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Inwestycje, remonty modernizacje.
Ogłoszony został przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetarg na kompleksową modernizację
drogi, chodników oraz oświetlenia w Branicach - droga nr 419 (wartość kosztorysowa prac to
kilkanaście milionów złotych). Zgodnie z ustaleniami powziętymi pomiędzy Zarządem Dróg
Wojewódzkich a Urzędem Gminy Branice inwestycja ma rozpocząć się pod koniec tego roku
a zakończyć maksymalnie w wrześniu przyszłego roku.
Udało nam się również otrzymać dofinansowanie (fundusz FOGR),
w kwocie prawie 300 tys. zł. do budowy drogi Wysoka - Jakubowice, która służyć będzie
naszym rolnikom jako droga transportu rolnego. Będzie to również kolejna droga, która dedykowana będzie w przyszłości dla stworzenia spójnej trasy turystyki rowerowej.
Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca
Rozpoczęte inwestycje
W partnerstwie ze starostwem powiatowym rozpoczęto dwie duże inwestycje:
Kanalizacji Branic o wartości prawie 14 mln zł.
Zakończenie I-go etapu planowane jest I w październiku tego
roku, a II-go etapu w wrześniu przyszłego roku.
Obecnie wykonywane są prace w rejonie ul. Grunwaldzkiej.

−
−
−
−

Remont drogi powiatowej na odcinku ponad 9 km Niekazanice
Wiechowice (granica państwa). Wartość prac ok. 4 mln zł.
W ramach remontu zostaną wykonane następujące prace:
− odtworzenie oraz odmulenie rowów odwodnieniowych
w celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych
z nawierzchni jezdni,
− umocnienie powierzchni skarp i rowów,
− sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm i ułożenie warstwy profilującej) grubości 4 cm oraz wykonanie
nakładki (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego) o grubości 4 cm,
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wykonanie utwardzonych poboczy,
przebudowa zjazdów do posesji,
wykonanie zjazdów do pól,
w miejscowości Uciechowice i Wiechowice wymiana studni
kanalizacji deszczowej i remont kanalizacji deszczowej.

Informator Branicki
I etap modernizacji drogi w Bliszczycach - koszt wykonanych robót to 27 521 zł. (w tym 8000,00 zł. przeznaczono z funduszu sołeckiego).
Zakres robót obejmował:
− utwardzenie istniejącej nawierzchni,
− ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Modernizacja drogi w Michałkowicach - koszt wykonanych
robót to kwota 27161 zł.
Zakres robót obejmował:
− wyrównanie i utwardzenie i istniejącej nawierzchni z tłucznia,
− ułożenie nawierzchni asfaltowej.

Niecodzienny Jubileusz
Pan Jan w interesujący sposób opowiadał o swoich przeżyciach z okresu II wojny światowej oraz o późniejszej pracy
w ówczesnych organach lokalnej administracji. Ponadto małżonkowie z dumą opowiadali o swojej rodzinie; posiadają dwoje dzieci, trzy wnuczki oraz czworo prawnucząt.
Drodzy Jubilaci jeszcze raz składamy najserdeczniejsze
gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech każdy
kolejny dzień Waszego życia będzie dla Was pomyślny
i szczęśliwy.
Jolanta Misiurka

W czerwcu tego roku Państwo Anna i Jan Rzeszucińscy z Boboluszek obchodzili 70 rocznicę ślubu. Z okazji tak doniosłego
jubileuszu Wójt Gminy Sebastian Baca oraz kierownik USC
Jolanta Misiurka złożyli Jubilatom życzenia i gratulacje, dziękując jednocześnie za przykładne życie i dzielenie się swym doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. Trzeba przyznać,
że byliśmy pod ogromnym wrażeniem kondycji, życzliwości
i gościnności Jubilatów.
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Dzień Dziecka w Branicach
W niedzielę 04 czerwca 2017 r. na bocznym stadionie w Branicach odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Niestety pogoda nie była dla nas tak łaskawa, jak w latach poprzednich i impreza była przerwana z powodu opadów deszczu. Na szczęście,
warunki pogodowe po dłuższej chwili uległy poprawie i jeszcze
do godz. 18.00 kilkaset dzieci przy akompaniamencie muzyki
korzystało z zapewnionych atrakcji. Dzieci mogły nieodpłatnie
skorzystać z zabaw z animatorami, przejazdu kolejką po Branicach oraz poczęstunku. Animatorzy organizowali gry i zabawy,

cześnie udział w warsztatach technicznych. Dzięki udziałowi
w warsztatach 130 osób, co zostało skrupulatnie policzone przez
sędzinę z Biuro Rekordów, Mieszkańcom Gminy Branice
udało się ustanowić Rekord Polski. Sędzina przekazała potwierdzający to certyfikat na ręce Wójta Sebastiana Baca. Certyfikat zawiśnie w Urzędzie Gminy Branice.

były również stoiska, na których malowano twarze, wykonywano zwierzątka z balonów oraz warkoczyki z kolorowych włosów, a wszystkiemu towarzyszyły 2 maskotki zachęcające do
zabawy dzieci i rodziców. Wymienione atrakcje były nieodpłatne, natomiast za przysłowiową złotówkę można było skorzystać
z dmuchańców, tj. zamku, zjeżdżalni, toru przeszkód z piłeczkami, kuli zorbing i trampoliny.
Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu była próba ustalenia Rekordu Polski w największej ilości osób biorących jedno4

