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Budżet na 2012 rok 
Budżet na 2012 rok jest budżetem optymistycznym, który jeżeli nie przytrafią się jakieś katastrofy wpływające na strumień 

dochodów i wydatków – pozwoli spokojnie zrealizować zaplanowane zadania. 
Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 19.331.221,00 złotych, a plan wydatków ustalony został na kwo-

tę 21.457.657,00 złotych. Deficyt budżetowy w wysokości 2.126.436,00 złotych zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów  
i pożyczek. Na deficyt składają się pożyczki i kredyty na planowane do realizacji w 2012 roku inwestycje i remonty współfinan-
sowane ze środków zewnętrznych w tym z UE. 

Dochody bieżące ustalono zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami dot. wysokości ceny żyta za 1 kwintal, podany w komunika-
cie Prezesa GUS w wysokości 74,18 złotych (samorząd nie podwyższył podatku rolnego), subwencji oświatowej - gdzie prze-
widuje się jej wzrost o 2,91%. Subwencja ta może w ciągu roku 2012 ulec zmniejszeniu z uwagi na zmniejszenie się liczby 
uczniów od września 2011 roku. Do planu dochodów przyjęto również wzrost podatku od nieruchomości o 10%, wzrost sub-
wencji wyrównawczej o 15,77%. Planowany wzrost subwencji wyrównawczej jest wynikiem niskich dochodów podatkowych  
w naszej gminie w 2010 roku (w roku 2011 znaleźliśmy się w grupie 470 najbiedniejszych gmin w Polsce). Do dochodów bieżą-
cych ujęto pozostałe wpływy podatkowe przyjęte w wysokości na poziomie ich wykonania roku 2011. 

Dochody majątkowe to przede wszystkim środki finansowe z planowanych do realizacji zdań inwestycyjnych współfinanso-
wanych ze środków zewnętrznych, w tym zwrot dotacji za wykonany remont świetlicy we Włodzieninie, dotacja na dwa tzw. 
„projekty miękkie” przyjęte do realizacji w 2012 roku, oraz dochody pochodzące ze sprzedaży mienia. 

Planowane środki na wydatki bieżące zabezpieczają w sposób zadawalający podstawowe zadania Gminy realizowane przez 
Urząd Gminy i pozostałe jednostki gminne. 

W planie wydatków przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%. Uwzględniono również podwyżki dla wszystkich 
pozostałych pracowników, dla których przewidziano w budżecie kwotę w wysokości 120 złotych na etat kalkulacyjny. Placówki 
oświatowe otrzymały środki zgodnie z ich wnioskami, z których wyłączono tylko planowane poważniejsze remonty, pozosta-
wiając środki na drobne remonty i naprawy.  

Planowane zadania inwestycyjne i remontowe to zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych na które będziemy za-
ciągać zobowiązania, dotyczyć będą one: 
1. kontynuacji budowy oczyszczalni ścieków w Branicach (współfinansowanie z PROW), 

2. rozpoczęcia remontu (prace wykonawcze, bo opracowanie dokumentacji rozpoczęliśmy jeszcze w 2011 roku) budynku po 
byłym żłobku w Branicach (współfinansowanie z RPO),  

3. wykonania remontów świetlic w Boboluszkach i Wysokiej (współfinansowanie z PROW), 

4. budowa 2 parkowych miejsc spotkań (współfinansowanie z PROW), 

5. budowa dwóch boisk sportowych przy SP Włodzienin i ZGS Branice (współfinansowanie ze środków unijnych), 

6. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy (pożyczka częściowo umarzalna z WIOŚ), 

7. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonii (współfinansowanie z ANR), 

8. opracowanie dokumentacji na kanalizację miejscowości Branice (kredyt), 

Jednak priorytetowymi zadaniami w przyszłorocznym budżecie będą: kontynuacja i zakończenie budowy oczyszczalni ście-
ków, rozpoczęcie kapitalnego remontu budynku po byłym żłobku oraz opracowanie dokumentacji na kanalizację miejscowości 
Branice. 

To ostatnie zadanie jest ważne, ponieważ chcielibyśmy przystąpić do wykonania kanalizacji Branic jeszcze w 2013 roku, a nie 
jak wcześniej zapowiadałam w 2014 roku. 

W planie wydatków ujęto również szereg zadań remontowych finansowanych tylko i wyłącznie ze środków własnych. Doty-
czą one przede wszystkim zadań dotyczących remontu dróg i o świetlenia ulicznego.  

I tak planujemy: 

− dobudować linie napowietrzne oświetlenia ulicznego w: Dzierzkowicach (3 lampy do mostu granicznego), w Branicach  
(2 lampy na ulicy Prusa do P. Pytla) i w Lewicach (2 lampy k/ P. Andraszka i Cyran), 

− remont dachu na basenie kąpielowym, 
− wykonanie nowego dywanika asfaltowego na drodze gminnej (tzw. ulica Dolna) i między blokami na osiedlu w Wysokiej, 
− remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie, 
− modernizacja drogi w Posucicach (w kierunku P. Jakubczyński) i w Lewicach (odcinek do P. Kuzara), 
− zakupu tłucznia na utwardzenie dróg wewnątrz miejscowości (wstępnie wytypowano drogi w: Jedrychowicach ul. Błotna, 

Lewicach k/P. Soboń, Jakubowicach k/P. Twardowski, Bliszczycach k/P. Chwałko lub do P. Jendy lub do bloku Spół-
dzielczego), 

− remontu ubytków w asfalcie na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach, 
− remontu schodów i ewentualnie chodnika od osiedla mieszkaniowego do Ośrodka Zdrowia w Branicach, 
− remontu ściany i dachu na „stodole” przy kościele parafialnym w Branicach, 
− remontu nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wewnątrz miejscowości tj. w; Bliszczycach, Jędrychowicach 

(centrum wsi), Włodzieninie, Włodzienin (w bok od świetlicy), Wódce i Branicach, 
− remontu rowu wzdłuż drogi gminnej do Jabłonki, 

