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60 lat temu siostra
Daniela trwała przy
Biskupie Józefie Nathanie w ostatnich godzinach Jego Ŝycia.

„ ...byłem
jak Hiob,
choć
wszystko
straciłem
to Pana
się nie zaparłem…
” - to jedno z ostatnich zdań jakie w
dniach choroby wypowiedział
Jego
Eminencja

wersja internetowa:

www.branice.pl
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A k t u a l i a
Bezpieczeństwo

Sukces !!!

Z polecenia Kuratorium, na
wniosek Pana Ministra
R.Giertycha przeprowadzana jest
ankietyzacja stanu bezpieczeństwa dzieci we wszystkich szkołach w Polsce. Mamy to juŜ za
sobą. 18 stycznia pięcioosobowa
grupa przeprowadziła ja we
wszystkich naszych szkołach. Na
zadane pytania w ankietach odpowiadali rodzice, nauczyciele i
dzieci. Po pewnym czasie trafi do
nas opracowanie zbiorcze, o którym poinformujemy.

W poprzednim numerze „IB”
informowaliśmy o zdobyciu mistrzostwa województwa w piłce
noŜnej przez dziewczęta z Gimnazjum w Branicach. Chłopcy pozaz-

Powiat

Powiatowy Lew
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Głubczyckiego Starosta
mgr Józef Kozina informuje, Ŝe w
2007 roku po raz siódmy przyznawane będą wyróŜnienia statuetki „Głubczyckiego Lwa”. Nadaje się je indywidualnym obywatelom, firmom i instytucjom,
które przyczyniły się do osiągnięć
mających istotne znaczenie dla
istnienia, rozwoju i promocji powiatu.
WyróŜnienia przyznawane są w
pięciu kategoriach:
•
•
•
•
•

Promocja powiatu;
Działalność społeczna i
charytatywna;
Przedsiębiorczość w tworzeniu miejsc pracy;
Poczucie bezpieczeństwa i
spokoju mieszkańców;
Rozwój samorządności.

Propozycje kandydatur
moŜna składać w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. J.Kochanowskiego 15
do 30 kwietnia br.
4 lutego br. Wybory do Izby
Rolniczej wygrali Panowie, Pan Józef
Iluk z Jabłonki i Pan Werner Bartoń
z Uciechowic. Gratulujemy.

Drogi
Póki nasze trakty nie zostaną
naprawione, drogi będą tematem dyŜurnym. Coś się zaczyna jednak zmieniać.
7 lutego z własnej woli złoŜył nam wizytę V-ce Starosta Głubczycki Pan Soczyński w towarzystwie Pana inŜ.. Fuławki, którzy zapoznali Się z naszymi
potrzebami i zapowiedzieli, Ŝe droga
Wiechowice - Głubczyce będzie remontowana w przyszłym roku. Drogę
Lewice - Zubrzyce wraz z obwodnicą
Zubrzycką wybudują gminy Branicka z
Głubczycką. W Branicach na ulicy
Szpitalnej na koszt Powiatu zostanie
ułoŜonych 150 mb chodnika do drogi
cmentarnej.
Remont drogi z Wódki i przez Wódkę
do Nowego Dworu wraz z odbudową
rowów zniszczonych przez właścicieli
przylegających pól będzie moŜliwy do
wykonania po obliczeniu pieniędzy
jakie pozostaną po zimie. Na te pieniądze teŜ poczekają drogi z Branic do
Bliszczyc, chodnik od ul. śymierskiego
w stronę Boboluszek. Znaki drogowe
będą naprawiane, wymieniane natychmiast po ich zdewastowaniu.
Opava

drościli zwycięstwa i okazali Się
tak samo dobrzy —teŜ zdobyli mistrzostwo województwa.
Wójt Gminy Józef Małek nie przepuścił okazji i spotkał się ze zwycięzcami na apelu gimnazjalnym i
wraz z Panią Dyrektor Aliną Nowak uhonorował dyplomami zwycięzców, a takŜe trenera Pana
Edwarda Czyszczonia i kierownika
druŜyny Pana Mietka Lenartowicza. My równieŜ cieszymy Się i
GRATULUJEMY!

