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Tradycyjnie w piątek po Bożym Ciele odbyła się kolejna, 7. edycja Bralińskiego Crossu
Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Bralin. Pogoda, mimo obaw organizatorów, dopisała, nie zawiedli również zawodnicy i kibice

Wystartowali po raz
siódmy
Organizatorem crossu rowerowego
im. Jana Lissowskiego od siedmiu lat jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej. Choć organizacja wyścigu przez ten
czas ulegała różnym modyfikacjom, choć
początkowo przeprowadzano go w innym
miejscu i zmieniano regulamin, to cel nadrzędny wciąż jest taki sam – włączenie do
rywalizacji jak największej ilości dzieci
i młodzieży. Zaproszenie na cross przyjęli nie tylko młodzi mieszkańcy gminy
Bralin, ale również Kowalówki, Mirkowa,
Pieczysk, Wieruszowa, Mianowic, Kępna,
Krążkowych, Lipki i Trzcinicy.
Pętla trasy wyścigu, biegnąca wokół
kościoła Na Pólku, liczyła 800 metrów.
Najmłodsze dzieci, do 7. roku życia, miały jednak do pokonania 200 m, a najstarsi
(chłopcy z gimnazjum) – 5,6 km. W tym
roku najbardziej obawiano się pogody, bo

ta od jakiegoś czasu płata figle. Na szczęście deszcz przyszedł dopiero kilkanaście
minut po dekoracji zawodników.
Jak co roku mile oczekiwanym gościem był syn patrona wyścigu, Tomasz
Lissowski z Warszawy, historyk, dziennikarz i publicysta szachowy.
Wspomnieć należy, że wydarzenie sportowe dofinansowane zostało przez Gminę
Bralin w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Fundatorem
pakietu startowego dla uczestników był
T. Lissowski, a owoców – Józef i Elżbieta
Przebierałowie.
Za pomoc w organizacji wyścigu członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej składają serdeczne podziękowania ks. proboszczowi Romanowi Krzyżaniakowi i Urzędowi Gminy Bralin.
Jacek Kuropka
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Ochotnicza Straż Pożarna w Taborze Wielkim zabiega o zakup lekkiego samochodu pożarniczego.

Strażacy starają się o auto
Druhowie z jednostki OSP Tabor Wielki od jesieni ubiegłego roku mają już swoją
remizę, teraz starają się o samochód pożarniczy, którym mogliby jeździć do akcji.
Obecnie straż nie posiada żadnego auta,
a druhowie na zdarzenia jeżdżą swoimi
prywatnymi samochodami.
Zarząd OSP Tabor Wielki złożył wniosek do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zakupu lekkiego
auta pożarniczego. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wniesienie wkładu
własnego w wysokości 90 tys. zł, co stanowi
45% wartości. Jednostka OSP Tabor Wielki
zadeklarowała środki w kwocie 20 tys. i złożyła wniosek do wójta z prośbą o wsparcie
w wysokości 70 tys. zł.
2 czerwca br. na wniosek wójta gminy
Bralin zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bralin, by radni ustosunkowali się do wniosku strażaków. Podczas
sesji naczelnik OSP Tabor Wielki Mateusz
Jasiak prosił radnych o wsparcie zakupu,

Remiza w Taborze Wielkim czeka na auto

przedstawiając obecną sytuację jednostki.
Zwrócił uwagę na obszar działania straży
z Taboru Wielkiego oraz na zaangażowanie i aktywność strażaków ochotników.
Pozyskany samochód będzie służył do wyjazdów na akcje gaśnicze, do wypadków
drogowych, do usuwania skutków zdarzeń
po przejściu anomalii pogodowych, do wyjazdów na szkolenia, ćwiczenia czy zawody.
W sesji uczestniczył również komendant
gminny OSP Roman Dębski, który bardzo

pochlebnie wyrażał się o miejscowej jednostce OSP i ich zaangażowaniu. Podkreślił,
że Tabor Wielki to jedna z nielicznych jednostek w powiecie bez samochodu pożarniczego.
Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej i tym samym
środki na dofinansowanie auta zostały zagwarantowane w budżecie gminnym.
Informacja o naborze wniosków dotarła
do zainteresowanych dość późno, dlatego
Zarządowi OSP Tabor Wielki zależało na
niezwłocznym podjęciu decyzji przez radę
gminy. Podjęta w piątek uchwała została
wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie złożona w poniedziałek, 5 czerwca
w Poznaniu.
OSP Tabor Wielki zabiega o otrzymanie
samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego, z napędem szosowym 4x2, kontenerze
o masie 3-3,5 tony ze zbiornikiem wody 200
litrów i gaśniczym agregatem wysokociśnieniowym. Wartość takiego auta oscyluje
w wysokości 200 tys. zł, z czego 55% dofinansuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a resztę środków jednostka musi
mieć zabezpieczone jako wkład własny.
Marzena Kuropka

Podsumowanie kontroli kotłowni
W marcu, kwietniu i maju bieżącego
roku przeprowadzono na terenie gminy
Bralin kontrole dotyczące zakazu spalania
odpadów w piecach domowych. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Bralin, zazwyczaj w asyście przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, sprawdzali
pomieszczenia kotłowni lub inne, w których znajdował się wskazany przez mieszkańca kocioł służący do ogrzewania domu
lub mieszkania. Do sprawdzenia wytypowano łącznie 58 nieruchomości, po kilka
z każdego sołectwa. Pod sześcioma adresami nie zastano żadnego mieszkańca, dlatego nie doszło do kontroli. W pozostałych
przypadkach sprawdzono rodzaj kotła oraz
zmagazynowanego opału. Pytano także
kontrolowane osoby o rodzaj stosowanego
paliwa służącego do ogrzewania budynku,
czy sposób podgrzewania wody w okresie
letnim. Na podstawie wyników kontroli
ustalono, iż skontrolowani mieszkańcy jako
opał w okresie jesienno-zimowym stosują
głównie węgiel i drewno. Woda latem jest
najczęściej podgrzewana z zastosowaniem
grzałki elektrycznej lub piecyka gazowego
łazienkowego. Jedynie w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na wykorzystywaniu odpadów płyt
wiórowych do palenia w niedostosowanym
do tego kotle centralnego ogrzewania.
Z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów
ustawy o odpadach w zakresie zakazu spalania odpadów dwóch mieszkańców otrzymało mandat karny.
Małgorzata Krzak
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Lp.

Nazwa
sołectwa

Rodzaj paliwa
Liczba
Planowana liczba
(opału) stosowaneprzepronieruchomości do
go do ogrzewania
wa-dzoprzeprowadzedomu lub miesznych
kania w okresie
nia kontroli
kontroli
grzewczym

Liczba
wykrytych
nieprawidłowości

Uwagi

1

Bralin

9

9

węgiel, drewno, miał
węglowy,

-

-

2

Chojęcin

3

2

węgiel, drewno

-

na jednej posesji
mieszkańcy
nieobecni

3

Chojęcin-Parcele

3

3

węgiel, drewno

1

nałożono jeden
mandat karny

4

Czermin

13

14

węgiel, drewno

1

nałożono jeden
mandat karny

5

Działosze

3

2

węgiel, drewno

-

na jednej posesji
mieszkańcy
nieobecni

6

Gola

3

3

węgiel, drewno,
brykiet

-

-

7

Mnichowice

3

3

węgiel, drewno,
trociny

-

-

8

Nosale

3

2

węgiel, drewno

-

na jednej posesji
mieszkańcy
nieobecni

9

Nowa
Wieś
Książęca

8

6

węgiel, drewno, miał
węglowy, trociny

-

na dwóch posesjach mieszkańcy nieobecni

10

Tabor
Mały

3

2

węgiel, drewno,
trociny

-

na jednej posesji
mieszkańcy
nieobecni

11

Tabor
Wielki

3

3

drewno, węgiel, miał
węglowy

-

-

12

Weronikopole

3

3

węgiel, drewno

-

-

podsumowanie

52
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Życie Gminy Bralin

Z życia urzędu

Jest wykonawca
budowy przedszkola
nia br. komisja dokonała otwarcia złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.
W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem
ofert, których ceny brutto kształtowały się w przedziale od 7 306 476,42 zł do
8 793 726,28 zł. Tymczasem w budżecie
Gminy Bralin na ten cel było zaplanowane
6 000 000,00 zł brutto, dlatego też podjęta
została decyzja o unieważnieniu przetargu.
Następnie zamawiający wprowadził zmiany w przedmiocie zamówienia polegające
na zmniejszeniu zakresu i zmianach względem projektów pierwotnych i 17 maja ponownie ogłosił przetarg. 31 maja
miało miejsce otwarcie złożonych ofert. W drugim postępowaniu przetargowym uczestniczyło
czterech wykonawców: Korporacja Budonis z Kępna – cena
brutto 6 860 000,00 zł, Kępińskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Handlu i Usług PBK z Kępna
– cena brutto 7 250 001,30 zł,
Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa
– cena brutto 6 417 796,09 zł,
KiK z Ostrzeszowa – cena brutto
7 189 919,49 zł. Po analizie złoPodczas otwarcia przetargu w dn. 25 kwietnia 2017 r.
Już wiadomo, kto będzie wykonawcą
budowy przedszkola z oddziałami żłobkowymi. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na budowę nowego przedszkola przy ulicy Wiosennej w Bralinie.
Wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie,
tak by inwestycja mogła być oddana do
użytkowania w czasie wakacji 2018 roku.
Zanim jednak mogło dojść do podpisania umowy, trwały procedury przetargowe. Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze „Życia Gminy Bralin” na koniec
marca ogłoszony został przetarg. 25 kwiet-

13 czerwca br. w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca budowy Domu Ludowego w Nosalach. Komisja przetargowa najwyżej oceniła ofertę złożoną przez Zakład Budowlano-Remontowy „Jurkowski” Jana Jurkowskiego z Kluczborka
z ceną brutto 537 226,05 zł.