− no i oczywiście przewidzieliśmy niezbędne środki jako nasz udział w budowie drogi z Lewic do Zubrzyc. 
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W budżecie na 2012 roku uwzględniono 557.407 złotych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: 

− 517.407 dla przedszkola prowadzonego przez Zakon NMP w Branicach, 

− 30.000 dla osób utylizujących azbest, 

− 10.000 na prace konserwatorskie na zabytkowym kościele w Lewicach, 
oraz 148.000 złotych na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku 
publicznego w ramach otwartych konkursów, które dotyczą:  

− zdrowia i rehabilitacji (54.000 na działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego w Branicach), 

− zadań związanych z profilaktyka p/alkoholową (10.000 na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie IMACULATA i 8000 na działanie Stowarzyszeń AA), 

− działań dla niepełnosprawnych i niewidomych (1.000 dla Związku Niewidomych), 

− sportu i upowszechniania kultury (75.000 dla klubów sportowych LZS, Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubu Tenisa 
Stołowego). 

Budżet Gminy utrzymuje również funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej 3 punktów filialnych w: Bliszczycach, 
Wiechowicach i Włodzieninie, których koszt w 2012 roku wyniesie 132.000 złotych. 

Integralna częścią budżetu jest Fundusz Sołecki, którego wysokość jest podobna do roku ubiegłego. 

W stosunku do poprzedniego roku o 7.81% wzrósł koszt obsługi długu publicznego oraz wzrosły zobowiązania, których  
w obecnym roku musimy spłacić łącznie w kwocie 993.622 złotych (w 2011 roku spłacaliśmy 886.510 złotych). Wzrost tych 
zobowiązań to skutek zaciągnięcia w ubiegłym roku zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych dot. remon-
tu drogi z Wiechowic do Dzierżkowic, rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Branicach, czy też remontu Świetlicy 
Wiejskiej we Włodzieninie, a także konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w wydatkach bieżą-
cych. 

Budżet na 2012 rok 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE  

OD DNIA 21 LISTOPADA DO DNIA 19 GRUDNIA 2011 ROKU 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą:  

1. Podpisaliśmy umowę z Firmą Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp-k. z Warszawy na prowadzenie 
działań w celu optymalizacji płacenia podatku VAT, oraz do prowadzenia postępowania w sprawach odzyskania tego podatku 
za okres 5 lat wstecz. 

2. Uczestniczyłam wspólnie z Panem Tadeuszem Russ Radnym Rady Gminy oraz Panem Krzysztofem Saduniowskim sołtysem 
wsi Gródczany w podsumowaniu konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna w woj. opolskim”, w którym to konkursie Gmina 
Branice i wieś Gródczany otrzymały wyróżnienie. 

3. Otrzymaliśmy stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. „Zbiornik Nove Hermi-
novy, regulacja rzeki Opawy i powiązane z tym działania” w którym to uwzględniono wszystkie nasze wcześniejsze wątpliwo-
ści i uwagi. 

4. Spotykałam się z kierownikami jednostek organizacyjnych odnośnie wyjaśniania przyjętych do budżetu na 2012 rok zaplano-
wanych wydatków. 

5. Wizytowałam Świetlicę Wiejską w Lewicach w kontekście dokonania kontroli stanu technicznego, dbałości o mienie i porząd-
ku w obiekcie, oraz dokonałam lustracji pomieszczenia wykorzystywanego przez młodzież.  

6. Spotkałam się z Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie przekazania mienia dla Szpitala w Branicach. 
7. Uczestniczyłam w spotkaniu dot. wytyczenia kierunków i rozwiązań gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie 

Miejskim w Głubczycach. 
8. Spotkałam się z Prezesami Klubów Sportowych w sprawie finansowania sportu w ramach przyszłorocznego budżetu. 

 
INWESTYCJE I REMONTY:  

1. Dokonaliśmy odbioru zadania inwestycyjnego dot. remontu drogi gminnej relacji Wiechowice do mostu w Dzierżkowicach. 
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale 50% środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych za kwotę 
1.065.383,68 złotych po przetargu (kosztorys inwestorski to kwota 1.836.497,38 złotych). 

2. Prowadziliśmy działania dot. zasilania w energię dwóch mieszkań na ulicy Słonecznej. 
3. Wizytowaliśmy plac budowy oczyszczalni ścieków. W dniu 30 grudnia 2011 roku dokonano częściowego odbioru robót 

(wylana została płyta betonowa pod zbiorniki oczyszczalni, płyta i fundamenty pod budynek sterowni i budynek socjalny oraz 
płyta pod wiatę na osady. Firmie AZE Zając, Kociółek Spółka Jawna, mimo wcześniejszego małego postępu prac udało się 
zrealizować zaplanowane na ten rok zadania. 

4. Odbyłam spotkanie z przedstawicielami AERO Group Greek Energy sp. z o.o ,która zainteresowana jest budową ferm wiatro-
wych na terenie naszej gminy. 

5. Przedłużyliśmy termin składania ofert w przetargu na adaptację budynku po byłym, żłobku w Branicach do dnia 22 grudnia br. 
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INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY  
Dnia 30 stycznia 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 sesji. 
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. Podjęcie uchwał w sprawie długoter-

minowych zobowiązań finansowych: 
a) zaciągnięcie kredytu na remont bu-

dynku po byłym żłobku, 

b) zaciągnięcie kredytu na termomoder-
nizację budynku urzędu gminy, 

c) zaciągnięcie pożyczki na termomo-
dernizację budynku urzędu gminy, 

d) zaciągnięcie kredytu na wykonanie 
dokumentacji dotyczącej kanalizacji 
Branic, 

e) zaciągnięcie kredytu na remont Świe-
tlicy Wiejskiej w Wysokiej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy Branice na 
2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystą-
pienia do spółki Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej w Głubczy-
cach Sp. z o.o. oraz objęcia udziałów  
w podwyższonym kapitale zakłado-
wym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wielolet-
niego programu współpracy Gminy 
Branice z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważ-
nienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Branicach. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gmi-
ny Branice z dnia 17 marca 2009 r. do-
tyczącej ustalenia szczegółowych wa-
runków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowite-
go zwolnienia z opłat i określenia trybu 
ich pobierania. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowi-
ska Rady Gminy Branice w sprawie 
projektu rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie zniesienia nie-
których sądów rejonowych, utworzenia 
zamiejscowych wydziałów w niektó-
rych sądach rejonowych oraz zmiany 
rozporządzenia w sprawie sądów ape-
lacyjnych, sądów okręgowych i sądów 
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib  
i obszarów właściwości. 