Dziękuję koleŜankom
i kolegom rolnikom za oddanie na mnie głosów do
Izby Rolniczej. Myślę, Ŝe nie
zawiodę Waszego zaufania.
Będę wkładał wiele sił Ŝeby
prawodawstwo i koniunktura były korzystne i przychylne rolnictwu i będę promował Ziemię Branicką.
Józef Iluk

Pamięć
Uroczystość sześćdziesięciolecia śmierci Biskupa Józefa
M.Nathana zgromadziła przy Jego
grobie na cmentarzu w Opavie kilkadziesiąt osób.
Z polskiej strony udział w uroczystościach brała delegacja, której
przewodzili Wójt Gminy Branice
Józef Małek, katolicki następca
ks.Nathana w Branickim szpitalu ks.A.Nowak, siostra Joachima Prezes Stowarzyszenia Caritas Christi
wraz z Panią Zofią Huneniuk i Panem mgr Januszem Gawlikiem, który poza reprezentowaniem Stowarzyszenia Caritas Christii, reprezentował Wojewódzki Szpital w Branicach - dzieło Wielkiego Darczyńcy.
Nie zabrakło równieŜ przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Branicami
Szpitala w Opavie, a takŜe licznej
grupy miejscowej społeczności katolickiej. NaboŜeństwo Ŝałobne odbyło się w Marianum, tam gdzie
Jego Eminencja 60 lat temu zakończył ziemska tułaczkę.
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O g ł o s z e n i a
Stowarzyszenie Caritas Christi apeluje o
Przekazanie 1% podatku od osób fizycznych na rzecz Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Caritas Christi powstało w celu wspierania działalności Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Ks. Biskupa Józefa Nathana w
Branicach. Zgodnie z art. 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
podatnik moŜe sam świadomie zadecydować na jakie konkretnie cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku. Przeznaczając tę sumę na rzecz Stowarzyszenia Caritas
Christi moŜecie mieć państwo pewność:
•
•
•

Ŝe pomagacie ratować dzieło Biskupa Nathana;
Ŝe pieniądze będą przeznaczone na działalność prowadzoną w naszej gminie;
Ŝe będzie moŜna zobaczyć efekt zainwestowanych swoich pieniędzy.

Obliczając 1% swojego podatku naleŜy wpisaną sumę w: PIT-36 pole 178, PIT-37
pole 110, podzielić przez 100. Wyliczoną sumę wpisać w pole 179 w formularzu PIT
- 36 lub w pole 111 w formularzu PIT-37. Wyliczony w zeznaniu 1% podatku, podatnik sam musi wpłacić na konto stowarzyszenia. Koniecznie naleŜy zachować dowód
wpłaty. Prosimy wpłacać na poczcie lub w banku podając na druku wpłaty nazwę
odbiorcy:
Stowarzyszenie „Caritas Christie”
48 – 140 Branice – Szpital
Woj. Opole
Nr rachunku bankowego: 04886700052001000008110001

Harmonogram zebrań wiejskich– wybory sołtysów
Bliszczyce

27 marca o 18°°

Boboluszki

12 marca 17°

Branice

28 marca o 18°°

Dzbańce

14 marca o 17°°

Dzbańce-Osiedle

14 marca o 19°°

DzierŜkowice

1 marca o 17°°

Gródczany

6 marca o 19°°

Jabłonka

6 marca o 17°°

Jakubowice

7 marca o 19°°

Jędrychowie

13 marca o 17°°

Lewice

22 marca o 18°°

Michałkowice

15 marca o18°°

Niekazanice

7 marca o 17°°

Posucice

8 marca o 17°°

Turków

5 marca o 17°

Uciechowice

5 marca o 19°°

Wiechowice

1 marca o 19°°

Włodzienin

20 marca o 18°°°

Wódka

29 marca o 19°°

Wysoka

12 marca o 19°°

Włodzienin—
Kolonia

21 marca o 18°°

Gorąco prosimy o wsparcie!!!

