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To była niedziela z pasją. Tak można powiedzieć o niedzielnym wydarzeniu, które miało
miejsce w Domu Ludowym w Mnichowicach 19 lutego br.

Niedziela z pasją
Rada sołecka sołectwa Mnichowice
zaprosiła na II Turniej Sołectw w Tenisie
Stołowym. O puchar Wójta Gminy Bralin ubiegali się   zawodnicy z dziewięciu
sołectw. Zawody rozgrywano w czterech
kategoriach: młodzież, kobiety, mężczyźni
oraz debel. Zgodnie z regulaminem każde
z 12 sołectw mogło zgłosić pięcioosobową
drużynę składającą się z 5 zawodników.
Aby wziąć udział w turnieju, nie trzeba
było mieć pełnego składu drużyny.
Najliczniejszą okazała się być kategoria mężczyzn, stąd wyłonienie zwycięzców
nie było łatwe i musiało potrwać w czasie.
Rozgrywki toczyły się jednocześnie na
czterech stanowiskach. Zawodnicy grali
systemem „każdy z każdym”, w kategorii mężczyźni najpierw uczestnicy zostali
podzieleni na dwie grupy, po czym zwycięzcy rozegrali półfinał i finał. Mecze
były doprawdy pasjonujące i oglądający
z przyjemnością podziwiali talent, umiejętności i rywalizację, często bardzo wyrównaną, a przewaga zwycięzcy czasem
była „o włos”. Kibice, którzy pojawili się
w Mnichowicach,   mogli przyglądać się
grze osób, które kochają tę dyscyplinę
sportu, tenis jest ich pasją i sposobem na

organizację czasu wolnego. Każde zajęcie,
które wykonywane jest z pasją, jest godne
uwagi i warto mu poświęcić czas. Dobrze
się stało, że rada sołecka z Mnichowic podjęła inicjatywę organizacji cyklicznego turnieju tenisa stołowego. W tym roku odbyła
się jego druga edycja, uczestników było
jeszcze więcej niż w pierwszej i z pewnością będzie on kontynuowany w latach następnych. Tak mówią organizatorzy i tego
życzył wójt gminy Roman Wojtysiak, który turniej objął swoim patronatem.
Pora wreszcie poinformować o zwycięzcach II Turnieju Sołectw w Tenisie
Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin.
Najszybciej poznaliśmy zwycięzców w kategorii kobiet. I tak pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Gogół z Mnichowic, druga była Patrycja Młot z Nosali, a trzecia
– Iwona Iwan z Goli. W kategorii młodzież
podium wyglądało następująco:  1 m. – Kamil Młot, Nosale, 2 m. – Jakub Brąś, Chojęcin-Parcele, 3 m. – Jakub Szlag, Mnichowice. Wśród mężczyzn wygrał Karol Młot
z Nosali, drugi był Andrzej Gogol z Mnichowic, a trzeci – Jarosław Młot z Nosali.
I na koniec jeszcze kategoria debel. Złote
medale powędrowały do duetu Andrzej

Część uczestników turnieju. Podczas zakończenia i wręczenia pucharów.
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Gogol – Karol Mąka, srebro wywalczyli:
Jakub Brąś – Jakub Szlag, a brąz: Sebastian Wiśny – Paweł Składnikiewicz.
Myślę, jednak, że można bez przeszkód
powiedzieć, że zwycięzcami są wszyscy
uczestnicy turnieju. Są zwycięzcami, bo
pewnie pokonali pokusę niedzielnego leniuchowania przed telewizorem, może popołudniowej drzemki, albo zwykłego nicnierobienia.
Sportowe wydarzenie w Mnichowicach
odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Sołtys Małgorzata Klofta we współpracy z grupą zaangażowanych mieszkańców przez całą niedzielę czuwali nad tym,
by goście i zawodnicy czuli się tu dobrze,
troszczyli o serwis kawowy i ciepły poczęstunek.
Turniej trwał do wieczora i zakończył
się wręczeniem dyplomów, pucharów i medali przez wójta gminy Romana Wojtysiaka.
Marzena Kuropka
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Z życia urzędu

Trwają prace weryfikacyjne nad wnioskiem złożonym przez Gminę Bralin w ubiegłym roku na budowę Domu Ludowego w Nosalach

Starania o budowę domu ludowego
O tym, że od pomysłu do realizacji długa droga, wiemy doskonale. Kiedy jednak
w grę wchodzą dodatkowo starania o pozyskanie środków wewnętrznych, droga
ta wydłuża się jeszcze bardziej, procedury
trwają, wymagają wiele pracy, czasu i cierpliwości, a efekt nie jest znany i nie zależy
tylko od nas. Kto miał do czynienia z pozyskiwaniem środków, wie o tym dobrze.
W październiku 2016 roku Gmina Bralin
złożyła do LGD Wrota Wielkopolski wniosek
pn. „Budowa Domu Ludowego w Nosalach
jako centrum kulturalno-rekreacyjne”, ale
przygotowania dokumentacji rozpoczęły
się dużo wcześniej. 22 listopada ubiegłego
roku Rada Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski dokonała oceny złożonych w naborze wniosków. Projekt Gminy Bralin został
uznany za zgodny z ogłoszeniem i znalazł
się na drugim miejscu listy rankingowej do
dofinansowania. Po zakończeniu procedur
przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
wnioski przyjęte przez Radę do dofinansowania zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tam odbywa się kolejna wnikliwa
weryfikacja. W chwili obecnej trwa korespondencja pomiędzy urzędami, oczywista
procedura w tego typu konkursach o środki
zewnętrzne, mająca na celu korekty wniosku i przygotowanie do podpisania umowy

Tak wg projektu wyglądać będzie Dom Ludowy w Nosalach

o dofinansowanie. Czynności te trwają od
kilku tygodni do kilku miesięcy. Kiedy wniosek przejdzie weryfikację, a umowa zostanie podpisana, dopiero wtedy będzie można
przejść do kolejnych czynności – ogłoszenie
przetargu na wykonawcę inwestycji.
Jeżeli weryfikacja przebiegnie po myśli,
inwestycja w Nosalach zostanie dofinansowana w wysokości 206 838,00 zł. O taką kwotę gmina mogła się ubiegać w tym naborze.  
Budowa Domu Ludowego w Nosalach ma
zaspokoić potrzeby mieszkańców sołectwa w

Powstanie program rewitalizacji
Gmina Bralin otrzymała informację
o pozytywnej weryfikacji wniosku i otrzymaniu dotacji na opracowanie Gminnego
programu rewitalizacji dla gminy Bralin.
W październiku ubiegłego roku Gmina
Bralin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w ramach konkursu dotacji na opracowanie
lub aktualizację programów rewitalizacji
dla gmin województwa wielkopolskiego. To
wymagany w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020 dokument, który jest
niezbędny do ubiegania się o wsparcie z UE
na projekty bezpośrednio i pośrednio związane z rewitalizacją.
Czym jest rewitalizacja? To kompleksowy
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe, integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, prowadzone w sposób zaplanowany i zintegrowany przez programy rewitalizacji. Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych
(np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski
poziom edukacji, niski poziom uczestnictwa
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w życiu publicznym i kulturalnym) połączoną
z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej (np. niski stopień przedsiębiorczości
lub słaba ich kondycja), środowiskowej (zanieczyszczenia, odpady, zły stan środowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej (niewystarczająca
infrastruktura techniczna i społeczna, komunikacyjna) lub technicznej (niski stan techniczny budynków w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska).
Gminny program rewitalizacji dla
gminy Bralin opracowany zostanie przez
ekspertów zewnętrznych przy szerokim
udziale społeczności lokalnej. Zaplanowane
zostały badania ankietowe, wywiady grupowe, szkolenia  i konsultacje. Celem takiego
programu jest wzrost estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności gminy oraz wywołanie
pozytywnej trwałej zmiany na zdegradowanym i niewykorzystującym swego potencjału obszarze gminy. W tym celu zostanie
przeprowadzona diagnoza takich obszarów.
Wartość projektu to kwota 32 300,00 zł,
z czego dofinansowanie w wysokości 90%
stanowić będzie 29 070,00 zł.
Marzena Kuropka

www.bralin.pl

zakresie powstania miejsca spotkań, miejsca
do spędzania czasu wolnego, rekreacji, integracji społecznej czy rozwijania zainteresowań. W nowo powstałym budynku znajdzie
się sala główna na 50 osób, pomieszczenia
gospodarcze i węzeł higieniczno-sanitarny.
Obiekt wyposażony zostanie w sprzęt pozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkańców
w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Marzena Kuropka