Informator Branicki
Jadwidze Misiurka, Maciejowi Nowak, Grażynie Olczak, Małgorzacie Podkówka i Teresie Zyznawskiej, jak również Dyrekcji
ZGS w Branicach: Zenobii Majewskiej i Anecie Pelc, które czuwały nad przebiegiem całości warsztatów oraz Panu Bartłomiejowi Pleśniak, dokumentującemu całe wydarzenie wraz ze swoimi uczniami.
Z powodu opadów nie odbyły się zaplanowane: II Branickie
Bieg Przedszkolaka i I Branicki Bieg Szkraba (dla uczniów klas
I-III SP), które zostały przełożone na 1 lipca 2017 r. O szczegółach imprezy w dniu 1 lipca będziemy informować na bieżąco
na profilu fb oraz w szkołach i przedszkolach na obszarze Gminy Branice. Zapraszamy dzieci do udziału w tych biegach, bo
każdy uczestnik otrzyma medal, zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dodatkowo otrzymają koszulki i nagrody.
W imieniu organizatorów bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom za tak liczny udział oraz świetną atmosferę mimo
niespecjalnie sprzyjającej pogody. Składamy również serdeczne
podziękowania dla Wszystkich, którzy pomogli w organizacji
imprezy z okazji Dnia Dziecka w Branicach. Podziękowania
składamy strażakom z OSP Branice, którzy nigdy nie odmówili
pomocy przy takich okazjach, stowarzyszeniom, które pomogły
zorganizować poczęstunek: KGW "Braniczanki", KGW
w Bliszczycach oraz Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi
w Jakubowicach, Panu Arkadiuszowi Pal za pomoc na bieżąco
w związku z problemami z prądem, Panu Tadeuszowi Szumlewiczowi za prowadzenie kolejki. Dziękujemy Wszystkim za pomoc, jeśli kogoś pominęliśmy to przepraszamy!

Dziękujemy bardzo nauczycielom z ZGS w Branicach, którzy
zorganizowali warsztaty techniczne: Bogumile Cykowskiej, Jolancie Dudek, Elwirze Kopczyńskiej, Teresie Malinowskiej,

Organizatorzy

Szkolenie pracowników urzędu i jednostek gminnych
w zakresie udzielania I pomocy.
W dniu 5 czerwca 2017 r. wójt gminy Branice realizował, przyjęty
w 2017 roku kalendarzowy plan działania z zakresu obrony cywilnej
i ochrony ludności. W Wiejskim Domu Kultury zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz SZBGK w Branicach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia .
Szkolenie przeprowadził ratownik medyczny mgr Marcin Bulak. Posiada on ponad 12-to letnie doświadczenie w zespołach wyjazdowych
ZRM. Jest również nauczycielem akademickim oraz wieloletnim liderem procesu szkoleń w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego.
Podczas zajęć pracownicy uczyli się jak postępować m.in. z osobą
nieprzytomną, przeprowadzić resuscytacje, jak postępować we wstrząsie anafilaktycznym, zadławieniu, w przypadku ran i krwotoków, zawału, udarów.
Ponadto, mieli również okazję poćwiczyć praktycznie masaż serca,
sztuczne oddychanie oraz ratowanie życia przy użyciu defibrylatora.
Danuta Walecka
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KAPRYS w Paryżu
Branickie Mażoretki „Kaprys” wzięły udział w Festiwalu „Las
fetes du Lilas 2017” w Paryżu. Wraz z Orkiestrą „Plania”z Raciborza uczestniczyły w międzynarodowej paradzie w dzielnicy
Vitry Sur Seine. Mażoretki promowały kulturę naszego regionu
tańcząc pod Wieżą Eiffla, Łukiem Tryumfalnym i defilując na
słynnej Alei Champs-Élysées. Był też czas na poznanie uroków
i zwiedzanie Paryża. Zobaczyły katedrę Notre-Dame, Luwr, Pałac Inwalidów, słynną ulicę z Moulin Rouge. Odbyły rejs po Sekwanie podziwiając mosty i monumentalne zabytki Paryża.
Prawdziwą frajdą okazał się wjazd na sam szczyt Wieży Eiffla.
Widoki i przeżycia bezcenne. Wspaniała przygoda, cudowne
wspomnienia nie do opisania i nie do zapomnienia.

Za komfortową, bezpieczną podróż dziękujemy Firmie Ikar
z Głogówka, a za wspaniałą muzykę - Orkiestrze „Plania” z Raciborza. Podobno w Paryżu wyglądaliśmy pięknie i godnie. Bardzo dziękujemy za dofinansowanie do zakupu strojów Gminie
Branice i Starostwu Powiatowemu w Głubczycach oraz naszej
wspaniałej krawcowej Pani Czesławie Leszczyńskiej.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do Paryżą Panu Florianowi Virgili i F.V.Productions Agence Artistique, Danses et
Musiques du Monde. Szczególnie gorące podziękowania za nieocenioną, wolontariacką pomoc kierujemy do Pani Karoliny
Świerkosz. Była ona nie tylko tłumaczką, ale i wspaniałą przewodniczką, która pokazała nam najpiękniejsze miejsca Paryża.
Dyrekcji Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach dziękuję
za przychylność i wsparcie naszego wyjazdu.

Warto wspomnieć, iż Branickie Mażoretki „Kaprys” oprócz
brania udziału w mistrzostwach, festiwalach czy ważnych uroczystościach, przede wszystkim zwiedzają i poznają Europę.
Podczas swojej osiemnastoletniej działalności występowały poza granicami naszego kraju aż dwadzieścia trzy razy. Odwiedziły kilkukrotnie Słowację, Czechy, Chorwację, Austrię, ale także
Niemcy, Anglię, Węgry, Bułgarię, San Marino oraz Watykan.
Szczególnym sentymentem obdarzyły piękne Włochy, odwiedzając je aż pięć razy. W maju spełniło się ich kolejne marzenie
- zatańczyły w Paryżu. W tym miejscu dziękuję bardzo Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej za upór, ciężką pracę i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.
Lidia Szpak
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IV Festiwal Piosenki Angielskiej - Branice 2017
26 maja 2017r kolejny już raz, w branickim Zespole Gimnazjalno –Szkolnym odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej.
Organizatorami festiwalu były: Panie Elwira Kopczyńska,
Jadwiga Misiurka, Jolanta Dudek.
W przygotowaniu uczniów do śpiewania piosenek w języku
angielskim pomogły uczestnikom festiwalu panie Jadwiga Misiurka oraz pani Jolanta Dudek. Niektórzy uczniowie zaśpiewali
niemalże jak profesjonaliści. Gratulujemy wszystkim odwagi.
Uczniowie klasy II B gimnazjum pod kierunkiem pani Elwiry
Kopczyńskiej przygotowali przedstawienie w języku angielskim
pt. „Puss in Boots” czyli „Kot w butach”.

