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XXVI Zawody Sportowo-Pożarnicze
o Puchar Wójta Gminy Branice
W dniu3 lipca 2016r. w Branicach na
stadionie sportowym „Orzeł”, odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Branice, oraz ościennych
gmin z Republiki Czeskiej.
W zawodach udział wzięło łącznie
19 drużyn liczących w sumie 190 strażaków w tym: 9 drużyn w grupie seniorów,
4 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 4 Harcerskie Drużyny Pożarnicze (chłopięce)
w wieku 12 do 15 lat oraz 2 Harcerskie
Drużyny Pożarnicze (chłopięce) w wieku
do 12 lat.

Zawody rozpoczęły się od zbiórki
wszystkich drużyn biorących udział konkurencjach. Zbiórkę przed zawodami
przeprowadził, a następnie złożył meldunek o gotowości do zawodów Przewodniczącemu Rady Gminy Branice – Marianowi Fuczek, Komendant Gminny OSP
dh Józef Orłowski.

Na wstępie powitano startujące drużyny, przybyłych na zawody gości oraz
licznie zgromadzonych na trybunach obserwatorów strażackich zmagań. Przedstawiona została również komisja sędziowska którą stanowili: sędzia główny
kpt. Krzysztof Wiciak oraz kierownicy
zespołów sędziowskich Leszek Szatko,
Tadeusz Sęga i Danuta Walecka.
Po części oficjalnej, przez następne ponad cztery godziny, strażacy ochotnicy
rywalizowali w dwóch konkurencjach.
Pierwszą była sztafeta pożarnicza 7x50m
z przeszkodami, a następnie ćwiczenia

bojowe. Około 500 widzów zgromadzonych na widowni stadionu, miało okazję
oglądać w akcji najlepszych strażaków
z poszczególnych jednostek.
Uczestnicy sztafety, biegnąc mieli do
wykonania następujące zadania: podłączenie węża do rozdzielacza, skok przez
płotek, skok przez rów wodą, pokonanie
równoważni, slalom między tyczkami,
i najtrudniejszą chyba przeszkodę – pokonanie drewnianej ściany, a na finiszu podłączenie węża z jednej strony do rozdzielacza, a z drugiej do prądownicy z którą
należało w jak najszybszym tempie przekroczyć linię mety.
Druga konkurencja,
ćwiczenia bojowe polegała na uruchomieniu motopompy, jak
najszybszym rozwinięciu i połączeniu węży,
podaniu przez nie wody i wywróceniu strumieniem wody z prądownicy zestawu przygotowanych słupków.
Była to konkurencja niezwykle widowiskowa, która w pełni prezentowała doskonałe wyszkolenie strażaków w wykonywaniu zadań do których zostali powołani. Największy podziw zgromadzonej
publiczności wzbudzili najmłodsi adepci
pożarnictwa, których zaangażowanie i entuzjazm w wykonywanych
działaniach zasługuje na
szczególne uznanie.
Po podsumowaniu wyników
wszystkich drużyn okazało
się, że tradycyjnie już jak od
kilku lat zwycięzcą jest drużyna OSP Bliszczyce. Małą sensacją było jednak to, że tym
razem zwyciężyła II-ga drużyna z tej jednostki.
W kategoriach dużej niespodzianki należy traktować również to, że doskonałe III miejsce wywalczyła drużyna z niewielkiej
jednostki OSP Wódka.
Kulminacyjnym punktem zawodów
była rywalizacja najlepszej polskiej
i czeskiej drużyny.
W konfrontacji tej, lepsza okazała się
drużyna z Polski, i tym samym zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Branice
została drużyna OSP Bliszczyce II.
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło
uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów. Nagrody wręczali: Starosta Powiatu
Głubczyckiego Józef Kozina, Komendant
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Powiatowy PSP w Głubczycach bryg.
Wojciech Semeniuk oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Branice Teresa Mróz.
Oficjalne wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Seniorzy.

I miejsce – OSP Bliszczyce II
I miejsce – Bliszczyce I
III miejsce – Wódka
IV miejsce – OSP Wysoka
V miejsce – OSP Branice I
VI miejsce – OSP Jakubowice
VII miejsce – OSP Wiechowice.
Kobiece Drużyny Pożarnicze

I miejsce – OSP Lewice
II miejsce – OSP Branice
Harcerskie Drużyny Pożarnicze
(drużyny chłopięce 12-15 lat)

I miejsce – OSP Bliszczyce
II miejsce – OSP Wysoka
III miejsce – OSP Wiechowice
IV miejsce – OSP Branice
Harcerskie Drużyny Pożarnicze
(drużyny chłopięce do 12 lat)

I miejsce – OSP Branice
II miejsce – OSP Lewice
Seniorzy – Republika Czeska

I miejsce – Holasovice
II miejsce – Uvalno
Kobiety – Republika Czeska

I miejsce – Vraclavek
II miejsce – Holasovice.
Zawody, mimo początkowych obaw odbyły się przy sprzyjającej pogodzie, a mały przelotny deszcz w trakcie ich trwania,
nie miał żadnego wpływu na sprawny
przebieg rywalizacji.
Organizatorzy zapewnili zawodnikom,
sędziom i zgromadzonym widzom możliwość skorzystania z bogatej oferty punktów gastronomicznych rozstawionych
wokół stadionu.
Głównymi organizatorami zawodów
w tym roku były jednostki OSP Jakubowice i Turków, które doskonale wywiązały się ze swoich zadań, przyczyniając się
do bezbłędnego przebiegu całej imprezy.
Kolejna rywalizacja druhów już za rok.
Do zobaczenia.
Janusz Kaczmarek
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Wielkie zwycięstwo
i złoty medal dla Polski
Branickich Mażoretek Kaprys
na XIII European MajoretteSport Championship 2016
w słowackim Puchovie
W mistrzostwach uczestniczyło 90 zespołów mażoretkowych
z 12 państw Europy. Dziesięciu sędziów oceniło ok. 400 choreografii podczas 4 dni mistrzostw w słowackim Puchovie. Branickie Mażoretki "Kaprys" wywalczyły złoty medal dla Polski
w kategorii klasyczne pompony. Srebro i brąz zdobyły zespoły
z Chorwacji. Ponadto nasze dziewczęta zdeklasowały rywali
otrzymując najwyższą punktację ze wszystkich kategorii wiekowych klasycznych pomponów. Pokonały min. grupy z Austrii,
Czech, Chorwacji i Włoch. Łzy wzruszenia polały się, gdy zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, radości nie było końca.