Wykonawca
robót już jest
Jak tylko zima odpuści i warunki atmosferyczne będą sprzyjające będzie można przystąpić do remontów nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W styczniu 2017
roku Gmina Bralin wyłoniła wykonawcę
cząstkowych remontów dróg asfaltowych
na terenie gminy.
Wykonawcą tych robót w 2017 roku
będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna, które wybrane
zostało w drodze zapytania ofertowego. Na
realizację tego zadania w budżecie przeznaczona została kwota 44 tys. zł. Remonty dróg
asfaltowych będą wykonywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb, gdyż wykonawca robót jest związany umową do końca bieżącego
roku. Zamawiający wskazał w zamówieniu
dwa sposoby remontu: łatanie nawierzchni
masą mineralno-bitumiczną na gorąco i naprawę dróg grysem i emulsją asfaltową.
Wraz z ustąpieniem zimy naszym oczom
ukażą się skutki działania warunków atmosferycznych na drogi asfaltowe. A wtedy
do remontów przystąpi KPDM, by jazda po
drogach była znów bezpieczna.
mak
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Z nowym rokiem zmiany
w wycince drzew i krzewów
Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody,
która została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym z dnia 30 grudnia 2016 roku
pod pozycją 2249, zniosła obowiązek uzyskiwania zezwoleń przez osoby fizyczne na
usuwanie drzew lub krzewów z własnych
posesji. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce jest teraz możliwa bez zgody
wójta pod warunkiem, że nie będzie wiązała
się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości
należąca do osoby fizycznej i określony cel
usunięcia) należy spełnić łącznie.
Należy jednak pamiętać, iż rolnicy są osobami fizycznymi, ale ich działalność rolnicza
jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza. Konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo lub krzew jest usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo, czy usunięcie drzewa związane jest z budową domu, czy
stodoły. W pierwszym przypadku nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia, a w drugim rolnik nie korzysta już ze zwolnienia
z obowiązku uzyskiwania zezwolenia.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy
o ochronie przyrody, można usuwać bez zezwolenia drzewa i krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Jednak na pojedyncze
drzewa rosnące na łące, polu lub innym
gruncie wykorzystywanym pod działalność
rolniczą konieczne będzie pozyskanie zezwolenia. Chyba, że będzie możliwość zastosowania przepisów dotyczących obwodu
pnia, o czym mowa poniżej.  
Nowela podwyższa m.in. obwody drzew,
co do których nie trzeba będzie starać się
o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń są
zwolnione drzewa, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm
w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej i platanu
klonolistnego. W przypadkach pozostałych
gatunków drzew – 50 cm.
Nowe przepisy wskazują, iż to rada
gminy określi w drodze uchwały wysokość
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł dla

3
drzew oraz 200 zł dla krzewów. Opłata za
wycinkę drzew obliczana będzie jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby centymetrów
obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. W odniesieniu do krzewów
należy pomnożyć liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
Ponadto od nowego roku nie jest konieczne uzgodnienie decyzji w sprawie
zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie
drogowym drogi publicznej z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Należy jednak pamiętać, iż usunięcie może
być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo
jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.:
• jest pomnikiem przyrody,
• jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego
krajobrazu,
• jest objęte ochroną konserwatora zabytków,
• w zasięgu prac związanych z usuwaniem
występują chronione gatunki zwierząt,
roślin albo grzybów.
W takich przypadkach obowiązują
dodatkowe ograniczenia i uregulowania
prawne.
Małgorzata Krzak

Niebieski, zielony, żółty i brązowy
Ministerstwo Środowiska wprowadza
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Obowiązkowo odpady, w miejscu
ich wytworzenia, dzielone będą na cztery
frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Wymienione powyżej frakcje odpadów
trafią do pojemnika lub worka koloru: niebieskiego - papier, zielonego - szkło, żółtego
– metale i tworzywa sztuczne oraz brązowego - odpady ulegające biodegradacji.
Nowe zapisy prawa, czyli Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wchodzą w życie od 1 lipca 2017 roku.
Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy mają pięć lat. Oznacza
to, że będą musiały to zrobić maksymalnie
do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska wprowadziło również
okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów
z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to,
że wprowadzenie nowych zasad segregacji
odpadów w poszczególnych gminach będzie
odbywało się w terminach uzależnionych
od czasu zakończenia tych umów, lecz nie
dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. W naszej
gminie zmiany odczujemy zatem dwa lata po
wprowadzeniu nowych przepisów. Do końca czerwca 2019 r. odpady będą zbierane na
dotychczasowych zasadach, bo do tego czasu
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ważna jest umowa z firmą odbierającą odpady od mieszkańców. Nowa umowa musi być
już zawarta według nowych zasad.
Rozbicie obecnie funkcjonującego systemu selektywnej zbiórki odpadów na minimum cztery grupy, w tym zbiórka odpadów
ulegających biodegradacji, wiąże się z zakupem nowych pojemników lub worków oraz
ich dodatkowym odbiorem. Takie zmiany
w systemie będą skutkować dodatkowymi
kosztami. Wymienić tu można nie tylko wydatki na zakup pojemników i/lub worków
czy też dodatkowy transport odpadów, ale
także koszty akcji informujących mieszkańców o zmianach. Nie mamy jeszcze szczegółowych szacunków dotyczących kosztów
wdrożenia zmian. Pewne jest za to, że jeśli za wywóz odpadów trzeba będzie płacić
więcej, to koszty spadną na gospodarstwa
domowe. Trzeba pamiętać o tym, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu
muszą być pokrywane z opłat uiszczanych
przez mieszkańców. Zacznijmy więc już od
dziś segregować odpady jeszcze dokładniej.
Tak, aby odpadów komunalnych zmieszanych, czyli pozostałości po segregacji, było
jak najmniej. Ograniczymy w ten sposób
wydatki na ich zagospodarowanie, aby z pozyskanych oszczędności pokryć w kolejnych
latach chociaż część dodatkowych kosztów.
Oczywiście nadal trzeba pamiętać o wydzieleniu odpadów niebezpiecznych, do
których zaliczają się zużyte baterie i aku-
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mulatory, przeterminowane leki, zużyte
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach
i aptekach, a także w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-u. Podczas tzw. wystawek zbierane
są również odpady wielkogabarytowe, np.
stare meble i zużyte opony, a posegregowane odpady remontowe i budowlane, z prac
wykonywanych we własnym zakresie, można oddać do PSZOK-u. Przypomina się również, iż zgodnie z obowiązującymi aktami
prawa miejscowego, odpady zielone (trawa,
liście, chwasty, gałęzie) nie mogą trafiać do
pojemników na odpady zmieszane. Należy
je wykorzystywać we własnym zakresie i na
własne potrzeby poprzez kompostowanie,
bądź przekazać do PSZOK-u.
Dopiero wówczas odpady wytwarzane
przez mieszkańców naszej gminy zbierane
są w sposób selektywny, zgodnie z oświadczeniem zawartym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uprawnia do uiszczania
niższej stawki opłaty za odpady.
Nadrzędnym celem wprowadzania
wszelkich zmian jest ograniczanie składowania odpadów, w którym to procesie tracone są surowce zawarte w odpadach.
Małgorzata Krzak
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Ośrodek zdrowia zmienił lokalizację
Od 30 stycznia 2017 roku Przychodnia
„Medica” w Bralinie zmieniła swoją siedzibę. Przychodnia zlokalizowana jest w nowo
wybudowanym budynku przy ul. Wrocław-

skiej 35. W związku ze zmianą lokalizacji
zmianie uległy częściowo godziny przyjęć
lekarskich oraz godziny pracy gabinetu zabiegowego.