Rusza inwestycja
w Nosalach
Informowaliśmy już w poprzednich numerach „Życia Gminy Bralin” o tym, że
Gmina Bralin stara się o dofinansowanie
inwestycji w Nosalach polegającej na budowie domu ludowego jako centrum kulturalno-rekreacyjne, i że dofinansowanie otrzymaliśmy, a wójt Gminy Roman Wojtysiak
podpisał stosowną umowę z Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego.
W maju ogłoszony został przetarg na
tę inwestycję. Do postępowania stanęły
trzy firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego
Wykonawczo-Usługowo-Handlowe Stanisław Kempa z Hanulina (cena
brutto oferty – 611 336,80 zł), Zakład Budowlano-Remontowy „Jurkowski” Jan Jur-

Życie Gminy Bralin

kowski z Kluczborka (cena – 537 226,05 zł)
i Korporacja Budonis z Kępna (cena –
578 000,00 zł). W budżecie gminy na tę inwestycję zaplanowano kwotę 422 583,85 zł
brutto. Komisja przetargowa najwyżej
oceniła ofertę „Jurkowski”. Po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia o 100 000,00 zł można było
przystąpić do ostatecznego wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy.
Podpisanie umowy pomiędzy wykonawcą i zamawiającym nastąpi w najbliższych
dniach czerwca 2017 roku. Zgodne z umową budynek ma zostać oddany do użytkowania do końca czerwca 2018 roku.
Marzena Kuropka
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żonych ofert komisja przetargowa dokonała
wyboru wykonawcy, najwyższą sumę punktów przetargowych otrzymało Centrum
Budowlano Remontowe Pawła Wojtasika
z Opatowa. W związku z tym wójt gminy
Roman Wojtysiak wnioskował o zwiększenie zaplanowanej w budżecie gminy kwoty na realizację inwestycji. 12 czerwca
Rada Gminy Bralin przegłosowała zmiany
w uchwale budżetowej, zwiększając wydatki na budowę przedszkola o 160 000,00 zł.
Po tym fakcie można było podać do publicznej wiadomości informację o wyłonionym
wykonawcy i niezwłocznie przystąpić do
podpisania umowy i realizacji tej ważnej
dla gminy Bralin inwestycji.
Przypomnę również, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze „Życia Gminy
Bralin”, że Gmina Bralin złożyła dwa wnioski o dofinansowanie tejże inwestycji. Wyniki konkursu w ramach WRPO, poddziałanie 9.3.1., na który złożyliśmy wniosek pn.
„Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” nie są jeszcze
znane. Natomiast projekt „miękki” złożony
w ramach WRPO, poddziałanie 8.1.1. przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i zostaliśmy zaproszeni do negocjacji wniosku.
O rezultatach obu konkursów na pewno poinformujemy naszych czytelników.
Marzena Kuropka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na 16 sierpnia 2017 roku ogłoszenie naboru wniosków do programu Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych
i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Program
„Piecyk”
Przypominamy mieszkańcom, że mają
możliwość ubiegania się o dofinansowanie
przedsięwzięć w zakresie modernizacji czy
wymiany źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o.
i c.w.u. w ramach Programu „Piecyk”. Jego
celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez ulepszenie/ wymianę źródła ciepła
w budynkach jedorodzinnych lub lokalach
mieszkalnych na obszarze województwa
wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).
Pogram realizowany będzie w latach
2017-2019 i na jego realizację WFOŚiGW
przeznacza 5 000 000 zł dla całego województwa. Więcej informacji o programie
jest dostępnych na stronie internetowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.
wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/
mak
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Kolejne zmiany w wycince drzew
Od 17 czerwca 2017 roku wchodzi w życie najnowsza nowelizacja ustawy O ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2017 r.
poz. 1074). Określono w niej szczególne
reguły postępowania dotyczące usunięcia
drzew, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzono bowiem obowiązek zgłoszenia do
właściwego organu (Wójta Gminy Bralin)
przez właściciela nieruchomości zamiaru
usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód
pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia urzędnik przeprowadzi oględziny w terenie. Jeżeli w ciągu 14 dni od

daty oględzin nie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniesienia sprzeciwu, możliwe będzie usunięcie
drzewa (tzw. milcząca zgoda). Organ może
wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji
drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym
innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony
przyrody, jak również w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania
za pomnik przyrody (wejdzie w życie po
wydaniu stosownego rozporządzenia).
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli
przed upływem pięciu lat od dokonania
oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę
związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie ona realizowana na
części nieruchomości, gdzie rosły usunię-

Zakaz wyrzucania trawy
W związku z rozpoczętym sezonem
letnim i częstym koszeniem trawników
przypominamy wszystkim właścicielom
nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów i płacą ulgową, czyli niższą stawkę opłaty, że odpady zielone
w postaci: trawy, chwastów, liści czy gałęzi
nie mogą być wrzucane do kubłów przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane
(tzw. mokre).
Zgodnie z przyjętym w drodze uchwały
Rady Gminy Bralin regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, stanowiącym akt prawa miejscowego, powstające
na terenie nieruchomości odpady zielone
ulegające biodegradacji należy przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności
powinny one być wykorzystywane we własnym zakresie i na własne potrzeby, czyli
poprzez kompostowanie w tzw. przydomowych kompostownikach.
Jeżeli sytuacje takie będą miały nadal
miejsce i będą się regularnie powtarzać,
organ zobowiązany będzie do wszczęcia
z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gromadzonymi
w sposób nieselektywny i wydania decyzji,
w której określona zostanie opłata w wysokości 15 zł za osobę za każdy miesiąc,
w których odpady nie były segregowane.
Właściciel nieruchomości będzie wówczas
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te drzewa, to zostanie on zobowiązany do
uiszczenia opłaty za wycinkę tych drzew.
Uchwalona ustawa zmieniająca przywraca także konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem
obcych gatunków topoli) z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Nowelizacja ustawy uchyla również
przepisy przekazujące do kompetencji rady
gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów, określenia wysokości stawek
opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz
określania katalogu wyłączeń obowiązku
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub
krzewów.
Z kolei minister właściwy do spraw
środowiska zobowiązany został do określenia w drodze rozporządzenia kryteriów
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, a także
do wydania rozporządzenia określającego
wysokość stawek opłat dla poszczególnych
rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa
lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania
wskazanego powyżej rozporządzenia do
ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub
krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie O ochronie przyrody, czyli 500 zł za centymetr obwodu pnia
drzewa).
Małgorzata Krzak
BEZPŁATNE KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE

Odpady zielone nie mogą trafiać do kubła

zobowiązany do uregulowania różnicy pomiędzy uiszczoną opłatą ulgową, a wyliczoną w decyzji wyższą wysokością opłaty za
odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Różnica ta jest znacząca.
Gmina Bralin, jak każda gmina w naszym kraju, zobowiązana jest do osiągania
określonych przepisami prawa poziomów
odzysku oraz ograniczenia masy odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania. W przypadku nie osiągnięcia
tych parametrów gmina zostanie obciążona karami finansowymi, na które będą się
składać wszyscy mieszkańcy w postaci uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. We wspólnym interesie gminy i osób zamieszkujących na jej terenie
jest wzajemna współpraca oraz zrozumienie w zakresie solidnej i rzetelnej segregacji
odpadów.
Małgorzata Krzak
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W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bralinie działa
Punkt Konsultacyjny
w zakresie diagnozowania problemów
wychowawczych i psychologicznych
oraz diagnozowania problemów
uzależnienia i współuzależnienia.
Punkt jest czynny:
w każdą ostatnią środę miesiąca
w godzinach 8:00 do 11:00
w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach 15:00 do 18:00
Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu
62 33 24 400 lub 62 33 24 401

Życie Gminy Bralin

Z życia gminy
Kolejnym wywiadem z sołtysem sołectwa Chojęcin, Małgorzatą Wrzalską kontynuujemy
prezentację sołtysów naszej gminy. Na łamach „Życia Gminy Bralin” przedstawiamy ludzi
zasłużonych, bez reszty oddanych dobru mieszkańców swoich rodzinnych miejscowości,
ich potrzebom i oczekiwaniom. Inicjatorem i realizatorem cyklu jest Sławomir Bąk.