Nasze złote medalistki to: Julia Atłachowicz, Zuzanna Blicharz, Emilia Bomersbach, Alicja Chojnacka, Emilia Heba, Paula Kuć, Amelia Lipa, Wiktoria Margiel, Milena Pietrzyńska, Zuzanna Pietrzyńska, Weronika Poremba, Dominika Sinicka, Paulina Szubert, Wiktoria Tłuczek, Jessica Wacławik, Samanta Wittek, Wiktoria Wittek, Aleksandra Zając i Joanna Zakowicz.

Branickie Mażoretki „Kaprys” zatańczyły do ścieżki dźwiękowej z filmu „Akademia Policyjna" oraz orkiestralnej wersji kubańskiego „Cumbanchero”. Oprócz obowiązkowego marszu
i idealnej synchronizacji, w tańcu musiały być zawarte tzw.
komponenty czyli: linie, fale, rzuty i obrazki. Mistrzowski układ
jak i inne wspaniałe choreografie od wielu lat tworzy Aleksandra Szpak-Listopadzka.

W drodze na Słowację, mażoretki doszlifowały swój mistrzowski taniec z pomponami podczas pobytu w Istebnej. Wolny czas spędzały w hotelowym Parku Wodnym „Olza”. Podziwiały Beskid Śląski z Kolejki Linowej na Czantorię w Ustroniu,
widziały obie skocznie w Wiśle i zwiedziły Muzeum Koronki
w Koniakowie. Najwięcej emocji wywołały zjazdy na Letnim
Torze Saneczkowym na Czantorii. Wyjazd był wspaniały!
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Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Branice za
wszelką pomoc. Gorące wyrazy podziękowań za dofinansowanie mażoretkowych butów paradnych kierujemy również do Firmy „Turek” i Firmy „Galmet” z Głubczyc, Pana Jarosława Mikołajczyka - Usługi Budowlane i Pana Stanisława Bryla - P.H.
„Stabryl” z Niekazanic. Dziękujemy również Państwu Joannie,
Jerzemu Literskim, Państwu Jolancie Jenda-Lipa i Bogusławowi
Lipa z Bliszczyc oraz Panu Markowi Tłuczek-Automyjnia Branice.
Lidia Szpak

Powitanie Lata w Przedszkolu
23 czerwca w upalny dzień, przedszkolaki powitały lato z kolegami ze Szkoły
Podstawowej. Uczniowie oraz nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem pomalowali mur ogrodu przedszkolnego, który
przytłaczał szarością i zupełnie nie pasował do ogrodu przedszkola. Wszyscy artyści bardzo się starali, prezentując swoje
umiejętności plastyczne. Zadanie nie miało tematu, lecz miało polegać na twórczej
współpracy przedszkolaków, uczniów
i nauczycieli. Okazało się, że dowolność,
ale z odpowiednią inspiracją przynosi
niezwykłe efekty.

Na murze pojawiała się kolorowa baśniowa łąka, a na niej motyle, tęcze,
zwierzęta, ptaki, postacie z bajek. Atmosfera tego dnia była wyjątkowa. Zaproszeni goście czuli sie swobodnie i radośnie,
bez skrępowania poruszali sie po terenie

przedszkola. Po intensywnej pracy, wszyscy uczestnicy Duzi i Mali, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Delektując
się ciasteczkami i soczkiem dzieliły się
swoimi wrażeniami i przeżyciami.
Uczniowie bardzo sympatycznie wspominali chwile kiedy uczęszczali do naszego
przedszkola. Chętnie opowiadali co
u nich słychać, co się ciekawego wydarzyło, jak radzą sobie w szkole. Mamy
nadzieję, że nasze spotkania „ze Szkołą”
też w przyszłości ułatwią naszym przedszkolakom przekroczyć bez oporów próg
szkoły by rozpocząć nowy etap w ich życiu.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Anecie Pelc oraz nauczycielce Teresie Zyznawskiej, a przede wszystkim uczniom
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Szkoły Podstawowej w Branicach za miłe
chwile które z nami spędzili
Dziękujemy za trud i zaangażowanie
w pracy nad poprawieniem estetyki terenu wokół budynku. Arcydzieła które powstały przy Waszym udziale dorównują
artystom światowej klasy, a Przedszkolaki kolejny raz przekonały się że MOŻEMY NA WAS ZAWSZE LICZYĆ.
Korzystając z okazji, życzymy wszystkim Przedszkolakom, Uczniom oraz Nauczycielom i wszystkim Pracownikom
Oświaty kolorowych, radosnych i bezpiecznych WAKACJI.
Ewelina Jamrozik
Nauczyciel Publicznego Przedszkola
w Branicach
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Inwestycje, remonty, modernizacje.
W ostatnim okresie na terenie gminy Branice zostały wykonane niewielkie remonty i modernizacje obiektów zarządzanych
przez gminę.
Poniżej zestawienie najważniejszych z nich.
1. Remont trybun na stadionie sportowym w Branicach
- wartość robót - 86 000 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w Bliszczycach obok świetlicy
wiejskiej - wartość robót: 31 653,22 zł.

4. Remont parkingu przy SZOZ w Branicach - wartość
robót 20 161,56 zł.

3. Budowa chodników w miejscowości Branice przy
ul. Ogrodowej i Szkolnej - wartość robót: 31 611,18 zł.

6

Informator Branicki
5. Wykonanie parkingu przy ośrodku zdrowia we Włodzieninie - wartość robót: 9711,97 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w Michałkowicach - wartość
robót: 9963 zł.