We wtorki i czwartki do południa przyjmował będzie tylko jeden lekarz. W poniedziałki, środy i piątki przyjęcia bez zmian.
W dni powszednie gabinet zabiegowy czynny
jest od godz. 8.00 do 18.00. W soboty i niedziele dyżury zabiegowe pozostają niezmienione.
W sprawie szczegółowych informacji na
temat pracy Przychodni Lekarskiej „Medica” w nowej lokalizacji   można kontaktować się telefonicznie - numer telefonu do
przychodni pozostaje bez zmian - 62 78 292
14. Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.medica.kepno.net

Kolejny eternit
zutylizowany
Nowy ośrodek zdrowia przy ul. Wrocławskiej 35

Szersza możliwość otrzymania
pomocy żywnościowej
Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Od 1 stycznia 2017 roku
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zwiększyło do 200 % kryterium
dochodowe uprawniające do otrzymania
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Dla
osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo
domowe kwota ta wynosi 1 268 zł (dotychczas było 951 zł), zaś dla osoby w rodzinie
jest to kwota 1 028 zł (dotychczas 771 zł).
Oświadczenia, na podstawie których
można będzie uzyskać pomoc żywnościową,

należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bralinie.
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do
tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie
do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie
w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane bezpłatnie
osobom najbardziej potrzebującym.
mak

Od kilku lat, cyklicznie usuwane są wyroby zawierające azbest z terenu powiatu
kępińskiego, w tym również z obszary naszej gminy.
W 2016 roku za pośrednictwem Urzędu
Gminy Bralin przekazano do Starostwa Powiatowego w Kępnie 13 nowych wniosków,
w tym dwa na demontaż, odbiór, transport
i utylizację, a pozostałe tylko na odbiór,
transport i utylizację odpadów zawierających azbest. W trakcie realizacji projektu,
jedna osoba zrezygnowała z wykonania
zadania u firmy. Pozostałe 12 podań zrealizowano w 2016 roku. Łącznie w 2016 roku
z terenu naszej gminy usunięto kolejne
20 910 kg odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe.
Powyższe prace mogły zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Kępińskiego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Małgorzata Krzak

Wiosenna zbiórka gabarytów
Informujemy, iż przed nami kolejna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
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nicznego oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Nie będą odbierane duże
opony z samochodów ciężarowych, ciągników, kombajnów itp. Tzw. wystawka nie
obejmuje również odpadów budowlanych,
gruzu i gleby oraz odpadów zielonych, czyli
gałęzi, trawy czy liści.
Sprzątamy zatem nasze piwnice i strychy z popsutych oraz nieużytecznych
pralek, lodówek, odkurzaczy, czajników
elektrycznych, dywanów, wykładzin podłogowych, foteli, tapczanów, szaf, krzeseł,
stołów, telewizorów, monitorów, klawiatur,
wiertarek, kosiarek, pił, całych okien, świe-

www.bralin.pl

tlówek, drukarek, telefonów, żarówek energooszczędnych, materacy itp..
Wspomniane powyżej odpady wystawiamy do godziny 7.00 w dniach:
- 28 marca 2017 roku (wtorek) - Bralin,
- 29 marca 2017 roku (środa) – pozostałe
miejscowości.
Wystawmy w tych dniach niepotrzebne „gabaryty”, zamiast podrzucać je później do lasu czy „dołów” śródpolnych,
tworząc tzw. dzikie wysypiska śmieci.
Niestety, nadal są one widoczne w naszym otoczeniu.
Małgorzata Krzak
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Spotkanie noworoczne dla dzieci
15 stycznia 2017 roku w sali Domu Ludowego w Chojęcinie-Parcelach odbyło się
spotkanie noworoczno-świąteczne dla dzieci z czterech sołectw: Chojęcina, Chojęcina-Parceli, Działoszy i Nosali.
We wspólnych zabawach przy muzyce,
które poprowadziły animatorki, uczestniczyło 120 dzieci i ich rodzice czy dziadkowie. W świątecznym klimacie i świątecznej

dekoracji trwała kilkugodzinna zabawa najmłodszych mieszkańców tych miejscowości,
o co zadbali sołtysi i rady sołeckie. Aurę
świąteczną stworzyła wizyta Mikołaja,
który przyniósł dla dzieci słodkie upominki. Nie obyło się bez zdjęć z jegomościem
w czerwonym ubraniu i białą brodą. Taka
fotografia będzie nieocenioną pamiątką po
latach dla wtedy już dorosłych osób. Zatro-

U Mikołaja na kolanach. To jest to!

skanie organizatorów o to, by to spotkanie
przebiegło jak najlepiej, a wszystkie dzieci
mogły zostać obdarowane paczkami, zostało wynagrodzone uśmiechniętymi twarzami najmłodszych.
Świąteczne spotkanie w Chojęcinie-Parcelach miało miejsce już po raz drugi.
mak

Na wspólnej zabawie przy muzyce

Pokazali się z jak
najlepszej strony
W niedzielę, 22 stycznia br. w Łęce Opatowskiej odbyła się szósta edycja Turnieju
Tenisa Stołowego Sołtysów Powiatu Kępińskiego. Swój udział zgłosili również sołtysi
z gminy Bralin. Jak się okazało, z niemałym sukcesem. Najlepszym sołtysem tenisistą został Artur Jędrzejak z Czermina,
a drugie miejsce zajął Piotr Jajczyk z Taboru Małego. Andrzej Gogol, w kategorii rady
sołeckie zajął miejsce 3.
W zawodach wzięli również udział zarówno sołtysi jak i członkowie rad sołeckich.
Głównym animatorem tego wydarzenia był
sołtys Łęki  Opatowskiej Dariusz Gąszczak.
Okazałe puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach ufundował starosta kępiński Witold Jankowski, a poczęstunek dla wszystkich uczestników turnieju
zabezpieczył wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis. Głównym sędzią zawodów był  
radny gminy Mieczysław Skotnik. Sekretariat prowadziły Małgorzata Wrzalska, prezes koła sołtysów Gminy Bralin i Małgorzata Klofta sołtys wsi Mnichowice. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe

Życie Gminy Bralin

Artur Jędrzejak (w środku) i Piotr Jajczyk (z prawej)

dyplomy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach za pierwsze trzy miejsca otrzymali
puchary od starosty kępińskiego.
mak
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Bezpłatny
kurs
komputerowy
- zapraszamy
W marcu br. rozpoczną się dwa bezpłatne kursy komputerowe „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!”. To
projekt, który w ubiegłym roku odbył się
już w Mnichowicach. Kolejnymi miejscowościami w gminie Bralin, w których przeprowadzone zostaną kursy, będą Mielęcin
i Tabor Wielki.
Od 24 marca do 9 kwietnia w Taborze Wielkim i Mielęcinie przez trzy kolejne weekendy zainteresowani mieszkańcy
tych lub pobliskich miejscowości będą mieli
możliwość skorzystania i zdobycia bądź poszerzenia swoich umiejętności w dziedzinie
obsługi komputera i Internetu.
Zajęcia odbywać się będą wg następującego grafiku:
Piątek – godz. 16.00 – 21.00
Sobota – godz. 9.00 – 16.00
Niedziela – 9.00 – 14.00
Zachęcamy do skorzystania z oferty.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się pod
nr tel. 62 78 11 211.
Marzena Kuropka
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Parafia pw. św. Anny w Bralinie

W zdrowym ciele zdrowy duch
W zdrowym ciele zdrowy duch - tymi
słowami możemy opisać wyjazd młodzieżowej wspólnoty i ministrantów parafii pw.