O teraźniejszości i przyszłości
Małgorzatą Wrzalską
Pani Małgorzata Wrzalska pełni funkcję
sołtysa wsi Chojęcin drugą kadencję, od 2011
roku. Jest matką pięciorga dzieci: Krzysztofa,
Karoliny, Daniela, Karola i Romany oraz babcią siedmiorga wnuków. Razem z mężem Ireneuszem prowadzą duże gospodarstwo rolne.
Pani Małgorzato, na początku naszej rozmowy proszę nam opowiedzieć
o Pani udziale w jubileuszu powstania
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego.
W Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego w miejscowym Domu Kultury
sołtysi obchodzili jubileusz istnienia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, które powstało przed 20 laty z siedzibą
w Miłosławiu koło Wrześni. W uroczystości
wzięła udział siedmioosobowa delegacja sołtysów z powiatu kępińskiego, a wśród nich:
Stanisław Niechciał, sołtys Nosali i ja, reprezentująca sołectwo Chojęcin. Członkowie
naszej delegacji otrzymali honorowe odznaczenia za działalność na rzecz dobra wspólnego „Pro Publico Bono”. Odznaczenie takie
otrzymała także pani poseł Andżelika Możdżanowska.
Odznaczenie to jest uznaniem dla
Pani pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jaki w związku z tym powinien być
sołtys?
Sołtys to bardzo ważna osoba w wiosce,
gdyż spoczywają na nim bardzo duże obowiązki, a i też niebagatelna odpowiedzialność. Sołtys to osoba reprezentująca sołectwo na zewnątrz, bierze udział w naradach
sołtysów zwoływanych bardzo często przez
wójta gminy i w sesjach Rady Gminy. Sołtys
zwołuje zebrania wiejskie, a ich częstotliwość
zależy od wniosków i oczekiwań mieszkańców. Kieruje pracami rady sołeckiej, prowadzi
dokumentację z działalności sołectwa. Dodatkowo obowiązkiem sołtysa jest prowadzenie
inkaso różnorodnych podatków płaconych
przez osoby fizyczne.
Czy bycie sołtysem daje Pani zadowolenie i satysfakcję?
Myślę z całym przekonaniem, że pełnienie funkcji sołtysa to bardzo duża satysfakcja.
Czuję potrzebę niesienia mieszkańcom pomocy wtedy, gdy jej oczekują, gdy są w trudnych
sytuacjach. Uważam, że bycie sołtysem to misja społecznikowska, a także moralna. Tego
oczekują ode mnie moi wyborcy.
Jakie ważne inwestycje zostały wykonane we wsi w czasie Pani kadencji?
Możemy pochwalić się nowym placem zabaw powstałym z wielką pomocą władz samorządowych naszej gminy. Plac został wyposażony w atrakcyjny i odpowiedni sprzęt, który
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dobrze będzie służył
dzieciom. Posadziliśmy
drzewka wokół ogrodzenia placu, utwardziliśmy
teren. Cała wieś posiada
pełną kanalizację podłączoną do oczyszczalni
ścieków w Kępnie. Zabiegamy, by w najbliższym
czasie dokonać moderniMałgorzata
Wrzalska
zacji chodników, polegającej na ich poszerzeniu i położeniu nowej nawierzchni. Marzeniem mieszkańców naszej
wsi jest gazyfikacja, ale o niej myślą też inne
sołectwa gminy.
Jakie jest marzenie Pani jako sołtysa?
Chciałabym, aby podzielone części Chojęcina były scalone administracyjnie w jedną
miejscowość, z jednym sołtysem i jedną radą
sołecką. Myślę, że byłoby to z wielkim pożytkiem dla wszystkich mieszkańców, a już
z całą pewnością bardzo zintegrowałoby
naszą społeczność. Jak na razie to tylko marzenie…
A plany na najbliższy czas?
Naszym planem, najogólniej mówiąc, jest
dalszy rozwój miejscowości. Chciałabym bardzo, aby ludziom w naszej wsi żyło się dobrze
i wygodnie pod każdym względem. To jest
również zadanie dla mnie jako sołtysa.
Czy mieszkańcy angażują się w rozwój Chojęcina?
Osobiście jestem zadowolona z wkładu
i wszelkich prac oraz zaangażowania mieszkańców w podejmowane działania i inicjatywy. To duża grupa ludzi, którzy nigdy nie
odmawiają pomocy, a często i fachowego
doradztwa. Są też i mieszkańcy mniej
zaangażowani, ale tak jest chyba wszędzie.
Jak układa się Pani współpraca
z władzami samorządowymi naszej gminy?
Współpraca z wójtem gminy Romanem
Wojtysiakiem układa się bardzo dobrze. To
osoba, która jest zawsze otwarta na nasze
postulaty i prośby. Znajdujemy przeważnie
wspólne zdanie, co w obecnych czasach bardzo pomaga w działaniach, chociażby inwestycyjnych. Ale nie tylko. Wójt bardzo często
uczestniczy w naszych zebraniach wiejskich,
gdzie wysłuchuje ludzi, pomaga im rozwiązywać najprzeróżniejsze problemy, szczerze
rozmawia, nie tylko o przyjemnych sprawach. Bardzo cenimy taki kontakt i współpracę z wójtem. Muszę również powiedzieć
o efektywnej współpracy z zastępcą wójta
Robertem Kieruzalem, który zawsze znajduje
dla nas czas, służy radą i pomocą. Wspólnie
z kierownikiem Referatu Oświaty Sławomi-
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rem Bąkiem byli zaangażowani w budowę nowego placu zabaw w naszej miejscowości. Pomocą służą także: sekretarz gminy Zbigniew
Łatka, skarbnik gminy Grażyna Mosch. Nie
mogę pominąć również pozostałych pracowników urzędu gminy, zawsze nam serdecznych i pomocnych.
Czy w nadchodzących wyborach będzie Pani startowała na radną gminy,
czy zadowoli się Pani funkcją sołtysa
wsi?
Nie będę startowała na radną gminy. Dla
mnie wystarczająca jest funkcja sołtysa, to
ona daje mi – jak na razie – dużo satysfakcji.
Co według Pani jest mocną stroną
wsi Chojęcin?
Wydaje mi się, że nasza miejscowość posiada wiele mocnych stron. Przede wszystkim
lokalizacja wsi, bliskość miasta Kępna, dobre
połączenie komunikacyjne, dobre asfaltowe
drogi, mnóstwo zieleni, atrakcje przyrodnicze. To wszystko sprawia, że w Chojęcinie
żyje się dobrze.
W związku z tym istnieją szanse na
„ściągnięcie” inwestorów?
To jest naszym pragnieniem i dążeniem.
Nowi inwestorzy to szanse na szybki rozwój
miejscowości pod każdym względem, nowe
miejsca pracy, a co za tym idzie – polepszenie warunków życia ludzi. Powiem więcej,
nasza wieś rozbudowuje się. Powstają nowe
domy jednorodzinne i wielorodzinne, ludzie
przeprowadzają się do nas, szukając lepszych
warunków życia.
Jak układa się Pani współpraca
z radą sołecką?
Współpraca z radą sołecką układa mi
się bardzo dobrze. Mówię to z całą odpowiedzialnością, biorąc pod uwagę zaangażowanie
i oddanie całej rady sołeckiej w pracy na rzecz
naszej wsi. Często się spotykamy, konsultujemy i rozstrzygamy trudne sprawy, pomagamy
całej naszej społeczności. To rada pełna zapału i inicjatywy. Z taką radą chce się pracować.
Jakie są Pani zainteresowania i plany życiowe?
Bardzo lubię czytać książki i oglądać interesujące filmy. Moją pasją są też krzyżówki,
łamigłówki, sudoku etc. A plany życiowe? Jeżeli dalej będę sołtysem, to spełniać będę – bo
taką mam naturę – misję społecznika, człowieka, któremu wszyscy mogą ufać, na którego w każdej sytuacji mogą liczyć.
Proszę jeszcze powiedzieć, co planujecie zorganizować dla mieszkańców
w najbliższym czasie?
Jeżeli mówimy o planowanych uroczystościach i imprezach, to przede wszystkim
są to uroczystości dla dzieci – pikniki, Dzień
Dziecka, mikołajki. Nie posiadamy domu ludowego, korzystamy z gościny sołectwa Chojęcin-Parcele i to troszeczkę ogranicza nasze
zaangażowanie i organizację uroczystości.
Organizujemy też Dzień Kobiet, Dzień Seniora we współpracy z Oddziałem Regionalnym
PZERiI w Bralinie i jego przewodniczącym
Alojzym Leśniarkiem.
Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę wytrwałości w dalszych
planach i zamierzeniach.
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Parafia Rzymskokatolicka pw. św Anny w Bralinie

Tratwa Festiwal – tam warto być
W piątek, 19 maja z bralińską wspólnotą młodzieżową Meet You i innymi
chętnymi pojechaliśmy na III Tratwa
Festiwal Pleszew. Wydarzenie to organizowane jest przez Stowarzyszenie Tratwa, która działa na rzecz Ewangelizacji
Młodzieży, poszerza nasze horyzonty, pomaga nawiązać przyjaźnie, poznać lepiej
samego siebie i pogłębić relację z Bogiem.