Początek lata w Wysokiej
W dniu 9 lipca br. jak zwykle już od kilku lat, na miejscowym
boisku sportowym odbyła się impreza plenerowa. Festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet ALE
BABKI wspólnie z LZS ZRYW Wysoka. Na Festyn, będący inauguracją wakacji zaproszono wszystkie dzieci i młodzież uczącą się wraz z ich rodzicami. Zorganizowano szereg zabaw i gier
ruchowych takich choćby jak; krykiet, rzuty na odległość i celność czy też rozgrywki piłkarskie oraz wiele, wiele innych. Dla
chętnych zorganizowano również muzyczny konkurs „Mam Talent”. Wszystkie dzieci otrzymały jogutry, lody, czekoladki oraz
napoje. Mimo że pogoda nie była tak upalna jak w ubiegłym roku, na Festyn przybyło bardzo dużo dzieci i młodzieży.

cielowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, który
przez sympatię do swoich korzeni zawsze bardzo chętnie wspiera i bardzo aktywnie udziela się na tych naszych Festynach.
To dzięki Niemu, zawsze mamy bardzo dużo słodkości dla naszych dzieci i nie musimy martwić się o przygotowania i organizację wszystkich gier i zabaw ruchowych. Dziękujemy Panu
Edwardowi za piękne, ręcznie wykonane medale i te specjalne
dla piłkarzy. Podziękowania należą się również naszemu Radnemu Panu Zdzisławowi Telega, i wszystkim Panom za pomoc
przy przygotowaniu Festynu, a także Panu Stanisławowi Plata
za oprawę muzyczną podczas trwania imprezy.
Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla dzieci
w obecności przyglądających się rodziców, pokazały zdrowy
sposób spędzenia wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny.
Festyn zakończono wspólną zabawą taneczną.
Stowarzyszenie ALE BABKI w Wysokiej

Wszyscy, którzy tego dnia przyszli na boisko i uczestniczyli
w grach i zabawach, otrzymali obok "słodkich" nagród również
piękne, ręcznie wykonane medale, a zwycięzcy rozgrywek piłkarskich otrzymali medale nawiązujące do EURO 2016. Każdy
mógł znaleźć dla siebie coś interesującego i na pewno nie było
nikogo kto byłby nie zadowolony. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim Panu Edwardowi Czyszczoń - nauczy7
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Wielki sukces grupy Razem dla Uciechowic!!!
Podobnie jak w zeszłym roku również i tym razem grupa nieformalna „Razem dla Uciechowic” spisała się na medal zajmując II miejsce (a licząc grupy które musiały przechodzić przez
prezentacje nawet I miejsce) i tym samym pozyskała kwotę
4 970,00 zł. w organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Dolina Stobrawy” projekcie pn.: Kierunek
FIO.

W ramach konkursu nasza grupa nieformalna złożyła ofertę pn.:
„Razem możemy więcej”. Dotacja przeznaczona zostanie na
zrobienie stołów pod naszą altankę oraz zabudowanie jej ścianek bocznych, zakupienie krzewów na nasz plac oraz organizację turnieju w siatkówkę plażową.
W ubiegły tygodniu rozpoczęły się już pierwsze prace projektowe. Nawieziona została ziemia, a teren pod nasadzenia został
wyrównany. Posadzonych zostało również większość krzewów

zakupionych w ramach projektu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za wykonane prace, już niedługo ruszamy z kolejnymi.
Beata Nowak

Zakończenie roku szkolnego w ZGS w Branicach
nazjalistów do odwiedzania murów „starej” szkoły. Rodzicom
podziękowała za owocną współpracę. Wójt, pan Sebastian Baca,
życzył młodzieży rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz
wszelkiej pomyślności w dalszej edukacji. Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły podziękowali przewodniczący szkół Bartosz Kupnicki i Jesika Smolarczyk. Po podziękowaniach samorządy szkolne przekazały władzę młodszym kolegom i koleżankom. W szkole podstawowej na czele nowego Samorządu Uczniowskiego stanęła Natalia Zyznawska, a w gimnazjum Dominika Sozańska. Nowe przewodniczące odebrały z rąk
ustępujących klucz, jako symbol władzy. Absolwentom wręczone zostały nagrody za sukcesy sportowe, artystyczne i pracę
społeczną.
Po części oficjalnej, w czwartek 23 czerwca po raz ostatni
w swoich szkołach zaprezentowali swe talenty uczniowie z odchodzącego rocznika.
W szkole podstawowej były śpiewy, recytacje i pięknie zatańczony polonez. Klasy szóste w akademii wzięły udział w całości, każdy uczeń miał do odegrania ważne zadanie. Była na scenie lekcja, nauczyciel, niesforni uczniowie. Akademię z okazji
zakończenia klas szóstych przygotowali uczniowie pod kierunkiem: państwa Teresy i Edwarda Czyszczoniów oraz pań Jadwigi Misiurki i Bogumiły Cykowskiej.
Trzecioklasiści gimnazjum zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem państwa Urszuli i Piotra
Wiechów. Było i na poważnie, i na wesoło. Szczególny aplauz
publiczności wzbudziły popisy kabaretowe uczniów.