Selfie z grupą

św. Anny w Bralinie, która wyjechała w tegoroczne ferie na wspólne zimowisko. Młodzież nocowała i przeżywała czas rekolekcji
w Wilkanowie, natomiast w ciągu dnia spędzała czas na stokach Czarnej Góry.
30 młodych adeptów sztuki narciarskiej naszej wspólnoty parafialnej wyjechało, by w dniach od 30 stycznia do 2 lutego razem we wspólnocie młodych spędzić

pierwsze dni zimowych ferii. Wyjechaliśmy
po porannej mszy świętej w Bralinie. Po
przyjeździe do Wilkanowa rozlokowaliśmy się do poszczególnych pokoi,
a potem wybraliśmy się na dwugodzinny spacer, by popodziwiać
górskie okolice spowite zimową
aurą i zrobić małą zaprawę przed
wyjazdem na stoki narciarskie
Czarnej Góry. Pierwszy dzień zakończył się spotkaniem rekolekcyjnym ukazującym miłość Boga
jako Ojca, a spotkanie zamknęła
wspólna modlitwa.
    Wielu twierdzi, że w ferie trzeba długo spać i leniuchować ile tylko
się da. Nic z tych rzeczy, uczestnicy zimowiska, zdopingowani wyjazdem na narty, wstali już o 7.00
rano, by po rannej toalecie wziąć
udział w zajęciach sportowych
mających rozgrzać mięśnie i stawy.
Po ćwiczeniach była wspólna modlitwa, śniadanie i w końcu długo
wyczekiwany wyjazd na narciarską
przygodę. Na stoku młodzież była
podzielona na grupy, w których pod
okiem instruktorów w zależności
od poziomu zaawansowania doskonalili swoją jazdę, a byli i tacy,
którzy pierwszy raz poznali smak
jazdy na nartach i mogli nauczyć
się podstaw jazdy. Młodzi narciarze na stoku każdego dnia spędzili
około 5 godzin, jednocześnie ucząc
się wzajemnej troski o siebie, a przy
tym dobrze się bawili, zjeżdżając po przygotowanych trasach Czarnej Góry.
Narciarskie przygody to również rekolekcje, w czasie których młodzież pogłębiała
przyjaźń z Bogiem, a także między sobą nawzajem. Młodzież uczestniczyła w naukach
rekolekcyjnych, sakramencie spowiedzi, przygotowanych scenach, a także w Eucharystii.
Podzieleni na mniejsze grupy uczyli się współ-

pracować i dbać o potrzeby nie tylko własne,
ale też tych, których mieli obok siebie. Oto kilka świadectw młodych z tego pięknego czasu:
Szymon: Wyjazd na narty to nie tylko
relaks, ale też piękny czas rekolekcji, w których zrozumiałem, że we wspólnocie nie
chodzi o branie, ale o dawanie. Dawanie
komuś szczęścia, poczucia, że nie jest sam.
Tomek: Wyjazd na narty był bardzo
udany moim zdaniem, super sprawa. Extra
towarzystwo, z którym można pojechać na
koniec świata. Ogólnie super razem spędzony czas podczas wyjazdu.
ks. Przemysław Kapała

UWAGA
W najbliższych dniach Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zmieni swoją siedzibę. Z dotychczasowego budynku usytuowanego
w podwórzu Urzędu Gminy Bralin
przeniesiony zostanie do budynku po
ośrodku zdrowia przy ulicy 3 Maja.
Zmianie ulegną również numery telefoniczne do GOPS-u. O szczegółach
będziemy informować na stronie internetowej www.bralin.pl .

Podziękowanie
Rada Rodziców Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie serdecznie
dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego balu karnawałowego za udaną
zabawę. Darczyńcom: Restauracji Złoty
Kłos, Gościńcowi Pod Lasem, Motelowi
Za Miedzą i Kwiaciarni Zuzia dziękujemy za udzielone wsparcie, a zespołowi
Wena za świetną oprawę muzyczną.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
Humory i pomysły dopisywały młodzieży i opiekunom
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Z życia placówek oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w Koperniku?
Dzień Babci i Dziadka
„Babci i dziadka, przyznać to trzeba,
każdemu dziecku w życiu potrzeba. Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci jest szanowana…” W mroźnych
dniach stycznia zapłonęło wiele gorących
serc, by okazać wdzięczność tym, których
kochają, i którym zawdzięczają niezapomniane chwile. W tym czasie wnuczęta
z klas drugich i czwartych z radością uhonorowały wszystkie Babcie i Dziadków.
Drugoklasiści wraz z wychowawcami
p. Iloną Wojtysiak, p. Katarzyną Albert
i p. Natalią Malec oraz czwartoklasiści
z wychowawcami p. Marzeną Turowską
i p. Michałem Góreckim zaprosili do szkoły
wspaniałych gości. Każda uroczystość była
wyjątkowa, jednak wszystkie miały wspólny mianownik. Uczniowie wyrazili swą
miłość i szacunek dla najstarszych, prezentując piękne wiersze i piosenki. Podkreślali
w nich, jak ważną rolę pełnią babcie i dziadkowie. Zaznaczyli, że są oni zawsze obecni
w życiu swoich wnucząt i nie szczędzą starań, by wspierać najmłodszych. Płynące
z serca życzenia wywołały radość i wzruszenie u widzów. Dzieci wręczały też własnoręcznie wykonane upominki. Później
nadszedł czas na dzielenie się wrażeniami
i obcowanie z wnukami podczas poczęstunku, który przygotowali rodzice.
Wszystkie spotkania przebiegały w niezwykłej atmosferze i na pewno pozostaną
w pamięci najstarszych i najmłodszych.  
W najbliższym czasie Dzień i Babci i Dziad-

Dzieci z klasy IId w programie dla babci i dziadka

ka świętować będą wnuczęta z kl. IIa wraz
z wychowawcą p. Agnieszką Zmyśloną.
„Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba,
babcia, mama, wnuczka… inaczej się nie da.
Dziś Wam dziękujemy nasi przyjaciele Tobie
Babciu, Dziadku pomyślności wiele…”.
Zabawa karnawałowa
26 stycznia 2017  r. odbyła się tradycyjna „Choinka” - zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców.  Oprawą
muzyczną imprezy po raz kolejny zajęli się
przedstawiciele agencji artystycznej z Gliwic. Przybyłych na parkiet oczarowała piękna sala balowa, w którą przeobraziła się sala
gimnastyczna. Najpierw do tańca zaproszono najmłodszych uczniów. Tworzyli oni
piękny barwny korowód, pełen baśniowych
postaci i oryginalnych kostiumów. Dzieci
bawiły się znakomicie, o czym świadczyły rozradowane twarze i wielki entuzjazm.

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Wieści z gimnazjum
Orkiestra znów zagrała
Od lat społeczność gimnazjum tworzy
oddzielny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie kępińskim. Nie
inaczej było w tym roku. 15 stycznia po raz
drugi do współpracy włączyło się bralińskie Stowarzyszenie ARTwarium, pomoc

okazali również: Katarzyna Walas, Iwona Bartoszek, Natalia Fiołka, Aleksandra
Bracka, Daria Długowska, Aleksandra Gogół, Marian Kłosek, Piotr Jański, Mirosław
Płuska, cukiernia państwa Jarczaków oraz
20 wolontariuszy. W 25. Finale akcji zebrano około 8150 zł.

Podczas koncertu WOŚP

Do Armenii i Gruzji
17 stycznia gościem Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego była Patrycja
Karwan-Makosch z Kępna. Podczas kolejnego spotkania w cyklu „Moje podróże”
młodzież „udała się” wraz z nią do Kaukazu Południowego. Pani Patrycja opowiedziała o swoich wrażeniach z pobytu
w Armenii i Gruzji. Oba kraje zachwyciły
ją różnorodnością klimatu, krajobrazami,
zbiorami muzealnymi, zabytkami i niezwykłą serdecznością ludzi.