20. Zakończenie sesji. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE cd. 
z uwagi na wiele pytań dot. rozwiązań ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Obecnie trwa procedura przetargowa 
w zakresie sprawdzania złożonych ofert. 

6. Zrealizowaliśmy w części zadanie związane z budową nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią we Włodzienin-
Kolonia. Zakończenie zadania nastąpi w marcu 2012 roku. Wykonanie tegorocznych prac zostało sfinansowane w całości ze 
środków pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Uczestniczyłam w uroczystości „pasowania na ucznia” w Szkole Podstawowej w Uciechowicach. 
2. Uczestniczyłam w posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poświęconego przygotowaniu gmin do  

zimy. 
3. Uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Konkursowej „Aktywna wieś – aktywni mieszkańcy” zorganizowanego przez LGD  

w Kietrzu do którego zgłosiły się aż 4 miejscowości naszej gminy: Gródczany, Jakubowice, Michałkowice i Włodzienin,  
i w którym to II miejsce zdobyła miejscowość Jakubowice. 

4. Uczestniczyłam w otwarciu III Międzynarodowej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanego przez SP Ucie-
chowice. 

5. Uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia AA i jasełkach Przedszkola Publicznego w Branicach. 
6. Wystąpiłam z pismem do Zarządu Poczty Polskiej w sprawie Urzędu Pocztowego w Branicach o przekazanie informacji dot. 

przyszłości tej placówki, oraz uzasadniając konieczność jej funkcjonowania w obecnej formie organizacyjnej. 
 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 

Urząd Pocztowy w Branicach. 
Informujemy mieszkańców Gminy Branice, że plany reorga-
nizacji sieci pocztowej na lata 2011 -2012 nie obejmują 
zmiany formy organizacyjnej placówki pocztowej w Brani-
cach. 

Według zapewnień Poczty Polskiej placówka ta będzie 
funkcjonowała w obecnym kształcie i świadczyć będzie do-
tychczasowy zakres usług pocztowych.  

OGŁOSZENIE  

W dniach od 2 do 4 stycznia br. nastąpiły utrudnienia  

w łączności telefonicznej z Urzędem Gminy Branice.  

Mimo wiadomości zamieszczonej na stronie internetowej, 

załatwianie spraw zostało znacznie utrudnione, za co bar-

dzo przepraszamy. 



Informator Branicki  

5 

REJON Stycz. Luty Marz Kwiec Maj Czerw Lipiec Sierp. Wrześ Paźdz. Listop Grudź 
Stycz. 
2013 

                            
Branice, 11 8 7 4 2 13* 11* 8* 5* 3* 14 12 9 
Bliszczyce.                           
          16*         17       
                            

  25* 22* 21* 18* 30 27 25 22 19 31* 28* 
27* 
czw 23* 

                            
Lewice, Wysoka,                           
Boboluszki, 12 9 8 5 4piąt 14* 12* 9* 6* 4* 2*piąt 13 10 
Włodzienin,                           
Jędrychowice,         17*           15     
Dzbańce,                           
Kałduny, 26* 23* 22* 19* 31 28 26 23 20 18 29* 28* 24* 
Michałkowice.                           
Niekazanice,                           
Grodczany, Wód-
ka, 13 10 9 6 5sob 1 13* 10* 7* 5* 3*sob 14 11 
Jakubowice,                           
Uciechowice,           15*         16     
Wiechowice,                           
Dzierżkowice,                           

Turków, Jabłonka 
27* 24* 23* 20* 18* 29 27 24 21 19 30* 

29* 
sob 25* 

Posucice.                           

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2012 ROKU Z TERENU GM. BRANICE 

* OZNACZA WYWÓZ CO 4 TYGODNIE 

ZACHĘCAMY DO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI U NASZYCH INKASENTÓW 
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Fundusze unijne wspomagają remonty w szpitalu 
Szpital w Branicach, po latach zastoju, 

marazmu i próbach jego likwidacji odra-
dza się, ku zadowoleniu tych wszystkich 
którzy mu dobrze życzą. Jest zaliczany 
do największych pracodawców w regio-
nie, więc jego dobra kondycja jest ważna 
dla wielu zatrudnionych w nim pracowni-
ków. Sukcesywnie remontowany i wy-
raźnie zadbany staje się na powrót dobrą 
wizytówką Branic. Wzrasta też znacząco 
jego prestiż. Obecnie większość chorych 
hospitalizowanych w szpitalu może już 
leczyć się w doskonałych warunkach. Od 
czterech lat, od kiedy jego dyrektorem 
został Krzysztof Nazimek, prace moder-
nizacyjne prowadzone są w nim nieustan-
nie. Najważniejszym zadaniem, jakie 
realizowane jest obecnie w szpitalu, to 
remont pawilonu K. Widać już wyraźnie 
postępy: m.in. została ukończona wymia-
na dachu, trwają intensywne prace we-
wnątrz i na zewnątrz budynku czemu 
sprzyja łagodna zima.  