23 i 24 czerwca 2016r. w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem klas szóstych
i trzecich gimnazjum oraz zakończeniem roku szkolnego
2015/2016. W obydwu uroczystościach udział wzięły władze
gminy w osobie Wójta Gminy Branice pana Sebastiana Bacy
i Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pani Iwony Kopanieckiej. Część oficjalna składała
się z przemówień i podziękowań. Z ust mówców popłynęły ciepłe i miłe słowa życzliwości, wdzięczności i gratulacji. Pani dyrektor, Zenobia Majewska, podsumowując naukę, pogratulowała
młodzieży licznych sukcesów, zachęcała do wiary we własne
możliwości i odwagi w realizacji swoich marzeń. Zaprosiła gim-
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Nie zabrakło również poloneza.
Kiedy ucichły brawa, absolwenci zaprezentowali pokaz zdjęć
z życia klas. Na fotografiach były wesołe, roześmiane twarze,
tańce na korytarzu szkolnym, święta i uroczystości, wycieczki.
Zdjęcia z projektora przesuwały się szybko, a wychowawcy,
zdali sobie sprawę z tego, że ich trzecioklasiści już za chwilę
pójdą w świat i będą realizować swoje plany.
24 czerwca w piątek uczniowie odebrali świadectwa i nagrody
za całoroczną pracę. Była to chwila bardzo podniosła dla licznej
grupy uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. Uczniowie z najwyższą średnią otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a rodzice absolwentów listy gratulacyjne.
W Zespole wyróżnionych zostało: 41uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, 37 w klasach 4-6 i 12 w gimnazjum.
Herbut, Wiktoria Tłuczek, Miłosz Walecki, Emilia Bomersbach,
Kacper Balicz, Zuzanna Bocian, Nicola Gebauer. Gimnazjum:
Alicja Majewska, Krzysztof Kaczmarzyk, Jesika Smolarczyk,
Julia Wilczek, Błażej Biskup. Wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesu i życzymy wytrwałości, aby powtórzył się on za
rok.

Dodatkowe powody do radości miał absolwent klasy szóstej
Miłosz Walecki. Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego
im. Julianny Junosza-Szaniawskiej zd. Oberländer, państwo
Ewa i Antoni Szaniawscy, po raz kolejny wręczyli fundowane
przez nich stypendium. Uzyskał je właśnie Miłosz. Gratulujemy
Miłoszowi i dziękujemy darczyńcom.

Szkołę podstawową z wyróżnieniem ukończyli (zapis wg osiągniętych średnich): Bartosz Kupnicki, Blanka Bańkowska, Zuzanna Pietrzyńska, Szymon Suliga, Zuzanna Blicharz, Martyna

Wszystkim absolwentom i uczniom Zespołu udanego wypoczynku wakacyjnego i samych słonecznych dni życzą nauczyciele i Dyrekcja. Do zobaczenia we wrześniu.
Zenobia Majewska
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„40 lat minęło …”
„Szkoło, wspomnienie moje, wracam do twoich bram.
czterdzieści lat minęło, a ja wciąż o to dbam,
by nie stracić przyjaźni ani wspomnień chwili,
zaglądam znów do ciebie. Tu wszyscy są mili.”
2 lipca 2016r. do branickiej szkoły podstawowej przybyli absolwenci by wspólnie powspominać dawne szkolne lata.
Od godziny 10.30 zapełniał się korytarz, gdzie odbyło się oficjalne spotkanie. Przybyło około 60. osób. Byli to nauczyciele
seniorzy: Państwo Marian i Salwina Sitkowie, Genowefa Chyła,
Eugenia Teodorowicz, Stanisław Pleśniak, Antonina Bielecka,
Halina Kostuś i Irena Ulanowska oraz absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 1975 i 1976.

Pani Dyrektor Zenobia Majewska serdecznie przywitała
wszystkich przybyłych gości, zaprosiła na występy uzdolnionej
młodzieży, udostępniła kroniki szkolne, oprowadziła po szkole,
a następnie zaprezentowała archiwalne filmy i zdjęcia z pięćdziesięciu lat istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach.
Podczas spotkania został odczytany wiersz napisany przez Panią Irenę Kamińską, ulubioną wychowawczynię klasy, która już
trzeci raz spotyka się w murach tej szkoły.

Po wizycie w szkole absolwenci i goście udali się do kościoła
na Mszę św., podczas której modlili się o wieczny pokój dla nauczycieli i absolwentów, którzy zmarli.
W późnych godzinach popołudniowych wszyscy spotkali się
na kolacji w gminnej sali, gdzie bawili się przy muzyce z lat
swojej pięknej młodości.
Już wiadomo, że kolejne spotkanie, na które zaproszone są
roczniki kończące szkołę w latach 1974-1978, odbędzie się
w 2020 roku. Wszyscy liczą na dobrą frekwencję.
Barbara Mazurek-Słoma
Absolwentka rocznik 1976
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Zakończenie roku szkolno-tanecznego w Zespole IMPULS !
13.06.2016r. odbyło się huczne zakończenie roku szkolno – tanecznego w Zespole IMPULS, na którym zaprezentowaliśmy
naszą całoroczną pracę, sukcesy oraz umiejętności taneczne.
Wśród nas gościliśmy Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacę,
panie dyrektor ZGS w Branicach – Zenobię Majewską i Anetę
Pelc, Radnych Gminy Branice na czele z Przewodniczącym Rady Marianem Fuczkiem oraz wielu innych gości, a wśród nich
zawsze służących wszelaką pomocą oraz oczywiście najwierniejszych widzów zespołu - Rodziców i Dziadków naszych tancerzy.
wszystkich grup „Frozen”. Dwie choreografie ułożyła Karolina
Gunia: taniec irlandzki grupy najstarszej oraz mini formacja hip
– hop „AHH” grupy najstarszej, a choreografię mini formacji
modern jazz „Darkness” grupy najstarszej ułożyła Arleta Morawiec. Jest to nasz dotychczasowy rekord w ilości choreografii.
W czasie pokazów zaprezentowała się także nasza główna choreograf – Jana Dragounova - w rockowej solówce „Feel my body”.