Życie Gminy Bralin
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Później muzyka porwała starszych uczniów.
I  tej grupie nie brakowało zapału do tańca.
Dodatkową atrakcją były gry zorganizowane
przez prowadzących, które wzbudziły wiele
emocji. Niespodzianką dla zwycięzców były
nagrody. W czasie słodkich przerw wszyscy
uczniowie mogli zaczerpnąć nieco oddechu,
częstując się pysznościami przygotowanymi przez rodziców. Oprócz szalonej zabawy,
gier i słodkości w pamięci uczniów pozostanie także fotobudka. Każde dziecko mogło
uwiecznić siebie na fotografii, wykorzystując
różne gadżety odmieniające wygląd. Zdjęcia
i młodszym, i starszym sprawiły wiele radości. Dziękujemy p. Adrianowi Musielakowi,
który umożliwił uczniom uchwycenie niezapomnianych chwil.
Tegoroczna zabawa karnawałowa była
bardzo udana. Dyrekcja i grono pedagogiczne kierują serdeczne podziękowania do
Rady Rodziców. Dzięki ich kreatywności
zabawa przebiegała w świetnej atmosferze i niecodziennej scenerii. Na szczególne
uznanie zasługuje wystrój sali gimnastycznej, o który zadbał zarząd Rady Rodziców:
p. Aleksandra Kubacka, p. Małgorzata
Krzak, p. Alina Puchała, p. Damian Kozica wraz z p. Elżbietą Leśniarek. Wszyscy
włożyli wiele pracy, by uczynić ten dzień
wyjątkowym. Nie sposób nie wspomnieć
tu darczyńców, od których, dzięki dużej
aktywności Przewodniczącej p. Aleksandry
Kubackiej, pozyskano materiały do dekoracji.   Zaangażowanie i hojność sprawiły,
że sala balowa była wspaniała. Wszystkie
niespodzianki uczyniły to spotkanie karnawałowe niezwykłym. Na pewno pozostanie
ono na długo w pamięci uczestników.
Jolanta Cudniewicz

Nietypowe lekcje organizowane przez
Małgorzatę Domagałę, opiekunkę Koła,
z pewnością mobilizują uczniów do nauki
geografii, historii, języków obcych, pomagają
w odkrywaniu w sobie pasji, dają motywację.
Młodzież już zastanawia się, kto będzie gościem 18. spotkania z cyklu „Moje podróże”.
Reforma oświaty
Trwają prace nad wcieleniem w życie założeń reformy oświatowej, którą wprowadził
rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od września
2017 r. w naszej gminie funkcjonować będą
dwie ośmioklasowe podstawówki: w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej, zaś oddziały klas
II i III gimnazjalnych włączone zostaną do
ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.
Granice obwodów placówek oświatowych zostały opracowane w ścisłej współpracy z ich dyrektorami. Odbyły się także
konsultacje władz samorządowych z Radami Rodziców poszczególnych szkół i przedszkoli. Z projektem sieci szkół zapoznali się
również nauczyciele i  radni.
/jack/
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia
przedszkola
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
Twórcą Kubusia Puchatka jest Alan
Aleksander Milne. Pisarz urodził się
18 stycznia 1882 r. w Londynie, stąd też
na jego cześć, dzień 18 stycznia jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka. Postać sympatycznego Kubusia
pojawiała się początkowo w opowiadaniach
pisanych przez pisarza dla syna Krzysia. Z czasem miś o małym rozumku stał
się   ulubieńcem milionów dzieci na całym
świecie. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Kubusia Puchatka poproszono dzieci, aby
przyniosły do przedszkola akcesoria związane z jubilatem (książki, gazetki, gry, pluszaki), które wykorzystano do zabaw i zajęć
w ciągu całego dnia. Przedszkolaki słuchały
bajek o Puchatku, tańczyły i ćwiczyły z Puchatkiem. Z zainteresowaniem rozwiązywały zagadki przygotowane przez misia.
Na koniec dzieci wypiły smakowity kubusiowy napój, który   pokrzepił wszystkich
i zachęcił do wykonania portretu bohatera
dnia.   
Spotkanie z teatrem
Przedszkole we współpracy z Radą
Rodziców   umożliwia dzieciom kontakt ze

Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Echa szkolne
Dzień Kubusia Puchatka
18 stycznia obchodziliśmy Dzień Kubusia
Puchatka. Nie jest to jednak przypadkowa
data. To właśnie 18 stycznia minęła kolejna
rocznica urodzin twórcy uwielbianego przez
dzieci i dorosłych sympatycznego Kubusia
Puchatka – Alana Aleksandra Milne’a. By
uczcić to święto niektórzy uczniowie naszej
szkoły przynieśli ze sobą maskotki i inne
puchatkowe gadżety. Dzień ten był też doskonałą okazją do przypomnienia przygód

Klaun bawił dzieci podczas balu karnawałowego
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sztuką teatralną. 11 stycznia 2017r. zawitał do przedszkola ,,Kwiaty Polskie” Teatr
Takt z Wrocławia. Artyści przygotowali dla
dzieci sztukę pt.: ,,Dzidziuś”. Bohaterowie
przedstawienia – aktorzy oraz lalki i kukiełki, wprowadzili dzieci w świat ważnych
życiowych mądrości i wartości. Możliwość
obejrzenia sztuki z udziałem lalek i kukiełek  to nowe i bardzo ciekawe doświadczenie dla naszych przedszkolaków. Koszt występu aktorów pokryła Rada Rodziców.

niami dla miłych gości. Święto Dziadków
to wyjątkowy czas dla „kwiatuszków”, poprzedzony solidnymi przygotowaniami, albowiem Dziadkowie to bardzo ważne osoby
w życiu każdej wnuczki i każdego wnuka.
Co roku,  seniorzy odwiedzając  wnuczęta,
stają się adresatami ich wspaniałych życzeń, a także widzami popisów aktorskich
dzieci. W tym roku Dziadkowie wysłuchali
koncertu kolęd i pastorałek – utworów prezentowanych na III Gminnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek w Nowej Wsi Książęcej.
Bo z Babcią, bo z Dziadkiem jest we- Ponadto poszczególne grupy przygotowały
soło…
humorystyczny montaż słowno-muzyczny
Trzy dni trwały obchody Dnia Babci i bawiły dostojnych gości wierszem, tańcem
i Dziadka w Przedszkolu „Kwiaty Polskie”. oraz piosenką. Każdego dnia, przybyłych
gości witała dyrektor przedszkola Teresa Michalska.
Imprezę zaszczycił swoją
obecnością wójt gminy Roman Wojtysiak, który 25
stycznia złożył wszystkim
Babciom i Dziadkom najlepsze życzenia. Po występach
dzieci, dziadkowie mogli
osłodzić sobie chwile spędzone z wnukami degustacją pysznych ciast przygotowanych przez rodziców. Do
sprawnego zorganizowania
Grupa Stokrotki i Maczki
Dnia Babci i Dziadka przyUroczystości odbyły się w świetlicy „Tęcza”. czynili się rodzice, którzy przygotowali
Od 25 do 27 stycznia br. w miejscu tym roz- słodki poczęstunek i obsługiwali zaproszobrzmiewały wesołe piosenki, skoczne tańce   nych gości.
i wiersze wypełnione najlepszymi życzeMałgorzata Bednara

Kubusia Puchatka i jego przyjaciół czytanych przez uczniów i nauczyciela bibliotekarza.
Wiwat! Niech żyją babcia i dziadek
Babcia i Dziadek to dla wnuków prawdziwy skarb, który ubogaca dzieciństwo szczęściem i miłością. W podzięce za ich wielkie
serce 26 stycznia br. odbyło się uroczyste
spotkanie, które stało się tradycją w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Dyrektor Elżbieta Kuropka oraz zastępca wójta gminy
Robert Kieruzal powitali ciepłymi słowami
szanownych gości i złożyli im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swoich wnuków prezentujących wiersze,
piosenki, tańce, grę na instrumentach
oraz scenki. Młodzi artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za trud włożony w ich
wychowanie. Finałowym popisem
wszystkich wnucząt było gromkie
„Sto lat” przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Goście ze
wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali
za występ. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Dzieci

www.bralin.pl

i Dziadkowie nie szczędzili sobie upominków, słodkości, ciepłych słów i uścisków. Pomimo chłodu za oknem spotkanie przebiegało w ciepłej i serdecznej atmosferze.
Zabawa karnawałowa
Tradycyjnie w karnawale nie może zabraknąć muzyki, tańca i zabawy, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. 27 stycznia taki bal odbył się w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Tego dnia już
od rana w sali gimnastycznej pojawiały się
dzieci przebrane za bohaterów znanych baśni
i filmów. Trudno zliczyć i wymienić wszystkich. Rozpoznać niektórych było niezwykle
trudno. Całość imprezy zorganizowali rodzice, którzy przygotowali poczęstunek i paczki
ze słodyczami dla dzieci, a do prowadzenia
balu zaprosili animatorów z Akademii Twórczej Zabawy „A Kuku”. Najmłodsi uczestniczyli w zabawach z chustą animacyjną, tunelem oraz różnobarwnym konfetti. Kiedy czas
zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości wszystkim uczestnikom
imprezy. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za
zaangażowanie w przygotowanie pięknych
balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy
już za rok.
Ewelina Patyk