Obliczony na 2 lata remont prowadzony 
jest jako zadanie „Zagospodarowanie 
pawilonu K w Szpitalu w Branicach”, 
które realizowane jest w ramach działania 

„Zagospodarowanie terenów zdegrado-
wanych” i współfinansowane przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu Samorządu Województwa 
Opolskiego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, o czym 
informują tablice obok budowy. Część 
kosztów remontu zostanie pokryta ze 
środków własnych szpitala.  

Przedszkole to nasz drugi dom, nie pytaj dlaczego tylko do nas wstąp... 
To wyjątkowy czas. Myśl o zbliżają-

cych się świętach pojawia się w każdej 
rodzinie. 

Od razu robi się miło, ciepło i serdecz-
nie. W pełni oddani polskiej tradycji an-
gażujemy się w przygotowania. Jedno-
czymy się w naszych rodzinach, dzielimy 
obowiązkami. Łatwiej jest zapomnieć  
o codziennych problemach. Myślimy nie 
tylko o sobie, ale i o innych.  

      To szczególny czas. Dzieje się tak 
wiele dobrego. To wszystko można zoba-
czyć, przeżyć i zapamiętać. Tak właśnie 
było na „Wieczorze Wigilijnym” w na-
szym przedszkolu. Kolędy, pastorałki  

i wiersze w wykonaniu dzieci. Wszystkie 
wypełnione miejsca przy stołach przez 
rodziców i zaproszonych gości, opłatek, 
wieczerza wigilijna i wspólne kolędowa-
nie.  

Tyle bliskości, przeżyć, emocji, rado-
ści, ciepła i życzliwości tego jednego 
wieczoru.  

A więc to prawda ….. Święta się zbli-
żają  

Danuta Sowa 
Aneta Gołuchowska 

Katolickie Przedszkole w Branicach  
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Okres świąt Bożego Narodzenia oraz 
karnawału to czas bogaty w wiele cieka-
wych wydarzeń każdego przedszkola. Tak 
też jest i w tym roku w Przedszkolu Pu-
blicznym w Branicach z oddziałami za-
miejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej . 

Dzieci z Przedszkola w Wysokiej wraz  
z rodzicami aktywnie uczestniczyli  
w przygotowywaniu dekoracji do 
„Jasełek” oraz strojów dla wszystkich 
postaci. Każde dziecko brało czynny 
udział w przedstawieniu, każde ma do 
odegrania jakąś rolę, zgodnie z wyrażoną 
ochotą oraz predyspozycjami indywidual-
nymi.  

Co roku nasze „Jasełka” mają inną opra-
wę i inny scenariusz. W treść scenariusza 

wplatamy główne zadania planu roczne-
go  przedszkola, własne pomysły i wizje 
przedstawienia. Forma „Jasełek” zmienia 
się co roku. Są przedstawienia tradycyjne 
z pastuszkami, aniołkami i królami;  
w tym roku dzieci z Przedszkola w Wyso-
kiej przedstawiły „Jasełka bajkowe” 
 – z postaciami popularnych bajek. 

„Jasełka” cieszą się dużą popularnością. 
Wystawiamy je dla rodziców, zaproszo-
nych gości, babć i dziadków, oraz od kil-
ku lat wystawiamy je także w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia w kościołach 
dla mieszkańców wsi zarówno w Wyso-
kiej jak i mieszkańców wsi Boboluszki.  

Okres świąteczny jest dla wszystkich 
okazją do refleksji nad przemijającym 
czasem, do wspomnień, wzruszeń, do 
pojednania z bliskimi, do czynienia dobra 
dla innych ludzi.  

Marzena Barszczewska 

„Jasełka tradycją naszego przedszkola” 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

„Gramy z pompą!” – to hasło tegorocz-
nego, już XX Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem młodzi 
wolontariusze - harcerze z Zespołu Gim-
nazjalno - Szkolnego w Branicach zbiera-
li fundusze na zakup nowoczesnego 
sprzętu, który umożliwi ratowanie życia 
wcześniaków oraz pomp insulinowych 
dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. 

8 stycznia, od wczesnych godzin poran-
nych, chętni harcerze z Zespołu Gimna-

zjalno-Szkolnego kwestowali na ulicach 
oraz przed kościołami w gminie Branice. 
Spotkali się z wielką ofiarnością i życzli-
wością ze strony mieszkańców naszej 
gminy. Harcerze, dzięki ludziom dobrej 
woli zebrali 3697,47. Pieniądze zostały 
przekazane w tym samym dniu do sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który mieścił się Komendzie Hufca  
w Głubczycach. Przez cały czas policjan-
ci czuwali nad przebiegiem XX Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
dbając o bezpieczeństwo kwestujących. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
tak ofiarnie pomagali i przyczynili się do 
tego, aby dzień 8 stycznia był radosnym 
dniem niesienia pomocy. 

Krystyna Kędzierska 

Foto: Strona tytułowa i fotografie do 
artykułu: Jolanta Dudek 
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Uciechowice w świątecznym nastroju  
18 grudnia w Świetlicy Wiejskiej  

w Uciechowicach odbyło się tradycyjne 
już szóste spotkanie opłatkowe pań  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Uciecho-
wicach. Przy suto zastawionych stołach 
nasze panie nawzajem przełamały się 
opłatkiem i złożyły sobie świąteczne ży-
czenia. Nie zabrakło również wspólnego 

śpiewania kolęd oraz tradycyjnych pre-
zentów, które tym razem przyniósł w 
imieniu św. Mikołaja Aniołek, który tak-
że pięknie zaśpiewał kolędę „Cicha noc”. 

31 grudnia mieszkańcy Uciechowic 
oraz okolicznych miejscowości wspólnie 
w Świetlicy Wiejskiej powitali Nowy 

R o k .  P r z y 
akompaniamen-
cie zespołu Fa-
mily Boys, oraz 
przy przygoto-
wanych przez 
organizatorów 
a t r a k c j a c h 

wszyscy świetnie się 
bawili. O północy przy-
szedł czas na noworocz-
ne życzenia oraz na 
zorganizowany przez 
uczestników balu pokaz 
sztucznych ogni. Impre-
za trwała do białego 
rana i jedno jest pewne, 
tego Sylwestra zapa-
miętamy na długo. 