HERODY 2007
21.01. odbył się Wojewódzki Przegląd
Zespołów Kolędniczych w Lewinie
Brzeskim. W Konkursie wzięło udział
28 zespołów i ponad 800 dzieci z całego
województwa opolskiego. Wystąpił tam
równieŜ Zespół „ISKRA” przygotowany
przez Panią Kingę Chuchla promując
szkołę, gminę oraz powiat.
Dzieci całym sercem i pełnym zaangaŜowaniem odegrały swe role, które zostały
dostrzeŜone na przeglądzie przez Jury
konkursu.
Za wykreowaniegranych postaci czwórka
dzieci otrzymała wyróŜnienie – nagrodę
indywidualną:
MARIA POCHWAŁA - za odegraną
rolę LUCYFERA
NATALIA ATŁACHOWICZ – ŚPIEWAJĄCY PASTERZ
PAULINA HERBUT - ANIOŁEK
ARLETA MORAWIEC – ANIOŁEK
Nagroda indywidualna za przygotowanie
inscenizacji i całokształt pracy trafiła
równieŜ dla opiekuna zespołu Pani Kindze Chuchla oraz za wspólne przygotowanie oprawy muzycznej opiekunce
zespołu Pani Jadwidze Misiurka.
W przygotowaniu Inscenizacji
brało udział 38 dzieci z ZESPOŁU GIM-

NAZJALNO SZKOLNEGO. Dzieci
chętnie przyjeŜdŜały na wszystkie próby, które - co warto podkreślić - odbywały się w godzinach wieczornych.
Dlatego z całego serca dziękuję rodzicom za dowoŜenie dzieci i za cierpliwość.
Pani Bernadecie Mosiądz dziękuję za
poświęcony czas i pomoc w organizacji
prób.
Zespół ISKRA 29 stycznia wystąpił w
kościołach w Boboluszkach i w Wysokiej z programem „Wieczór kolędowy”.

Dziękujemy
Anonimowemu Darczyńcy,
osobie o wielkim sercu i artystycznej
duszy z ogromną wdzięcznością pragnę serdecznie podziękować za wielki
dar w postaci przepięknych nowo
uszytych strojów dla zespołu wokalnego „ISKRA” przekazanych do mojej
dyspozycji.
Pragnę by tak szlachetny gest
nie został zapomniany, dlatego starać
się będę, by stroje te uświetniały występy naszych dzieci zarówno w Bazylice Św. Rodziny jak i w szkole.
Chuchla Kinga wraz z dziećmi

Pamiętaj !
Dowody osobiste wydane w latach 1996 - 2000 naleŜy wymienić do 31 grudnia 2007 roku
Z dniem 1 stycznia 2008 roku
wszystkie nie wymienione dowody będą niewaŜne.
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MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA !
Historyczny sukces odnieśli młodzi piłkarze z branickiego gimnazjum zdobywając mistrzostwo województwa
opolskiego w halowej piłce noŜnej. Jeszcze nigdy nie udało
się zdobyć medalu w chłopięcej halówce. A tu jest i od razu

13.A.1- B.2. Branice
14.B.1-A.2. Opole

złoty. śeby znaleźć się w finale wojewódzkim naleŜało
przejść eliminacje (mistrzostwa gmin, powiatów, półfinały
województwa). Przypominamy, Ŝe w eliminacjach stanęło
około 120 szkół z całego województwa. Turnieju finałowym
rozgrywanym w Oleśnie wzięło udział 8 druŜyn: PG nr 1
Opole, PG Siołkowice, PG Ujazd, PG Zdzieszowice, G
Branice, PG Kietrz, ZSS Nysa, PG nr 2 Olesno
Grano systemem gier w grupach A i B – „kaŜdy z kaŜdym”:

16. o I miejsce:

Kolejność gier w turnieju:
1.G.A. 1-2
Branice
:
2.G.B. 1-2
Opole
:
3.G.A. 3-4
Ujazd
:
4.G.B. 3:4
Kietrz
:
5.G.A. 1-4
Branice
:
6.G.B. 1-4
Opole
:
7.G.A. 2-3
Olesno
:
8.G.B. 2-3
Siołkowice :
9.G.A. 1-3
Branice
:
10.G.B. 1-3 Opole
:
11.G.A. 4-2 Olesno
:
12.B.b. 4-2 Zdzieszowice
II. Półfinały:

Olesno
Siołkowice
Nysa
Zdzieszowice
Nysa
Zdzieszowice
Ujazd
Kietrz
Ujazd
Kietrz
Nysa
: Siołkowice