Oprawę taneczną przygotowały panie: Karolina Gunia:
„Taniec Country”, „Taniec Irlandzki” oraz Lidia Szpak „Queen
of the Ice”. Serdecznie paniom dziękujemy.
Na festiwal przybyli także nauczyciele, uczniowie, rodzice,
babcie, zaproszeni goście oraz sponsorzy, z czego niezmiernie
się cieszymy. Po raz czwarty mieliśmy też gości z Czech, z Zakladni Školy Žižkova w Krnovie: panią Magdu Koašarkovou,
panią Marketu Ecklovou oraz pana dyrektora, Zdenka Obruču
wraz z 17 uczniami. Piosenkami w języku czeskim oraz angielskim uświetnili nasz festiwal.
W sumie w festiwalu wzięło udział 88 uczestników. Wszyscy
zostali nagrodzeni maskotką i drobnymi prezentami dzięki hojności sponsorów. Dla zaproszonych gości i uczniów z Czech
przygotowany został poczęstunek.

Serdecznie pragniemy podziękować licznym sponsorom.
Dzięki darom ich serca, wszystkie dzieci otrzymały cenne nagrody. DZIĘKUJEMY:
P. Mateuszowi Kłosek prezesowi Zakładu Eko Okna Kornice
oraz p. Krzysztofowi Góreckiemu, Gminie Branice, za przyznanie funduszy z Komisji Alkoholowej oraz za słodycze, Bankowi
Spółdzielczemu Namysłów, filia Branice, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach, p. Lesławowi Cieśla - Sklep
Spożywczo - Przemysłowy „U Heńka”, Przedsiębiorstwu produkcyjno-usługowo-handlowemu Galmet - p. Stanisław Galara.
Dziękujemy także wszystkim przybyłym na uroczystość
oraz tym, którzy nam pomogli.
Elwira Kopczyńska
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XIV szkolne spotkanie z poezją
Uczniowie naszej szkoły podstawowej po raz czternasty mieli
przyjemność uczestniczenia w szkolnym konkursie recytatorskim. Zgodnie z regulaminem, w finale szkolnego konkursu biorą udział zwycięzcy klasowych eliminacji - po dwoje z każdej
klasy.
W kategorii klas I-III jury w składzie:
Aneta Pelc, Grażyna Olczak
i Bogumiła Cykowska wyróżniło następujących recytatorów:
I miejsce - Milena Ball z kl.
I (opiekun Jolanta Dudek) i Malina Baca
z kl. II (op. Lidia Szpak);
II miejsce - Karolina Kawulok - kl. I
(J. Dudek), Julia Lisiak - kl. III (Jadwiga
Misiurka), Patrycja Hawron - kl. III
(Małgorzata Podkówka);
III miejsce - Martyna Zakowicz - kl. II
(Teresa Malinowska).
W kategorii klas IV-VI wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce Karolina Burakiewicz - kl. VI (op. Elżbieta Mańkiewicz), II miejsce - Wiktoria Kawulok - kl.
IV (Teresa Czyszczoń), III miejsce - Natalia
Zyznawska - kl. V (Agnieszka Lisiak). W tej
kategorii jury przyznało wyróżnienia dla Julii Mikos z kl. VI (E. Mańkiewicz) i Marcela
Semmlera z kl. IV (T. Czyszczoń).

Konkurs przygotowały Teresa Czyszczoń (pomysłodawczyni),
Bogumiła Cykowska, Grażyna Olczak i Elżbieta Mańkiewicz.
Teresa Czyszczoń

VI Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce
Mnożenia o Puchar Dyrektora Szkoły we Włodzieninie
Pomysł organizowania mistrzostw podsunęła, nauczycielka
matematyki, p. W. Górecka, szukając sposobu na połączenie nauki z zabawą. Ta inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli i tym sposobem, już
po raz szósty gościmy najlepszych i najszybszych matematyków
z całego powiatu. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło
7 szkół (28 uczniów) z powiatu głubczyckiego.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli:
I miejsce SP nr 1 w Głubczycach.
II miejsce ZS w Bogdanowicach.
III miejsce SP we Włodzieninie.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Kamil Bojnicki i Dorian Derwieczyński z kl. VI, Adrian Hanczarowski z kl. V oraz
Miłosz Bąkowski z kl. IV.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!
Dziękujemy za udział, miłą atmosferę i sportowe emocje.
Dziękujemy p. Wójtowi za honorowy patronat i przekazanie nagród dla uczestników mistrzostw.
Bożena Lewandowska

Program Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia oparty jest na
grach w karty matematyczne „Tabliczka mnożenia”. Uczniowie
brali udział w takich konkurencjach jak: „Błyskawica”,
„Wojna”, „Szybki Bill” i „Krzyżak”.
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Dzień Dziecka na sportowo
Dnia 1 czerwca przy pięknej słonecznej pogodzie w Szkole
Podstawowej we Włodzieninie z okazji Dnia Dziecka zorganizowano szkolną olimpiadę sportową.
Po wysłuchaniu przez wszystkich zebranych na boisku szkolnym hymnu olimpijskiego, zapaleniu znicza oraz biegu z flagą
i pochodnią olimpijską dwójki uczniów, dyrektor szkoły mgr
Krzysztof Kinal dokonał otwarcia olimpiady. Uczniowie we
wszystkich klasach rywalizowali w trzech konkurencjach:

szkoły wraz z wychowawcami. Po dekoracji medalowej odbyła
się ceremonia zamknięcia olimpiady szkolnej w roku 2016/17.

W tym dniu dalszy ciąg sportowej rywalizacji odbywał się również na zielonym boisku, gdzie rozegrano mecze piłki nożnej.
O słodkim poczęstunku dla dzieci pamiętała również Rada Rodziców, która zakupiła lody i soczki.
Impreza sprawiła dzieciom wiele radości i zabawy, a rywalizacja sportowa przebiegała w duchu fair play.
Małgorzata Florczak

biegu na 60m, biegu na 300m oraz skoku w dal. Suma zdobytych punktów z poszczególnych konkurencji decydowała o klasyfikacji medalowej w każdej z klas, w kategorii dziewcząt
i chłopców. Uroczystego wręczenia medali dokonał dyrektor

„My jednak w to wierzymy, że świat ten odmienimy.....”
smaczne niespodzianki: owoce, soki, lody a na podwieczorek
Pizza którą w prezencie otrzymaliśmy od Państwa Elżbiety
i Mariusza Atłachowicz, którym z całego serca dziękujemy. Kolejną niespodzianką tego dnia były odwiedziny i życzenia naszych Przyjaciół - Pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej
w Branicach wraz z Opiekunami - dziękujemy za pamięć i słodkie upominki.
W odpowiedzi na zaproszenie DPS Bliszczyce i DPS Boboluszki przedszkolaki z Bliszczyc i Wysokiej udały się do podopiecznych z krótkim programem artystycznym. Dzieci śpiewały piosenki, mówiły wiersze, tańczyły. Dodatkową niespodzianką były przygotowane małe prezenciki w postaci zakładek do
książek. Radość była obopólna zarówno przedszkolaków jak
i podopiecznych i ich rodzin. Uczymy nasze Przedszkolaki by
były wrażliwe na ludzi starszych, chorych, potrzebujących pomocy a kolejnym dowodem jest udział w Akcji Czysty Aniołek
pełna relacja w kolejnym artykule.

