaci sługi bożego biskupa Maksymilia-
na Kallera, którego proces beatyfikacyjny 
pod przewodnictwem kardynałów Georga 
Sterzinskiego z Berlina pochodzącego  
z Warmii oraz kardynała Joachima Me-
isnera z Kolonii, pochodzącego z Wrocła-
wia rozpoczął się w Wer 4 maja 2003 
roku. Z kardynałem Meisnerem miałem 
okazję rozmawiać podczas jego niespo-
dziewanej wizyty w branickiej bazylice 
latem ubiegłego roku. Jego wizyta w Bra-
nicach prawdopodobnie związana była  
z osobą bp Kallera. On to bowiem był 
konsekratorem podczas uroczystości na-
dania sakry biskupiej J. M. Nathanowi  
w dniu 06.06.1943 roku. Do Branic przy-
był z dalekiej diecezji Warmińskiej aby 
uczestniczyć w ważnym dla jego serca 
wydarzeniu. Prałat Nathan był jego przy-
jacielem, ale oprócz tego faktu, biskup 
Kaller Branice darzył szczególnym senty-
mentem. Z tej parafii pochodziła rodzina 
jego ojca. Jego dziadkiem był ogrodnik 
Johannes Kaller, a babką Josepha z domu 
Schelezny. Ojciec przyszłego świętego, 
Joseph Kaller urodził się 30.10.1852 roku 
i został ochrzczony 31.10.1852 roku. Ro-
dzina Kallerów zamieszkiwała miejsco-
wości Wysoka, Boboluszki, Branice  
i Michałkowice. Ze względu na objętość 
tego artykułu wymienię tylko kilku z ro-
dziny Kallerów: Gottlib Kaller, Johan ur. 
06.02.1826, Joseph ur. 19.06.1828, Carl 

ur. 24.05.1820, Franz ur. 05.10.1935, 
Caroline ur. 10.01.1935 i inni. Ojciec 
biskupa wyemigrował do Bytomia. Na 
naszym terenie pozostała liczna jego ro-
dzina. Między innymi brat Gustav, który 
w 1910 roku wybudował dom w Brani-
cach przy ul. Żymierskiego 22, na którym 
do dnia dzisiejszego widnieją inicjały  
G. K 1910. Naprzeciw domu posiadał on 
piętrowy sklep z ubraniami. Duża rodzina 
biskupa pozostała w Wysokiej. Biskup 
Kaller był częstym gościem naszej para-
fii, odwiedzając tu swoją rodzinę. 

Ojciec biskupa Józef ożenił się z Berthą 
z domu Salzburg. Z tego związku naro-
dziło się siedmioro dzieci. Józef Kaller 
posiadał w Bytomiu sklep, kamienicę 
oraz cegielnię. Maksymilian Kaller, dru-
gie dziecko w rodzinie, po skończeniu 
Gimnazjum w Bytomiu rozpoczął studia 
filozofii i teologii na uniwersytecie we 
Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 
20.06.1903 roku. Pierwszą jego placówką 
duszpasterską była parafia w Strzelcach 
Opolskich. Następnie pracował w stacji 
misyjnej na wyspie Rugii. W 1917 roku 
został proboszczem w parafii św. Michała 
w Berlinie. Od 1926 roku do 1930 roku 
był administratorem apostolskim w Pile  
i Tucznie.  28.10.1930 roku został bisku-
pem Warmii.  

W latach nazizmu w Niemczech dał się 
poznać jako zagorzały przeciwnik tego 
totalitarnego systemu. Jego prośba do 
papieża o skierowanie do największego 

obozu koncentracyjnego w Czechach  
w Theresienstadt, by tam jako zwykły 
duszpasterz pracować wśród ochrzczo-
nych Żydów została odrzucona. Biskup 
Kaller posługiwał się językiem polskim, 
w którym wygłaszał kazania, przez co 
jeszcze bardziej był znienawidzony przez 
hitlerowców. W 1945 roku, przed zbliża-
jącym się frontem radzieckim został przy-
musowo wysiedlony przez gestapo do 
Gdańska a następnie do Halle koło Lip-
ska. Po zakończeniu wojny, ciągnąc ręcz-
ny wózek w ciągu 17 dni dotarł z powro-
tem do Olsztyna. 16 sierpnia 1945 roku, 
po podpisaniu zrzeczenia się praw do 
jurysdykcji diecezji Warmińskiej 
(podobnie jak biskup Nathan w Brani-
cach) został deportowany przez władze 
do Niemiec. W Niemczech został pełno-
mocnikiem papieskim do spraw uchodź-
ców. Zmarł 07.07.1947 roku. On jako 
pierwszy z niemieckich dostojników ko-
ścielnych już w 1945 roku napisał list 
pasterski o przebaczeniu i pojednaniu 
między Polską a Niemcami. Miał swoją 
wizję pojednania i pokoju między naroda-
mi w Europie po II wojnie św.  