6 stycznia zaś w naszej Świetlicy nastą-
piła „kulminacja świątecznego nastroju”. 
Również po raz szósty już mieszkańcy 

spotkali się na wspólnym kolędowaniu. 
Jak co roku przybyło na nie ok. 80 osób 

z różnych miejscowości naszej gminy,  
z Czech oraz z Niemiec. Zarówno dzieci 
jak i dorośli przynieśli swoje instrumenty 
(flety, skrzypce czy też organy) i wspól-
nie stworzyli niepowtarzalny nastrój tego 
spotkania. Dzięki temu, iż na spotkanie 
przybyli goście z Czech i Niemiec mogli-
śmy usłyszeć najpiękniejsze kolędy nie 
tylko w języku polskim ale również  
w wykonaniu naszych południowych  
i zachodnich sąsiadów. Panie jak zwykle 
przygotowując poczęstunek przeszły sa-
me siebie. Oprócz tradycyjnego ciasta 
uczestnicy spotkania mogli posilić się 
przepysznym bigosem i pasztecikami. 
Atrakcją była również ustawiona na sce-
nie szopka betlejemska. W rolę aniołków 
wcieliły się piękne lalki przyniesione 
przez dzieci, a w rolę pasterzy pluszowe 
zwierzęta. W tak miłej atmosferze czas 
szybko minął, a my już teraz nie możemy 
się doczekać wspólnego spotkania kolę-
dowego w przyszłym roku. 

Na kolejną wspólną zabawę nie trzeba 
będzie długo czekać. Już 28 stycznia  
2012 roku zostanie zorganizowana zaba-
wa karnawałowa, której organizatorem 
jest uciechowicka młodzież. Cały dochód  
z niej pragniemy przeznaczyć na dokoń-

czenie remontu w Klubie mło-
dzieżowym przy Świetlicy 
Wiejskiej w Uciechowicach. 
Dziękujemy wszystkim chłop-
com, którzy poświęcili swój 
czas i do tej pory wykonali 
większość prac remontowych. 
Dzięki swojemu zaangażowa-
niu już niedługo będą mieli 
miejsce gdzie będą mogli się 
spotkać i zagrać w karty, bi-
lard czy też w piłkarzyki.  

 
Beata Nowak 
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Spacerkiem po stolicy 
Życie pełne jest niespodzianek i każdy 

dzień może przynieść nam coś miłego. 
Mogła się o tym przekonać młodzież 
Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego  
w Branicach, kiedy to dzięki uprzejmości 
posła ziemi kluczborskiej Andrzeja Buły 
miała możliwość wyjazdu na dwudniową 
wycieczkę do Warszawy. Pan Poseł An-
drzej Buła pokrył koszty wyjazdu mło-
dzieży, dzięki czemu nasza młodzież 
opłacając jedynie koszty pobytu w stoli-
cy, mogła skorzystać z atrakcyjnej wy-
cieczki.  

Już pierwsze chwile w stolicy przynio-
sły nam wiele wrażeń. Obejrzeliśmy je-
den z najnowocześniejszych stadionów  
w Polsce PEPSI ARENĘ, gdzie na co 
dzień trenuje i rozgrywa swoje mecze 
Legia Warszawa. Po zwiedzaniu stadionu 
udaliśmy się na halę widowiskowo spor-
tową TORWAR, gdzie odbywał się II 
Finał Pucharu Orlika Donalda Tuska. 
Przed wejściem na halę każdy z uczestni-
ków naszej wycieczki brał udział w sy-
mulowanym dachowaniu samochodu 
osobowego, zorganizowanego przez gru-
pę PZU. Podczas turnieju oprócz wrażeń 
sportowych, czekało nas mnóstwo in-
nych, a to za sprawą znanych ludzi ze 
świata polityki kultury i sportu, których 
mogliśmy zobaczyć i poznać. Swoją 
obecność na turnieju zaznaczyli między 
innymi posłowie i senatorzy z premierem 
Donaldem Tuskiem na czele, aktorzy 
Daniel Olbrychski, Anna Nehrebecka, 

Andrzej Grabowski, sportowcy Robert 
Korzeniowski, Tomasz Majewski, Jerzy 
Dudek, Tomasz Iwan, Kajetan Broniew-
ski, Robert Sycz, Tomasz Kucharski, 
Roman Kosecki. Całą ceremonię prowa-
dzili: redaktor sportowy Dariusz Szpa-
kowski i DJ UCHO. 

Drugi dzień wycieczki był równie cie-
kawy. Po zwiedzeniu Starego Miasta  
i Zamku Królewskiego, przejściu Kra-
kowskiego Przedmieścia i zdobyciu 30 
piętra Pałacu Kultury i Nauki, udaliśmy 
do Centrum Nauki „Kopernik”. To najno-
wocześniejsze w Polsce, a nawet w Euro-
pie muzeum zrobiło na wszystkich ol-

brzymie wrażenie. Uczniowie samodziel-
nie wykonywali niesamowicie ciekawe 
doświadczenia, które pozwoliły im tłu-
maczyć zjawiska przyrodnicze, z którymi 
do tej pory mieli do czynienia w podręcz-
nikach szkolnych. Pobyt w Centrum Na-
uki Kopernik tak zajął młodzież, że więk-
szość uczniów zapomniała o upływają-
cym czasie i spóźniła się na zbiórkę.  

Pełni wrażeń, szczęśliwi wrócili śmy do 
domu. Mamy nadzieję, że dzięki Panu 
Posłowi Andrzejowi Bule w 2012 r bę-
dziemy mogli wyjechać na III Finał Orli-
ka, a przy okazji poznawać naszą stolicę.  

Opiekun i organizator wycieczki  
Edward Czyszczoń. 

SPRZEDAM MIESZKANIE 

Sprzedam (lub zamienię na mniejsze z dopłatą)  
90-cio metrowe mieszkanie w Branicach. 

