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A k t u a l i a
Festyn
English Teaching we Włodzieninie.
Przedszkole Publiczne we Włodzienine wraz z oddziałami zamiejscowymi w Dzbańcach Osiedlu oraz Lewicach zorganizowało wspólnie 6 października 2007
festyn integracyjny w ramach realizowanego projektu
English Teaching pt.”Małymi kroczkami bliŜej nam do
Europy” w ramach Programu Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolność. JuŜ wczesnym popołudniem plac
przed Szkołą Podstawową we Włodzieninie zapełnił
się samochodami zjeŜdŜającymi z róŜnych stron z
Gminy Branice, choć nie tylko. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe organizatorzy festynu
musieli zmienić częściowo plan imprezy, która za zgodą dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Kinala odbyła się
na hali sportowej SP Włodzienin.
Festyn rozpoczął się o godzinie 14.30 krótkim powitaniem wszyst-

kich zaproszonych gości oraz młodych artystów biorących udział w
programie. JuŜ dawno nasza społeczność Włodzienina nie gościła
tak wielu zacnych gości stwierdzili zgodnie wszyscy uczestnicy
imprezy. Zaproszenie przyjęli m.in.: Starosta Powiatu Głubczyckiego Pan Józef Kozina, Wójt Gminy Branice Pan Józef Małek,
Kierownik ZOOKiS Pani Teresa Jajdelska, Zastępca Wójt Pan
Piotr Kukuczka, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław
Krzaczkowski, Przwodniczący Rady Gminy Branice Władysław
Lenartowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Podkówka, Radny gminy Branice Marek Szyhiński, Radny Gminy
Głubczyce Adam Bochaniec, który reprezentował burmistrza
Głubczyc Pana Adama Krupę. Przewodniczacy Oświaty, Kultury
i Sportu Powiatu Głubczyckiego Tadeusz Krupa, dyrektorzy szkół
gminy Branice w tym: Dyrektor SP we Włodzieninie Pan Krzysztof Kinal, Dyrektor SP w Branicach Pani Krystyna Kędzierska,
Dyrektor SP w Uciechowicach Pani Teresa Grabowska, dyrektor
Przedszkola w Branicach Panią Marzenę Barszczewską oraz wiele
innych osobistości, rodziców oraz zainteresowanych osób którzy