W tym roku szkolnym Zespół Impuls przygotował aż 12 choreografii w różnych stylach tanecznych. Większość z nich ułożyła nasz nieoceniona choreografka Jana Dragounova: dwie mini formacje disco – dance „Good girl” i „One, two, three” grupy
najstarszej, jazz „Are you?” w wyk. grupy najstarszej, show

Oprócz prezentacji tańców na uroczystości nie zabrakło podziękowań dla naszych sponsorów, choreografów, trenerów, rodziców i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do funkcjonowania Zespołu w ostatnim roku szkolnym.
Po zaprezentowaniu wszystkich tańców zaprosiliśmy wszystkich gości i rodziców do wspólnego zatańczenia tańca belgijskiego, po którym wszyscy udaliśmy się na poczęstunek.
Zaliczamy ten rok do bardzo udanych, bo mimo że był pełen
ciężkiej pracy, to jednocześnie obfitował w wielkie sukcesy!
Karolina Gunia

dance „Upiór w operze” w wyk. grupy najstarszej, show dance
„Na pirackim pokładzie” grupy najmłodszej, taniec country
„Sally Lee” grupy najmłodszej, show dance „Master chef” grupy początkującej, kwartet solistek „4YOU” oraz wspólny taniec
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NASZE SUKCESY – podsumowanie roku szkolnego
2015/2016 w ZGS-ie w Branicach
Następny rok szkolny za nami. Pora
więc na podsumowanie naszych osiągnięć, bo przecież ważne jest, aby cieszyć
się świetnymi rezultatami uczniów, opiekunów, a przede wszystkim docenić ich
wysiłek i poświęcony czas.
W roku szkolnym 2015/2016 możemy
pochwalić się sukcesami w różnorodnych
dziedzinach językowych, naukowych, artystycznych. Są to dokonania nie tylko na
szczeblu szkolnym czy gminnym, ale też
na etapie powiatowym, wojewódzkim
a nawet ogólnopolskim.
Uczniowie SP w Branicach wiedli prym
w tegorocznych etapach gminnych konkursów przedmiotowych. Z matematyki
I miejsce zdobył Bartosz Kupnicki,
II miejsce – Kacper Balicz, a III miejsce
– Szymon Suliga. Opiekunem uczniów
była p. Bernadeta Mosiądz. Jeśli chodzi
o historię również trzy czołowe miejsca
zdobyli nasi uczniowie: Jakub Heba
(I miejsce), Blanka Bańkowska (II miejsce), Bartosz Kupnicki (III miejsce).
Przygotowywała ich p. Małgorzata Podkówka. Podobnie było z przyrody –
I miejsce zajął Szymon Suliga, II miejsce
– Zuzanna Pietrzyńska, III miejsce – Jacek Walaszek. Opiekunem tych uczniów
była p. Aneta Pelc.
Jeśli chodzi o sukcesy „językowe”, należy wyróżnić konkursy z języka niemieckiego i języka angielskiego. Blanka
Bańkowska, uczennica kl. 6a, zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Języka Niemieckiego dla uczniów szkół
podstawowych oraz tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „ALBUS”. Zaś uczennica Łucja
Kuś (kl. 6a) – tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
„ALBUS”. Paulina Mosiądz, uczennica
kl.3a gimnazjum i Aneta Kuś, uczennica
kl. 3b, otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego
„ALBUS”. Opiekunem tych uczennic była p. Urszula Nawaryńska.
Dwóch uczniów SP wzięło udział
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego (etap gminny) i obydwaj zdobyli I miejsce: Szymon Suliga i Miłosz
Walecki. Zaś w gimnazjum uczeń, Jakub
Misiurka, zajął również I miejsce. Wysokie wyniki uzyskali też uczniowie gimnazjum, biorący udział w konkursie krajowym „ALBUS” – Katarzyna i Zuzanna
Gatner oraz Jakub Misiurka uzyskali tytuł
laureata, a Marcin Sanocki oraz Dawid
Mosiądz wyróżnienia (na 943 uczniów kl.
I gimnazjum zajęli kolejno 7, 9, 11,15
miejsce). Ich opiekunami byli p. Elwira
Kopczyńska i p. Tadeusz Krupa.
Należy też zwrócić uwagę na konkursy