I piętro, 5 pokoi, łazienka, WC, balkon, piwnica, 
strych. 

Tel. kontaktowy: 663-072-705 

OGŁOSZENIE 

Każdą ilość gałęzi,  patyków odbiorę. 

Nie pal ich, bo to zanieczyszcza środowisko!!! 

Tel. kontaktowy: 602-498-907 
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Jesteśmy w finale!!! 

 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 
 
W dniach od 05.02.2012 – 10.02.2012 w miejscowości Lipová – lázně w Czechach, 20 osobowa grupa młodzieży Zespołu 
Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach spędzi tydzień narciarski z nauką języków czeskiego i polskiego. Nasza młodzież już po raz 
drugi będzie miała możliwość spędzenia wspaniałego tygodnia z zaprzyjaźnionymi uczniami Zakladni Školy Žižkova z Krnova. 
Lipová-lázně leży w górach Jeseniki, które zaliczane są do najpiękniejszych w Czechach. Zimą panują tu idealne warunki do jazdy 
na nartach. Latem można skorzystać z pieszych i rowerowych szlaków. Lipová-lázně znajduje się 4 km od miejscowości Jeseník.  
W miejscowości znajdują się 2 ośrodki narciarskie z 6 wyciągami o długości od 60 m - 1200 m. 

 

EU
RO

REGION  PRADZIAD

E

 W Strzelcach Opolskich został rozegra-
ny jeden z czterech ćwierćfinałów woje-
wództwa w halowej piłce nożnej dziew-
cząt w ramach Gimnazjady Szkolnego 
Związku Sportowego w Opolu.  

Znakomicie spisały się tam piłkarki na-
szego gimnazjum. Zajęły one pierwsze 
miejsce i awansowały do półfinału woje-
wództwa. Na turnieju ćwierćfinałowym 
obok naszej drużyny wystąpiły drużyny 

Gimnazjum Szymiszów 
(mistrz powiatu Strzelce 
Opolskie), Gimnazjum nr 2 
Prudnik (mistrz powiatu 
Prudnik), Dębska Kuźnia 
(wicemistrz powiatu Opole 
Ziemskie). 
  Grano systemem każdy  
z każdym. Przedstawiamy 
wyniki wszystkich meczów: 
Branice - Szymiszów 1:1, 
Dębska Kuźnia - Prudnik 0:0, 
Branice – Dębska Kuźnia 0:0, 
Szymiszów - Prudnik 2:1, 
Branice - Prudnik 7:0, Szymi-
szów - Dębska Kuźnia 0:0. 
  

Klasyfikacja końcowa:  
1.miejsce Branice, 2. m. Szymiszów,  
3. m. Prudnik, 4. m. Dębska Kuźnia. 
 Gimnazjum Branice było organizato-
rem półfinału województwa opolskiego, 
który odbył się 10.01. Do Branic przyje-
chały drużyny Gimnazjum nr 1 w Klucz-
borku, Gimnazjum nr 2 w Nysie, Gimna-
zjum nr 1 w Krapkowicach. Braniczanki 
wygrały kolejno 6:0 z Kluczborkiem, 7:1 
z Nysą, 6:0 z Krapkowicami i zajęły 
pewnie pierwsze miejsce. Uzyskały rów-
nież awans do finału wojewódzkiego, 
który zostanie rozegrany 01.02. br.  
w Branicach.  
Skład Gimnazjum w Branicach: 
Magdalena Madera, Paulina Jaskuła, 
Jagoda Gospodarczyk, Marta Lenarto-
wicz, Monika Jaskółka, Ilona Granda, 
Żaneta Jakubiak, Arleta Morawiec, 
Karolina Mach, Natalia Grima.  
Trener: Edward Czyszczoń.  
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Madonna z Dachau 

Obozy koncentracyjne stworzone przez 
nazistów jednoznacznie kojarzą się nam  
z martyrologią i ogromem cierpień ludz-
kich. Miliony ofiar, które zostały unice-
stwione w tych „fabrykach śmierci” jesz-
cze długo zostaną w świadomości poko-
leń jako symbol zbrodniczej polityki nie-
tolerancji narodowej i religijnej. Niejed-
nokrotnie więźniom obozów pozostawała 
tylko jedna nadzieja – wiara w Boga. 
Historia Madonny z Dachau (z jej branic-
kim wątkiem) być może ukaże czytelni-
kom w szerszej perspektywie istotę czło-
wieczeństwa, zwątpienia i nadziei w eks-
tremalnych warunkach ludzkiej egzysten-
cji. 

Obóz koncentracyjny w Dachau założo-
ny został przez H. Himmlera 21 marca 
1933 r. dla politycznych przeciwników 
reżimu hitlerowskiego, duchownych  
i Żydów. Od 1938 r. szkolono tam człon-
ków załóg innych obozów koncentracyj-
nych. Ogólną liczbę więźniów szacuje się 
na 250 tys. osób, w tym ofiar na 148 tys. 
Więziono w obozie około 3 tys. duchow-
nych, w tym 1 773 z Polski. Wśród nich 
byli również księża i zakonnicy pocho-
dzący z terenów objętych jurysdykcją bp. 
J.M. Nathana. Aresztowano i osadzono  
w obozie między innymi o. Karla 
Schrammela - przełożonego seminarium 
duchownego w Bruntalu oraz o. Paula 
Hillera - salwatorianina z klasztoru  
w Krnovie. W listach kierowanych do 
Branic, adresowanych do bp. Nathana 
niejednokrotnie wspominali, że w kaplicy 
obozowej w Dachau brakuje figury Matki 
Boskiej. Być może na przyśpieszenie 
decyzji o dostarczeniu do kaplicy obozo-
wej brakującej figury, podjął Nathan  
w wyniku tragicznych zdarzeń, które 
wydarzyły się w Branicach. 5 kwietnia 
1943 r. podczas głoszenia rekolekcji 
przez salwatorianina o. Henkesa został on 
na skutek denuncjacji aresztowany przez 
gestapo i osadzony w areszcie w Racibo-
rzu, skąd w niedługim czasie przewiezio-
no go do obozu w Dachau (tam dobro-
wolnie zgłosił się do baraku chorych na 
tyfus Czechów, zaraził się od nich choro-
bą i w lutym 1945 r. zmarł. Aktualnie 
toczy się jego proces beatyfikacyjny). 
Zadanie to było bardzo trudne do wyko-
nania. Przekazanie figury z wiadomych 
względów nie można było załatwić drogą 
oficjalną. Biskup w porozumieniu z prze-
łożonym klasztoru w Krnovie 
(salwatorianie, tak jak o. Henkes) posta-
nowił przemycić figurę Matki Bożej wy-
konanej dla klasztoru przez rzeźbiarza 
wrocławskiego Hoepkera, do obozu.  
Z korespondencji z siostrami karmelitka-
mi Świętej Krwi z Dachau wynika, że  
w przekazaniu figury do obozu pośredni-