swoją obecnością uświetniły program festynu.
Na samym początku nasi milusińscy przygotowali
miłą niespodziankę, bowiem wszystkim zaproszonym
gościom wręczoną symboliczną SHERIFF’S STAR.
Pierwszym szeryfem powiatu został Pan Starosta Józef
Kozina, Szeryfem Gminy Branice Pan Wójt Józef Małek
oraz według sprawowanej funkcji pozostali zaproszeni
goście. W dalszej kolejności odbyły się występy artystyczne przedszkolaków. Przedszkole z Dzbańic Osiedla
zaprezentowało Poloneza a Przedszkole z Włodzienina
Krakowiaka. Przedszkole z Lewic przygotowało specjalna na tą okazję inscenizację jesienną. W koncercie na
organy zaprezentował się duet rodzinny Dominiki i Kacpra Sozańskich. Występy najmłodszych zostały przyjęte
ogromnymi brawami. Po przedszkolakach na przemian
prezentowały się zespoły ze szkół podstawowych z Włodzienina, Branic oraz Uciechowic. Bardzo ciekawy i
interesujący program był na przemian urozmaicany występami grup tanecznych „KAPRYS” , „IMPULS” oraz
grupę solistów „ISKRA” z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego z Branic w tym: Pauliny Herbut, Karoliny Daniele-
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wicz, Karoliny Pawęckiej, Klaudi Borgusz, Arlety Morawiec, Joanny Lupzik
oraz Natalii Atłachowicz. Koncertem na
skrzypce w wykonaniu duetu Ilony
Ozdoby oraz Joanny Rudnickiej, Publiczność równie gorąco przywitała brawami wokalistę Mateusza Gancarczyka z
Kędzierzyna-Koźla, który równieŜ wystąpił wspólnie z Roksaną Zygmunt.
Swoimi umiejętnościami nie odstępowały takŜe solistki z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego z Branic: Roksana Zygmunt,
Ania Lupzik, Patrycja Szyszka oraz Monika Mróz. Dodatkowo swój program
artystyczny przedstawiła grupa taneczna
„DANCE NATION” z Czech.
W Programie Festynu integracyjnego
przewinęło się wiele młodych talentów,
od przedszkola, poprzez solistów szkół
podstawowych aŜ po gimnazjum. Wszyscy przyjechali Ŝeby zaprezentować swój
dorobek artystyczny, efekt cięŜkiej samodzielnej pracy, włoŜonego wysiłku i
poświecenia nauczycieli oraz wychowawców. Wszyscy przyjechali do Wlodzieniona zaprezentować swój krótki
program artystyczny wesprzeć swoich
najmłodszych, czyli przedszkolaków,
którzy stoją na samym początku swojej
edukacji. Od tego jakie zapewni im się
moŜliwości na starcie zaleŜeć będzie ich
dalsze dorosłe Ŝycie. Dlatego warto pisać
takie projekty, pozyskiwać dodatkowe
środki na ich rozwój. Wart jednak przy
tym pamiętać i doceniać takŜe tych, którzy kosztem własnego czasu myślą jeszcze o innych. Serdeczne podziękowania
kieruję jeszcze raz do wszystkich którzy
przyczynili się do organizacji festynu w
tym: Pani kierownik Teresy Jajdelskiej z
ZOOKiS w Branicach, Komisji Oświaty
Kultury i Sportu Powiatu Głubczyckiego,
Radzie Sołeckiej z Włodzienina Pani
GraŜynie Wawrów, Panu Jarosławowi
Sozańskiemu oraz Panu Bolesławowi
Kądzioła, dla Koła Gospodyń Wiejskich
z Nowej Wsi oraz rodziców za przygotowanie poczęstunku, dla wszystkich
nauczycieli oraz personelu Przedszkola
za przygotowanie dzieci, dekoracji oraz
kiermasz ksiąŜek, dla sponsorów imprezy Pana Kazimierza Węglowskiego oraz
Pana Zbigniewa Lenartowicz za pomoc i
wsparcie imprezy. Wszystkich zainteresowanych oraz chętnych do współpracy
zapraszamy gorąco na kolejny Festyn
English Teaching do Włodzienina, który
odbędzie się w przyszłym roku.
Dyrektor Przedszkola Publicznego
we Włodzieninie
Danuta Krupa
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Co u Pana Panie Wójcie ?
Przed wydaniem kaŜdego kolejnego numeru „Informatora
Branickiego” będziemy się zwracać do Wójta z pytaniem o realizację
zamierzeń i dokonań.
Dzisiaj Wójt Józef Małek poinformował nas o tym, Ŝe:
Z końcem października zakończy się budowa zbiornika retencyjnego
we Włodzieninie;
•

Wójt przygotowuje wniosek o środki na budowę kanalizacji w
Lewicach i Michałkowicach;

•

Burmistrz Głubczyc oczekuje na ujęcie w planach województwa
budowy kanalizacji w Zubrzycach i w Zopowej oraz nitki łączącej te kanalizacje z oczyszczalnią w Głubczycach; Jeśli nie zostaną zbudowane wymienione kanalizacje to zalew dalej będzie
tylko marzeniem.

•

W końcowe stadium weszły negocjacje w sprawie budowy drogi
z Lewic do Zubrzyc. Inwestorem powinien zostać Starosta;

•

Od 1 stycznia 2008 roku dla pojazdów samochodowych zostaną
uruchomione przejścia graniczne w Wiechowicach i Branicach.
Przejścia graniczne w Dzierzkowicach i w Boboluszkach zostaną
uruchomione po wykonaniu remontów;

•

Trwają uzgodnienia dokumentacyjne ze stroną czeską dotyczące
przejścia Bliszczyce - Krnov.