Postać biskupa M. Kallera, którego ko-
rzenie tkwią w naszej ziemi moim skrom-
nym zdaniem należy propagować jako 
wzór chrześcijanina miłującego pokój  
i pojednanie, bez względu na narodowość 
i wyznanie. 

dr Benedykt Pospiszyl 

Profilaktyka przez sztukę  
W jaki sposób podejmować działania 

stwarzające dziecku okazję do aktywnego 
gromadzenia różnych doświadczeń, które 
spowodują wzrost jego zdolności do ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach życio-
wych? Jak zainteresować dziecko zagad-
nieniami zdrowotnymi, jak uwrażliwić je 
na problemy zdrowia? Jak uczyć zacho-

wań promujących zdrowie, jak też zapo-
biegających zaburzeniom? 

To podstawowe pytania, jakie towarzy-
szyły nam przy konstruowaniu programu 
w ramach profilaktyki uzależnień. 

W Szkole Podstawowej we Włodzieni-
nie prowadzona jest innowacja pedago-
giczna „Profilaktyka przez sztukę”.  
Innowacja została opracowana i jest reali-

zowana przez pedagoga szkolnego oraz p. 
M. Komarnicką. Realizacja tego zadania 
pozwala na rozwój artystyczny dzieci, 
zarazem angażując je w zagadnienia 
związane z profilaktyką uzależnień  
i agresji. Dzięki zaprezentowanym przed-
stawieniom cała społeczność szkolna 
zostaje przygotowana do rozmów i dys-
kusji o tych trudnych problemach.  

Z dużym zainteresowaniem przyjęty 
został spektakl mówiący o szkodliwości 
palenia papierosów. Kształci on u uczest-
ników i widzów umiejętności wglądu  
w siebie, ukazuje możliwości alternatyw-
nego reagowania i sposobu spędzania 
czasu wolnego. 

Przedstawienia przygotowane w ramach 
tej innowacji będą prezentowane w naszej 
szkole oraz zaprzyjaźnionych szkołach  
z terenu powiatu głubczyckiego. Najlep-
sze przedstawienie zostanie nagrane przez 
lokalną telewizję i emitowane będzie  
w TVG. 

B. Lewandowska  
SP Włodzienin 

Biskup Maksymilian Kaller  
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Zimowe turnieje piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Branice 
Halowy Turniej Piłki No żnej dla 

młodzieży do lat 15   
Już po raz kolejny został rozegrany 

turniej piłki nożnej halowej młodzieży 
do lat 15 o Puchar Wójta Gminy Branice. 

Turniej odbył się w dniu 19 lutego  
w hali sportowej w Branicach. Do turnie-
ju zgłosiły się 3 drużyny z następujących 
sołectw tj. z Branic, Wódki  
i Włodzienina. Celem rozgrywek jest 
popularyzacja piłki nożnej w Gminie 
Branice oraz spędzania wolnego czasu. 
Drużyny rozgrywały mecze w grupach 

systemem „każdy z każdym” 2 x 15 
min. 

Mecz sędziowany był przez sędziego 
KS Nysa Pana Mirosława Barszczew-
skiego. W tracie trwania turnieju pano-
wała kulturalna sportowa rywalizacja. 

Ostateczne wyniki:  
I miejsce – sołectwo Branice  

II miejsce – sołectwo Włodzienin 

II miejsce – sołectwo Wódka 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe medale, puchar i dyplomy 
oraz słodkie bułeczki. 

kierownik ZOOKi S 
Teresa Jajdelska  

Tryumf juniorów z Branic ! 
Rekordowa ilość siedmiu drużyn zgło-

siła się na Turniej Piłki Nożnej Juniorów 
o Puchar Wójta Gminy Branice. Ekipy  
z Lewic, Posucic, Wódki, Wysokiej, 
Gródczan i dwie z Branic grały 
„systemem każdy z każdym”.  

