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 Branice- 

Bierzmowanie 
 103 osoby w Branickiej Bazy-
lice przyjęły sakrament bierzmowania od 
Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana Maria-
na Antoniego Kopca w obecności 
wszystkich księŜy dekanatu. Bardzo to 
waŜne wydarzenie w Ŝyciu kościoła, 
poniewaŜ bierzmowanie włącza katolika 
w misję ewangelizacyjną poprzez prze-
kazanie Ducha Świętego, umacnia w 
wierze i czyni go zdolnym do świadcze-
nia o niej i do jej obrony. 
Mimo tak doniosłej chwili Jego Eksce-
lencja znalazł czas by złoŜyć wizytę w 
Zespole Szkół  (medycznych), pobłogo-
sławić uczącej się młodzieŜy i zapoznać 
się z kierunkami działania Pana Dyrekto-
ra Benedykta Pospiszyla mającymi  na 
celu reaktywowanie studiów dziennych, 
a takŜe wzbogacenie ich o specjalizacje 
do tej pory nie istniejące. Trzeba dodać, 
Ŝe ks. Biskup jest bardzo Ŝyczliwie zain-
teresowany dalszym istnieniem  szkoły. 
  
———————————————— 
Bliszczyce 

Skarga 
 Sąd Administracyjny w Opolu 
nie podzielił zdania Pana radnego Maria-
na Podkówki, Ŝe plan zagospodarowania 
przestrzennego Rada Gminy uchwaliła w 
sprzeczności z prawem. Elektrownia 
złoŜona z 18 wiatraków moŜe powstać w 
okolicy Bliszczyc. NaleŜy się spodzie-
wać, Ŝe budowa zostanie rozpoczęta w 
przyszłym roku.  
————————————————- 
Lewice 

Kanalizacja 
 Dzięki staraniom Wójta Gminy 
Józefa Małka na budowę kanalizacji Le-
wice - Michałkowice - Branice z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego przy-
znano 5,3 mln zł. Wartość kosztorysowa 
zadania to 7,0 mln zł. Brakująca kwota 
musi być dodana przez  Gminę. Jednak 
dzięki temu  ściekami  nie będzie zanie-
czyszczany zbiornik we Włodzieninie i 
przy okazji zostanie poprawiona kanali-
zacja na osiedlu w Branicach 
Inwestycja realizowana będzie przez dwa 
lata 2009 i 2010. 
———————————————— 
Lewice 

Droga  
Lewice - Zubrzyce 

 Rozstrzygnięty został przetarg na 

pierwszy etap budowy drogi Lewice - 
Zubrzyce. Wygrało go Przedsiębior-
stwo Robót Mostowych i Drogowych 
Kędzierzyna - Koźla. Kosztorys okre-
ślał wartość robót na 2,2 mln zł., a wy-
konawca konkurując z innymi obniŜył 
cenę i budowę wykona za 1,559mln zł.   
Połowę tej kwoty musi wyłoŜyć Gmi-
na, a kolejne 50% dopłaci Narodowy 
Fundusz Odbudowy Dróg. 
Drugi etap, czyli dalszą  część  drogi 
znajdującą się juŜ na terenie Gminy 
Głubczyce sfinansują solidarnie Samo-
rząd Województwa Opolskiego, Powiat 
Głubczyce i Gmina Głubczyce.  
Do tej drugiej części Gmina Branice 
jako swój udział wniesie projekt tech-
niczny o wartości 54 tys. Zł.  
W przyszłości - juŜ po wybudowaniu - 
droga powinna mieć jednego właścicie-
la, powinno ją przejąć Starostwo, w 
przeciwnym przypadku podzieli los 
drogi z Lewic do Włodzienina.  Przy-
pomnę, Ŝe właścicielem odcinka z Le-
wic do Jędrychowie jest Powiat, a z 
Jędrychowic  do krzyŜówki Gmina 
Branice.   
—————————————— 
Branice 