5:2
4:1
1:4
2:1
6:0
4:3
3:2
2:2
4:5
2:2
2:0
2:4

III. Finały:
15. o III miejsce: Kietrz

: Kietrz 2:0
: Olesno 4:3

: Olesno

Branice : Opole

2:0

2:1

Klasyfikacja końcowa mistrzostw:
1.BRANICE
2.OPOLE
3.KIETRZ
4.OLESNO
Królem strzelców został: Jakub Marynowicz – Branice - 11
bramek
Najlepszym bramkarzem: Robert Hałambiec - Kietrz
MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA : Lenartowicz Adam,
Konieczny Wojciech, Balcer Mateusz, Olech Grzegorz, Marynowicz Jakub, Szymczyszyn Tomasz, Osika Wojciech, Wilczek Mateusz, Szczerowski Paweł, Chojnacki Jakub, trener:Edward Czyszczoń, kierownik druŜyny: Mieczysław Lenartowicz
Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe miesiąc wcześniej tytułem mistrzyń województwa mogły poszczycić się równieŜ dziewczęta.
Pragnę złoŜyć serdeczne podziękowania Pani Łucji Stec, byłej
mieszkance naszej gminy, a obecnie Olesna, za przysłanie nam
wszystkich artykułów z oleskich gazet dotyczących w/w turnieju.
Edward Czyszczoń
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S p o r t
TENIS STOŁOWY

HALOWA PIŁKA NOśNA
OLDBOJÓW

3 lutego 2007 został rozegrany w Branicach turniej piłki noŜnej w obsadzie międzynarodowej o Puchar Wójta
Gminy Branice druŜyn oldbojów. Po zakończeniu sportowej rywalizacji
(grali wg zasady "kaŜdy z kaŜdym") poszczególne zespoły zajęły miejsca:
I miejsce Kaziki Uciechowice

II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

4
Pilouni Uvalno
4
Matador Brumovice 4
Old Mix Kietrz
4
Sokół Boguchwałów 4

10
9
6
4
0

7:3
8:4
13 : 6
7 : 12
6 : 16

Zwycięski zespół grał w składzie: Dariusz Zyznawski,
Zdzisław Piecuch, Ryszard Skuplik,
Władysław Wierzbicki, Ryszard Podgórski, Tadeusz
Russ, Mirosław Sęga oraz Kazimierz Węglowski.

W dniach 27 - 28 stycznia br. odbyły się w Hali Sportowej w Branicach turnieje tenisa stołowego. W sobotę zawodnicy rywalizowali o
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Branice. Zwycięzcą został
Tomasz Korszyłowski, wyprzedzając Przemysława Kaweckiego, Jarosława Janię, Michała śłobickiego i Mirosława Pikułę.
W dniu następnym grano o Puchar Wójta Gminy Branice w kategorii open.
Startowało dwudziestu sześciu zawodników, w tym dwie kobiety.

Końcowa klasyfikacja :
1 miejsce
Bartłomiej Kopeczek
2 miejsce
Aleksander Szeliga
3 miejsce
Adam Góralski
4 miejsce
Tomasz Korszyłowski
5 miejsce
Rafał Frączkowski
Równolegle rozgrywany był turniej dla samorządowców o Puchar
Starosty Głubczyckiego
i zwycięŜył w nim Władysłąw Lenartowicz, wyprzedzając Tadeusza
Krupę, Benedykta Pospiszyla i Mieczysława Lenartowicza.
Ogółem w dwudniowej zabawie z rakietką udział wzięło 41 zawodników, a w otwartym konkursie w niedzielę gościliśmy zawodników z
Głubczyc i Kędzierzyna-Koźla.
Zwyćięzcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz w ramach promocji Powiatu ozdobnymi kuflami i kubkami.

Foto: Piotr Warner „Gazeta Ziemi Głubczyckiej”

Czesław Sokołowski
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Z śYCIA PRZEDSZKOLAKA.......CIĄG DALSZY

o

d

s

z y

c h

aby zaproszeni goście czuli się u nas dobrze. GdyŜ KAśDA UROCZYSTOŚĆ JEST WIELKIM I SZCZEGÓLNYM WYDARZENIEM W
NASZYM PRZEDSZKOLU.

Pikuła Danuta nauczyciel Przedszkola Publicznego w Branicach

P

rzedszkole

juŜ

dawno

przestało

być

tzw.