•

Zakończona została budowa wodociągu we wsi Dzbańce;

•

Mieszkańcy wsi Grodczany przestali korzystać z wodociągu kietrzańskiego - gdzie woda była droŜsza i róŜnicę dopłacała gmina,
a zaczęli korzystać z przyłącza z Jakubowic;

•

Wykonany został remont dróg gminnych we wsiach: Branice,
Włodzienin, Jędrychowie, Wódka, Niekazanice, Bliszczyce, Turków, osiedle Wysoka, osiedle Dzbańce, a po uzyskaniu środków
finansowych zostaną naprawione drogi na osiedlach popegeerowskich w Kolonii Włodzienin i w Lewicach;

•

Wyremontowany został budynek w Kolonii Włodzienin, powstało pięć mieszkań socjalnych i świetlica;

•

Przygotowywane są pomieszczenia na przyjęcie przedszkolaków
w Szkole Podstawowej w Uciechowicach. Przeniesione zostanie
tutaj Przedszkole z Wiechowic.

•

W części Branic zwanej Branice-Zamek wykonany został plac
zabaw dla dzieci;

•

Uzgadniany jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
25 października odbędzie się debata na temat ujęcia w nim elektrowni wiatrowych;

•

Został złoŜony wniosek o pieniądze na instalację monitoringu w
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Branicach. Bezpieczeństwo
młodzieŜy będzie wspomagane ośmioma kamerami;

•

Pełną parą idą remonty w Wojewódzkim Szpitalu w Branicach.
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Powiatowej