Oczyszczalnia 
 Wykonany został  projekt tech-
niczny nowej oczyszczalni ścieków w 
Branicach. Aktualnie trwają uzgodnie-
nia projektowe w celu uzyskania po-
zwolenia budowlanego.  W czerwcu 
zostanie złoŜony wniosek o sfinanso-
wanie inwestycji do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 
———————————————- 
Ołomuniec 

Współpraca  
 W latach 2010 –13 braniccy 
straŜacy  dysponować będą kwotą 1,8 
mln zł na zakup samochodów poŜarni-
czych i wyposaŜenia. Jest to wynik 
dobrych kontaktów z Programem 
Współpracy Transgranicznej w Oło-
muńcu i czeskimi samorządowcami. 
Niestety, do zakupów15% trzeba bę-
dzie dołoŜyć z kasy gminnej jako 
udział własny. 
——————————————— 
Branice 

Kredyt 
 Niestety, nie wszystko da się 
sfinansować z bieŜącego budŜetu Gmi-
ny. Trzeba będzie zaciągnąć kredyt. 
Przy budŜecie rocznym 16,0 mln aktu-
alne zadłuŜenie nie przekracza 10%. 
śeby spełnić wymóg udziału własnego 
w finansowaniu zadań inwestycyjnych 
trzeba będzie wziąć kolejny  kredyt. W 

tym roku zadłuŜenie nieznacznie prze-
kroczy 2,0mln.zł. 
——————————————— 
Odnowa wsi   

Ładne miejsca 
 Tak jak w tytule moŜna by na-
zwać Parkowe Miejsca Spotkań, czyli 
zaplanowanych siedem placów zabaw w 
sześciu wioskach. Architekci zieleni za-
planowali, Wójt złoŜył wnioski i jeśli 
spłyną pieniądze to w latach 2009 –13 
dojdzie do realizacji. Na tym etapie pro-
jektem zostały objęte: Bliszczyce,  Bra-
nice - 2 place, Grodczany, Uciechowice, 
Wiechowice i Wysoka. Zadanie będzie 
wykonane dwuetapowo. 
——————————————— 
Głubczyce 

Zubrzyce - Zopowy 
 Rzadko piszemy o miejscowo-
ściach spoza naszej gminy. Tym razem 
robimy wyjątek, bo sprawa dotyczy bu-
dowy kanalizacji  w Zubrzycach i Zopo-
wy po to by  ścieki nie spływały do zale-
wu we Włodzieninie. OtóŜ spieszę poin-
formować, Ŝe Gmina Głubczyce z 16,0 
potrzebnych milionów złotych otrzymała 
osiem. Wynika z tego, Ŝe budowa będzie 
podzielona na etapy. Z obu tych wsi ście-
ki popłyną do Bogdanowic, które są juŜ 
skanalizowane i odprowadzające do 
oczyszczalni w Głubczycach.   
———————————————— 

Sukces !!! 
 Rokrocznie Departament Eduka-
cji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 
organizuje Targi Edukacyjne. Tym ra-
zem Pan Dyrektor Benedykt Pospiszyl 
ma powód do zadowolenia. Stoisko Ze-
społu Szkół Medycznych po raz pierw-
szy  w historii imprezy zajęło I miejsce 
za prezentację prowadzonych kierunków 
nauczania. NaleŜy dodać, Ŝe sukces to 
nie byle jaki poza naszą szkołą  prezento-
wało się jeszcze kilka uczelni wyŜszych, 

szkoły średnie i powiatowe urzędy pracy 
- łącznie siedemdziesiąt instytucji.  
Vivat Akademia, Vivat directore !   
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Dzień Kobiet w Gródczanach 
8 marca br. Sołtys Krzysztof Saduniowski zaprosił wszystkie kobiety, 
mieszkanki miejscowości Gródczany na wspólne spotkanie z racji ich święta. 
W małej miejscowości zebrało się 14 kobiet aby spędzić razem miły niedziel-

ny wieczór. 
Sołtys wrę-
czył kobie-
tom kwiaty, 
wypił z nimi 
symboliczna 
lampkę szam-
pana i pozo-
stawił je przy 
obficie zasta-
wionym sto-
le...:) 
Co było dalej wiedza juz tylko same kobiety...;) 
Za pomoc w zorganizowaniu imprezy poprzez wkład finansowy 
dziękujemy Panu K. Węglowskiemu z Uciechowic, Urzędowi Gmi-
ny Branice oraz Radzie Sołeckiej z Gródczan.   