„przechowalnią” dla dzieci, lecz jest pierwszym szczeblem edukacyjnym. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w
wieku przedszkolnym przewiduje róŜnego typu zajęcia i zabawy,
dzięki którym dziecko ma nabyć wstępną umiejętność czytania i
gotowość do nauki pisania, a takŜe ma zapoznać się z określonymi
pojęciami matematycznymi, poczynić pewne obserwacje i doświadczenia przyrodnicze. Program przewiduje równieŜ zajęcia
mające na celu doskonalenie sprawności manualnych dziecka
(rysunki, wydzieranki, lepienie w plastelinie), oraz zajęcia ogólnej
sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe. Połączenie tych
zabaw z muzyką i piosenką kształtuje u dziecka słuch fonematyczny. Dziecko uczy się ponadto samoobsługi oraz podstawowych
zabiegów higienicznych. Całokształt pracy dydaktycznowychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym ma na celu
wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka zmierzający do osiągnięcia tzw. dojrzałości szkolnej.
NaleŜy pamiętać , Ŝe podstawową formą działalności dziecka w
wieku przedszkolnym jest zabawa, nauczyciel potrafi tak nią dyskretnie pokierować aby osiągnąć zamierzony cel. Podczas zabawy
dziecko ma m.in. moŜliwość eksperymentowania, doświadczania,
samodzielnego wyciągania wniosków czyli nauka poprzez zabawę.
Dziecko w przedszkolu ma stworzone idealne do tego warunki.
Aby nauczyć dziecko tolerancji, poszanowania, szacunku, Ŝyczliwości dla drugiego człowieka przedszkole nasze oraz koleŜanki w
naszych oddziałach zamiejscowych w Bliszczycach, Wysokiej,
Wiechowicach opracowały program współpracy ze środowiskiem
lokalnym. Pozwala on dziecku, uczestniczyć w Ŝyciu społecznokultyralnym naszej społeczności lokalnej. Bo przecieŜ oprócz
zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkolaki uczestniczą w
róŜnych uroczystościach organizowanych w naszym przedszkolu
jak równieŜ poza jego murami. Do kaŜdej uroczystości przygotowują się bardzo starannie. Podsuwają nam nauczycielom wiele
pomysłów dotyczących organizacji imprez, doboru repertuaru oraz
podziału ról. Chętnie uczestniczą w przygotowywaniu dekoracji
sal, oraz są projektantami strojów w których odgrywają swoje role.
Nie moŜna równieŜ zapomnieć o rodzicach, na których pomoc

moŜemy zawsze liczyć, którzy współuczestniczą w przygotowywaniu strojów swoim pociechom jak równieŜ przygotowują słodkie
poczęstunki. KaŜda uroczystość w przedszkolu wymaga równieŜ
zaangaŜowania całego personelu, który zawsze wkłada wiele serca

W roku szkolnym 2006/07 oprócz prezentowanych wcześniej wydarzeń z
przedszkola na łamach Informatora Branickiego nr 10, chciałam w skrócie przedstawić kolejne uroczystości i wydarzenia Przedszkola Publicznego w Branicach w których uczestniczyły nasze dzieci:
26.10. 2006- Wizyta w Szkole Podstawowej – w tym dniu odwiedziliśmy absolwentów naszego przedszkola. Dzieci dowiedziały się od
swoich starszych kolegów i koleŜanek kl. I, jak wygląda dzień w
szkole. Natomiast grupa przedszkolaków „Zuchów” przedstawiła
dla nich inscenizację pt. „Na straganie”. Na poŜegnanie dzieci z
naszego przedszkola wręczyły wszystkim pierwszakom zakładki do
ksiąŜki, które na pewno przydadzą się im na nowym szczeblu edukacji.
10. 11. 2006- Nasze przedszkole wzięło udział w akcji pod patronatem
MEN „ Góra
Grosza” w ten sposób chcieliśmy pomóc innym
dzieciom, które takiej pomocy potrzebują.
23.11.2006- Zabawa Andrzejkowa- w tym dniu wszystkie dzieci
uczestniczyły we wróŜbach i zabawach, które są tradycją tego wieczoru. No i oczywiście nie obyło się bez tańców.
6.12.2006- Spotkanie ze Św. Mikołajem- juŜ od samego rana dzieci
wyczekiwały zaproszonego gościa. Podczas spotkania z Mikołajemwszystkie przedszkolaki recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki,
które poznały
w przedszkolu. Niektóre dzieci składały
przed zacnym gościem obietnice, które konsekwentnie starają się
przestrzegać.
18.12.2006- „Dary św. Mikołaja”- pod takim właśnie tytułem dzieci
przygotowały inscenizację w której wystąpiły wszystkie przedszkolaki. KaŜde z nich z wielkim zaangaŜowaniem starało się odegrać
przed rodzicami swoją rolę. Spotkania w okresie przedświątecznym
są juŜ tradycją naszego przedszkola.
19.12.2006- Wigilia- jest to dzień wyjątkowy i magiczny, w tym dniu
wspólnie zasiadamy do stołu na którym są tradycyjne potrawy wigilijne. No i oczywiście wszyscy szukamy prezentów pod choinką.
21.01.2007- za pośrednictwem RADIA OPOLE dzieci z naszego przedszkola przesłały
Ŝyczenia dla wszystkich babć i dziadków
z całej Opolszczyzny
gościliśmy Babcie i Dziadków w naszym przedszkolu. Na tę okazję dzieci przygotowały bajkę pt. „CZERWONY KAPTUREK” oraz
kaŜde z nich zarówno maluszki- „Krasnale” jak i starszaki- „Zuchy”
recytowały wiersze dla kochanych gości oraz przy akompaniamencie
muzycznym zaśpiewały piosenki. Na zakończenie wszyscy udali się na
wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych
przedszkolaków.
w tym dniu zaprosiliśmy do naszego przedszkola rodziców i mieszkańców DPS z Branic, którzy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli bajkę o
czerwonym kapturku i wysłuchali wierszy i piosenek z okazji dnia babci i
dziadka. Oprócz gromkich braw dzieci zostały obdarowane aniołkami
zrobionymi własnoręcznie przez mieszkańców DPS-u oraz słodyczami.