W sześciogodzinnym „maratonie pił-
karskim”, który sam sędziował Pan Mi-
rosław Barszczewski, rozegrano 21 me-
czów. Strzelono 55 bramek. Najlepszą 
drużyną okazała się drużyna „Branice I”. 
Podopieczni Łukasza Kędzierskiego gra-
jący w składzie Kamil Modzelewski, 
Kamil Żukowiecki, Bartosz Moskała, 
Bartosz Juroszek, Jacek Jamrozik, Mar-

cin Beleć, nie przegrali w turnieju żad-
nego meczu. Zanotowali cztery zwy-
cięstwa i dwa remisy. Drugie miejsce 
zajęli młodzi piłkarze z Lewic, trzecie 
z Posucic. Kolejne miejsca: 4.Branice 
II, 5. Wysoka, 6.Gródczany, 7.Wódka.  

Najlepszym piłkarzem turnieju został 
Marcin Beleć, który strzelił w turnieju  
8 bramek. Sześć trafień zaliczył Darek  

Dębicki z Lewic, a 5 Kamil Żukowiec-
ki z Branic. Wszyscy uczestnicy zawo-
dów otrzymali pamiątkowe medale, upo-
minki, a zwycięska drużyna okazały pu-
char.  

Turniej zorganizowali Edward Czysz-
czoń, Teresa Jajdelska i Mieczysław Le-
nartowicz. 

W ferworze walki dochodziło do groźnie wyglą-
dających kontuzji, ale w tym wypadku fachowa 
pomoc trenera przywróciła zawodnika drużynie. 

Zawodnicy dawali z siebie wszystko, zarówno na-
pastnicy jak i obrońcy 

Trofea  zwycięskiej drużyny 

Dekoracja najlepszych drużyn 
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Doroczny Turniej Tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Branice 
Turniej tenisa stołowego  

w kategorii Open - 12.02.2011r. 

Udział wzięło 27 zawodników w tym: 
3 zawodników z Czech, 
8 zawodników z Gminy Głubczyce, 
3 zawodników z Gminy Baborów, 
2 zawodników z Gminy Kietrz, 
oraz 11 zawodników z Gminy Branice. 

Po zaciętych i wyrównanych rozgryw-
kach w fazie eliminacyjnej, do finału 
dotarło 4 zawodników, którzy o zwycię-

stwo walczyli systemem każdy z każ-
dym. 

W wyniku tej rywalizacji, wyłoniono 
zwycięzcę całego turnieju i zawodni-
ków którzy uzyskali czołowe miejsca. 

I miejsce - Szeliga Aleksander Brani-
ce, 
II miejsce - Łyczkowski Dawid Głub-
czyce, 
III miejsce - Pavlik Zdenĕk Krnov, 
IV miejsce - Walo Katarzyna Brani-
ce. 

Zwycięzca i finaliści otrzymali pucha-
ry, dyplomy oraz drobne upominki,  
a pozostali uczestnicy dyplomy za udział  
w turnieju. 

Nagrody w imieniu Wójta Gminy Bra-
nice wręczył radny Gminy Branice, Pan 
Władysław Lenartowicz. 

Organizacyjną stroną turnieju i zapew-
nieniem zawodnikom jak najlepszych 
warunków współzawodnictwa zajmował 
się Pan Mieczysław Lenartowicz. 

Turniej tenisa stołowego  
13.02.2011r. 

 
W następnym dniu odbył się drugi tur-

niej, tym razem tylko dla mieszkańców 
gminy Branice. Udział w nim wzięło 10 
zawodników z naszego terenu. 

W meczach kwalifikacyjnych wyłonio-
na została grupa finałowa, która miedzy 
sobą stoczyła walkę o zwycięstwo. 

Ostateczne wyniki rywalizacji 
I miejsce Bąbol Krzysztof 
II miejsce Walo Katarzyna  
III miejsce Czuba Andrzej 
IV miejsce Jania Jarosław 

Podobnie jak w dniu poprzednim, na-
grody w imieniu Wójta wręczył  
p. W. Lenartowicz a sprawną organizację 
zapewnił p. M. Lenartowicz. 

Najmłodsi uczestnicy turnieju 

Najlepsi strzelcy 

Na Strzelnicy Sportowej przy Gimna-
zjum w Branicach od listopada do stycz-
nia rozegrana została Szkolna Liga 
Strzelecka. Startowało w niej  
24 uczniów. 

Najlepszym okazał się Fabian Russ, 
który zdobył 277/300pkt, drugie miejsce 
zajął Mateusz Wiśniewski, a trzecie Pa-
weł Trojanowski.  