 
 

Dotacja europejska poprawi zdolność działania jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych 

Statutowe miasto Opawa we współpracy z gminami Brumowice, Holasowice i gminą Branice w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 
złoŜyło wniosek o wsparcie finansowe na realizację projektu „Posílení akceschopnosti JSDH p ři povodn-
ích - Wzmocnienie działania jednostek Ochotniczych pr zy powodziach.”  
W dniach 16-17 marca 2009 r. odbyło się w Pardubicach 3. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Komitetu Monito-
rującego ten  program. Na posiedzeniu podjęta została decyzja, Ŝe Statutowe miasto Opawa i jego partnerzy otrzymają 
na realizację tego  projektu wsparcie finansowe w wysokości 1.802.345 €. 
Cel projektu zakłada by po zainwestowaniu w technikę straŜacką (samochody straŜackie, specyficzne wyposaŜenie po-
wodziowe) i odnowieniu remiz straŜy poŜarnej, zapewniony został równy poziom sprawności jednostek ochotniczych 
straŜy poŜarnych u wszystkich partnerów, szczególnie w przypadku klęsk Ŝywiołowych – zwłaszcza powodzi. W ra-
mach projektu planowane jest teŜ wspólne spotkanie czeskich i polskich straŜaków w celu zapoznania ich z wynikami 
projektu. Poznanie  nowej techniki,  moŜliwości odnowionych remiz i opracowanie planu regularnych ćwiczeń.  

 

Witaj Wiosno !   
    
 Tradycji stało się zadość. Mimo 
fatalnej pogody  było sympatycznie. Ma-

rzanna wraz z topniejącym 
śniegiem spłynęła do mo-
rza, zwiastują nadejście 
wiosny. Było zimno, ale 
przy ogniskach u braci 
Czechów moŜna się było 
dogrzać, zjeść tradycyjną 
kiełbaskę i tym razem 
skosztować słodyczy F-
my„Mieszko”, zasponso-
rowanych przez tą znaną 
raciborską Fabrykę dzięki 
dyrektorowi biura posel-
skiego Adama Krupy Pa-
nu Maciejowi Kozinie. 
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     V      Międzyna-
rodowy           
    Turniej  
 
        Piłki  NoŜnej 
Dziewcząt 

 Skończył się  turniej, a wraŜenia pozostały. Zostało ich bardzo wiele. Po pierwsze wspaniała organiza-
cja. Wszystko było na czas i na swoim miejscu. Impreza rozpoczęła się tak jak zaplanowano o dziewiątej i za-
kończyła po siedemnastej. Uczestniczyło w niej osiem druŜyn z  Czech, Słowacji i Polski.  Wszyscy bawili się 
znakomicie, no moŜe poza jedną koleŜanką, która wróciła do domu ze stawem skokowym w gipsie. Zdarza 
się. Przy tak zapalczywej, zaangaŜowanej walce o poślizg nie było trudno, upadków było duŜo.  
Przerwy wypełniał tańcem zespół „Impuls”.  Nie brakowało ciast, słodyczy, napoi i posiłków. O wszystko za-
dbali sponsorzy naturalnie wraz z organizatorami. Pani Dyrektor Alina Nowak moŜe być dumna ze swoich 
pracowników. Celowo nie wymieniam nazwisk, bo nie chciał bym kogoś pominąć, a przecieŜ większość  ob-
sługujących nie była widoczna, np. panie z kuchni, sprzątaczki etc.  Gratulujemy super imprezy!  