Życie Gminy Bralin

Z kart historii

Ze starego
albumu…
Niniejszy tekst jest kontynuacją i uzupełnieniem materiału z poprzedniego odcinka cyklu „Ze starego albumu…” („ŻGB”
nr 6 z 2016 r.). Zamieszczone w nawiasie
cyfry to obecne numery posesji w Mnichowicach.
- Niemcy przyjechali z frontu zachodniego – wspomina Maria Puchała (ur. 1934).
Było może około 15.30, na pewno przed
16.00. Akurat wracałam od mieszkającej na
końcu wsi Heleny Domagalskiej (nr 18, dziś
stoi tu dom pp. Heisingów – przyp. JK). Byłam odebrać od niej gręple, czesaki do wełny, które od nas pożyczyła. Wtedy widziałam, jak koło kościoła zajechał samochód
i wyskakiwali z niego niemieccy żołnierze.
Gdy zrobiło się ciemno, to z wieży kościelnej nam dachówki z maszynówki postrzelali. Za jakiś czas z góry przyszedł Niemiec i mówi do ojca, żeby psa zamknął, bo
szczeka i przeszkadza w nasłuchu. Jak zaczęła się palić stodoła u Marcinka, sąsiada,
to za chwilę moja mama i te lokatorki, co
u nas mieszkały, wyszły na podwórze i biadoliły na głos, że się pali, że strzelają. Hałas
zrobiły. Żołnierz przyszedł jeszcze raz, żeby
tata „Weiber” (kobiety, baby – przyp. JK)
uspokoił. A „Weiber” nie chciały się uspokoić, no to przyszedł znowu i granat rzucił
pod okno od kuchni, koło studni. Wyrwało
dużą dziurę w ziemi. W całym domu szyby
wyleciały, a „szprytry” (odłamki – przyp.
JK) podziurawiły sufit w kuchni. Strasznie
śmierdziało. Potem siedzieliśmy w piwnicy.
Rosjanie przyszli do Mnichowic od strony Nosali już o dziewiątej wieczorem. To
była armia Koniewa, oni szli od Wielunia
przez Nosale na Namysłów i dalej na Wrocław. W Bralinie był już inny dowódca.
Pamiętam tego żołnierza, Rosjanina,
który miał wyrwane pół twarzy. Dwóch
Niemców leżało na stercie gruzu przy drodze do Nosali, jeden koło Nitzków (nr 14).
A ten, co wyskoczył od Troski (nr 41), to
jeszcze jajko trzymał. To też był Niemiec.
U Binioska (nr 49), to znaczy tam, gdzie
Sokołowski teraz jest, ciało zabitego Rosjanina było oparte o płot. Drugi leżał na
nieistniejącym dziś stawie. Teraz na wprost
niego mieszka Alfons Puchała (nr 35), ale

kiedyś tego domu nie było. Brat
czy ojciec powiedzieli, że jeden
żołnierz niemiecki nawet butów
nie zdążył założyć i boso uciekał
po śniegu.
Zanim nadszedł front, może
dzień wcześniej, z ukrycia wyszli partyzanci, którzy ukrywali
się w naszej stodole przez kilka
lat. Było ich pięciu. Mieliśmy
siedmiu lokatorów, a żaden nie
wiedział, że oni są na górze. Ja
im jeść nosiłam. To był Konrad
Kalis, Stefan Kulak, Władysław
Lenort, Teodor Malinowski i jego Te dzieci z Mnichowic doświadczyły okrucieństwa wojny. Dziś
brat, ale nie pamiętam imienia.
żyje dwoje z nich. Na fotografii z około 1937 r. z dużym prawOjciec mówił: „Lepiej, żeby dopodobieństwem stoją od lewej: Franciszka, Maria i Teresa
oni już poszli do domu”, bo Ro- Wójcik, Alfons Seifert oraz Apolonia i Agnieszka Mosch, siesjanie się bardzo interesowali dzą: Otylia Mosch (mieszka w Paderborn w Niemczech), Alojzy
tym, że tylu mężczyzn nie jest Seifert (mieszka we Wrocławiu) i Teresa Puchała.
na wojnie. Może na trzeci dzień
po przejściu frontu przyjechali komendanci Kuropka (ur. 1935) razem z matką i braćwojenni – polski i rosyjski. Przywieźli tabli- mi: Henrykiem i Joachimem był u mieszkacę z napisem „Sołectwo” i ojcu to wręczyli. jącego nieopodal wujka Bernarda Storcha
Nie było „ale”, musiał ten urząd wziąć. Ro- (dziś ul. Wrocławska 78). Być może to, co
sjanin był w mundurze, a Polak w cywilu powiedział mi niedawno, jest dopełnieniem
i miał czerwone buty. To pamiętam do dziś. historii opowiedzianej i przez Marię PuRobert Gogol z Mnichowic (ur. 1939) chałę, i przez Roberta Gogola. – Byliśmy
dodaje: - Wiem, że jeden żołnierz poszedł na u Storchów z matką. Ludzie się tak „kupikwaterę do Józefa Gabriela (nr 39). Jak Ru- li” przed frontem, bo nie wiedzieli, co robić.
ski weszli, to wyskoczył przez okno i na boso Nagle wuja zauważył, że za oknem ktoś
uciekał po śniegu.
patrzy do środka. Widocznie bał się wejść.
Dwóch zabitych Niemców widziałem Wuja Storch wyszedł do niego i po chwili
na zamarzniętym stawie (M. Puchała wy- wprowadził do środka. To był niemiecki
mienia jednego, Rosjanina – przy. JK). Byli żołnierz. Na boso. Mówił, że spał w Mnichoboso, bo buty im zabrali. Ruski opierali się wicach, że strzelali za nim, ale go nie trafili.
o metalowe ogrodzenie i pluli na nich.
Potem grzał się przy piecu. Wody mu nalali
Jednego Rosjanina „operowali” u nas do miski i moczył nogi. Nie wiem, ale chyw domu (nr 36). Piłą odcinali mu nogę, taką ba nie został na noc. Pewnie dali mu jakieś
zwyczajną piłą, bez znieczulenia. Strasznie buty i poszedł dalej.
krzyczał. Jak umarł, to ciało przerzucili
Z niedzieli na poniedziałek, siedzieliprzez płot do sąsiada – Menzla i tam leżał śmy już w piwnicy u Matschayów (obecnie
w dole na wapno. Kiedy czy gdzie go później restauracja „Złoty Kłos”). Jak żeśmy tam
zabrali i pochowali – nie wiem.
szli, to kulki latały. Wpadały na dach domu
Z nastaniem nowej władzy z parobków Kublików (ul. Wrocławska 74) i syczały
porobili milicjantów, niektórzy nawet nie w śniegu. Baliśmy się, ale ktoś powiedział,
potrafili pisać i czytać. Jeden z nich chciał, że one są już niegroźne.
aby mojego ojca, którego Rosjanie zabili
Powyższą tematykę kontynuować będę
w domu na naszych oczach, dać do tego sa- w kolejnym numerze cyklu „Ze starego
mego grobu, co poległych żołnierzy. Tak się albumu..”. Chętnie wysłucham Państwa
nie stało, bo matka wyprosiła u rosyjskiego wspomnień dotyczących minionych czasów.
oficera, żeby pochowali go osobno, razem
z pierwszą żoną. Grabarzem był Kozica.
Sprostowanie
Wieczorem 20 stycznia 1945 r. w BraW poprzednim odcinku cyklu „Ze starelinie niespełna 10-letni wówczas Edmund go albumu…” błędnie zapisałem nazwisko