czył o. Barton. Figura została wyrzeźbio-
na w drewnie, miała 110 cm wysokości, 

pokryto ją ciemnobrązową bejcą. Na 
Wielkanoc 1943 r, w czasie panującej 
srogiej zimy, figurę owinięto kocami  
i z klasztoru przewieziono do probostwa 
w Krnovie. Stąd w worku umocowanym 
pod spodem samochodu ciężarowego 
przewożącego paczki dla więźniów, do-
tarła 25 kwietnia 1943 r. do obozu w Da-
chau (a więc w 3 tygodnie po aresztowa-
niu Henkesa). Ksiądz Georg Schelling, 
od wiosny 1943 r. kapo kaplicy tak opi-
suje to zdarzenie: gdy ta niezwykła, duża 
paczka nadeszła do Dachau, została tak 
jak i inne przeniesiona na blok i tam 
przez esesmana skontrolowana. Gdy zo-
baczył tak dużą paczkę, zdziwił się  
i stwierdził, że nie może ona zawierać 
żywności. Po jej rozpakowaniu powie-
dział, że na tę paczkę nie może zezwolić, 
gdyż nie jest to żywność, bielizna i tym 
podobna zawartość. Zaproponowałem, 
żeby paczkę odłożyć na bok, aż się spra-
wa wyjaśni. Następnie przeniosłem ją do 
kaplicy ze względu na brak miejsca  
w pomieszczeniu. Esesman, który przy-
szedł następnego dnia nic o sprawie nie 
wiedział i się o to nie pytał. Zatem Ma-
donna została rozpakowana i ustawiona 

w kaplicy. Nikt się już potem nie pytał, 
kto ja dostarczył. 

Madonnę więźniowie nazwali 
„Nasza kochana Pani z Da-
chau”. 1 maja 1943 roku  
w kaplicy obozowej więźnio-
wie złożyli akt poświęcenia 
się Matce Bożej. Trudno oce-
nić ile osób modliło się przed 
figurą w czasie istnienia obo-
zu i w późniejszym okresie, 
faktem niewątpliwym jest, że 
była ona obiektem modlitw 
wielu tysięcy więźniów,  
w tym również o. Henkesa. Po 
wyzwoleniu obozu przez woj-
sko amerykańskie, 11 maja 
1945 r. ks. Otto Pies przeniósł 
ją do probostwa w Dachau. 
Znajdowała się tam 10 lat. Po 
tym okresie, 11 września 1955 
r. figurę Madonny w uroczy-
stej procesji, której przewo-
dził monachijski kardynał dr 
Josef Wendel z udziałem licz-
nych duchownych i osób 
świeckich różnych narodowo-
ści, przeniesiono z probostwa 
do kościoła św. Jakuba w Da-
chau. Ustawiono ja na ołtarzu 
w lewej nawie. W 1964 r. 
przeniesiono ją do nowo po-
stawionej na terenie byłego 
obozu świątyni św. Krzyża 
(zbudowanej na miejscu ko-

ścioła postawionego przez amerykanów). 
Długoletni więzień obozu bp. Johan Ne-
uhäusler uważał, że jej miejsce jest  
w kaplicy Karmelitanek na terenie obozu 
(kaplica konsekrowana została 22 listopa-
da 1964 r.). Za zgodą proboszcza kościo-
ła św. Krzyża, ks. Josefa Lechnera (dla 
kościoła wykonano replikę figury), po 
uprzednim zeszlifowaniu ciemnobrązo-
wej bejcy, mającej na celu przywrócenie 
koloru naturalnego drewna, Madonnę 
przeniesiono do kaplicy Karmelitanek.  
W tym miejscu pozostaje do dnia dzisiej-
szego. Zwiedzających Dachau zachęcam 
do odwiedzin kaplicy i pokłonieniu się 
Madonnie z naszych okolic. 

 Archiwum SNMP w Branicach; H. 
Lelek, Życie i działalność księdza bisku-
pa Józefa Marcina Nathana / w latach 
1867 – 1947/, Lublin 1974, s. 89, 90); A. 
Bryliński, Z obozową kaplicą w Dachau 
związane, Poznań, kwiecień 2004, s. 5-8; 
P.L. Hiller, Münster/Westfalen – Septem-
ber 1955. 

 
dr Benedykt Pospiszyl 
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Branice, dnia 23. 12. 2011 r.  
Nr OŚ.6220.3-3.2011 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

 Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 
199, poz. 1227) 

Zawiadamiam 

że w dniu 23. 12. 2011 r. zostało wszczęte na wniosek TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 
Głubczyce reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno, postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: 

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

 Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postę-
powaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z prze-
pisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu. 

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 
1227) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 
48-140 Branice, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od  
24.12.2011 r. do 13.01.2012 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  piątek 
w godzinach od 700 do 1300.  

 Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.  
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)  
w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administra-
cyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.). 