1 
BRANICE 
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Zajęte miejsca 
1. Branice 
2. Radom 
3. Istebna 
4. Kietrz 
5. Baborów 
6. Stramberk 
7. Ruzomberok 
8. Krnov 

Sponsorzy 
Urząd Marszałkowski w Opolu 
Starostwo Powiatowe Głubczyce 
Urząd Gminy Branice 
Gimnazjum w Branicach 
Szkolny Związek Sportowy 
TOP FARMS Głubczyce 
Tosca Głubczyce 
Radio Opole, „Piast” Głogówek, 
Bank Spółdzielczy Branice, 
Tryumf Trofea Sportowe, 
„Okna u Bacy” Baca Sebastian, 
Zott Polska,  Koło Braniczanek, 
Radio 90”, PHU „Matrix”  Jacek 
Maleńczak, Krzysztof Kownacki, 
Sklep SpoŜywczy „U Heńka”, 
Spółdzielnia Mleczarska Głubczy-
ce, Hurtownia Napojów   

2 Radom 
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Jakubowice 

Wiadomości   
 W tym roku kalendarzowym 2009 
w naszej wsi zawiązało się Stowarzysze-
nie dla Odnowy Wsi w składzie: 
Wiesław Proskurnicki – Przewodniczą-
cy,  Iwona Cudniewicz – sekretarz, Ur-
szula Lenartowicz – członek, Jola Mądry 
– członek. 
      Stowarzyszenie to jest w trakcie 
opracowywania kompleksowego progra-
mu rozwoju wsi na kilka lat ,pod kierun-
kiem pracownika urzędu gminy  Pani 
Iwony Kopanieckiej. 

W tym roku nasza działalność będzie 
skoncentrowana na atrakcyjnym urzą-
dzeniu placu zabaw dla dzieci oraz  
częściowego urządzenia  boiska sporto-
wego dla młodzieŜy i dorosłych. Te 
dwa zagadnienia zdominowały naszą 
działalność poniewaŜ mamy w naszej 
wsi  około 60-cioro dzieci i młodzieŜy, 
co jest pokaźną liczbą na niewielką 
wieś liczącą zaledwie 127 mieszkań-
ców. 
       W tym roku włączyliśmy się teŜ do 
konkursu  „PoŜyteczne wakacje 09” 
pod hasłem „Nasza wieś najpiękniej-

sza”. 
W tym celu opracowaliśmy projekt orga-
nizacji letnich wakacji dla dzieci i mło-
dzieŜy. Zaplanowaliśmy nie tylko zaba-
wy i gry na wesoło oraz wycieczki, ale 
nacisk połoŜyliśmy na prace społeczne – 
wykonywane przez mieszkańców  wsi -  
w których dzieci i młodzieŜ  odgrywają 
znaczącą rolę. Chcemy by nasza mło-
dzieŜ  brała nie tylko udział w tych pra-
cach społecznych, ale i teŜ ponosiła od-
powiedzialność za przyszły wizerunek 
naszej wsi.    
                      Iwona Cudniewicz   

Branice-Zamek 

Pałac 
     W Branicach tuŜ przy granicy stoi  
budynek poszpitalny o bardzo duŜej ku-
baturze 4000m². Przylega do niego park 
o powierzchni 2,8ha. Wszystko to za 
drobne 800 tys.zł. moŜna nabyć na aukcji 
internetowej. Nie było by w tym nic 
dziwnego, gdyby nie opis tego miejsca, 
które kolejni właściciele zamieniają w 
ruinę. Wszystkim, którzy  znają obecny 
stan obiektu, a chcą przeczytać jego re-
klamę i  dowiedzieć się jak piękny to był 
park proszę o wpisanie na stronie  Alle-
gro hasła Branice. 
————————————————- 

Uwaga !!! 
 W wejściu do „Biedronki” w Bra-
nicach ustawiono pomarańcze hiszpań-
skie po 2,99, i jak tu je ominąć i nie ku-
pić, cena kusi. Wziąłem tak jak i mój 
sąsiad i jeszcze pewnie wielu klientów. 
Rozczarowanie nastąpiło niestety dopie-
ro w domu, kiedy Ŝona spojrzała na para-
gon. Na nim wyszczególniona Manda-
rynka Luz  kosztowała 4,47, niby teŜ 
niedrogo, ale jednak. Pozostał niesmak. 
Mimo, Ŝe produkt hiszpański to jakby 
nasz - krajowy, taki bardziej kwaśny. 
Paragonów w Branickich sklepach nigdy 
nie sprawdzałem. W tym sklepie trzeba. 