Podczas tego trzydniowego festiwalu młodzież, głównie z diecezji kaliskiej, brała
udział w warsztatach, spotkaniach wspólnotowych, wywiadach i koncertach. Gośćmi festiwalu byli między innymi: Artur
Kapołka, Grzegorz Wacław „Dziki”, Barbara Wypych, Marcin Kapała i Tobiasz
Uniejewski. W Pleszewie gościny udzielił
nam Zespół Szkół nr 1 i 2.

W programie III Tratwa Festiwal Pleszew znalazło się wiele ciekawych zajęć

Jednym z warsztatów był taniec uliczny

Młodzież z bralińskiej parafii na III Tratwie
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W pierwszym dniu, po kolacji udaliśmy
się na spotkanie z socjologiem, instruktorem harcerskim, nauczycielem akademickim i samorządowcem prof. Jackiem Kurzępą. Poruszał on między innymi kwestie
problemów ludzi młodych i więzi rodzinnych. Cały Festiwal prowadził braliński wikariusz, ks. Przemysław Kapała i Szymon
Kozupa. Wieczorem mogliśmy posłuchać
koncertu scholi Przystanek Jezus, a o 20.30
rozpoczął się koncert głównej gwiazdy wieczoru – Buslava.
W sobotę dzień zaczęliśmy od rozgrzewki, która przygotowała nas fizycznie, natomiast duchowo wzmocniło spotkanie
wspólnotowe. Po śniadaniu udaliśmy się na
wybrane przez nas warsztaty. Wybór zajęć
był bardzo duży, tak aby każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Na warsztacie baristycznym
można było zgłębić wiedzę o technikach
parzenia i rodzajach kawy. Na warsztatach
z treningu funkcjonalnego dowiedzieć się,
co to jest trening funkcjonalny, nauczyć się,
jak wykonywać poprawnie ćwiczenia, a następnie wykonać trening. Jumping Frog to
warsztat, na którym uczestnicy ćwiczyli na
trampolinach. Odbywały się również zajęcia z graffiti, tańca ulicznego, tańca towarzyskiego, samoobrony, aktorstwa, dziennikarstwa czy gotowania. Wieczorem był
wywiad z Pauliną Lendą, która opowiadała
o swojej pasji, czyli śpiewaniu. Mogliśmy
również zobaczyć występ specjalny księdza
Przemka i księdza Witolda. Na zakończenie
dnia uczestników rozruszał występ Music
Tratwa Project. W tzw. międzyczasie łamaliśmy się chlebem i mówiliśmy sobie słowa
„Bądź dobry jak chleb”.
W ostatnim dniu festiwalu uczestniczyliśmy w mszy świętej, którą poprowadził biskup Łukasz Buzun. Później kontynuowane były warsztaty, zaś po południu odbyła
się prezentacja nabytych przez nas umiejętności. Każdy pokazywał, co osiągnął, czego
się nauczył i co stworzył podczas festiwalu.
Grupa Jumping Frog przedstawiła układ
na trampolinach. Osoby z warsztatów kucharskich częstowały przygotowanymi
przez siebie potrawami, a uczestnicy zajęć
graffiti pokazali swój projekt na murze.
Także warsztat rysunkowy zaprezentował
swoje prace. Po przedstawieniu naszych dokonań odbyło się spotkanie z gośćmi Tratwy i koncert Luxtorpedy.
Na tegorocznym festiwalu było ok. 300
osób i prawie 30 warsztatów do wyboru.
Wróciliśmy zadowoleni, wzbogaceni o nowe
doświadczenia, umiejętności i przepełnieni
pozytywną energią. Na spotkaniach z gośćmi były poruszane ważne tematy, z których
każdy zabrał ze sobą jakąś lekcję dla siebie.
Tratwa Festiwal to zdarzenie, na którym
warto być. Można poznać wielu nowych
wspaniałych ludzi, rozwijać swoje pasje
i - co najważniejsze - pogłębiać swoją relację
z Bogiem.
Julia Tomczak
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Niech codziennie będzie Dzień Dziecka
Takie hasło przewodnie towarzyszyło wszystkim działaniom podejmowanym
w przedszkolu w tygodniu, w którym wypadał Dzień Dziecka.
31 maja był dniem bajkowym. Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza
z Wrocławia na deskach sceny świetlicy
„Tęcza” przedstawił przedszkolakom spektakl pt. „Baśnie z Dalekiego Wschodu”.
Dzieci z uwagą śledziły niezwykłe przygody bohaterów sztuki: dzielnego Sindbada
żeglarza, jego brata Hindbada, księżniczki
Piruzy i królowej Azizy.
Z kolei 1 czerwca był dniem zabawowym. Tego dnia nauczycielki przygotowały w ogrodzie przedszkolnym kąciki zabaw
angażujące różne formy aktywności dzieci.
Przedszkolacy w zależności od zainteresowań i upodobań mogli wesoło spędzać czas,
tańcząc, malując, rysując, lepiąc z plasteliny, puszczając bańki mydlane, grając w piłkę i pokonując tory przeszkód.
2 czerwca był dniem muzycznym
w świetlicy „Tęcza”. Dzieci spotkały się
z „człowiekiem orkiestrą”. Poznali nazwę
i brzmienie niektórych instrumentów tra-

dycyjnych (trąbka, gitara, organy) oraz nietypowych (fletnia, triola, bączek). Odważne
dzieci uczestniczyły w zbiorowym śpiewie,
tańcach i muzykowaniu – akompaniowały artyście podczas prezentacji różnych
utworów muzycznych na instrumentach
perkusyjnych. Ponadto uczyły się dostrzegać zmiany charakteru muzyki, odtwarzały
rytm.
Mamo i Tato – kochamy Was!, czyli festyn w przedszkolu
W niedzielne popołudnie, 28 maja na terenie przedszkola odbył się festyn rodzinny,
który miał na celu uświetnienie obchodów
bardzo ważnych dla rodziny świąt: Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Festyny rodzinne to miłe przedsięwzięcia integrujące społeczność Bralina, a także promujące aktywny
sposób spędzania wolnego czasu. Tegoroczna
impreza była bardzo udana. Sprzyjała jej słoneczna aura i miła atmosfera, którą stworzyli
licznie przybyli rodzice z dziećmi i goście. Do
jej organizacji przyczyniła się Rada Rodziców, pracownicy przedszkola oraz sponsorzy.
Interesującym wydarzeniem artystycznym
festynu były popisy dzieci: piosenki i tańce
dla mamy oraz taty w wykonaniu poszcze-

gólnych grup, pod kierunkiem nauczycielek.
Na pochwałę zasługiwały barwne stroje małych artystów, dekoracja, ciekawe aranżacje
piosenek i świetne układy choreograficzne
prezentowanych tańców. Po występach dzieci
nie miały czasu na nudę, uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach proponowanych
przez organizatorów. Dodatkowymi atrakcjami imprezy były: loteria fantowa, kącik makijażu, dmuchany zamek, basen z piłeczkami,
licytacje, przejazdy strażackim samochodem
oraz zabytkowymi autami (syrenka, maluch),
fotobudka, lody, wata cukrowa, kawiarenka
z domowym ciastem, mała gastronomia. Dyrekcja, grono pedagogiczne, Rada Rodziców
i pracownicy przedszkola składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i obsługi festynu.
Małgorzata Bednara

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

Tanecznie rozpoczęli Dzień Dziecka

mogły popisać się swoją sprawnością fizyczną, umiejętnością współpracy w grupie oraz
zacieśnić relacje z rówieśnikami. Uczniowie
mieli możliwości korzystania z dmuchanych
atrakcji: zamek dla najmłodszych, ogromna
zjeżdżalnia dla odważnych, boisko do piłki
nożnej, które cieszyło największym zainteresowaniem się wśród chłopców. Uczniowie
brali również udział w pokazie mody oraz
biegu po trawie w nartach. Rodzice zadbali
również o to, aby nikt nie chodził głodny.
Dzień pełen wrażeń i radości na pewno na
długo zapisze się w pamięci dzieci.
Z wizyta w gospodarstwie
2 czerwca, jak co roku, dzieci z przedszkola wyruszyły w pieszą wycieczkę do
gospodarstwa rolnego państwa Tyców.
Gospodarze udostępnili do zwiedzania
pomieszczenia dla zwierząt. Dodatkową
atrakcją okazało się zwiedzanie wnętrza
ciągnika oraz oglądanie sprzętów używanych w gospodarstwie rolnym.
Wycieczka do grodu rycerskiego
5 czerwca odbyła się wycieczka przedszkolaków z grupy 5-6-latków do grodu
rycerskiego w Biskupicach. Zwiedzanie
rozpoczęło się wspinaczką na wały obronne. Dzieci zwiedziły komnaty, karczmę oraz
zbrojownię, obejrzały film edukacyjny na
temat średniowiecznej historii. Kolejnym
punktem programu było karmienie zwierząt hodowanych w ówczesnych zagrodach.