dotyczące naszego ojczystego języka.
W Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym etapu gminnego SP I miejsce zdobyła Blanka Bańkowska, która otrzymała
też tytuł finalisty tego konkursu. II miejsce zajął Bartosz Kupnicki, a ich opiekunem była p. Teresa Czyszczoń.
Nasi uczniowie wykazują też zdolności
recytatorskie. Otóż w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Baborowie
II miejsce (kategoria wiekowa I-III) zajęła uczennica Wiktoria Kawulok, której
opiekunem była p. Maria Małek. A w kategorii wiekowej IV- VI uczeń Filip Bywalec zdobył wyróżnienie, jego opiekunem była p. Elżbieta Mańkiewicz.
Gimnazjum również ma się czym pochwalić. Zuzanna Wieczosek, uczennica
klasy IIa naszego gimnazjum, wygrała
Konkurs Recytatorski zorganizowany
w ramach XVI Festiwalu Kultury Powiatowej Kietrz 2016. Nasza laureatka zwyciężyła w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ale to nie koniec sukcesów. W VIII Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II
„Syćka se Wom zycom" Zuzia zajęła
I miejsce w kategorii uczniów gimnazjum. Nasza wspaniała recytatorka odebrała nagrodę z rąk Opolskiego Kuratora
Oświaty, Michała Sieka. Opiekunką
uczennicy była p. Urszula Sipel – Wiecha.
Kolejnym osiągnięciem jest także
III miejsce Dawida Herbuta, ucznia klasy
Ia gimnazjum, w Wojewódzkim Konkursie „Święci ,wyznawcy, fundatorzy, rycerze. Postać historyczna okresu średniowiecza w służbie ideałom chrześcijaństwa na Śląsku”. Jego opiekunką była
s. Danuta Ruśkiewicz.
Nie bez znaczenia są także sukcesy naszych gimnazjalistów w Wojewódzkim
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie – Jan Proskurnicki, Jesika Smolarczyk, Michał Wawrów – pod
opieką p. Macieja Nowaka, uzyskali IX
miejsce, a Aleksandra Żywina była naszym przedstawicielem w Wojewódzkim
Konkursie Technicznym RCRE w Opolu.
Możemy też pochwalić się zdolnościami plastycznymi. Na przykład, Emilia Leśniak (uczennica SP), pod opieką p. Bogumiły Cykowskiej, zdobyła III miejsce
w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Zakwalifikowała się ona także
do finału na szczeblu centralnym.
Następnie uczennica klasy Ia SP, Martyna Zakowicz, uzyskała I miejsce
w Gminnym Konkursie Plastycznym
„EKOdekoracje”, a jej wychowawczynią
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była p. Teresa Malinowska.
Nasi uczniowie zdobyli też tytuły laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Zintegrowanej „ZUCH” 2016. Są to:
Zuzanna Wiecha, Weronika Kubik, Wiktoria Kawulok i Marcel Nowak. Ich opiekunem była p. Jolanta Dudek.
Nasze talenty ujawniają się także
w śpiewie. Przy naszych szkołach działa
zespół „SZAG”. Zespół ten, będący pod
opieką p. Jadwigi Misiurki, urzeka śpiewem i uświetnia różne imprezy, w tym
także uroczystości kościelne w Branicach, Bliszczycach, Boboluszkach, Wysokiej, czy w Jakubowicach. W zespole
działają również soliści: Dominika Sozańska, Dominik Wąsik, Zuzia Wieczosek, Kasia i Zuzia Gatner, a także Filip
Plata. Dominika brała także udział w nagraniu płyty „Opolskie dzieci śpiewają
kolędy”, która była nagrywana w Radiu
Opole. Wraz z innymi dziećmi nagrała
w studiu płytę „Bezpieczne piosenki”.
Jednym z większych osiągnięć Dominiki
w tym roku szkolnym są:
− tytuł „Złoty Talent Powiatu Głubczyckiego 2015”;
− GRAND PRIX ogólnopolskiego konkursu na interpretację piosenek A.
Osieckiej "Oceany 2015";
− II miejsce na Festiwalu Piosenki
"Złota Jesień"2015 - Pałac Młodzieży
w Katowicach;
− finalistka programu telewizyjnego
„Super Dzieciak”;
− nominacja w Radiu Young Stars z Poznania, które promuje młode talenty.
Dominika walczy o występ podczas
YOUNG STARS FESTIVAL 2016
z własną piosenką.
W tym roku szkolnym zespół „SZAG”
otrzymał wyróżnienie na XVIII Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Nysie, I miejsce na
XVI Festiwalu Kultury Powiatowej
w Konkursie Piosenki „Kietrz 2016”. Dominik Wąsik (uczeń gimnazjum) uzyskał
III miejsce w piosence polskiej. Sukcesy
młodszych uczennic ze Szkoły Podstawowej to: III miejsce Amelii Lipy (klasa V)
i II miejsce Wiktorii Margiel (SP- klasa
VI).
Podsumowanie osiągnięć dzieci, młodzieży i ich opiekunów udowadnia, że
w naszym ZGS-ie w Branicach mamy cudownych, zdolnych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Dziękujemy za poświęcony czas, wysiłek i serdecznie gratulujemy sukcesów. Życzymy udanych wakacji
i do zobaczenia we wrześniu!
Agnieszka Lisiak
nauczycielka ZGS-u w Branicach
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Jesteśmy dobrzy! – osiągnięcia sportowe uczniów
ZGS-u w Branicach w roku szkolnym 2015/2016
Powszechnie wiadomo, że „sport to
zdrowie”. W naszym branickim zespole
szkół to przysłowie nie jest tylko teorią,
ale też ma zastosowanie w praktyce. Dowodem tego jest uczestnictwo naszych
uczniów w licznych zawodach, mistrzostwach wielu dyscyplin sportowych.
Wraz ze swoimi opiekunami zdobywają
oni wspaniałe wyniki, więc chcieliśmy
się nimi pochwalić, ponieważ zasługują
na uznanie za ich sportową postawę i wysiłek.
A oto najważniejsze z nich:
1. Dziewczęta (gimnazjum) - opiekun
p. Joanna Książek:
− II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Unihokeju;
− II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Piłce Koszykowej;
− I miejsce w pchnięciu kulą
(Mistrzostwa Powiatu w LA) - A. Żywina - awans do finału wojewódzkiego w LA;
− II miejsce w rzucie oszczepem A. Żywina - awans do finału wojewódzkiego w LA;
− III miejsce w skoku w dal - Z. Wieczosek - awans do finału wojewódzkiego w LA;
− III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w LA w rzucie oszczepem - J. Smolarczyk;
− III miejsce w skoku w dal - P. Kuć
(uczennica SP).
− Zawody strzeleckie z karabinka sportowego kbks: I miejsce - Jolanta Herbut (88 pkt./ 100), II miejsce - Judyta
Bąkowska, III miejsce - Filip Lenartowicz.
2. Chłopcy pod opieką p. Bartłomieja
Pleśniaka:
a) IV miejsce - w Finale Województwa
Opolskiego - Unihokej oraz I miejsce
w powiecie Unihokej.
b) Zawody powiatowe LA:
− I miejsce w sztafecie 4x100m
w kat. chłopców;
− I miejsce w skok w dal - K. Grządziel;
− II miejsce w biegu na 100 m
- B. Kupnicki;
− II miejsce w biegu na 300 m
- J. Walaszek;
− III miejsce w biegu na 100 m
- K. Grządziel;
− III miejsce w pchnięciu kulą
- G. Herbut.
c) Zawody powiatowe „Mały Olimpijczyk”: I miejsce zdobyli chłopcy,
a dziewczęta uzyskały II miejsce;
d) Mini Piłka Nożna - III miejsce w powiecie w kat. chłopców;
e) Halowa Piłka Nożna - III miejsce
w powiecie w kat. Chłopców.