Ogłoszenie

Szanowni Czytelnicy,
jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, listy, pocztówki wojenne czy dokumenty żołnierskie
z okresu I wojny światowej, prosimy o ich udostępnienie. Materiały te zostaną wykorzystane w planowanej publikacji o poległych, zmarłych i zaginionych w latach 19141918 dawnych mieszkańcach Ziemi Bralińskiej (w tym z miejscowości Turkowy).
Jeżeli ktoś z Państwa rodziny poległ w I wojnie światowej, również prosimy o kontakt
(tel. 608 737 766 lub 62 78 11 211).
Redakcja „Życia Gminy Bralin”
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panieńskie matki Sylwestra Bystrzyńskiego. Dopiero niedawno dotarłem do stosownych dokumentów. Przed ślubem Apolonia
(1883-1965) nosiła nazwisko Dembczyńska. Jako ciekawostkę dodam, że jej mąż
Ignacy Bystrzyński (rocznik 1874), mistrz
krawiecki, brał czynny udział w powstaniu
wielkopolskim przy oswobodzeniu Żnina
w latach 1918-1919. Oboje zawarli związek
małżeński 28 maja 1900 roku w Rogowie
Żnińskim.  
Jacek Kuropka
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Biblioteka Publiczna w Bralinie

Książki są jak towarzystwo,
które sobie człowiek dobiera
Kiedy kończy się rok, spoglądamy na
minione 365 dni z perspektywy. Robimy
różne podsumowania, analizy i sprawozdania. Raz czynimy to z powodu ciążących na
nas obowiązkach sprawozdawczych, a raz  
dla potrzeb własnych czy oceny sytuacji.
Od kilku już lat dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewa Jędrysiak prowadzi
analizę najczęstszych wypożyczeń i najaktywniejszych, najwierniejszych czytelników
w ramach konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku”. O tym, że „czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaka sobie ludzkość
wymyśliła”, jak powiedziała kiedyś Wisława Szymborska, wiedzą doskonale osoby,
które lubią książki i słowo pisane. Ich nie
trzeba namawiać do odwiedzania biblioteki. Robią to często i chętnie.
I właśnie wraz z początkiem nowego
roku Biblioteka Publiczna w Bralinie ogłasza grupę najaktywniejszych czytelników
i wręcza tytuł „Czytelnika Roku”. Podsumowanie konkursu ma charakter sympatycznego spotkania w gronie wyróżnionych

i jest okazją do wręczenia dyplomów i nagród.
1 i 2 lutego 2017 roku w dwóch grupach:
dorośli oraz dzieci i młodzież spotkali się
najaktywniejsi czytelnicy bralińskiej biblioteki. 1 lutego dyrektor biblioteki Ewa Jędrysiak ogłosiła zwycięzców konkursu spośród
młodych czytelników. Tego też dnia poznaliśmy „Czytelnika Roku 2016” – a została
nim Marta Labryszewska. Marta w nagrodę
otrzymała dużego pluszowego misia i dyplom. Wszyscy zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali
książkami. Z kolei 2 lutego swoje spotkanie
w bibliotece mieli dorośli czytelnicy. Szczegółowe wyniki konkursu przedstawiają się
następująco. W kategorii I – przedszkole najwięcej wypożyczeń mieli: Marta Labryszewska, Zosia i Ola Droszcz, Julia Pabin, Szymon Bieda, Maria Dembna, Zosia Ścioch,  
Jan Rybczyński, w kategorii II – szkoła podstawowa, kl. I – III: Jakub Misiak, Izabela
Kania, Zosia Dembna, a kategorii III – szkoła podstawowa kl. IV – VI: Daria Schudy,

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

O planach
wycieczkowych
i nie tylko
Zarząd Oddziału Rejonowego rozpoczął
kolejny już 25. rok swojej działalności. Przez
te wszystkie lata liczba członków ciągle rosła, bo oprócz kół z terenu gminy Bralin do
oddziału wstąpiły też koła terenowe PZERiI z gminy Baranów i Rychtal. W ostatnim
czasie, niestety, obserwuje się spadek liczby
członków. Oddział skupia w swych szeregach 10 kół z gminy Bralin, wśród których
najliczniejsze jest koło w Bralinie, liczące
188 członków. Najmniejsze są koła w Goli
i Czerminie, bo mają mniej niż 10 członków.
Tylko koła w Bralinie, Chojęcinie i Mielęcinie notują tendencję wzrostową. W szeregach wszystkich bralińskich kół jest razem
468 członków. W gminie Rychtal działają
dwa koła, które skupiają w swych szeregach
147 osób, a w gminie Baranów są 4 koła,
które razem liczą 284 członków wg stanu
na dzień 1 grudnia 2016 roku. Liczba osób,
które zostają wypisane z powodu zgonu lub
na własną prośbę ze względu na stan zdrowia, jest ciągle wyższa od liczby nowo przyjętych. Może ciekawe propozycje wyjazdów
i innych form działalności poszczególnych
zarządów kół terenowych zachęcą nowych
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Z kolędami w DPS w Marszałkach

emerytów do wstąpienia w szeregi naszego
związku.
Styczeń to bardzo intensywny czas
pracy nad przygotowaniem harmonogramu wycieczek i wyjazdów na wczasy. Zarząd oddziału przychylił się do postulatów
swoich członków, aby wydłużyć czas trwania turnusów wypoczynkowych nad morzem. W tym roku trwają one od 9-11 dni.
W związku z tym zwiększyła się również
odpłatność za wyjazdy, ale w dalszym ciągu
można dokonywać wpłat na raty. Cała należność za turnus musi być wpłacona zgodnie z regulaminem na miesiąc przed wyjazdem. Na wczasy nad morzem są jeszcze
wolne miejsca do Ustronia Morskiego od
8-18 czerwca i do Łazów od 8-17 czerwca.
Wolne miejsca są też na wyjazd w Bieszczady od 1-7 września i do Łazów od 27 sierpnia do 5 września.
Są też propozycje wycieczek jednodniowych do miejsc znanych i mniej znanych.
Dokąd więc możemy pojechać? Wybór oczy-
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Czytelnicy tym razem na kawce w bibliotece

Martyna Wiśniewska i Dominika Kochan.
Wśród gimnazjalistów najaktywniejszymi
czytelnikami byli: Joanna Siemańska i Kamil Biegański, w a kategorii szkoła ponadgimnazjalna: Sara Kruszelnicka, Agata Zimoch, Marcelina Małecka. Grono wiernych
czytelników to również osoby dorosłe, wśród
których znaleźli się: Patrycja Gudra, Elżbieta Misiak, Urszula Górecka, Wioleta Laryś,
Teresa Nawrocka, Danuta Gudra,   Helena
Marczyk, Maria Florczak, Maria Bieda, Elżbieta Pisuła, Katarzyna Labryszewska, Krystyna Słobodzian, Urszula Humelt, Beata
Dirbach, Anna Liebner, Anna Chwalińska,  
Maria Chwalińska, Maria Węgrzynowicz,
Lech Herbich, Teresa Słobodzian, Krzysztof
Slipiko, Wioletta Świerszczyńska, Ewelina
Nowak, Anna Urbańska.
Marzena Kuropka