Ukraina 
 Zainteresowanych informujemy, 
Ŝe zostało jeszcze kilka miejsc na  wy-
cieczkę na Ukrainę. 
Od 22 do 28 czerwca oglądać będziemy 
Lwów, Olesko, Ławrę Poczajowską,  
Podhorce, Krzemieniec  i  ZbaraŜ. Kto 
zechce ten będzie mógł odwiedzić swoje 
strony rodzinne. Wycieczka jest organi-
zowana po kosztach własnych.  
Zapisy przyjmuje i bliŜszych informacji 
udziela Pan Eugeniusz Gawłowski 
tel.:   

    077 /485-72-85 po godz. 20.00 

Integracyjne spotkanie przy stole Wielkanocnym 
 
 Spotkanie miało zamysł tytu-
łowy. Panie z Koła „Braniczanek”  
zaprezentowały się - lepiej nie było 
moŜna. Pokazały jak trzeba zastawić 
stół na Święta Wielkanocne. Zapro-
szonych było wielu gości. Przyjechali 
z najdalszych okolic województwa, 
np. z Łosiowa k. Brzegu. Kilkanaście 
pustych miejsc czekało na miejsco-
wych.  
Pani Prezes Helena Suzańska  przy 

stole witała: Pana Wójta Józe-
fa Małka i jego zastępcę Pana 
Piotra Kukuczkę, Panią Sekre-
tarz Małgorzatę Marchel, 
Księdza Alojzego Nowaka – 
Proboszcza Parafii Świętej 
Rodziny w Branicach,  Kie-
rownika ZOKiS-u Teresę Jaj-
delską, Przewodniczącego 
Rady Gminy Władysława Le-
nartowicza, Dyrektora Woje-

wódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego Pana H. Zamojskiego,  Dyrektora 
Szpitala Pana Nazimka (nieobecność 
usprawiedliwiona), dyrektora Zespołu 
Szkół Panią Alinę Nowak i  dyrektora 
Benedykta Pospiszyla, v-ce starostę 
Uvalna Panią Zdenke Volniakovą (zapis 
nazwiska fonetyczny).  Nadto przywitane 
były media, czyli Radio Opole z Panią 
red. Krystyną Nabrdalik (audycja o im-
prezie emisja 8.04 o godz. 21¹º), TVP 
Opole no i „Informator Branicki”.  Po 
okazjonalnych przemówieniach ks. 
A.Nowak poświęcił potrawy, gimnazja-
listki popisały się wokalnie i  rozpoczęła 
się degustacja bardzo smacznych potraw 
przerywana na rozmowy towarzyskie  
przy stołach. „Braniczanki”  zakończyły spotkanie popisami wokalnymi przed kame-
rą TVP. W imieniu obecnych zaproszonych serdecznie dziękujemy i cieszymy się, Ŝe 
mogliśmy się spotkać w miłej i kulturalnej atmosferze.      
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Braniccy Uczniowie Najlepsi w Województwie !!! 

 27 marca 2009 roku w Hali Widowiskowo-

Sportowej w Opolu został rozegrany turniej finałowy w uniho-
keja chłopców szkół gimnazjalnych.  
W zawodach udział wzięli uczniowie z Łambinowic, Skoroszyc, 
Brzegu i Branic. Kolejność meczy wyznaczona została poprzez 
losowanie. W rozgrywkach druŜyny uzyskały następujące wyni-
ki: 
Skoroszyce – Brzeg   2-0 
Łambinowice – Branice  0-1 
Branice – Skoroszyce   3-0 
Łambinowice – Brzeg  2 - 0  
Łambinowice – Skoroszyce   0-1 
Branice – Brzeg   1-1 
 KaŜdy mecz trwał 15 minut bez przerwy. Klasyfikacja 
końcowa po rozegraniu wszystkich meczy przedstawiała się 
następująco: 
1 miejsce Branice (5 pkt.) 