Przedszkolaki miały okazję wykazać się
zręcznością, strzelając z łuku czy rzucając
„nożem” oraz wziąć udział w warsztatach
pisania gęsim piórem. Idąc za zapachem,
dzieci dotarły na podgrodzie, gdzie czekał
na nie grill. Po posiłku wysłuchały opowiadań o dawnym uzbrojeniu, mogły zobaczyć
i dotknąć replik mieczy, tarczy oraz innych
atrybutów używanych przez rycerzy.
Archeologia, historia i jeziora na Szlaku Piastowskim
W dniach 13-14 czerwca uczniowie
byli na wycieczce Szlakiem Piastowskim,
podróżowali po Wielkopolsce i Kujawach.
Zdecydowana większość dzieci do tej pory
nie zwiedzała tej części naszego kraju. A to
przecież w Wielkopolsce od legendarnego
Lecha zaczęła się historia naszej państwowości. Cenne było to, że uczniowie mogli
dokonać konfrontacji swojej wiedzy historycznej czy przyrodniczej, wyniesionej ze
szkolnych lekcji, z „żywą” historią i przyrodą. Zobaczyli to, co dotąd znali tyko
z podręczników i opowieści. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, ale najbardziej
cieszy, że dzieci zobaczyły takie historyczne
miejsca, jak: Gniezno, Biskupin, Wenecja,
Ostrów Lednicki czy Wielkopolski Park Etnograficzny wraz z ich urokliwymi i cennymi zabytkami.
www.zsnowawiesksiazeca.
szkolnastrona.pl
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Echa szkolne
Wieczór gier planszowych
25 maja 2017 r. w sali gimnastycznej
odbył się „Wieczór gier planszowych”.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele w atmosferze zabawy i rywalizacji grali m.in. w Duszki, Dobble, Taboo, 5 sekund junior, Monopoly junior, Kakao, Wygibajtusa. Najwięcej
emocji wzbudziła mało znana Halli Galli
– każdy chciał w nią zagrać!
Dzień Dziecka
29 maja świętowano Dzień Dziecka. Zabawę rozpoczął wspólny taniec z animatorami, którzy przez cały dzień prowadzili
konkurencje. Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział w zabawach, w których

Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w bralińskim
„Koperniku”?
Rok szkolny dobiega końca, warto więc poświęcić uwagę wydarzeniom, którymi żyła nasza szkoła w ostatnim czasie, a było ich wiele.
24 maja 2017 r. obchodziliśmy Dzień Patrona – Mikołaja Kopernika. Z tej okazji odbył
się uroczysty apel przygotowany przez klasę
VI b pod kierunkiem wychowawcy Jolanty
Cudniewicz. Później najmłodsi zapoznali się
z życiorysem astronoma, a następnie rywalizowali w konkursie wiedzy o patronie. Klasy
IV-VI uczestniczyły w podchodach, zbierając
koperty z pytaniami dot. życia patrona, które
ukryto na terenie szkoły. Wszyscy też wykazali się różnorodnymi umiejętnościami, rozwiązując zadania z wielu dziedzin, popisując
się przy tym wiedzą i sprawnością fizyczną.
Najlepsza okazała się klasa VI b, która odebrała puchar z rąk dyrektora szkoły Adama
Prubana.
1 czerwca tradycyjnie świętowały wszystkie dzieci. W tym dniu spora grupa uczniów
uczestniczyła w wycieczkach – kl. V pojechały
do Torunia, kl. IV – do Parku Trampolin we
Wrocławiu. Pozostali uczniowie spędzili dzień
na pikniku, podchodach i atrakcjach, które
przygotowano w klasach.
W dniach 9 i 12 czerwca 2017 r. w naszej
szkole królowały Dni Matematyki, które zorganizowała Bożena Bojanowska. Pierwszego
dnia odbył się Międzygminny Konkurs Ma-

tematyczny klas IV-VI pod patronatem Wójta
Gminy Bralin Romana Wojtysiaka. 27 najlepszych matematyków ze szkół dwóch gmin –
Perzów i Bralin zmagało się z zestawem złożonym z pięciu zadań otwartych. Nasi uczniowie
zajęli: w kat. kl. IV - I m. Jakub Marczak –
SP Bralin, III - Tomasz Kuropka, w kat. kl. V
II m. Jakub Przewdzięk i Weronika Grossek
(op. B. Bojanowska), a w kat. kl. VI wygrała
Aleksandra Matyszczak (op. Krystyna Żary).
Drugiego dnia został przeprowadzony Turniej Matematyczny dla klas IV-VI. Wzięło w
nim udział 6 pięcioosobowych drużyn. Turniej
składał się z zabaw i pytań z zakresu matematyki. Oprócz tego zespoły klasowe miały do
przygotowania plakat pod hasłem „Matematyka – królowa nauk”. W tym roku zaszczyt
odebrania pucharu z rąk wicedyrektor szkoły
Krystyny Żary przypadł w udziale klasie V a,
która obroniła tytuł zwycięzcy z roku ubiegłego. W trakcie turnieju nastąpiło podsumowanie i nagrodzenie laureatów Szkolnej Ligi
Matematycznej. Wśród nagrodzonych znaleźli
się: Hubert Kozica, Wojciech Przewdzięk, Jan
Krawczyk i Sylwia Biernat.
8 czerwca br. w sali kina „Niesob” w Bralinie
po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Magia żywego słowa”, nad którym patronat objął Wójt Gminy Bralin. Nasi uczniowie
okazali się znakomitymi aktorami: w kat. kl. I

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

w doskonałych nastrojach spędziła dzień w terenie, podziwiając piękno przyrody i ciesząc się
swoją obecnością.

W przededniu
wakacji
Projekt edukacyjny
25 maja 2017 roku w świetlicy „Tęcza”
w Branie odbyło coroczne podsumowanie
projektu edukacyjnego realizowanego przez
klasy drugie. W tym roku szkolnym uczniowie
podjęli osiem tematów, które po raz pierwszy
były ich inicjatywą, jak chociażby: Kuchnia
– centrum domowego życia, Czy warto przyjąć historię zbawienia?, Jestem animatorem
sportowym, Czy tenis ziemny może być grą dla
wszystkich?
Uczniowie zaprezentowali nauczycielom
oraz kolegom efekty swojej pracy. Poza prezentacjami multimedialnymi obejrzeć można
było inscenizację i filmy. Wszystkie przedstawione projekty przyjęte zostały przez obserwatorów z dużym uznaniem, a wkład pracy
uczniów doceniony.
Pieszo na Bałczynę…
Klasa III a pod opieką Agnieszki Czarnasiak-Szydłowskiej i Małgorzaty Domagały 31 maja udała się pieszo na Bałczynę,
wzniesienie pasma Wzgórz Ostrzeszowskich.
Pogoda dopisała, dzięki czemu młodzież

maj/czerwiec nr 3 (57)

I m. zajęła Katarzyna Kępa, II m. Antoni Brzana, a III Barbara Piotrowiak i Robert Solarewicz.
W kat. klas II I m. zdobył Jakub Krzemień, a III
m. Marta Wydmuch i Tomasz Iwan, wyróżniono
Milenę Kukułę. W kat. kl. III I m. zdobyła Liwia
Klaczyńska, II - Patrycja Stężalska, III - Hubert
Kozica. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Rybczyńska. Nad sprawnym przebiegiem konkursu
czuwały nauczycielki: Wojtysiak i Krupa, o wystrój sali zadbała Ilona Wojtysiak, Katarzyna
Krupa, Piotrowiak i Długowska-Hanas.
W czerwcu nasi uczniowie uczestniczyli
również w konkursach ortograficznych. O tytuł „Małego Mistrza Ortografii” rywalizowali
uczniowie kl. I-III. Do etapu gminnego w Nowej
Wsi Książęcej zakwalifikowali się: Julia Kowalczyk i Filip Sobczak (III a), Emilia Witak (III c)
oraz Natalia Chmielarz (IIId). W Międzygminnym Konkursie Ortograficznym w Trzcinicy
Filip Sobczak zajął III miejsce. Uczniowie kl.
IV-VI uczestniczyli w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym w Perzowie. W kat. kl.
IV I zwyciężył Tomasz Kuropka, w kat. kl. V
II m. zdobyła Iga Szczepaniak, a w kat. kl. VI
wygrała Daria Schudy.
Nasi uczniowie dowiedli także, iż posiadają talent krasomówczy - 13 czerwca odbył się
Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem
„ Opowiadamy baśnie naszych sąsiadów…”.
I m. zajęła Hanna Lewek (VI b), II m. Sylwia
Biernat (VI b), a III m. Martyna Szczepaniak
(V b) i Samuel Kłosek (IV b). Wielu uczniów
naszej szkoły posiada talenty plastyczne.
8 uczniów zostało nagrodzonych w konkursie
plastycznym „Przyjaciel lasu”.
Materiały zebrała i opracowała:
Jolanta Cudniewicz