Informator Branicki

7

B

a

l

n

a

d

b

,, Są ludzie , którzy dają z radością,

Zabawa karnawałowa dochodowa

W

Domu Kultury w Branicach od-

i radość jest dla nich nagrodą..

a

l

e

ście przedszkole otwarte dla rodziców musi
oznaczać dezorganizację jego pracy? A moŜe
warto się zastanowić, jakie korzyści moŜe

[Gibran Kahlil
Jednym z wyznaczników wzorowej jakości

przynieść taka współpraca?
UwaŜam, Ŝe dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści kaŜdej pla-

była się karnawało-

cówce oświatowej. Udział rodziców w dzia-

wa zabawa dochodo-

łalności przedszkola pozwala im zrozumieć

wa, zorganizowana

zasady jego funkcjonowania, problemy i spe-

przez Radę Rodzi-

cyfikę. Rodziców nie postrzega się juŜ jak

ców Katolickiego

”niechcianych petentów”, lecz jak cennych

Przedszkola . Bile-

partnerów. Tak traktowani rodzice mają przy-

ty w cenie 60 zł.

jazny stosunek do przedszkola, czują się

rozeszły się jak przy-

współodpowiedzialni za jego funkcjonowa-

słowiowe „ ciepłe

nie, nie Ŝałują czasu i środków na polepszenie

bułeczki". Na balu

i uatrakcyjnienie jego działalności.

nie zabrakło atrakcji,

Rodzina i przedszkole to dwa środowiska,

był i walc czekolado-

które w szczególny sposób oddziałują na

wy z kotylio-

dziecko. Skuteczność tego oddziaływania

nami . Do

uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym

tańca przygry-

przedszkola jest

współdziałaniem.

wał zespół

dobrze zorgani-

Przedszkole musi to jak najlepiej wykorzy-

LOKIS . Go-

zowana współ-

stać do nawiązania ścisłej współpracy, opartej

ściom dopisy-

praca z rodzica-

na wzajemnym zrozumieniu i Ŝyczliwości

wał dobry

mi. Wielu na-

oraz zasadach partnerstwa

humor i świet-

uczycieli ograni-

Mamy nadzieję, Ŝe osiągamy ten cel

ny apetyt,

cza ją jednak do

otwierając szeroko drzwi naszej placówki

poniewaŜ ser-

niezbędnego

wowano trady-

minimum.

cyjne potrawy.