14 października w niedzielne popołudnie został otwarty kolejny siódmy doroczny Festiwal Kultury Powiatowej. Branicki Dom Kultury był wypełniony zaproszonymi gośćmi, naczelne z Marszałkiem Województwa Sebestą, Starostą Powiatu Józefem Koziną, v-ce Starostą Soczyńskim. Wymienienie wszystkich zajęło by
całą stronę, więc pozostałych proponujemy oglądnąć. Dodajmy, Ŝe wszyscy byli równie serdecznie witani.
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„DoŜynki w Gródczanach”
Zgodnie z rolniczą tradycją, po znojnych zbiorach Ŝniwnych nastaje czas odpoczynku
i zabawy, czyli doŜynki. RównieŜ w Gródczanach 12 sierpnia mieszkańcy postanowili uczcić dobre
zbiory. Świętowanie rozpoczęło się od meczu towarzyskiego między mieszkańcami Gródczan a
„Kazikami”, który zakończył się remisem 1 : 1. Po meczu całe rodziny udały się do altany przy
świetlicy by miło, przy muzyce biesiadnej i kiełbasce z grilla spędzić resztę dnia. Pogoda i humory
dopisywały. MoŜna było teŜ spróbować swoich sił na przygotowanej przez
Radę Sołecką strzelnicy. KaŜdy strzał
był nagrodzony. Wieczorem, rozbawione towarzystwo przeniosło się do
świetlicy, gdzie do tańca przygrywał
DJ „Sołtys”.
Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku
równieŜ w tak miły sposób uczcimy
zbiory.
A za świetna zabawę tegoroczną dziękujemy Radzie Sołeckiej, Sołtysowi i
Jego Rodzinie. Wszyscy z wielką energią uwijali się przy bufecie i pilnowali
by biesiadnikom niczego nie zabrakło.
MM
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ten problem bo rolnicy nie chcieli dopuścić do
Przewodniczący oddał głos Wicestaroście
zrobienia ścinki nie chcąc niszczyć płodów rolprosząc jednocześnie o udzielenie informacji czy
nych np. sołtys z Lewic. Na wiosnę wezwiemy
jest jakiś harmonogram działań remontowych na
geodetę, który wykona odpowiednie pomiary na
naszych drogach.
koszt tych rolników. A zjazdy moŜna wykonać
Starosta – W pierwszej kolejności naprawiamy
po uzyskaniu zezwolenia i wcześniejszym przeddrogi w miejscowościach, nie powinno tam być
łoŜeniu projektu.
dziur. Teraz najwaŜniejsza jest droga strategiczna
R. Lenartowicz R. – Czy w miejsce topól nasado Wiechowic. Lepiej poczekać na wykonanie
dzicie nowe?
całego dywanika niŜ jeździć po łatanych dziurach.
Istotne jest teraz wykonanie
ścinki poboczy. Sprawa odwodnienia w Branicach w stronę
Boboluszek, chcemy to wykonać
wraz z chodnikiem, ale inwesty- Drukujemy obszerny zapis dyskusji branickich radnych z v-ce
cja się przeciągnie w związku z czyńskim w trakcie sesji Rady Gminy w dniu 18-09-07
wykonaniem dokumentacji, ok.
pół roku. Aktualnie mamy pieStarosta – Musimy nasadzić, taki jest wymóg
niądze na remont chodnika przy kościele we Włoustawowy.
dzieninie.
R. Lenartowicz R. – Co z przejściem graniczR. Podkówka – Nie będzie łatania na drodze blisznym w Boboluszkach?
czyckiej? – Nie. (...)
Starosta – Rzeczoznawca zabronił korzystania z
R. Mokrzycki – Pierwsza sprawa to brak odwodtego mostu.
nienia na skrzyŜowaniu niekazanickim, druga to
R. Podkówka – Droga bliszczycka zbierała
zjazdy z pól, które sobie wykonał Top Farms bez
straszne Ŝniwo, jako radny obiecałem, Ŝe nie
wkopania odwodnienia.
pozwolę aby jeszcze ktoś tam ucierpiał. (...)
Starosta – Zwróciliśmy się z pismem o usunięcie
Starosta – Nawet, gdy postawiono płotki były
nielegalnych zjazdów i czekamy na odpowiedź w
zasypane drogi. JeŜeli zaoszczędzimy na płottej sprawie. W Niekazanicach jest skrzyŜowanie z
kach, naprawimy tą drogę.
drogą wojewódzką i tu musi wchodzić w rachubę
R. Deberny – Czy wariant z płotkami był juŜ
odwodnienie drogi wyŜszego rzędu. Piszemy do
gdzieś wypróbowany? Trzeba tą sprawę jeszcze
Zarządu Dróg Wojewódzkich ale z nimi bardzo
raz przemyśleć.
„cięŜko” się rozmawia.
Starosta – Ustawienie siatek kosztowało nas 375