wiście należy do naszych członków i przyjaciół związku. Oto
propozycje: pielgrzymki do Częstochowy są planowane w kwietniu i we wrześniu; na wyjazd do
ciepłych źródeł w Uniejowie zapraszamy w kwietniu, październiku i w listopadzie. Ponadto są
planowane wyjazdy do Zamku
w Mosznej  i na Górę św. Anny w
maju; w lipcu chcemy pojechać aż
na trzy wycieczki, a mianowicie
do Opola, Lichenia i Jaskini Niedźwiedziej w
Kletnie, zaś w sierpniu zapraszamy na jeden
dzień do Gospodarstwa Agroturystycznego
w Chróścinie. A szczegóły wszystkich wyjazdów znajdują się na tablicy ogłoszeń przed
biurem zarządu lub u przewodniczących kół
terenowych.
Zespół „Ale Babki” również rozpoczął
ten rok bardzo pracowicie. Ma przecież
w swoim repertuarze przepiękne polskie
kolędy i pastorałki. Pod koniec grudnia
kolędował z wielkim powodzeniem w Rychtalu, a w styczniu odwiedził DPS w Rzetni
i Marszałkach, gdzie wystąpił z koncertami
kolęd i pastorałek dla pensjonariuszy, którzy byli bardzo szczęśliwi, że mogli wysłuchać, ale też wspólnie zaśpiewać nie tylko
kolędy. W niektórych kołach terenowych
odbyły się spotkania z okazji Dnia Babci
i Dziadka połączone z balami karnawałowymi, bo seniorzy lubią się bawić, śpiewać
i biesiadować.
Łucja Wieloch
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Sportowe programy i projekty
W minionym roku Gmina Bralin przystąpiła do programu Ministerstwa Sportu
i Turystyki „Sport wszystkich dzieci” i realizowała projekt „Junior sport” we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym
„Wielkopolska”. Od marca do grudnia 2016
roku w Szkole Podstawowej w Bralinie
(1 grupa) i w Zespole Szkół w Nowej Wsi
Książęcej (1 grupa) prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI. Były to zajęcia z gier zespołowych: siatkówki, piłki ręcznej, nożnej
i koszykówki. Gmina Bralin współfinansowała projekt w kwocie 2500 zł na każdą
grupę.
Z początkiem 2017 roku Gmina Bralin
przystąpiła do nowych programów i projektów sportowych przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży, a realizowanych przez placówki oświatowe w formie zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.
Od stycznia do grudnia 2017 roku we
wszystkich trzech szkołach na terenie gminy Bralin realizowany jest program „Szkolny Klub Sportowy”. To kolejny program
współfinansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, a realizowany we współpracy Gminy Bralin i Szkolnego Związku
Sportowego „Wielkopolska”. Ideą projektu
jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 min w rupach
15-20 osobowych. To zajęcia skierowane do
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć
oraz sprawność fizyczną, które mają na
celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych
pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Młodzież z gimnazjum podczas zajęć sportowych

W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej powstała 1 grupa 20-osobowa, w Szkole Podstawowej w Bralinie 2 grupy 15-osobowe
i w gimnazjum -  2 grupy po 17 osób. W ramach projektu poza systematycznymi zajęciami zakupiony zostanie sprzęt sportowy,
a dzieci i nauczyciel prowadzący zajęcia
otrzymają koszulki. Istotnym założeniem
jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje
oraz możliwość uprawiania odpowiednich
sportów w zależności od pór roku. Dodajmy
jeszcze, iż uczniowie nie ponoszą żadnych
kosztów uczestnictwa w zajęciach.
Od marca rusza projekt pn. „Umiem
pływać”. Ministerstwo Sportu i Turystyki
od kilku lat realizuje program powszechnej nauki pływania, a Gmina Bralin kilku-

krotnie już do niego przystępowała. Także w tym roku naukę pływania podejmie
45-osobowa grupa trzecioklasistów ze szkół
w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej. Trwają
ostatnie ustalenia organizacyjne, formowanie grup, uzgodnienie transportu na zajęcia
i opiekunów w czasie przejazdu i na basenie. Nauka pływania będzie odbywać się
w grupach 15-osobowych pod kierunkiem
wykwalifikowanych instruktorów. Dzieci mają zaplanowane 20 godzin w wodzie.
Gmina Bralin zabezpieczyła w budżecie na
realizację tego projektu środki finansowe
w wysokości 6750 zł.
Koordynatorem prowadzonych projektów sportowych ze strony gminy jest Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.
Sławomir Bąk
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Z życia gminy

Kolędowanie
w sanktuarium Na Pólku
8 stycznia, po popołudniowej mszy świętej w sanktuarium Na Pólku
laureaci V Festiwalu Kolęd i Pastorałek zaprezentowali swoje wokalne i muzyczne talenty. Zimowa, mroźna aura mogła obecnym w sanktuarium przypominać atmosferę stajenki w Betlejem. Jednak piękne
śpiewanie i głębokie treści płynące z wykonywanych przez laureatów
konkursu kolęd, pastorałek i świątecznych utworów zrekompensowały
zimowe warunki atmosferyczne.
Koncert laureatów otwarł dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie Adam Pruban, a następnie w imieniu współorganizatorów głos zabrali: Stanisław Baliński przewodniczący Rady Powiatu
Kępińskiego, wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz proboszcz parafii Bralin Roman Krzyżaniak. Galę festiwalu poprowadziła koordynator konkursu, nauczyciel muzyki Iwona Maciejewska, wprowadzając
w atmosferę wykonywanych przez młodych artystów utworów.

Zespół wokalny z SP Bralin zajął II miejsce w kategorii chóry, klasa I-III

Urodzinowe spotkania
18 stycznia 2017 roku pani Agnieszka Tyc, mieszkanka
Nowej Wsi Książęcej obchodziła 96. urodziny. Z tej okazji
jubilatka i jej rodzina spotkali się z wójtem gminy Romanem
Wojtysiakiem oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Marzeną Urbańską. Odwiedziny z życzeniami urodzinowymi u pani Agnieszki odbywają się cyklicznie od sześciu lat.

Z pani Agnieszką Tyc

Także już po raz trzeci wójt gminy spotkał się z panią
Heleną Janelt z Bralina. 26 stycznia br. jubilatka świętowała 93. urodziny. Obu paniom życzymy samych dobrych dni
spędzonych w gronie bliskich osób.

Zespół z SP Bralin w kategorii klas IV-VI zajął III miejsce

Zanim jednak mogła się odbyć gala laureatów festiwalu jeszcze w grudniu poprzedniego roku przeprowadzone zostały eliminacje i wyłoniono zwycięzców. Eliminacje odbyły się 15 grudnia 2016 r.
w świetlicy „Tęcza” w Bralinie. Do konkursu przystąpili uczniowie
z 16 szkół podstawowych z powiatu kępińskiego, m.in. uczniowie ZS
w Łęce Mroczeńskiej, SP w Grębaninie, SP w Drożkach, ZS w Perzowie, SP w Buczku Wielkim, ZS w Nowej Wsi Książęcej, ZS w Laskach,
SP w Opatowie, ZS w Łęce Opatowskiej, ZS w Trzcinicy, SP w Rychtalu, ZS w Donaborawie, SP w Hanulinie, SP w Krążkowach, ZS w Trębaczowie i SP w Bralinie. Wykonawców oceniało jury w składzie: ks.
Jacek Paczkowski – doktor muzykologii Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przewodniczący komisji muzyki i śpiewu kościelnego, Wiesława Opacka – instruktor z Wieruszowskiego Domu Kultury
i Michał Zaczyk – redaktor naczelny radia SUD. Po przesłuchaniach
konkursowych jury wyłoniło zwycięzców, jednak kolejność miejsc dla
uczestników pozostała niespodzianką do 6 stycznia br. Dopiero podczas
uroczystego koncertu galowego w sanktuarium Na Pólku ogłoszone zostały pełne wyniki i wręczono nagrody, statuetki i dyplomy.
Wydarzenie muzyczne, jakim jest koncert laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek w sanktuarium Na Pólku, stało się już tradycją. Takie
koncerty pozwalają nam wydłużyć bożonarodzeniowy czas i tę niepowtarzalną atmosferę świąteczną. Kto wybrał się na koncert, myślę że nie żałował. Piękne wykonania młodych artystów i głębokie treści, jakie niosły
ze sobą wyśpiewane utwory, pozwalały przerwać zimowy chłód.
mak
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U pani Heleny Janelt

***
6 stycznia 2017 roku zmarła najstarsza mieszkanka gminy Bralin i jednocześnie powiatu kępińskiego, pani Gertruda Famula z Goli. 9 stycznia br. została pochowana na cmentarzu w Turkowach. W ostatnim pożegnaniu najstarszej
mieszkanki uczestniczył wójt gminy Bralin oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Zmarła w 2017 roku skończyłaby
106 lat. W chwili obecnej miano najstarszej mieszkanki gminy Bralin należy do pani Pelagii Żymełki z Bralina, która w
lutym tego roku skończyła 103 lata. Pani Pelagia jest także
najstarszą mieszkanką powiatu kępińskiego.
mak
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