2 miejsce Skoroszyce (4 pkt.) 
3 miejsce Łambinowice (2 pkt.) 
4 miejsce Brzeg (1 pkt.) 
 WyróŜniono równieŜ najlepszego 
bramkarza, króla strzelców i najlepszego 
zawodnika druŜyny. 
Najlepszym bramkarzem finału uznano 
Daniela Tworkowskiego z Branic. 
Królem strzelców z 4 strzelonymi bram-
kami został Jakub Staszczyszyn z Branic. 
Najlepszym zawodnikiem druŜyny z Bra-
nic został Mateusz Skrabut. 
 Złota druŜyna wystąpiła w nastę-
pującym składzie: 
Daniel Tworkowski, Jarosław Korszyłow-
ski, Mateusz Skrabut, Piotr Szczerowski, 
Sebastian Giermala, Bartosz Wierzbicki, 
Jakub Jaskuła, Jakub Staszczyszyn, Paweł 
Matysiak, Bartosz Moskała.  
Braniccy gimnazjaliści będą reprezento-
wać Województwo Opolskie w zawodach 
ogólnopolskich, które odbędą się w Elblą-
gu.                        Łukasz Kędzierski   

Opiekun zwycięskiej druŜyny  

W okresie  od dnia 1 kwietnia  do dnia  30 czerwca  2009 przeprowa-
dzona zostanie  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  kwalifikacja 
wojskowa męŜczyzn urodzonych  w 1990 roku. 
Obowiązkowi stawienia  się do kwalifikacji  wojskowej w terminie j/w 

podlegają męŜczyźni urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdolności  do 
czynnej słuŜby wojskowej. 
Do  kwalifikacji wojskowej  wzywa się  kobiety : 
1)urodzone w latach  1981-1990,posiadające kwalifikacje  przydatne do czynnej  słuŜby wojsko-
wej  oraz kobiety  pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym  lub akademickim  2008/2009  kończą naukę  w szkołach medycznych  i weterynaryjnych  
oraz na kierunkach psychologicznych  albo będące  studentkami  lub absolwentkami  tych szkół  
lub kierunków. 

Harmonogram działania  Powiatowej Komisji Lekarskiej  w Głubczycach   określił 
termin  klasyfikacji wojskowej dla Gminy Branice na 19 i 20 maj 2009 rok oraz dzień rezerwo-
wy w dniu 28 i 29 maj 2009. 

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskie w Głubczycach  jest budynek Starostwa Po-
wiatowego  w Głubczycach ul. Kościuszki 4:48-100 Głubczyce(Obecny Wydział Komunikacji -I 
piętro ). 

 

1% podatku 
 

LZS „Zryw Wysoka” 
prosi o wsparcie. 
 

Dane do wpisania w 
PIT: Stowarzyszenie 
PoŜytku Publicznego 
Ludowy Zespół Sporto-
wy „Zryw Wysoka”  

 

Nr KRS: 0000316779 
 

WaŜne 
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Pro memoriał 

Odeszli 
W  marcu  2009r.: 
 

Stanisław Staszewski lat 62 z Jabłonki, 
Eugeniusz Jędrusiak l. 71 z Boboluszek, 
Stefan Czapla l. 77 z Dzbanie - Osiedle, 
Kazimierz Gołuchowski l. 51 Wiechowice 

Maria Biłka l. 93 z Wódki, 
Stefania Pleśniak l. 81 z Bliszczyc, 
Bogumiła Duszyńska l. 75 Branice. 
________________________________ 
 