R. Kawulok – Zrobiono bardzo ładnie drogę w
tys. a cała akcja zimowa 800 tys.
Wiechowicach, czy będzie dalszy ciąg.
R. Deberny – Niektóre nasze odcinki dróg są
Starosta – Nie w tym roku. Chcemy to zakwalifitragiczne.
kować do dofinansowania w ramach współpracy
R. Telega – Droga niekazanicka (jest to droga
transgranicznej.
wojewódzka-przyp.red.), to jest największe zaR. Deberny – W Dzbańcach był robiony przepust.
groŜenie. Przez cały czas stoi tam woda a w
Wcześniej znajdował się przy drodze głęboki rów,
zimie zamarza. Jest to bardzo pilne do wykonaktóry nie był w stanie przyjąć zbierającej się wody,
nia.
teraz zrobiono małe rowki, które tym bardziej nie
Starosta – Postaram się spotkać z Hołubcem
odwodnią terenu a wszystko wylewa się na posesję
(dyr. zarządzający drogą wojewódzką -przp.red.)i
sołtysa.
pojedziemy zobaczyć to skrzyŜowanie.
Sołtys Humeniuk – Wykonano po prostu niepełne
R. Telega – Sprawa zakrzaczeń (usuwanie krzaodwodnienie.
ków z rowów - wyjaśnienie red.), mieliśmy zaR. Deberny – We Włodzieninie tranzyt jest przepewnienie, Ŝe zostanie to wykonane i nic. Co do
rzucony na ul. Dzbanicką a są tam studzienki na
mostów Top Farmsu, do końca tego tygodnia
środku drogi. Co z odcinkiem drogi z Lewic do
zostaną zlikwidowane. Odnośnie dziur, mimo, Ŝe
zbiornika? Nie jest ona łatana.
są pojedyncze powinno się je załatać.
Starosta – Tam nie ma domostw i nie ma potrzeby
Przewodniczący – Na drodze Jędrychowice –
naprawy nawierzchni. Tą drogę przekaŜemy gminie
Lewice jedno drzewo nie zostało ścięte. Na zaze względu na bliskość działek rolniczych. W sprakręcie w Jędrychowicach występuje namulanie z
wie topoli – poprzedni zarząd nie brał pod uwagę w
pola, gdzie były ziemniaki. trzeba teŜ dokładniej
budŜecie wycinki a aby ją przeprowadzić naleŜy
oznakować zakręty w Jędrychowicach. We Włozabezpieczyć odpowiednie środki.
dzieninie trzeba sfrezować drogę na zjeździe od
R. Deberny – Drzewa te są wycinane bez przetarstrony Dzbanic.
gu.
Starosta – Mimo, Ŝe nie mieliśmy w budŜecie
Starosta – W tym roku nie będziemy ustawiać
zaplanowanego remontu wykonaliśmy przepust
siatek przeciwśnieŜnych w zamian za to jedno auto
w Dzbańcach, zrobiliśmy to aby dokumentacja
dodatkowo będzie jeździło po gminie odśnieŜając
nie straciła waŜności. Na więcej nas nie stać.
drogi. Ustawienie siatek kosztuje więcej przy łaPrzewodniczący – Główna droga do Wiechowic
godnej zimie. W 2007 r. wykonano drogi – w Kiestaje się coraz węŜsza. (...).
trzu – 11500m2, Głubczyce 16000m2, Branice
Starosta - Środki unijne będą w przyszłym roku,
13500m2, Baborów 16000m2.Nie patrzyliśmy na
moŜe uda nam się je wykorzystać.
gminy, tylko na potrzeby. KaŜdy chce mieć dobre
Starosta – A jak z przejęciem szamba w Bliszdrogi ale nie mamy moŜliwości ich wykonania.
czycach?
R. Deptuła – Mam prośbę o zmienienie słownicR. Podkówka – Nikt z radnych nie jest przeciwtwa droga priorytetowa Głubczyce – Wiechowice.
ny przejęciu szamba (z Domu Pomocy SpołeczNaleŜy zrobić Drogę Lewice – Zubrzyce, poniewaŜ
nej w Bliszczycach - przyp.red.), nie było po
by dostać się do Głubczyc nakładamy teraz wiele
prostu klimatu politycznego.
trasy.
R. Dornfeld – Ile powiat dołoŜy do szamba
Starosta – Podpiszemy porozumienie z Wójtem co
byśmy mogli go przejąć? Poprzedni zarząd prodo tej drogi. A droga wiechowicka ma moŜliwość
ponował 20 tys. a teraz rozumiem, Ŝe nie dostauzyskania dotacji do remontu w ramach współpraniemy nic. Przy powiecie działa Komisja Porządcy transgranicznej.
ku Publicznego. Czy moŜe ktoś z gminy tam
R. Lenartowicz R. – Przy wykonywaniu orki
wejść?
rolnicy przeskakują rowy i nawracają na szosie,
Starosta – Jest tam juŜ pan z urzędu – p. Mutrzeba zakazać tego procederu.
rzyn. Wójt decyduje kto wchodzi.
Starosta – Przy objeździe do Lewic teŜ mieliśmy
R. Mokrzycki – Jak wygląda sprawa odśnieŜa(...)