… i rowerem do Rychtala
Nie ma podróży lepszych
i gorszych. Każda jest dobra,
bo każda nas czegoś uczy. I nie
ma znaczenia, jak daleko jedziemy, ważne, żeby przywieźć coś
z powrotem. Z takim zamysłem
3 czerwca, w sobotę, grupa młodzieży wybrała się na wycieczkę Klasy dopingowały swoje drużyny
rowerową do Rychtala. - Nasze wędrówki po na co dzień uprawia kolarstwo, a do niedawna
małej ojczyźnie mają ogromną wartość. Dzię- trenowała również piłkę ręczną. Organizacją
ki nim uczniowie dostrzegają piękno regio- święta sportu zajęli się nauczycieli wychowanu, a mówiąc o nim, będą odczuwali dumę, nia fizycznego oraz Rada Rodziców.
że mieszkają właśnie tu - w Polsce, powiecie
kępińskim, gminie Bralin – wyjaśnia M. Do- „Bliżej domu 2017”
magała, opiekunka Szkolnego Koła KrajoTrzy uczennice: Paulina Mirowska, Ameznawczo-Turystycznego.
lia Stężalska i Natalia Wawrzynowska, pod
opieką Jacka Kuropki, nauczyciela języka
Sportowiec Roku wybrany
polskiego, 13 czerwca wzięły udział w warsz1 czerwca na stadionie LKS „Sokół” zor- tatach o tematyce regionalnej. Odbyły się
ganizowany został Dzień Sportu Szkolnego one w Kaliszu w ramach zadania publicznei Dzień Dziecka. Z tej okazji odbyły się między- go „Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna
klasowe turnieje w piłkę nożną. I miejsce w ry- w południowo-wschodniej Wielkopolsce”, rewalizacji zajęła kl. 3 a. Na zakończenie ogłoszo- alizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw
no wyniki na Sportowca Roku, którym została Edukacyjnych w Kaliszu.
Weronika Przewdzięk z kl. 1 a. Dziewczyna
/jack/
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Z kart historii

Ze starego
albumu…
Nasze życie toczy się w takim tempie,
że najczęściej swoją uwagę skupiamy na
pracy i obowiązkach domowych. Ciągle się
spieszymy, wciąż mamy coś do zrobienia.
Każdego dnia, czasami parokrotnie, mijamy ludzi, którzy mieszkają w tej samej co
my miejscowości, są naszymi sąsiadami,
znajomymi, krewnymi. Znamy ich dobrze
od kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu
lat i, bywa, tłumacząc się brakiem czasu,
nie zwracamy na nich szczególnej uwagi,
mówiąc jedynie grzecznościowe „cześć”,
„dzień dobry”, „co słychać?”. Podobnie
jest z miejscami, zabudowaniami, wiekowymi drzewami, przydrożnymi krzyżami
czy kapliczkami, które tak wrosły w krajobraz naszych wsi, że zdajemy się ich nie
zauważać. Jednym z takich obiektów jest
stojąca w pobliżu kościoła parafialnego pw.
św. Anny w Bralinie figura św. Jana Nepomucena usytuowana na wysokim, blisko
dwumetrowym postumencie. Nieco mylny
napis utrwalony na granitowej płycie o wymiarach 50x31 cm głosi:
W DNIU OFIAROWANIA
PARAFII BRALIN
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
Bralin 7.VII.1946
Dlaczego mylny? Otóż sugeruje on, że
obiekt postawiono kilkanaście miesięcy po
zakończeniu II wojny światowej, tymczasem widnieje on już na przedwojennych
fotografiach. Niestety, uwieczniono go na
nich tylko z daleka. Gdyby jednak przyjrzeć
się zdjęciom uważniej, łatwo dostrzec, że
sam postument, na którym stoi święty, był
nieco inny, ale figura – zdaje się – jest ta
sama. Obok widać lipę rosnącą tam i dziś.
Tylko że teraz jest ona zdecydowanie bardziej okazała. Obwód pnia tego drzewa
na wysokości 1,3 m wynosi około 310 cm
(w Internecie, np. na stronie www.polskaniezwykla znaleźć można błędne informacje, że figura stoi przy klonie, którego obwód ma ok. 360 cm).
Jeśli wierzyć „Katalogowi sztuki w Polsce” z 1958 r. (tom V, zeszyt 7, s. 3), rzeźba
św. Jana Nepomucena na murowanym postumencie pochodzi z przełomu XVIII i XIX
wieku. Wspomniana publikacja podaje też,
że figura została wykonana z drewna, ale
tak na pewno nie jest. Wyrzeźbiono ją w piaskowcu. Z pewnością autorów zmylił fakt, że
była ona pomalowana farbami olejnymi. W
2006 r., gdy proboszczem był ks. Tomasz IlPrzytwierdzona do cokołu pomnika płyta z napisem to brazylijski granit o nazwie Verde Bahia Ubatuba. Poprzednią,
powojenną płytę z czarnego marmuru,
z tym samym napisem w 2006 r. wymieniono na nową, ponieważ była pęknięta.
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ski, przydrożny obiekt sakralny odnowiono,
pozbywając się jednocześnie malatury.
Z informacji uzyskanych od Edmunda
Kuropki (rocznik 1935) wiem, że w pierwszych latach II wojny światowej postument
został rozebrany na polecenie władz hitlerowskich, a figurę zapewne gdzieś przechowano. Szczęśliwie, jak wiele innych przydrożnych krzyży i kapliczek, doczekała powrotu
na dawne miejsce. Do budowy nowego postumentu wykorzystano bruk, którym Niemcy
planowali utwardzić główną drogę biegnącą
przez Bralin. Hałdy kamieni zgromadzone
zostały w kilku miejscach. Znajdowały się one
na pewno w pobliżu kościoła ewangelickiego,
na placyku u zbiegu obecnej ul. Kościuszki
i ul. Lipowej, nieopodal dworca kolejowego
oraz obok kuźni, jaka stała niegdyś przy posesjach usytuowanych przy dzisiejszych ulicach: Wrocławskiej 67 i 3 Maja 17.
Autorem projektu nowego pomnika był
Józef Wilaszek (1882-1962) z Kępna. Prace
murarskie wykonał Matschay z Goli, zaś
napis na płycie z czarnego marmuru – Bolesław Pawlak (1904-1978) z Kępna. Pomalowanie figury powierzono Rochowi Rakowi
(1908-1982) z Bralina.

Św. Jan Nepomucen wraca ze „spaceru”... W tle
kościół parafialny w Bralinie (fot. J. Wasiela)