3. Dziewczęta i chłopcy - opiekun
p. Edward Czyszczoń:
− III miejsce w XII Międzynarodowym
Wielkanocnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt organizowanym
w Branicach;
− II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
LA Kamila Żywiny w skoku w dal
w Lisięcicach;
− I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
LA Jakuba Żukowieckiego w rzucie
oszczepem;
− I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
LA Artura Humenego w biegu na 100
m w Lisięcicach;
− I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
LA Artura Humenego w biegu na 300
m w Lisięcicach;
− IV miejsce w Finale Wojewódzkim
A Artura Humenego w biegu na 300
m w Opolu;
− III miejsce (brązowy medal) w Finale
Wojewódzkim Igrzysk LZS LA Artura Humenego w biegu na 300 m
w Opolu;
− III miejsce w mistrzostwach Powiatu
LA Mateusz Czerwika w pchnięciu
kulą;
− I miejsce w Powiatowym Turnieju
Piłkarskim o Puchar „Tymbarka”
dziewczęcej drużyny U 10, drużyna
tym samym awansowała do Finału
Wojewódzkiego i zajęła 5. miejsce;
− I miejsce w Powiatowym Turnieju
Piłkarskim o Puchar „Tymbarka”
dziewczęcej drużyny U 12, drużyna
awansowała do Finału Wojewódzkiego i zajęła 5. miejsce;
− dziewczęta U10 z SP Branice 5. miejsce. Skład drużyny: Herbut Julia, Jamrozik Paulina, Krysztul Oliwia, Łychołat Emilia, Moskała Martyna, Paliga Paulina, Pieszak Klaudia,
Pietrzyńska Milena, Kubik Weronika,
Kawulok Wiktoria;
− Dziewczęta U-12 SP Branice 5. miejsce. Skład drużyny: Balicz Joanna, Heba Emilia, Jagielnicka Marcela, Kuć Paula, Lipa Amelia, Miler
Monika, Wiktoria Morawska, Wiczkowska Joanna, Zając Aleksandra,
Zyznawska Natalia;
− Mistrzostwo Powiatu w mini piłce
nożnej dziewcząt w Kietrzu;
− IV miejsce w półfinale wojewódzkim
w mini piłce nożnej w Brzegu.
4. Chłopcy pod opieką p. Łukasza Kędzierskiego:
a) I miejsce w Powiatowych Zawodach
w Unihokeju;
b) V miejsce w Półfinale Wojewódzkim
w Unihokeju;
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c) III miejsce w Powiatowych Zawodach
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców;
d) IV miejsce w Powiatowych Zawodach
w Piłce Nożnej Chłopców;
e) I miejsce w turnieju piłki nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarka” - awans do finału wojewódzkiego;
f) IX miejsce w Finale Wojewódzkim
turnieju piłki nożnej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarka”;
g) I miejsce w I Rundzie eliminacyjnej
„Coca-Cola Cup 2016”;
h) III miejsce w I Rundzie eliminacyjnej
„Coca-Cola Cup 2016”;
i) IV miejsce w Powiatowych Zawodach
w Piłce Koszykowej Chłopców;
j) Międzynarodowy turnieju piłki nożnej
chłopców o puchar Wójta Gminy drużyny zajęły I i II miejsce;
k) Turniej piłki nożnej chłopców
„Kietrzańskie Mini Euro 2016”:
− drużyna roczniki 2006 i młodsi
- VIII miejsce;
− drużyna
rocznik
2003-2005
- IV miejsce;
− drużyna
rocznik
2001-2002
- VI miejsce.
Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej,
którzy grają w klubie sportowym LZS
„Orzeł” Branice w lidze Młodzików, na
końcu rozgrywek zajęli III miejsce na
dziesięć drużyn z naszego powiatu i nie
tylko. Skład drużyny młodzików: Olaf
Zogata, Michał Redel, Kacper Grządziel,
Sebastian Pawlisz, Tomasz Astukiewicz,
Tomasz Hrebut, Michał Szewczyk, Bartosz Kupnicki, Igor Bedryj, Robin Pieszak, Rafał Szyszka, Patryk Suliga, Piotr
Furman, Kamil Atłachowicz, Mateusz
Bywalec, trenerem drużyny jest Łukasz
Kędzierski.
Natomiast uczniowie, którzy także reprezentowali Branicki Klub Sportowy
w jeszcze młodszej kategorii wiekowej,
tj. w kategorii „orlik”, na pięć turniejów,
jakie były rozegrane, trzy z nich wygrali:
raz zajęli drugie miejsce a raz czwarte.
Skład drużyny Orlików to: Mateusz Herbut, Michał Szewczyk, Tomasz Herbut,
Gracjan Tłuczek, Piotr Furman, Oskar
Wierzbicki, Oskar Sipel, Bartosz Herbut,
Mateusz Hawron, Filip Pelc, Kacper
Krysztul, a trenerem drużyny jest Łukasz
Kędzierski.
Powyższe osiągnięcia potwierdzają, że
mamy bardzo wysportowanych uczniów.
Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników! Jednocześnie mamy nadzieję, że
w przyszłym roku szkolnym będziemy
dążyć do jeszcze większych sukcesów.
Agnieszka Lisiak
nauczycielka ZGS-u w Branicach
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Plenerowe strzelanie.
Sobotnie przedpołudnie 18 czerwca, członkowie Szkolnego
Koła Strzeleckiego przy Gimnazjum w Branicach spędzili na
strzelnicy w Marysieńce koło Głubczyc. Młodzież strzelała z karabinków sportowych w pozycji leżącej, co było nowością, ponieważ na co dzień strzelają z karabinków pneumatycznych stojąc. Po kilku strzałach treningowych odbyły się zawody z karabinka sportowego KBKS.
I miejsce Jolanta Herbut (88 pkt./100)
II miejsce Judyta Bąkowska
III miejsce Filip Lenartowicz
Najlepsi strzelcy otrzymali medale, a wszyscy po emocjach
związanych ze strzelaniem odpoczywali przy wspólnym ognisku.
Strzelanie wspólnie prowadzili instruktor strzelania Joanna
Książek oraz przedstawiciel LOK z Opola.
Redakcja

Informujemy, że gmina Branice realizuje przedsięwzięcie pn.:
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice
W toku opracowania Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych.
Posiadanie przez gminę tego dokumentu, jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć
ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.
Wykonawcą Planu jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska z Krakowa, www.mafes.com.pl.
W związku z przystąpieniem do opracowania PGN, zwracamy się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców i jednostek
budżetowych o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.branice.pl lub w tutejszym Urzędzie w godzinach urzędowania (biuro na parterze nr 1).
Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy Branice, bądź wysłać pocztą na adres: Małopolską Fundacją Energii
i Środowiska z siedzibą przy ul. Krupniczej 8/3A, 31-123 Kraków lub wypełnić on-line.