 

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe puchary i dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy słodkie upominki. 

 

Joanna Książek 
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 Sport w branickim Gimnazjum 
Przełom styczna i lutego obfitował  

w zawody sportowe w branickim gimna-
zjum. 

26 stycznia dziewczęta rozegrały Mi-
strzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej. 
Oprócz gospodyń udział w zawodach 
wzięły drużyny z Baborowa, Kietrza  
i Głubczyc. W sąsiedzkich potyczkach 
nasza drużyna okazała się najlepsza  
i awansowała do półfinału wojewódzkie-
go, który odbył się 8 lutego również  
w Branicach. Do rozgrywek stanęły dru-
żyny z Chróściny Opolskiej, Prudnika, 
Strzelec Opolskich i Branic. 

Klasyfikacja końcowa przedstawiała 
się następująco: 

I miejsce  Strzelce Opolskie 
II miejsce  Chróścina Opolska 
III  miejsce  Prudnik  
IV  miejsce  Branice 
Sędziami obu turniejów byli: Edward 
Czyszczoń i Łukasz Kędzierski 

Drużyna z Branic grała w składzie: 
Zapotoczna Paulina 
Gospodarczyk Jagoda 
Gospodarczyk Karolina 
Jajdelska Kinga 
Misiurka Kamila 
Galik Oliwia 
Rozmus Małgorzata 
Lenartowicz Marta 
Biernat Anna 

Opiekunem drużyny jest Joanna Ksią-
żek 

2 lutego w hali branickiego gimnazjum 
odbyły się Powiatowe Zawody Unihoke-
ja Dziewcząt. Najlepsza okazała się dru-
żyna z Kietrza, nasze dziewczęta zajęły 
drugie miejsce, a trzecie – drużyna  
z Baborowa. Dwa pierwsze miejsca 
awansowały do półfinału wojewódzkie-
go. 

Półfinał odbędzie się 11 marca w Opo-
lu. Mamy nadzieję powtórzyć zeszło-
roczny  sukces i walczyć w finale woje-
wódzkim. 

Zawody sędziował Łukasz Kędzierski 

Skład drużyny unihokeja dziewcząt:  
 

Marynowicz Natalia 
Misiurka Kamila 
Zapotoczna Paulina 
Jajdelska Kinga 

Kantor Marzena 
Jaskuła Paulina 
Jaskółka Monika 
Brzeszczak Dagmara 
Lenartowicz Marta 
Gospodarczyk Jagoda 
 
Opiekunem drużyny 
jest Joanna Książek 

 

 
Najlepszą drużyną 
chłopców w powiecie 

okazali się gimnazjaliści z Branic. 
Awans do półfinału wojewódzkiego 
wywalczyli: 

Moryl Sebastian 
Dawiec Piotr 
Modzelewski Kamil 
Moskała Szymon 
Adamski Kacper 
Walaszek Tomasz 
Malinowski Marcin 
Sęga Przemysław 
Forma Roman 
Russ Fabian 
Kinal Kamil 
Pelc Jakub 

Opiekunem drużyny jest Łukasz Kę-
dzierski 
Półfinał Wojewódzki Unihokeja Dziew-
cząt i Chłopców odbędzie się 15 i 16 
marca 2011 roku w Komprachcicach. 

Joanna Książek 

Zwycięska drużyna branickich unihokeistów 

Drużyna unihokeja dziewcząt z opiekunką 
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W lutym 2011r. 
 

Urodzili się 
 
 

1. Chalińska Adrianna - Lewice 
2. Bliźnicka Wiktoria - Włodzienin-

Kolonia 
3. Lisiak Natalia - Bliszczyce 
4. Banaś Amelia - Dzbańce-Osiedle 
5. Gumienna Zuzanna - Bliszczyce 
 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

 

Wstąpili w związek  
małżeński 

 
 

1. Ostrowski Zdzisław - Branice  
z Fochtman Ewą - Racibórz 

 

Wielu Szczęśliwych  
                lat Życia!  

 
 
 
 

Odeszli 
 
 

1. Stępień Maria lat 70 z Posucic 
2. Sawicka Katarzyna lat 89 z Blisz-

czyc 
3. Rapacz Maria lat 88 z Bliszczyc 
4. Niebylski Stanisław lat 86 z Lewic 
5. Furmaniec Małgorzata lat 89 z Wód-

ki 
6. Probosz Józef lat 67 z Posucic 
7. Matuszak Lucyna lat 73 z DPS Bo-

boluszki 
8. Dudys Helena lat 65 z DPS Dzbańce

-Osiedle 
9. Dźwigalski Stanisław z DPS Dzbań-

ce-Osiedle 
 

Cześć Ich pamięci ! 
   