Urodzili się 
Wiater  Wojciech Wiktor - Lewice, 
Kubik Emilia Katarzyna - Branice, 
Wójcik Mnika Klaudia - Jakubowice, 
Małecki Jakub Arkadiusz - Wysoka, 
Łozicka Weronika Izabela - Lewice, 
Stec Tomasz Maciej -  Branice, 
Zacka Martyna Barbara - Wódka, 
Zakowicz Martyna Małg. - Grodczany. 
————————————————- 
 

Veni creator 

NowoŜeńcy 

    Marian Raszewski z Jędrychowic z 
Danutą Zaprzalską z Ustronia, 
    Węgrzyn Ewelina z Branic z Seba-
stian Badura z Krapkowic, 
    Paweł Kawalec z Branic z Urszulą 
Morawską z Rydułtowy, 
    Marzena Mania z Branic z Wojciech 
Farasiewicz z Baborowa 
Szczęśliwych dni Ŝycia !  
______________________________ 
W gminie 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7230   
mieszkańców 

w tym 3731 kobiet  

 Drugi br ąz dla SP Branice 
tym razem w unihokeja 26 marca 2009 roku  

wywalczony w opolskim okrąglaku 

 Kilka tygodni po osiągnięciu III miejsca w Halowej Piłce NoŜnej dziewczęta 

ze Szkoły Podstawowej w 
Branicach pod opieką trenera 
Bartłomieja Pleśniaka,  zdo-
były równieŜ brązowe meda-
le w Wojewódzkim Finale 
Unihokeja. Sukces tym bar-
dziej cenny, Ŝe osiągnięty 
przy pomocy „bananów”, 
archiwalnych kijów. 
Mistrzem turnieju została 
druŜyna SP Sidzina, w tym 
roku kandydat do pierwszego 
miejsca w Polsce (3 miejsce 
w kraju w roku 2008). Dru-
gie miejsce zajęła druŜyna 
PSP Lasocice , podobnie jak 
triumfator specjalizująca się 
wyłącznie w tej grze zespoło-
wej. 
Skład trzeciej reprezentacji w województwie przedstawiał się następująco: bramkarki- 
Marynowicz Natalia, Gospodarczyk Jagoda, obrona-Jaskuła Paulina, Kantor 
Marzena, Sibińska Sandra, Mach Karolina atak- Jaksółka Monika, Lenartowicz 
Marta, Brzeszczak Dagmara, Gospodarczyk Karolina. Nieobecna z powodu cho-
roby była Twardowska Justyna. Branicka podstawówka brała w tym roku szkolnym 
udział w trzech półfinałach oraz dwóch finałach wojewódzkich w kategorii dziewcząt 
i chłopców, organizując cztery z nich na swoim terenie. 

Gimnazjaliści z Branic awansowali do finału woje-
wódzkiego. 

W pochmurne przedpołudnie 12 

marca 2009 roku w hali sportowej 
przy Gimnazjum im. Trzeciego Ty-
siąclecia w Branicach został rozegra-
ny jeden  
z czterech półfinałów wojewódzkich 
w unihokeja chłopców szkół gimna-
zjalnych. 
 Na zawody stawiły się oprócz 
gospodarzy druŜyny z Ozimka i 
Opola. Mecze rozgrywane były sys-
temem ”kaŜdy z kaŜdym”. W wyniku 

losowania wyłoniono kolejność meczy, 
w których padły następujące wyniki: 
Branice – Ozimek  5-0 
Branice – Opole    4-2 
Opole – Ozimek    2-0 
 Nasi uczniowie wygrywając swo-
je dwa mecze zagwarantowali sobie 
udział w wielkim finale wojewódzkim, 
który odbędzie się 27 marca w Hali Wi-
dowiskowo Sportowej w Opolu. 
 DruŜyna z Branic wystąpiła w 
składzie: 
Daniel Tworkowski, Jarosław Korszy-
łowski, Mateusz Skrabut, Piotr Szcze-
rowski, Bartosz Wierzbicki, Jakub Jasku-
ła, Bartosz Moskała, Jakub Staszczyszyn, 
Paweł Matysiak, Mateusz Wawrów,  
opiekun: mgr Łukasz Kędzierski. 

Łukasz Kędzierski 