Stan dróg

nia. Myśmy odśnieŜali drogi powiatowe
a powiat naszych nie chciał odśnieŜać. MoŜe powinniśmy otrzymać jakieś pieniądze z tego tytułu?
Starosta – Nie moŜemy płacić gminie za to, ale
moŜemy pisać porozumienia w tej sprawie. Zachęcamy do startowania w przetargach na odśnieŜanie
zakłady komunalne, ale gmina Branice korzysta z
usług prywatnej firmy.
Wójt – Nowe władze powiatu wybrano niedawno.
Proszę zwrócić uwagę jak
traktowały nas poprzednie
władze. Droga z Głubczyc do
Wiechowic jest najwaŜniejsza i
naleŜy ją wykonać. Droga
Starostą SoLewice – Zubrzyce powinna
być drogą powiatową, poniewaŜ to droga powiatowa ma
być zamknięta, my moŜemy wspomóc budowę.
Drogi są coraz węŜsze i nie da się utrzymać ich w
naleŜytym porządku, kruszą się itp. Parę odcinków
zostało juŜ wykonanych ale to wymaga czasu. Co
do przejęcia szamba, nie da się tego uniknąć. Na
dzień dzisiejszy starosta nie moŜe „wyciągnąć”
pieniędzy na tą inwestycję. Występuje tu jako
przedstawiciel Skarbu Państwa. Na polach były
przypadki wycinki drzew ale było to konieczne do
składowania buraków.
R. Deberny – My złośliwie staroście nic nie mówimy, ale proszę o sprawdzenie kto zrobił takie złe
odwodnienie w Dzbańcach. Po zimie moŜe zniszczyć to asfalt. A co do topoli, juŜ 9 miesięcy jest
ogłaszany przetarg.
Przewodniczący – W Dzbańcach nie ma chodnika
do przystanku.
Wójt – Przystanek zostanie przeniesiony.
R. Mokrzycki – Wracam do sprawy siatek, to
ryzykowne posunięcie. Mamy tutaj ROPS
i szpital i na bieŜąco jest dostarczane zaopatrzenie.
JeŜeli zasypie będzie powaŜny problem.
R. Telega – NaleŜy wygospodarować spycharkę,
która będzie usuwać nadmiar wody po zimie i
topniejący śnieg z poboczy. Do kogo zgłaszać
problemy z odśnieŜaniem dróg powiatowych.
Starosta – Zlecamy to jednej firmie i nie oznaczamy jej Ŝadnych terminów wykonania pracy.
(...)
Przewodniczący – Czy firma wygrywająca moŜe
zlecić podwykonawstwo?
Starosta – MoŜe.
R. Podkówka – Nie ma drogowskazu na skrzyŜowaniu przy miejscowości Gródczany, to waŜna
sprawa, poniewaŜ karetki itp. nie wiedzą jak dojechać do wsi. (...)
Sołtys Saduniowski – Odcinek drogi z Gródczan
do Nasiedla trzeba połatać, jest tam wiele dziur a
siatki na drodze z Gródczan do skrzyŜowania muszą być. JeŜeli zawieje tą trasę nigdzie nie będziemy mogli dojechać.
Starosta – Dotychczas jeździło jedno auto a w
sytuacjach ekstremalnych dwa. My się nastawiamy
od razu na sytuacje ekstremalne.
Sołtys Saduniowski – Trasa na Nasiedle nie była
odśnieŜana a jest objęta zimowym utrzymaniem.
R. Podkówka – Musimy mieć dmuchawę.
R. Lenartowicz R. – JeŜeli pług na bieŜąco nie
odśnieŜa poboczy, nie pomogą siatki.
R. Telega zaproponował by teraz wbić same słupki
a siatki rozłoŜyć później.
Sołtys Semanyszyn – Przy wyjeździe z Wódki po
prawej stronie są zakrzaczenia i nie widać pojazdów nadjeŜdŜających z naprzeciwka. (...)
Sołtys Iluk – Na skrzyŜowaniu Turków – Jabłonka
przystanek zasłania je i powoduje niebezpieczeństwo w ruchu. (...).
Przewodniczący – My nikomu nic nie wytykamy,
zwracamy tylko uwagę by pracować dla dobra
społeczeństwa i pomagać sobie. Proszę o przedstawienie harmonogramu prac na drogach by kaŜdy
wiedział jak wygląda sytuacja.
(...)
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JuŜ po raz kolejny w
Gminie Branice miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Kolejne małŜeństwo
obchodziło okrągłą rocznicę
ślubu. Tym razem Państwo
Władysław i Janina KoŜurno
z Wiechowic obchodzili 60
rocznicę zawarcia związku
małŜeńskiego. Na uroczystość zjechała się cała rodzina rozrzucona po świecie.
Syn z synową przyjechał, aŜ
ze Stanów Zjednoczonych
wraz z przyjacielem rodziny
znanym nam aktorem Panem
Jerzym Janeczkiem. Pana
Jerzego wszyscy pamiętamy
z filmów „Sami swoi”, „Nie

Kursy
języka angielskiego
dla dorosłych
Kurs podstawowy z języka angielskiego
Kurs konwersacyjny (dla osób którzy uczestniczyli w poprzednich
kursach, bądź znają podstawy z języka angielskiego))