Na przełomie maja i czerwca w naszym Przedszkolu w Branicach i jego oddziałach zamiejscowych obchodziliśmy święto naszych Mam i Tatusiów. W tych dniach zarówno przedszkolakom
jak i Rodzicom towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech,
wzruszenie i duma z pociech. Przedszkolaki recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły, po czym obdarowały swoich Rodziców własnoręcznie wykonanymi prezentami. Po zakończeniu
oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek o który zadbały Panie z obsługi dekorując i zastawiając

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Branicach
z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej
stoły wypiekami przygotowanymi przez nieocenione Mamy.
Nie była to jedyna okazja do świętowania
w naszym przedszkolu, ponieważ 1 czerwca
obchodziliśmy Dzień Dziecka. Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji, śmiechu dla wszystkich przedszkolaków
z naszego przedszkola. Tego dnia spotkaliśmy się wszyscy razem w Branicach. Naszą
zabawę zaczęliśmy od wspólnego wyjazdu
do Kietrza na teatrzyk pt. „Piękna i Bestia”,
a potem wspólna zabawa z Klaunem, puszczanie dużych baniek mydlanych, różne
9
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Czy słońce, czy deszcz, w przedszkolu zawsze fajnie jest, uczymy się, bawimy, śpiewamy - zawsze dobry humor mamy !
Maj i czerwiec to miesiące w Przedszkolu we Włodzieninie
które obfitowały w wiele ważnych bardzo ciekawych wydarzeń,
cofnijmy się jednak do 22 kwietnia, w tym dniu w naszym
przedszkolu obchodzony był Dzień Ziemi. Prowadzone w tym
dniu zajęcia miały na celu zaszczepienie w świadomości naszych przedszkolaków potrzebę dbania o środowisko naturalne,
które nas otacza. W ten sposób staramy się budować właściwą
proekologiczną postawę społeczną, która w przyszłości pozwoli
kolejnym pokoleniom cieszyć się pięknem przyrody. W trakcie
zajęć dzieci obejrzały prezentacje multimedialną i poznały zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska. Poznały
pojęcie „recyklingu” oraz jego znak graficzny. Celem utrwalenia zdobytej wiedzy segregowały odpady, a następnie budowały
domki z surowców wtórnych i tworzyły malownicze prace plastyczne. Podczas zajęć nie zabrakło zabaw, zagadek i piosenek.
Dzieci chętnie brały udział w sprzątaniu najbliższego otoczenia
wokół przedszkola. Za duże zaangażowaniem i czynny udział w
zajęciach wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale przyjaciela i opiekuna przyrody.

Wielką niespodzianką dla dzieci okazało się przedstawienie
„Rzepka” Juliana Tuwima w wykonaniu Rodziców. Utwór nie
wymagał od naszych aktorów nauki tekstu na pamięć, jednak
głównym, nie mniej ważnym zadaniem, było przedstawienie
charakteru postaci poprzez gest, ruch i przede wszystkim kostium. Trzeba przyznać, że rodzice wykazali się olbrzymią pomysłowością w wykonaniu stroju charakterystycznego dla danej
postaci oraz wielką odwagą w naśladowaniu odgłosów i gestów
odgrywanej postaci. Rodzicom zależało na dobrej zabawie
i w różnorodny sposób rozbawiali swoje pociechy. Na efekt fajnej zabawy miała również wpływ właściwie dobrana muzyka do
danej postaci. Dzieci mogły razem z aktorami klaskać, śpiewać
tworząc radosna i miła atmosferę. Dziękujemy naszym Aktorom
– Rodzicom, którzy skorzystali z zaproszenia do udziału w teatrze, poświecili swój czas na przygotowanie przedstawienia dla
dzieci. Na uczestników pikniku czekał również bogato zaopatrzony bufet ,,Pod chmurką” z napojami, kiełbaską, kawą, herbatką oraz domowymi muffinkami. Było wesoło, kolorowo,
sportowo i zabawnie.
1 czerwca 2017r. dwóch naszych dzielnych przedszkolaków
Radosław Chamczyk i Radosław Hanusiewicz wraz z nauczycielką Jolantą Domańską wystąpili w TVP3 Opole w programie
„OPOLE O PORANKU”, by opowiedzieć o biegu przedszkolaka, promować nasze przedszkole i Gminę Branice.

Maj był bogaty w wydarzenia sportowo - rekreacyjne już 11
maja w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej, na hali sportowej
LO w Głubczycach odbyło się spotkanie przedszkolaków z fantastycznymi animatorkami pt. „Świat dziecka”. Nasze przedszkolaki tańczyły, śpiewały, miały możliwość poznania Scooby
Doo oraz bardzo sympatycznego "Dinusia". Na koniec każde
dziecko zostało zamknięte w ,,mydlanej bańce’’
Nasza społeczność przedszkolna wie co to znaczy pomagać.
Mamy za sobą liczne akcje charytatywne. Za każdym razem
przedszkolacy i ich rodzice spisują się na 6!. Tak było i tym razem, gdy w maju uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji
„Czysty Aniołek”. Zebrane środki czystości przekazaliśmy do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
3 czerwca nasi milusińscy po raz kolejny uczestniczyli w XI
już Olimpiadzie Bezpiecznego Przedszkolaka, organizowanej
przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Głubczycach. Wspaniała atmosfera oraz niesamowite emocje podczas konkurencji
sportowych sprawiły że przedszkolacy bardzo miło wspominają
ten czas spędzony wśród rówieśników z innych przedszkoli.
Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci
oraz rodziców to obrazki które można było zauważyć podczas
Festynu Rodzinnego ,,Mama, Tata i ja” który odbył się w czwartek 1 czerwca br. na terenie zielonego boiska przy Szkole Podstawowej. Wcześniej dzieci wystąpiły z bogatym repertuarem
artystycznym tańcząc i śpiewając złożyły życzenia Rodzicom.