Wójt Gminy Branice  
Maria Krompiec 

Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce 
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl 
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 

Z A W I A D O M I E N I E 
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie  art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98  
z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

zawiadamiam 

że w dniu 23. 12. 2011 r. zostało wszczęte na wniosek TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 
Głubczyce reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno, postępowanie admini-
stracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: 

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

Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do 
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy 
pokój nr 17 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Urząd 
czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300. 

 Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.  
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W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 
w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administra-
cyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.). 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Do wiadomości: 
1.Wnioskodawca 
Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce  
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl 
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE 
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Branice, dnia 23. 12. 2011r.  
Nr OŚ.6220.3-4.2011 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony  
Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45- 512 Opole  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Głubczycach  
ul. Grunwaldzka 1B 
48-100 Głubczyce 

 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 
1227) przesyłam wniosek TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce reprezentowany 
przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno złożonego w dniu 20-12-2011r. dotyczący wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w 
Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM” 
z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w stwierdzenia takiej po-
trzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). 

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. 

Załączniki: 
1.  Wniosek z dnia  14.12.2011r. i uzupełnienie z dnia 20.12.2011r.  
2.  Mapa w skali 1:5000 
3.  Karta informacyjna 

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 

Do wiadomości: 
1. Wnioskodawca 

Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce 
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl 
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 

Usuwanie azbestu! 

 Gmina Branice planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakre-

su demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

 W związku z powyższym ogłaszamy w terminie do 15.02.2012 roku nabór wniosków osób zainteresowanych. Dodatkowe in-

formacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 17 lub pod tel. 77-4868250 wew. 20. 
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 OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedno-

lity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

1. Oznaczenie nieruchomości według : 

− działka nr 834/3 o pow. 0.2400 ha opisana w KW OP1G/00033101/5, położona we wsi Bliszczyce. 

2. Opis nieruchomości: 

−  nieruchomość sąsiaduje z rzeką graniczną, wałem przeciwpowodziowym oraz łąkami częściowo nieużytkowanymi  

i porośniętymi dzikimi krzewami. Działka według ewidencji gruntów jest rowem, ma kształt nieregularny. Teren jest 

podmokły i zarośnięty. Działka leży na terenie zlewowym. Dojazd możliwy drogą gruntową biegnącą wzdłuż wału 

przeciwpowodziowego. Zjazd z drogi wiejskiej o nawierzchni utwardzonej znajduje się w odległości ok. 300 m. 

3. Wartość nieruchomości: 3.790,00 zł. 

4. Wadium: 379,00 zł. 

5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.) do ceny sprze-

daży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień sprzedaży. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia  

4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 834/3 stanowi 

teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej – teren zalewowy. 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nierucho-

mość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu 

Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna). 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 18 stycznia 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 Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Brani-

ce. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie 

zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu 

odwołania lub zamknięciu przetargu. 

Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niż do dnia zawarcia umowy 

notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice. 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywa-

jącej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt 

Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na 

łamach NTO, gazet lokalnych: Informatora Branickiego i  Rzeczy Powiatowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

tut. Urzędu 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
Maria Krompiec 
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W  grudniu 2011r. 

 
Urodzili się 

 

1. Heba Bartosz - Bliszczyce 

2. Gunia Magdalena - Jędrychowice 

3. Baran Klaudia - Jędrychowice 

4. Andrejczuk Sylwia - Dzbańce - Osie-
dle 

5. Starzycka Karolina - Włodzienin 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

Wstąpili w związek  
małżeński 

 

1. Zielińska Iwona (Włodzienin)  
- Łukaszczyk Łukasz (Głubczyce)  

 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 
 

 

Odeszli 
1. . 
 

Cześć Ich pamięci ! 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 7018 

mieszkańców, 
w tym 3615 kobiet 

W listopadzie 2010 r.  
było nas 7148 osób. 

W grudniu 2011r. 

 
Urodzili się 

1. Heba Bartosz - Bliszczyce. 

2. Gunia Magdalena - Jędrychowice. 

3. Baran Klaudia - Jędrychowice. 

4. Andrejczuk Sylwia - Dzbańce - Osie-
dle. 

5. Starzycka Karolina - Włodzienin. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 
 

 
Wstąpili w związek  

małżeński 

1. Zielińska Iwona (Włodzienin)  
- Łukaszczyk Łukasz (Głubczyce).  

 

Wielu szczęśliwych  
       wspólnych lat życia! 
 

 

 
Odeszli 

1. Ryćkowska Hildegarda - lat 87  
z Wiechowic. 

2. Abstorski Krzysztof - lat 45 z Lewic. 

3. Głowiszyn Maria - lat 82  
z Włodzienina. 

4. Stach Marianna - lat 77 z Branic. 

5. Lenartowicz Aniela - lat 58 z Lewic. 

6. Wołoszczuk Józef - lat 81 z Branic. 

7. Uryga Anna - lat 57 z DPS Dzbańce. 

8. Gałagocki Józef - lat 64  
z DPS Boboluszki. 

 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest 7005 

mieszkańców, 

w tym 3608 kobiet 

W grudniu 2010 r.  
było nas 7141 osób. 

Turnieje sportowe o Puchar Wójta Gminy Branice 
Miejsce – hala sportowa Gimnazjum w Branicach 

Turniej Tenisa Sportowego 
11.02.2012 r. o godz. 9.00 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Branice 
dla mieszkańców Gminy Branice (oprócz zawodników grających w lidze). 
11.02.2012 r. o godz. 14.00 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Branice. 
Zapisy w dniu turnieju przyjmuje organizator  
Lenartowicz Władysław Tel. 606-984-297 

Turniej Piłki No żnej 
18.02. o godz. 10.00 Turniej Piłki Nożnej Sołectw (kategoria trampkarze) urodzeni 
1997 i młodsi. 
25.02. o godz.10.00 Turniej Piłki Nożnej Sołectw (kategoria juniorzy) urodzeni 1993 
i młodsi. 