Czy rzeczywi-

Szampańska
zabawa trwała do białego rana .
Uzyskany dochód przeznaczony zostanie na
zakup nowego sprzętu RTV.
Dyrekcja, pracownicy oraz dzieci
Katolickiego Przedszkola składają serdeczne
podziękowanie WSZYSTKIM Rodzicom za
Ŝyczliwe podejście i sympatyczną atmosferę
oraz włoŜony trud w zorganizowaniu zabawy.
Dziękujemy równieŜ:
Panu Wójtowi Józefowi Małkowi ,
Państwu Hel.i St.Wdowikowskim ,
Pani Danucie Masłowskiej,
Państwu Gatner,
Paniom z Koła Braniczanek,
Pani Annie Dąbek,
Mirosławowi Bańkowskiemu,
Andrzejowi Wdowikowskiemu.

Marzena Barszczewska
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Pro memoriam

Odeszli

Jasiu! WęŜykiem, węŜykiem…

*

W styczniu 2007 roku:

Jeśli masz przepiękną Ŝonę, odlotową kochankę, super brykę, nie
masz kłopotów z urzędem podatkowym i prokuratorem, a gdy wychodzisz na ulicę świeci słońce i wszyscy się do ciebie uśmiechają - narkotykom powiedz NIE!

* Pewne francuskie pismo dla męŜczyzn ogłosiło konkurs na najlepszy opis
poranka. Pierwsze miejsce zajął autor takiej wypowiedzi: "Wstaję, jem śniadanie, biorę prysznic, ubieram się i jadę do domu".

*Gdy męŜczyźnie źle - szuka Ŝony.

Cecylia Gospodarczyk lat 81z Branic,
Filomena Gałka lat 79 z Branic,
Katarzyna Dutka lat 85 z Lewic,
Wojciech Pączko lat 86 z Wysokiej,
Helena Barabasz lat 82 z Branic,
Stefania Szulczyk lat 72 z Dzbańce-Osiedle,
Kazimierz Kaleta lat 64 z Bliszczyc,
Stanisława Placek lat 90 z Branic,
Stanisława Kras lat 76 z Niekazanic,
Jarosław Olender lat 29 z Branic,
Paulina Jankowska lat 83 z DPS w Dzbańcach.

_______________________________

Gdy męŜczyźnie dobrze - Ŝona jego szuka.

*JeŜeli spotkałeś kobietę swoich marzeń, to o pozostałych marzeniach moŜesz
śmiało zapomnieć.
*
Pielęgniarka mówi do lekarza:
>
- Panie doktorze, ten symulant spod trójki umarł dziś w nocy.
>
- No, tym razem to juŜ przesadził...
*
śycie jest piękne! Jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.

Urodzili się
Wąchała Bartosz Damian - Niekazanice
Leśniak Marcin Waldemar - Bliszczyce,
Kozibroda Jakub Kacper - Branice,
Jarno Kacper Oliwier - Wódka,
Serafin Maksymilian - Branice.
Szczęśliwego dzieciństwa !
_______________________________
Veni creator

Zespół Gimnazjalno - Szkolny
w Branicach
zaprasza na

III Międzynarodowy Turniej
Piłki NoŜnej Dziewcząt
Miejsce : Hala sportowa Gimnazjum w Branicach
Data:
24.02.2007r.
Rozpoczęcie zawodów: 9.00

DruŜyny występujące:

Dawid Piotr Rapacz z Bliszczyc z Beatą
Ewą Literską z Bliszczyc,
Kazimierz Stanisław Lamot z Pilszcza z
Natalią Katarzyna Rogalska z Dzierzkowic,
Artur Krzysztof Halaś z Pietrzykowic z
Karoliną Justyną Krawczyńska z Branic.

Szczęśliwych dni Ŝycia !
_______________________________
W gminie

Statystyka

►ŠKF VIX Žilina (Słowacja)

Jest nas w gminie 7465
mieszkańców

► T.J. Kotouč Štramberk (Czechy)
►T.J. Krnov (Czechy)
► Gimnazjum Nr 5 w Radomiu - mistrzynie Polski
► Gimnazjum Prószków - srebrne medalistki

NowoŜeńcy

opolszczyzny

► Gimnazjum w Istebnej - woj. śląskie
► Gimnazjum Kietrz - 5 druŜyna województwa opolskiego

Panie są w nieznacznej przewadze
i jest ich
3 796

Od początku roku:
zmarło 11 osób
urodziło się 5 dzieci

► Gimnazjum w Branicach – mistrzynie województwa opolskiego
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