W związku z parafialną uroczystością
ofiarowania narodu polskiego Matce Bożej
i Jej Niepokalanemu Sercu ks. proboszcz
Maksymilian Dłużewski (1911-1973) powołał Komitet Wykonawczy tej uroczystości.
W jego skład weszli: Leon Stasierski – kierownik miejscowej szkoły, Herbert Nitzke
(1913-1997) – jako sekretarz, Leon Dejna
(1891-1976) – kierownik budowlany, Jan
Sieczka – kierownik dekoracji, Michał Jań-
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ski (1919-1999) – kierownik propagandy,
Rybakiewicz – skarbnik. Zastępcami skarbnika zostali: Czesław Wieczorek z Bralina,
Franciszek Balcerzak (1902-1949) – sołtys
z Chojęcina i Józef Kopij (1912-1999) – zastępca sołtysa z Mnichowic.
Zdecydowano, by uroczysty dzień zawierzenia się Maryi upamiętnić budową
pomnika św. Jana Nepomucena. Równocześnie zamierzano pobudować grotę Najświętszej Maryi Panny przy drodze Bralin-Mnichowice, vis-à-vis Pólka, w miejscu,
gdzie wcześniej stała – zbudowana z cegły –
kapliczka (pisałem o jej historii w 3. numerze „ŻGB” z 2016 r.). Termin realizacji tego
postanowienia odłożono jednak do 8 września 1946 r. Ostatecznie grota nigdy nie powstała. Obecnie na wspomnianym miejscu
od lipca 1996 r. stoi kapliczka Matki Bożej
Fatimskiej. Z pewnością jedno z zebrań
komitetu odbyło się 20 czerwca 1946 r.
w szkole przy ul. Kościelnej 7 w Bralinie.
Program uroczystości z 7 lipca, czyli dnia poświęcenia na nowo postawionej
przydrożnej kapliczki, przedstawiał się następująco: 9.00 – wymarsz procesji z kościoła farnego na Pólko, 9.30 – nabożeństwo na
Pólku, 15.30 – zbiórka sekcji przyjęć i wpisywanie się chrzestnych do Księgi Pamiątkowej, 16.00 – uroczyste nieszpory, 16.45
– poświęcenie pomnika i odsłonięcie tablicy
(przemówienie ks. proboszcza, poświęcenie
pomnika), wymarsz zgromadzonych do sali
gminnej na Akademię Maryjną.
Braliński fotograf Jan Wasiela (19051993) ofiarował 100 zdjęć św. Jana (pewnie
takich, jak na fotografii obok). Dochód z ich
sprzedaży został przekazany na budowę pomnika. W skład Komitetu Honorowego weszli: ks. proboszcz, wójt, komendant Milicji
Obywatelskiej, zawiadowca stacji, naczelnik
poczty, Maria Różankowska, inż. Żarkiewicz-Krzywoszyński, Cieliński, Gryglewicz,
Michaliszyn, Młot, Przybyłek, Scheffs (zapewne Bogumił, 1890-1967), Wolski, Teofil Iżycki (1891-1969), Stanisław Stężała
(1923-1997) i Józef Grzesiak (rocznik 1898),
E. Kuropka wspomina: - Pamiętam, jak po
wojnie, pochodzący z Bralina, ks. Bernard
Maciejowski nawoływał z ambony, by przydrożne krzyże wreszcie powróciły na swe dawne miejsca. Niektóre nawet wymienił. Dopiero później odbyła się uroczystość poświęcenia
figury koło kościoła przez ks. Maksymiliana
Dłużewskiego. Miałem wtedy 11 lat.
7 lipca 2016 r. minęła 70. rocznica tego
wydarzenia. Niebawem minie kolejna,
a później jeszcze jedna i następna. Wielu
z nas odejdzie, a św. Jan – miejmy nadzieję – wciąż będzie patrzył na przechodniów
z tego samego miejsca, co dziś.
Jacek Kuropka
W powyższym artykule nie wszędzie udało mi się ustalić
imiona z uwagi na ich brak w materiałach źródłowych
przechowywanych w archiwum parafii Bralin. Z kolei
tam, gdzie było to możliwe, przy nazwiskach niektórych
osób zapisałem w nawiasie rok ich urodzenia i śmierci.
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Seniorzy zwiedzają Polskę
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI
w Bralinie już w tym roku zorganizował
dla swoich członków i przyjaciół kilka ciekawych wyjazdów. Kilkudziesięcioosobowa
grupa miłośników ciepłych kąpieli odwiedziła w kwietniu Uniejów.
Tegoroczne wyjazdy miały na celu bliższe
poznanie terenów Śląska Opolskiego, dlatego też pierwszym celem było sanktuarium
na Górze św. Anny. Tam seniorzy zwiedzili m.in. zespół klasztorny Franciszkanów
z ciekawym Placem Rajskim, niesamowitą
kalwarię z 40 kapliczkami usianymi wśród
zieleni i grotę zbudowaną na wzór Groty
z Lourdes. Dużym przeżyciem było zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych w Olszowie
pod kierunkiem przewodniczki, która bardzo ciekawie opowiadała o najładniejszych

Przed zamkiem w Mosznej

Uczniowski Klub Sportowy Sport Bralin

Wakacje
ze sportem
I nastał czas wakacji. Dla dzieci i młodzieży to odpoczynek od szkoły, od nauki,
obowiązków i wczesnego wstawania. Tylko
co robić, żeby się nie nudzić? Proponujemy
wakacje ze sportem zamiast Internetu, telewizji i gier komputerowych.
Przestępujemy do realizacji projektu
adresowanego do młodych ludzi, dofinansowanego częściowo z budżetu gminy w ramach realizacji zadań publicznych.
W lipcu i sierpniu zapraszamy na 4 jednodniowe wycieczki, gdzie każdy wyjazd
poświęcony będzie innej aktywności, i tak:
Park trampolin GoJump Wrocław
– wyjazd dla 50 osób, wiek 10-18 lat, planowany termin wyjazdu – lipiec
GoJump to hala o powierzchni 3500 m²,
podzielona na trzy podstawowe strefy. Największa z nich to strefa rekreacyjna, na której dzieci, młodzież i dorośli mogą skakać
do woli. Znajduje się tam ogromny basen
z gąbkami, ścieżki trampolinowe, strefa do
skoków na poduchę pneumatyczną, arena
do gry w zbijaka, wsadów do kosza, MegaTrampa. We wszystkich strefach obecni są
przeszkoleni trenerzy, którzy dbają o bez-
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bazylikach i katedrach katolickich w Polsce
i na świecie.
Kolejna wyprawa dotarła do Opola. Wycieczkowicze, spacerując po ulicach miasta,
mogli się przekonać, jak wiele jest tam ciekawych i niezwykłych miejsc. Największe
wrażenie zrobiła przepiękna katedra pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego, w której
relikwie Krzyża Świętego cieszą się ogromną czcią parafian i pielgrzymów. W parku
uniwersyteckim wielu seniorów robiło sobie
pamiątkowe zdjęcia z kamiennymi postaciami znanych piosenkarzy i artystów. Wiele radości sprawiło wszystkim zwiedzenie
amfiteatru opolskiego związanego z polską
piosenką oraz spacer promenadą gwiazd,
znajdującą się na opolskim Rynku. A wizyta w ZOO dała wszystkim chwile wytchnienia i odpoczynku. Wspaniałym
przeżyciem było zwiedzanie
zamku w Mosznej i spacer wśród
przepięknie pachnących azalii.
Alejka rododendronów nie była
jeszcze w pełni rozwinięta z powodu tegorocznej zimnej wiosny,
ale i tak wrażeń nie zabrakło.
Wszystkie wyjazdy pozwoliły
seniorom nie tylko zobaczyć ciekawe i ważne miejsca związane

pieczeństwo i pokazują, jak prawidłowo wykonywać podstawowe ewolucje.
Park linowy w Sokolnikach (Kąty
Wrocławskie) – wyjazd dla 50 osób, wiek
10-18 lat, planowany termin wyjazdu – lipiec
Adrenalina Park to największy park
linowy na Dolnym Śląsku. Wizyta w parku to doskonały sposób na przełamanie
codziennej rutyny i aktywny odpoczynek,
to dzień pełen przygód i niezapomnianych
wrażeń. W pakiecie uczestnicy skorzystają
z: parku linowego (stopień trudności w zależności od wieku i wzrostu), zjazdu tyrolką
(stopień trudności w zależności od wieku
i wzrostu), zorbingu, strzelnicy łuczniczej
i paintballowej. Wszystkie atrakcje znajdują się na otwartej przestrzeni, na terenie
o powierzchni 12 hektarów.
Spływ kajakowy Małą Panwią
w okolicach miejscowości Kolonowskie,

Spływ Małą Panwią znają już gimnazjaliści z III a
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z historią naszego kraju, ale też były okazją
do wypoczynku, przeżycia niezapomnianych
przygód i poznania innych członków z różnych kół terenowych.
Maj to też miesiąc, w którym w kołach
terenowych odbywają się uroczystości związane ze świętem Matki i Ojca, które mają
bardzo różne formy. Niezwykle interesujący
sposób ich obchodów wybrało koło terenowe
w Baranowie, które zorganizowało dwa spotkania. Pierwsze dotyczyło występu zaprzyjaźnionej grupy teatralnej kobiet z Sokolnik.
Emeryci mogli na miejscu obejrzeć bardzo
ciekawy spektakl kabaretowy poświęcony
zabobonom i przesądom w chłopskiej chacie.
Był to niezapomniany wieczór satyry, humoru i wspólnej biesiady. Na kolejne zarząd koła
zaprosił swoich członków do Muzeum Ziemi
Kępińskiej. Wśród kilkudziesięciu uczestników wielu było w kępińskim muzeum po raz
pierwszy w życiu. Organizatorki zwiedzania
postanowiły zadać kłam znanemu powiedzeniu „cudze chwalicie, swego nie znacie…”
Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę,
bo baranowscy seniorzy byli pod wrażeniem
wystaw i ilości zgromadzonych tam eksponatów.
Na czerwiec zarząd oddziału zaplanował wyjazdy na 10-dniowe wczasy nad morzem do: Międzyzdrojów, Łazów, Sianożętów
i Ustronia Morskiego. Miejmy nadzieję, że
pogoda dopisze.
Łucja Wieloch