Bieg miał się odbyć 4 VI 2017r. w Branicach. Niestety ze
względu na załamanie pogody bieg został przeniesiony na 1 lipca 2017r. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczynki do udziału w II już BIEGU PRZEDSZKOLAKA. Mamy
więc czas na trening. Do zobaczenia!!!
Nauczyciele Publicznego przedszkola we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach
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Bo w przedszkolu fajnie jest
ich autorytetami. Kolejną ważną kwestią jest to, że przedszkole
dba o harmonijny rozwój swoich wychowanków. To przedszkolni nauczyciele, często jako pierwsi, odkrywają talenty, predyspozycje dzieci, jak również zauważają ich słabe strony. Ważną rolę odgrywają zajęcia dydaktyczne, które są tak skonstruowane, by wzbogacić wiedzę i słownictwo dzieci, by rozwijały
procesy poznawcze, takie jak: myślenie, pamięć i uwagę, sprawność fizyczną a także sprawność manualną. Zabawy badawcze,
eksperymenty zaspokajają naturalną ciekawość człowieka, zajęcia przyrodnicze i spędzanie czasu na świeżym powietrzu zbliżają dzieci do natury.

Czy dziecku potrzebne jest przedszkole ?
Zapewne wiele z was zadaje sobie to pytanie. Po co wysyłać
dziecko do przedszkola, do tej wylęgarni chorób, skoro ma się
nim kto opiekować. Dość często zdarza się, że w domu jest niepracująca mama lub tato albo też jest taki skarb jak babcia czy
dziadek którzy mogą i chętnie zajmą się takim małym skrzatem.
A zatem zobaczmy, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Co to takiego jest i jakie daje dziecku korzyści.

Przedszkole jest to instytucja opiekuńczo - wychowawcza, do
zadań której należy: wszechstronne wychowanie dzieci, opieka
nad nimi, czuwanie nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, stymulowanie rozwoju, wyrównywanie ewentualnych braków oraz
współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka. Do przedszkola
mogą uczęszczać dzieci od 3 roku życia aż do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Każde przedszkole pracuje według programu
nauczania zgodnego z podstawą programową nauczania przedszkolnego. Nie ma więc wątpliwości, że przedszkole jest dla
dziecka, służy dziecku i jego rozwojowi. Przyjrzyjmy się teraz
korzyściom płynącym z chodzenia do przedszkola.
Przede wszystkim przedszkole rozwija społecznie. Zmienia
ono dotychczasowe życie dzieci, gdyż pozostają one pod opieką
obcych osób, stykają się (często po raz pierwszy) z grupą rówieśniczą, a ponadto muszą się dostosować do zasad panujących
w przedszkolu. Na początku bywa ciężko, ale przebywanie
w grupie rówieśniczej daje okazję do zdobycia wielu fantastycznych doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno.
Dzieci będąc częścią grupy mogą się od siebie uczyć, poznać
myśli i potrzeby innych dzieci, uczą się empatii, a także panowania nad emocjami i wyrażania swoich
uczuć. Codzienne przebywanie w takiej małej społeczności uczy przedszkolaki przestrzegania norm, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w różnych
sytuacjach. Podczas codziennych zajęć i zabaw dzieci uczą się wiele o sobie i otaczających je świecie. Możliwość przebywania
z rówieśnikami jest bardzo cenna dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Wspólne gry i zabawy, występy i wycieczki dają im wiele radości, rozwijają ich wyobraźnię, dają okazję
do wcielania się w różne postacie, uczą przestrzegania reguł i współdziałania. Poznane
w przedszkolu osoby dorosłe (nauczyciele,
zaproszeni goście, rodzice) spełniają równie
ważną rolę, gdyż pokazują im świat, zabierają w ciekawe miejsca, poświęcają wiele uwagi i troski, a w konsekwencji często stają się

Nie ma też wątpliwości, że przedszkole przygotowuje swoich
wychowanków do nauki w szkole. Codzienne zajęcia dydaktyczne, praca z książką, uczą dzieci systematyczności, obowiązkowości, cierpliwości i zaangażowania. Idąc do szkoły przedszkolaki posiadają podstawowe wiadomości na temat najbliższego, a często i dalszego otoczenia, mają duży zasób słów, są samodzielne, odważne i ciekawe świata. Potrafią rysować, wycinać, liczyć, tańczyć, śpiewać i robić wiele różnych rzeczy.
O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można by pisać długo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu
przedszkola w wielostronny rozwój dziecka. Nie da się też oddać słowami radości wypisanej na twarzy dziecka, gdy poznaje
nowe miejsca, gdy bawi się z kolegą, lub gdy nauczyło się samodzielnie zakładać kurtkę. Zapisując dziecko do przedszkola
daje mu się nie tylko opiekę ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników.
A więc dajmy dziecku szansę.
Iwona Pączko
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Nasi uczniowie w beskidzkiej Trójwsi
głości między nimi. Oczywiście przejście tą ścieżką jest tylko
pretekstem do zwiedzenia uroczych zakątków Beskidu Śląskiego. Po drodze minęliśmy dom słynnego himalaisty Jerzego Kukuczki, w którym jego żona urządziła Izbę Pamięci poświęconą
tragicznie zmarłemu mężowi. Beskidzka Ścieżka Planetarna jest
częścią najdłuższego w Polsce szlaku turystycznego nazwanego
imieniem Jerzego Kukuczki, który mierzy 500 km i kończy się
w Bieszczadach.