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew.
20 i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie
Gmina Branice:
Oznaczenie
(nr
działki)
i KW
124

Pow.

0,09000 ha
OP1G/000185
94/6
79/1

Przeznaczenie w
położenie planie (P)/
studium
(S)
Jabłonka (S) teren
zabudoany/
zainwestowany.

0,3355 ha

Jakubowice

S) teren
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej.

0,1048 ha

Jakubowice

S) teren
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej.

OP1G/00025
543/6

81
OP1G/00025
543/6

Termin
przetargu

opis

Nieruchomość częściowo
zabudowana starą stodołą,
położona w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych,
kształt korzystny - regularny wielokąt. Uzbrojenie: brak. Dojazd drogą
brukowaną i polną.
Działka stanowi częściowo pastwiska trwałe (Ps II
- 0,1955ha) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp- 0,1400).
Uzbrojenie techniczne energia, wodociąg, dostęp
do drogi o nawierzchni asfaltowej.
Działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Uzbrojenie
techniczne – energia, wodociąg, dostęp do drogi
o nawierzchni asfaltowej.

15

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

25.08.2016
godz. 10:00

7820,80 zł
782,00 zł
+ VAT
wpłata do
wg stawki obo- 22.08.2016.
wiązującej na
dzień sprzedaży.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

26.08.2016
godz. 10:00

24 104,30 zł
2 410,00 zł
+ VAT wg
wpłata do
stawki obowią- 23.08.2016.
zującej na
dzień sprzedaży.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

26.08.2016
godz. 12:00

1 059.00 zł
10 592,70 zł
+VAT wg
wpłata do
stawki obowią- 23.08.2016.
zującej na
dzień sprzedaży.

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informator Branicki

Sędziwy globtroter odwiedził Branice
W dniach 10-11 lipca 2016 roku w naszej gminie gościł znany podróżnik Pan Janusz Strzelecki River. Pan Janusz jest 80
letnim mieszkańcem Rzymu, który od 16
lat odbywa rowerem podróż dookoła świata. Do tej pory odwiedził ok. 150 krajów

przejeżdżając ponad 200tys.
km. Był m.in. w Indiach, Indonezji, w Meksyku, na Filipinach i na Syberii.
Teraz wyruszył - po raz
pierwszy - w jazdę po Polsce. Swą obecną podróż rozpoczął w czerwcu 2015 roku sprzed katedry w Gdańsku-Oliwie i jadąc wzdłuż
granic kraju zamierza ją zakończyć w październiku
2017r. Będąc w podróży nie
potrzebuje noclegu. Śpi jak mówi - na przyrodzie, a więc w śpiworze pod gołym niebem. Gdy pada, przykrywa się tylko nieprzemakalną płachtą. Odkąd podróżuje rowerem, trzyma się zasady: wydatki najwyżej trzy dolary dziennie.

11 lipca w poniedziałek, ten oto ciekawy człowiek spotkał się z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Branicach.
Zgromadzonym w cieniu drzewa na
przedszkolnym podwórku, zaciekawionym młodym słuchaczom, podróżnik zaprezentował swój rower na
którym przemierza świat.
Opowiadał o ciekawych,
niekiedy zabawnych, a niekiedy groźnych epizodach
swoich podróży.
Dzieci z zainteresowaniem
słuchały opowieści o jeździe rowerem tuż obok
śpiących lwów w Kenii,
o spacerze ze stadem pingwinów na Spitsbergenie
i o spotkaniu z mafiosami
w Meksyku.

W czerwcu 2016r.

Urodzili się
1.
2.
3.
4.
5.

Wojtuś Wiktoria - Jędrychowice.
Szwiec Kacper - Uciechowice.
Zarusiński Fabian - Posucice.
Jaskuła Jarosław - Branice.
Polaczek Hanna - WłodzieninKolonia.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Magdalena Borkowska (WłodzieninKolonia) - Tomasz Gonska.
2. Joanna Wilczyńska (Bliszczyce) Mateusz Kawulok (Branice).
3. Adrian Panna (Branice) - Bernadeta
Foryś.
4. Dorota Robutka (Dzierżkowice) Krzysztof Zagraba (Dzierżkowice).
5. Marcin Różański (Uciechowice) Anna Florek.

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli

Spotkanie zakończyło się wspólnym
zdjęciem, a następnie wszystkie zainteresowane dzieci otrzymały na pamiątkę autograf od podróżnika.

1. Wróbel Anna - lat 92, Boboluszki.
2. Zamora Wojciech - lat 61, DPS
Dzbańce.
3. Rzytki Alojzy - lat 84, Boboluszki.
4. Kunc Helena - lat 95, Dzierżkowice
5. Kaczmarek Dariusz - lat 40, DPS
Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !

OFERTA ZATRUDNIENIA
SZPITAL W BRANICACH

Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6656 mieszkańców,
w tym 3409 kobiet.

Z A T R U D N I:

SZEFA KUCHNI
DANE KONTAKTOWE:
tel. 077/403-43-07
lub e-mail: sws.kadry@op.pl

W czerwcu 2015 r.
było nas 6729 osób.
Janusz Kaczmarek
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