Kurs języka angielskiego
. Praktyczna znajomość języka obcego z pewnością przyda się Państwu w
pracy, podróŜy zagranicznej, w surfowaniu po Internecie, w korespondencji email, nie mówiąc juŜ o własnych osobistych korzyściach.
Zajęcia grupowe z doświadczonym lektorem odbywać się będą tylko raz w
tygodniu (czas trwania oraz cena kursu do ustalenia). Proponujemy spotkania
w godzinach popołudniowych, bądź wieczornych..
Kursy językowe poprzedzone będą dokładnymi konsultacjami z Państwem a w
trakcie trwania kursu otrzymacie Państwo szczegółowe informacje o swoich
postępach. Uczestnicy kursu będą mogli korzystać z oferowanych przez szkołę pomocy i materiałów (podręcznik + CD).
Ostateczny termin zgłoszenia do 30.10. 2007 r.
Więcej szczegółów moŜna poznać, kontaktując się bezpośrednio Szkoła Języków Obcych - Tadeusz Krupa pod numerem telefonu 077 4857215,
oraz e-mail: tkrupa@wodip.opole

ma mocnych”, „Kochaj olbo rzuć” gdzie grał rolę Witii Pawlaka.
Był tort, szampan i Ŝyczenia 100 lat odśpiewane
wspólnie z Wójtem Gminy , który złoŜył Państwu KoŜurno
najserdeczniejsze Ŝyczenie wielu kolejnych wspólnych lat w
zdrowiu i dotychczasowej pogodzie ducha.
Państwo Janina i Władysław wychowali czwórkę
dzieci - zdarzyły się teŜ bliźniaki. W zdrowiu rośnie czwórka wnuków i jedna prawnuczka, a kolejny prawnuk w drodze.
Całej rodzinie Ŝyczymy wielu pogodnych i dostatnich
lat Ŝycia.
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Pro memoriam

Odeszli
W sierpniu i wrześniu 2007 roku:
Szycht Dorota z Lewic
Lamot Bronisław z Dzierzkowic,
Korszyłowski Jan z Boboluszek,
Szubert Tadeusz z Jędrychowie,
Kopytko Michał z Grójczan,
Trzos Zbigniew z Jakubowic,
Albrecht Zygmunt z Grójczan,
Błach Aleksandra z Branic,
Szymańska GraŜyna z Branic,
Romik Łucja z Dzbańca Osiedle,
Kawalec Katarzyna z Branic,
Nowak Zofia z Branic,
Kuśnierski Józef z Grójczan,
Chrupało Stanisław z Niekazanic,
Palisz Władysław z Branic.

______________________________

Urodzili się
Konarska Hanna z Niekazanic,
Jamrozik Kacper w Branicach,
Chyrowski Oliwer w Branicach,
Wierzbicki Oskar w Wiechowicach,
Świerczek Patrycja w Branicach,
Modzelewski Przemysław w Branicach,
Wiater Dawid w Boboluszkach,
Zacharski Patryk w Lewicach,
Wittek Samanta w Branicach,
Herbut Fabian w Dzbańce

______________________________
Veni creator

NowoŜeńcy
Gmernicki Jacek - Kostuś Anna,
Ździebko Janusz - śyrek Lucyna,
Koszorek Zdzisław - Navratova Alena,
Koszorek Marek - Cymerman Małgorzta,
Stefaniszyn Krzysztof - Sitko Edyta,
Zakrzyw Tomasz - Mruk Ilona,
Gaszka Ireneusz - Marchel Anna,
Czuk Sebastian—Reczek Ewa,
Teodorowicz Sebastian - Tumult Ewelina,
Kaczmarek Andrzej - Wojtuś Dorota,
Zimny Kazimierz - Grima Krystyna,
Atłochowicz Artur - Basznia Magdalena,
Zacki Damian - Kubica Iwona,
Aamski Wojciech—Drozda Anna,
Dachton Robert - Juroszek Barbara,
Budzan Adam - Oliwa Aleksandra,
Bedryj Adam - Golimowska Bernadeta,
Sak Bartłomiej - Lenartowicz Bogusława,
Leszczyński Dawid - Glapa Justyna,
Złoczowski Paweł - Łęska Małgorzata.
Olender Roman - Jawor Joanna.

Szczęśliwych dni Ŝycia !
______________________________
W gminie
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Statystyka
Jest nas w gminie 7411
mieszkańców

Od początku roku:
zmarło 78 osób
urodziło się 38 dzieci