Trójwieś, którą tworzą Jaworzynka, Koniaków i Istebna, to
miejsce spokojne i ciche, otoczone malowniczymi wzgórzami,
na których od wiosennego redyku, aż do jesieni pasą się owce,
jak dawniej.
W tak malowniczym miejscu uczniowie Szkoły Podstawowej
przy ZGS w Branicach spędzili cztery owocujące w wiele wrażeń dni, podczas których poznawali kulturę, florę i faunę oraz
uroki Beskidu Śląskiego.
Nim jednak przybyliśmy w tę okolicę, zdobyliśmy szczyt
Czantoria Wielka (995m npm). Nie sprawiło nam to większej
trudności, ponieważ wyjechaliśmy do góry wyciągiem. Gorzej
było z drogą powrotną, ponieważ pokonywaliśmy ją pieszo. Nie
była to prosta sprawa. Było bardzo stromo, a nasze uda odczuwały wyraźnie trudy hamowania. Nie mniej niektórzy zaliczyli
swoją pierwszą wędrówkę czerwonym szlakiem.
Po dotarciu do celu zamieszkaliśmy w Koniakowie, nad którym góruje szczyt Ochodzita (894m npm). Oczywiście zdobyliśmy go i dzięki temu mogliśmy podziwiać przepiękną panoramę
Beskidów. Ponieważ widoczność była świetna, nawet gołym
okiem można było dostrzec ośnieżone szczyty Tatr.
W sąsiedniej Istebnej nie sposób było nie odwiedzić słynnej
Chaty Kawuloka, zbudowanej w 1863 roku, w której znajduje
się muzeum z wystawą zabytkowych sprzętów domowych oraz
instrumentów, wykonanych ręcznie przez samego Jana Kawuloka – propagatora kultury regionalnej i gawędziarza. Dowiedzieliśmy się tutaj, jak niegdyś wyglądał góralski dom, czym jest
kurna chata oraz wysłuchaliśmy unikatowych, pasterskich melodii.
Ciekawym pomysłem okazało się przejście Beskidzkiej
Ścieżki Planetarnej, która została stworzona z inicjatywy urodzonego w Jaworzynce poety i pisarza Jerzego Ruckiego. Ścieżka mającą 12 km zaczyna się od drewnianego XVIII-wiecznego
kościółka na Kubalonce, a kończy w Muzeum Regionalnym
w Jaworzynce. Po drodze mijaliśmy kolejne planety Układu Słonecznego, rozstawione proporcjonalnie do rzeczywistych odle-

Kolejną atrakcją była dla nas Jaworzynka, która znana jest
przede wszystkim z miejsca zwanego Trójstykiem, gdzie zbiegają się granice trzech państw: Polski, Słowacji oraz Czech.
Można tu zajadać przysmaki z owczego sera jedną nogą stojąc
w Czechach czy na Słowacji.
Cztery dni szybko minęły na poznawaniu pięknych okolic
Trójwsi Beskidzkiej, zabawie i ciekawych zajęciach sportowych. Uczniowie już planują kolejny wyjazd w przyszłym roku.
To chyba najwyższa ocena, jaką można wystawić organizatorom. Opiekunami wyjazdu edukacyjnego byli Aneta Pelc, Teresa Czyszczoń, Bartłomiej Pleśniak, Łukasz Kędzierski i Maciej
Nowak.
Teresa Czyszczoń

Bank z medalami rozbity
Worek medali przywiozła reprezentacja
naszych lekkoatletów z zawodów powiatowych w Lisięcicach. Przedstawiamy naszych medalistów:
GIMNAZJUM
Jacek Wyskiel -100m -1. miejsce - złoty
medal, oszczep -1. miejsce - złoty medal,
4x100m - 1. miejsce - złoty medal.
Kaja Sipel - rzut oszczepem 1. miejsce –
złoty medal, pchnięcie kulą 1. miejsce
złoty medal.

Zuzanna Wieczosek - skok w dal
1. miejsce - złoty medal, 100m 2. miejsce
– srebrny medal.
Jakub Misiurka - 100m 2. miejsce srebrny medal, 4x100m 1. miejsce - złoty
medal.
Emilia Czechowicz - 300m 1. miejsce złoty medal.
Dawid Mosiądz - 4x100m 1.miejsce złoty medal.
Wiktor Pawluś - 4x100m 1.miejsce złoty medal.

12

Aleksandra Żywina - rzut oszczepem
2. miejsce - srebrny medal, pchnięcie kulą 3. miejsce - brązowy medal.
Ewa Wichrzyńska -100m 3. miejsce brązowy medal.
Kamil Żywina - skok w dal 3. miejsce brązowy medal, 300m 3. miejsce - brązowy medal.
Filip Wołoszczuk - 1000m 3. miejsce brązowy medal.
Jacek Walaszek - 600m 4. miejsce,
Krystian Poleszczuk - 2000m 4. miejsce.
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Igor Bedryj - 100m 3. miejsce - brązowy
medal, 4x100m 2. miejsce - srebrny medal.
Sebastian Pawlisz - skok w dal 3. miejsce - brązowy medal, 4x100m 2. miejsce
- srebrny medal.

Tomasz Herbut - 4x100m 2. miejsce srebrny medal.
Mateusz Nowaczewski - 4x100m
2. miejsce –srebrny medal.
Paula Kuć - 100m 3.miejsce - brązowy
medal.

Do zawodów lekkoatletycznych
uczniów przygotowali Edward Czyszczoń
i Łukasz Kędzierski.
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja

Wojewódzkie sukcesy naszych lekkoatletów
Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół Gimnazjalnych
w L-A w Opolu już za nami. Dobrze spisała reprezentacja naszej
szkoły. W bardzo silnie obsadzonych finałach nasi sportowcy musieli się zmagać z lekkoatletycznymi potęgami z dużych miast, między
innymi z Opola, Kędzierzyna Koźla, Namysłowa, Nysy i Olesna.
Najwięcej powodów do radości miała Kaja Sipel, która zdobyła brązowy medal w pchnięciu kulą (srebro przegrała o 1 cm) i zajęła
4. miejsce w rzucie oszczepem. Piątym miejscem w województwie
może pochwalić się nasza męska sztafeta w składzie: Jacek Wyskiel,
Wiktor Pawluś, Dawid Mosiądz, Kuba Misiurka. W finale rzutu
oszczepem 6-te miejsce zajął Jacek Wyskiel. Jacek wystartował jeszcze w finale „setki” i zajął w nim 8-me miejsce. Ola Żywina zajęła
9. miejsce w rzucie oszczepem. W przyszłym tygodniu myślimy że
też będziemy mieli powody do zadowolenia, ponieważ nasza
16 - osobowa drużyna wybiera się na Finał Wojewódzki Szkół Wiejskich Gimnazjalnych LZS.
Opiekunem naszych zawodników jest Edward Czyszczoń.
Redakcja
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Turniej Tenisowy o Puchar Prezesa BTS
W niedzielę, 21. maja 2017., na naszym korcie odbył się
Pierwszy Turniej Tenisowy o Puchar Prezesa Branickiego Towarzystwa Sportowego. Turniej odbył się dzięki uprzejmości
oraz wsparciu logistycznym i finansowym ze strony Urzędu
Gminy w Branicach. W turnieju wzięło udział 9 zawodników,
większość, 6 osób, stanowili braniczanie, rodowici i napływowi,
zaprosiliśmy też 3 gości z powiatu. Mecze były zacięte, pełne
emocji, ale też, co ważne, radości z gry. Oto wyniki turnieju:

za uczestnictwo i nagroda specjalna dla najlepszej kobiety turnieju. Marek Żywina, dobry duch turnieju, medal za uczestnictwo i nagroda specjalna za sprawne łączenie roli zawodnika, logistyka i sędziego. Michał Łabus, mgr psychologii z naszego
szpitala, Prezes Branickiego Towarzystwa Sportowego, medal
za uczestnictwo i nagroda specjalna za oryginalne techniki ataku
przy siatce. Jakub Cyganowicz, lekarz z naszego szpitala, organizator turnieju, medal za uczestnictwo i nagroda w postaci satysfakcji ze zrealizowania celów turnieju, którymi były: popularyzacja kultury fizycznej, integracja branickich tenisistów oraz
rozbudowanie planów tenisowych i ogólnosportowych na następny sezon.

1 miejsce, złoty medal, puchar i nagrodę specjalną za cenne
uwagi tenisowe zdobył Paweł Jung. 2 miejsce, srebrny medal
i nagrodę specjalną dla najszybszego zawodnika zdobył Artur
Czechowicz. 3 miejsce, brązowy medal i nagrodę specjalną dla
najlepszego zawodnika z Branic zdobył Bartłomiej Pleśniak, nauczyciel z naszego Zespołu Szkół; kol. Bartek, dzięki znakomitej dyspozycji serwisowej był o krok od finału, przeważyło jednak doświadczenie turniejowe i cierpliwość w czasie długich
wymian kol. Pawła. 4 miejsce, medal za uczestnictwo i nagrodę
specjalną dla najmłodszego zawodnika zdobył Damian Podraza.
Pięcioro zawodników zakończyło turniej na fazie grupowej,
oto oni i ich zdobycze turniejowe: Andrzej Janicki, nestor branickiego tenisa, medal za uczestnictwo i nagroda specjalna dla
najstarszego uczestnika. Marta Kusińska, mgr farmacji z branickiej apteki, która dzielnie stawiła czoło 8 mężczyznom, medal

Dzięki tradycyjnej wysokiej kulturze tenisistów, turniej odbył
się w atmosferze sportowej przyjaźni i bez sporów. Dobre przygotowanie kondycyjne zawodników, dobry stan techniczny kortu i szczęście w zakresie pogody, zapewniły komfort gry i bezpieczeństwo, zawodnicy ukończyli turniej bez urazów czy kontuzji, i lekko, ale widocznie i apetycznie, opaleni majowym
słońcem.
Dziękuję zawodnikom za udział i zachęcam następnych do tenisowej aktywność. Do zobaczenia na korcie.
Jakub Cyganowicz

II Wiosenny Rajd Rowerowy „Tam, gdzie rosną stokrotki”
20 maja Branickie Towarzystwo Sportowe wspólnie ze szkołami we Włodzieninie i w Branicach zorganizowało kolejny rajd
rowerowy. Uczestniczyło w nim 30 osób. Czas spędzony aktywnie i przyjemnie. Uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami
oraz członkami BTS pokonali trasę rowerową: WŁODZIENINLEWICE – BRANICE – UVALNO - BYKOV (ścieżką przez
las) – UVALNO - BRANICE – WŁODZIENIN.

ogromnie dumni. Brawo!!!!
W drodze powrotnej miłym akcentem, integrującym wszystkich uczestników, było spotkanie przy grillu i słodkim poczęstunku.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas, pamiętajmy, że przejażdżki rowerem to nie tylko korzyści zdrowotne, ale
i duża przyjemność!!!! Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych!

Było trochę podjazdów, a prawdziwym wyzwaniem był podjazd do wieży widokowej w Uvalnie. Forma dopisała i trudność
została pokonana. Przyjazna, sympatyczna atmosfera dopełniała
całości.
Pogoda, choć straszyła wiatrem i deszczem, też nie zawiodła.
Pokonana trasa była bardzo malownicza - jednym słowem impreza udana. A z naszych wytrwałych uczniów jesteśmy prze-

Branickie Towarzystwo Sportowe zaprasza dzieci i dorosłych
na kolejne imprezy sportowe organizowane przez nasze stowarzyszenie.
Bożena Lewandowska
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Zakończenie cykli turniejów „Bawi nas piłka”
3.06 w Branicach odbył się ostatni w tym sezonie turniej z cyklu „Bawi nas piłka”. W turnieju wzięło udział 9 drużyn, wygrała
drużyna Orlikowców Kietrz przed Polonią Głubczyce i Cukrownikiem Baborów, nasze Młode orły Branickie zajęły miejsce tuż
za podium (4). Skład naszej drużyny: Tomasz Grządziel, Oskar
Wierzbicki, Oskar
Sipel,
Bartosz
Herbut, Szymon
Reszowski, Mateusz Hawron, Marcin
Semmler,
Marcel Nowak,
Mateusz Hawron,
Aleksander Pączko, Olivier Łacek, Marcel Semmler. Trenerem
branickiej drużyny jest Łukasz Kędzierski. Jednak mimo, że
oczywiście każdy gra, żeby wygrać, że liczą się bramki – te zdobyte i stracone, to najważniejsze jest serce do sportu, co było widać we wczorajszym turnieju ważne. Zabawa była przednia
i po szybkim „przetrawieniu” osiągniętej pozycji, wszyscy za-

wodnicy korzystali z super pogody i kipieli pozytywną energią.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom wszystkich drużyn biorących udział w turniejach! Dziękujemy bardzo powiatowemu koordynatorowi z ramienia OZPN Arturowi Komarnickiemu za organizację turnieju w całym sezonie!
Redakcja

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych
do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

lp

Oznaczenie i KW

1

35/30

Pow.
(ha/
m2)

149/24

223/2

Cena w złotych

uwagi

(S) teren
zabudowany/
zainwestowany.