 
W gminie 
 
 

Statystyka demograficzna 
 

W naszej gminie jest 7109 
mieszkańców, 

w tym 3668  kobiet  
 
 
 
W lutym 2010 r. było nas 7184 osób 

Męczennik z Bliszczyc 

 Ks. Alfons Tracki - Syn Józefa 
Trackiego i Marii z domu Schramm ur. 
2.12.1886r. w Bliszczycach pow. Głub-
czyce. Ochrzczony 13.12.1896r. w Ko-
ściele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Bliszczycach. Dorastał wśród dwóch 
braci i jednej siostry przy rodzicach.  
W 1911 r. przyłączył się do Kongregacji 
Chrześcijańskiej Młodzieży Szkolnej  
i wstąpił do nowicjatu w Wiedniu. 
Wbrew oczekiwaniom ojca, który ma-
rzył o karierze wojskowej syna, młody 
Alfons zdecydował się w 1912 rozpo-
cząć nowicjat w zakonie Fratres Mari-
stae Scholarum, w Wiedniu.  W 1913r. 
przyjął strój duchowny i imię Gebhard. 
Zakon skupiał się na prowadzeniu szkół 
w krajach o wysokim wskaźniku analfa-
betyzmu. Dzięki temu Tracki już w cza-
sie studiów filozoficzno teologicznych 
miał możliwość poznać Bałkany, odwie-
dzając Czarnogórę i Albanię. W 1920 
ukończył studia teologiczne w Bośni. 

Musiał jednak powrócić do Wrocławia, gdzie już wcześniej przeprowadziła się jego 
rodzina, aby odbyć służbę wojskową. Jednak już w 1922 roku powrócił do Albanii. 
14 czerwca 1925r. w Szkodrze Arcybiskup Lazzaro Miedic wyświęcił go na kapłana. 
Z uwagi na znajomość miejscowych języków i zwyczajów został skierowany do pra-
cy w północnej Albanii. W swojej pracy misyjnej skoncentrował się także na dzie-
ciach i młodzieży, organizując dla nich szkoły, oraz stowarzyszenie Viribus Unitis, 
prowadzące działalność kulturalną i sportową. W tym czasie poznał Ahmeda Zogu 
(król Albanii w latach 1928 – 1939), z którym wielokrotnie rozmawiał na temat sytu-
acji wewnętrznej w Niemczech w latach 30. Pochodzenie Trackiego i doskonała zna-
jomość języka niemieckiego ułatwiło mu kontakty z oficerami Wehrmachtu, okupu-
jącymi Albanię w latach 1943-1944. Dzięki tym kontaktom udało mu się uwolnić 
wielu Albańczyków, oskarżanych o działalność na szkodę wojsk okupacyjnych. Trac-
ki pracując przez wiele lat z młodzieżą często znał ich już wcześniej osobiście.  
Po przejęciu władzy przez komunistów Alfons Tracki odmówił wyjazdu z Albanii. 
Pracował w parafii Pulaj. Były to lata albańskich walk obronnych przeciwko Komu-
nistycznym partyzantom z Italii. Aresztowano go 25 czerwca 1946r., gdy udzielał 
sakramentu chorych 26 letniemu Ndoc Jakovie, który został ciężko ranny w walce  
z partyzantami komunistycznymi i ukrywał się przed nimi w górach. Po krótkim pro-
cesie przed sądem wojskowym ks. Alfons Tracki został skazany na karę śmierci za 
działalność antykomunistyczną, jak odczytano jego posługę sakramentem chorych 
umierającemu człowiekowi. 18 lipca 1946 r. o 5  rano został rozstrzelany pod murem 
cmentarza w Szkodrze (alb. Shkodër). 

Albańscy Biskupi starają się o uznanie 40 ofiar męczeństwa, szalejącego 
komunizmu w Albanii; o uznanie ich jako błogosławionych, wśród nich jest  
ks. Alfons Tracki. Proces kanonizacyjny na poziomie diecezjalnym został zamknięty 
8.12.2010r. Teraz dokumenty wedle ustaleń Konstytucji Apostolskiej Divinus perfec-
tionis Magister, powinny trafić do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie bę-
dzie się toczyć dalsza część procesu beatyfikacyjnego.    

 
Małgorzata Podkówka 