Staniszcze Małe, Krasiejów na Opolszczyźnie – wyjazd dla 27 osób, wiek 12-18 lat,
planowany termin wyjazdu – lipiec-sierpień
Spływy kajakowe to jedna z najciekawszych form aktywnej turystyki. Przy lekkim
wysiłku przy wiosłowaniu uczestnicy mają
możliwość bliskiego obcowania z naturą,
dotarcia do miejsc zwykle oddalonych od
cywilizacji. Spływy kajakowe Małą Panwią
są bezpieczne, to rzeka spokojna i płytka,
odpowiednia dla osób, które dopiero rozpoczynają swoja przygodę z wioślarstwem.
Piesza wędrówka w góry: Sobótka –
Ślęża – Sulistrowiczki – wyjazd dla 27 osób,
wiek 12-18 lat, planowany termin wyjazdu
– lipiec-sierpień
Pod opieką przewodnika karkonoskiego powędrujemy na szczyt Ślęży (718 m
n.p.m.), obejrzymy ślady po plemieniu Ślężan, Dom Turysty PTTK i kościółek NNMP.
Trasę rozpoczniemy z Sobótki, a zakończymy w Sulistrowiczkach, gdzie czekać będzie
na wędrowców autokar.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie
(tel. 660 614 794), o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń zgodnie
z kryteriami wiekowymi i miejscem zamieszkania (mieszkańcy gminy Bralin). Na
kolejne wyjazdy pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystały z wyjazdów
wcześniejszych.
Marzena Kuropka
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Sport
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Bralin

Rozgrywki w sezonie
2016/2017 za nami
Runda wiosenna sezonu 2016/2017 została zakończona. Cztery zespoły młodzieżowe i drużyna seniorska w całej rundzie rozegrały razem blisko 50 meczów. Wiele z nich
zakończyło się zwycięstwami, co dobrze
wróży przyszłości klubu „Sokół” Bralin.
Zespoły młodzieżowe „Sokoła” Bralin
w tej rudzie spisywały się bardzo dobrze.
Najmłodsza drużyna z kategorii żak rozegrała 4 turnieje po 3 mecze w każdym.
Dzieci w wieku 8-9 lat, walczyły w każdym
spotkaniu o bramki i zwycięstwa, ich mecze
były pełne pasji i zaangażowania. Z ogromną przyjemnością ogląda się ich rozgrywki,
stąd nikogo nie dziwi, że trybuny podczas
ich występów są pełne.
Drużyna orlika rozegrała swój pierwszy pełny sezon w rozgrywkach ligowych.
W grupie ośmiu zespołów nasz zajął 6. miejsce, choć o piątą lokatę walczył do ostatniej

Drużyna młodzików starszych

kolejki. W całym sezonie zawodnicy z tej
drużyny zdobyli 12 punktów.
Drużyna z kategorii młodzika starszego
to już w pełni ukształtowana grupa piłkarzy. W kolejnym bardzo dobrym dla siebie
sezonie zdobyła 32 punkty w 18 meczach,
co daje jej 4. miejsce w tabeli na 10 zespołów biorących udział w tych rozgrywkach.
Kolejne sezony w wykonaniu tego zespołu
będziemy bacznie śledzić, ponieważ jest to
grupa z wieloma utalentowanymi zawodnikami, którzy na pewno jeszcze wiele razy
dadzą nam powody do radości.
Ostatni z zespołów „Sokoła” Bralin,
drużyna juniora młodszego rozegrała swój
drugi sezon. Nasi zawodnicy w każdym meczu pokazywali na boisku wiele zaangażowania i chęci gry.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale za osiągnięcia w zakończonym sezonie.
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Młodym sportowcom wręczał je wójt gminy Roman Wojtysiak. Gratulujemy w tym
miejscu raz jeszcze trenerom i zawodnikom
wszystkich drużyn młodzieżowych „Sokoła” Bralin za bardzo dobre wyniki w mijającym sezonie.
Drużyna seniorów swój ostatni mecz rozegrała dopiero 18 czerwca. Runda wiosenna dla naszych najstarszych zawodników
była bardzo udana, bilans meczów w tej
rundzie to 5 zwycięstw, 4 remisy, 3 porażki. Razem dało to 19 punktów, a w całym
sezonie 34 oczka. Ta ilość punktów dała
naszemu zespołowi 6. miejsce w tabeli, co
jest równoznaczne z najlepszym wynikiem
od czterech lat. Drużyna trenera Michała
Góreckiego zdobyła w tym sezonie swoją
grą uznanie u wszystkich jej przeciwników.
Zespół nie tylko ładnie grał w piłkę nożną,
co cieszyło kibiców licznie gromadzącym
się na każdym meczu, ale także wygrywał
swoje mecze i zdobywał punkty, co pozwoliło osiągnąć ten świetny wynik.
Za półtora roku setna rocznica istnienia
klubu LKS „Sokół” Bralin. Dobre wyniki
w tym sezonie, ale także w poprzednich pokazują, że wszyscy, którzy działają i trenują
dla „Sokoła”, wykonują swoją pracę bardzo dobrze i to przez tyle lat.
Karol Wanzek

Drużyna seniorów
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Zawodnicy z najmłodszych drużyn: żak i orlik
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Z życia gminy

Urodzinowe spotkania
Spieszymy z informacją o urodzinowych spotkaniach, które
miały miejsce od lutego do połowy czerwca tego roku.

U pani Gertrudy Kani

90. urodziny pani Aleksandry Rychter

16 marca 2017 roku 96. urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Chojęcina-Szumu, pani Gertruda Kania. Wójt Roman Wojtysiak pamięta o najstarszych mieszkańcach swojej gminy i co
roku odwiedza ich z życzeniami urodzinowymi. Nie inaczej było
i teraz. Już po raz szósty spotkał się z jubilatką i jej najbliższą rodziną. Kolejne wizyty stają się z czasem jak odwiedziny znajomych,
a towarzyszy im serdeczna atmosfera.
Z kolei w kwietniu, a dokładnie 12 kwietnia 2017 r. urodziny
świętował najstarszy mieszkaniec Działoszy. Pan Edmund Wiktor
skończył 94 lata. Swoje urodziny obchodził wśród trzypokoleniowej
rodziny, razem z wójtem gminy i kierownikiem USC.
Do grona 90-latków w tym roku dołączyła Aleksandra Rychter z Bralina. Pani Aleksandra swoje okrągłe urodziny obchodziła
8 czerwca 2017 r. Z życzeniami i urodzinowym koszem upominkowym do jubilatki udali się po raz pierwszy wójt gminy Roman
Wojtysiak i kierownik USC Marzena Urbańska.
Wszystkim jubilatom redakcja „Życia Gminy Bralin” składa
gratulacje i najlepsze życzenia. Wiemy, że jesteście naszymi wiernymi czytelnikami i dziękujemy za Waszą obecność.
Marzena Kuropka

Urodziny pana Edmunda Wiktora

„Oczko” organizatorem
zawodów
Minął już rok, jak przeprowadzono pierwsze zawody wędkarskie dla mieszkańców gminy Bralin przy stawie w Nosalach. Najpierw, 27 maja odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży,
a potem 10 czerwca br. wędkowali dorośli mieszkańcy gminy Bralin.
Organizację zawodów wędkarskich wzięli na siebie członkowie
Koła Wędkarskiego „Oczko” w Nosalach przy współpracy z Referatem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Bralin.
27 maja przy stawie zameldowało się 37 zaopatrzonych w niezbędny sprzęt i zanętę młodych wędkarzy. W działaniach wspierali,
zwłaszcza młodszych, ich ojcowie i dziadkowie. Wędkowanie oka-

10 czerwca w Nosalach zawody rozgrywali dorośli
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27 maja odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży

zuje się dobrym sposobem na rodzinne spędzanie wolnego czasu,
o czym mogli przekonać się przyglądający wydarzeniu. Tegorocznymi zwycięzcami Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy
Bralin zostali: Piotr Grzesiński w kategorii szkół podstawowych
i Kamil Biegański w kategorii gimnazjum
10 czerwca, choć pogoda nie była sprzyjająca wędkarzom, to
nie odstraszyła prawdziwych pasjonatów. O miano najlepszego
konkurowało 15 osób. Mimo że w powszechnej opinii wędkarstwo
to męskie hobby, to po raz pierwszy chyba w zawodach w gminie
Bralin wystartowała pani. I jak się okazało, zdeklasowała pozostałych zawodników. Pani Marzena Brzezińska złowiła najwięcej ryb,
co dało jej pierwsze miejsce w tegorocznych zawodach.
Zwycięzcy obu zawodów otrzymali gratulacje, puchary i dyplomy, a na koniec zostali zaproszeni na kiełbaskę z grilla.
mak
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