Pomieszczenie gospodarcze
użytkowane jako garaż.

28,80 zł + VAT Czynsz miesięczny płatny do
wg obowiązują- 15 dnia każdego miesiąca. Nacej stawki
jem na okres 3 lat na rzecz poprzedniego najemcy.

11,83 m2 Branice

(S) teren
zabudowany/
zainwestowany.

Teren z przeznaczeniem na
usytuowanie garażu blaszanego.

17,75 zł + VAT Czynsz miesięczny płatny do
wg obowiązują- 15 dnia każdego miesiąca.
cej stawki
Dzierżawa gruntu na okres 3 lat
na rzecz poprzedniego dzierżawcy.

0,1629 ha Posucice

(S) teren rolniczej Grunt rolny RIVa, dojazd droga
29,32 zł
Czynsz roczny. Dzierżawa na
przestrzeni proo nawierzchni asfaltowej,
podlega zwol- okres 3 lat.
dukcyjnej.
kształt korzystny.
nieniu z podatku
VAT

OP1G/0002
8107/9
3

opis

18,00 m2 Wysoka

KW nr
OP1G/0002479
9/8
2

Przeznaczenie
w planie (P) /
studium (S)

położenie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 24.07.2017 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 03.07.2017 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia,
pod numerem tel. 774868250 wew. 17 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

Pow.
i położenie

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

42

0,1054 ha
+ budynek
34 m2

(S) teren zazabudowany/
zainwestowany

KW nr
OP1G/00028302/
6

Wiechowice

Termin
przetargu

opis

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

Działka nieużytkowana, zaro13.07.2017 9 332,60 zł + 1 000.00 zł
śnięta, zabudowana budynkiem
VAT według
gospodarczym o pow. 34 m2. zu- godz.10:00 obowiązującej wpłata do
żytym w 85% . Dojazd drogą
10.07.2017r
stawki
o nawierzchni asfaltowej, kształt
mało korzystny.
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uwagi
Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości
60 miesięcy
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W maju 2017r.

ZAPROSZENIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej zaprasza do wspólnego udziału w realizacji projektu „(Od) Nowa Wieś Głubczycka – integracja grup i stowarzyszeń powiatów: prudnickiego i głubczyckiego
oraz reprezentacji partnerów z Francji”.
Szanowni Państwo,
nasza jednostka z sukcesem uczestniczyła w otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego
Programu Odnowy Wsi. W ramach międzynarodowej imprezy, która odbędzie
2 lipca 2017 r. o godz. 14.00 na terenie kompleksu sportowego Nowej Wsi
Głubczyckiej odbędzie się impreza z konkursami i nagrodami dla stowarzyszeń
odnowy wsi oraz kół gospodyń wiejskich z terenu powiatów: głubczyckiego
o prudnickiego.
Planujemy organizację dwóch rodzajów konkursów:
I – konkurs wiejski, którego celem jest wyłonienie reprezentacji wsi powiatów: prudnickiego i głubczyckiego, które poradzą sobie świetnie z następującymi zadaniami: dojenie kóz (ocena: ilość/czas), plecenie wianków (ocena: wykorzystanie wszystkich przygotowanych produktów, trudność i estetyka), lepienie pierogów (ocena: ilość/czas), rzut beretem sołtysa na odległość (ocena:
odległość), układanie wieży z klocków drewna (ocena: czas/stabilność), bicie
piany (ocena: czas i sztywność piany ubitej z kurzych jajek), przelewanie
w próżne (ocena: czas i ilość doniesionej do mety wody), rozwiązanie krzyżówki dotyczącej Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim (ocena:
czas/poprawność).
II – konkurs kulinarny, czyli prezentacja przez zgłoszone sołectwa potraw
związanych z kulturą obszaru (jedna grupa może zaprezentować od jednej do
pięciu potraw, które wezmą udział w rywalizacji). Zapraszamy stowarzyszenia,
koła gospodyń wiejskich, grupy odnowy wsi. Zapewniamy miejsce do prezentacji oraz nagrody dla każdego wystawcy. Wybrana przez komisję konkursową z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego potrawa otrzyma tytuł „Potrawa Programu Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim”.
2 lipca 2017 r. odbędzie się również premiera gry terenowej "(Od) Nowa Wieś
- 20 pytań na 20 lat" oraz „Przepiśnika z Płaskowyżu”, który zostanie wręczony uczestniczącym w konkursach organizacjom i grupom. Razem z nami bawić
się będzie delegacja z Francji.
Sołtys Nowej Wsi Głubczyckiej
Adam Buchaniec
Projekt dofinansowany ze środków samorządu województwa opolskiego.

Urodzili się
1. Raszka Igor - Wódka.
2. Zamojska Malwina - DzbańceOsiedle.
3. Szczyrbowska Kamila - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Rafał Gajewski (WłodzieninKolonia) - Magdalena Nowak.
2. Sławomir Ostrowski (Branice)
- Lin Qiong.
3. Marzena Wróblewska (Posucice)
- Paweł Żakowski (Posucice).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Targosz Hildegarda - lat, 90 Gródczany.
2. Tymel Elżbieta - lat 88, Branice.
3. Wyszkowski Jan - lat 77, Michałkowice.
4. Kamiński Józef - lat 84, Boboluszki.
5. Poremba Elżbieta - lat 60, DzbańceOsiedle.
6. Wacławik Maria - lat 70, Boboluszki.
7. Rosowski Jan - lat 70, Dzbańce.
8. Adamiec Jerzy - lat 75, DzbańceOsiedle.
9. Pawlik Marcin - lat 34, Niekazanice.
10. Pluta Zofia - lat 55, DPS Dzbańce.

Cześć Ich pamięci !
Statystyka demograficzna
W naszej gminie
jest 6526 mieszkańców,
w tym 3335 kobiet.
W maju 2016 r.
było nas 6664 osoby.
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