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Piłeczki poszły ruch
7 lutego w sali gimnastycznej
w Nowej Wsi Książęcej odbył się
I Turniej Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin.
Z inicjatywą sportowej rywalizacji międzysołeckiej wyszli przedstawiciele sołectwa Mnichowice i to
oni byli głównymi organizatorami
turnieju. Patronat nad rozgrywkami objął Wójt Gminy Bralin,
a do współorganizacji włączył się
również Referat Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Bralin.
Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało siedem sołectw, które W trakcie rywalizacji w kategorii mężczyzn
zorganizowały swoje drużyny i stanęły go- rii młodzież zakończył się następująco:
towe do rywalizacji, a były to: Bralin, Choję- I miejsce wywalczył sobie Jakub Brąś
cin, Chojęcin-Parcele, Mnichowice, Nosale, (sołectwo Chojęcin-Parcele), II miejsce
Nowa Wieś Książęca i Tabor Mały. Zgod- zdobył Kamil Młot (Nosale), a III – Jakub
nie z regulaminem każde sołectwo mogło Szlag (Mnichowice). Puchar Wójta Gminy
być reprezentowane przez czteroosobową Bralin w kategorii kobiety zdobyła Daria
drużynę, której skład stanowili: kobieta, Markiewicz (sołectwo Bralin). II miejsce
dwóch mężczyzn oraz przedstawiciel mło- zajęła Joanna Jajczyk z Taboru Małego,
dzieży. Regulamin dopuszczał wystawienie a III – Kamila Mączka z Nowej Wsi Ksiązespołu w niepełnym składzie. Ostatecznie żęcej. I jako ostatni zaciętą rywalizację
w turnieju wystartowały 23 osoby.
zakończyli mężczyźni. Tu najlepszy bezRywalizacja o puchary odbywała się sprzecznie był Karol Młot z Nosali, drugie
w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni miejsce zajął Andrzej Gogol – reprezeni młodzież. Podczas gdy zawodnicy walczy- tant organizatora turnieju, sołectwa Mnili o jak najlepsze miejsce w tabeli, sołtysi chowice. Trzecie miejsce przypadło Jaroi kibice wiernie dopingowali swoich przed- sławowi Młotowi, również z Nosali.
stawicieli, to panie z Mnichowic dbały, by
Sportowa niedziela z ping-pongiem
nikt nie był głodny ani spragniony.
w roli głównej trwała od rana do wczesnych
I Turniej Sołectw w Tenisie Stołowym godzin popołudniowych. Rozgrywkom przyo Puchar Wójta Gminy Bralin w katego- glądał się i zawodnikom kibicował kierownik Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Sławomir Bąk.
Wręczenia pucharów i dyplomów
i podsumowania I Turnieju Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Bralin dokonał
wójt gminy Roman Wojtysiak.
Czy zwycięzcy tegorocznej edycji
turnieju utrzymają swoje pozycje,
czy do startujących sołectw dołączą pozostałe? Odpowiedzi na te
pytania poznamy, mamy nadzieję,
za rok, podczas kolejnej edycji turnieju sołectw.
Miejsce na pudle i zasłużony Puchar Wójta Gminy Bralin
Marzena Kuropka
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Nieodpłatna
pomoc prawna
również
w Bralinie
Od początku roku 2016 na terenie całej
Polski zacznie działać system darmowej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzony będzie również w Bralinie, w urzędzie gminy w czwartki w godz.
11.30 - 15.30.
To rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości
zakładającej stworzenie ogólnopolskiego
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu,
samorządów i organizacji pozarządowych
system gwarantuje bezpłatny dostęp do
darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą
w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Związek Młodzieży Wiejskiej udzielać będzie radca prawny.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
młodzież do 26 roku życia, osoby fizyczne,
którym w okresie roku poprzedzającego
zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub
poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegać na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach;wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub
sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje
w zakresie: prawa pracy, przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
mak
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Mamy już Plan
gospodarki niskoemisyjnej
Z końcem 2015 roku opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
dla gminy Bralin, który jest dokumentem
strategicznym, gdyż wyznacza kierunki
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Przedmiotowy plan został opracowany
w celu przedstawienia działań służących
poprawie jakości powietrza na terenie gminy Bralin, w tym ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej
emisji, poprzez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności energetycznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera wytyczne wdrażania planu, opisuje
struktury potrzebne do jego realizacji oraz
monitorowania zamierzonych celów. Jednak realizacja PGN jest zależna od zaangażowania nie tylko gminy Bralin, ale również wszystkich mieszkańców.
Nieodłączną częścią planu jest bazowa
inwentaryzacja emisji oraz referencyjna
inwentaryzacja emisji. Bazową inwentaryzację emisji (BEI) wykonano dla 2013
roku. Opracowując bazę danych, rozesłano
zapytania do najważniejszych producentów
i konsumentów energii cieplnej, elektrycznej
i paliwa gazowego w gminie. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie gminy.
Przedstawione w planie wyliczenia i wnioski
są oparte na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez urząd gminy oraz
danych GUS. Na podstawie powyższych danych określono również emisje w roku bazowym. Od interesariuszy uzyskano także
informacje o planowanych lub przewidzianych działaniach, mogących przyczynić się
do osiągnięcia celów określonych w planie,
które zostały uwzględnione w harmonogramie i dla których obliczono szacunkowy efekt
ekologiczny i energetyczny.
Z analizy przedstawionej w planie wynika, iż stan świadomości mieszkańców dotyczący gospodarowania w sposób niskoemisyjny oraz z zachowaniem dobrego stanu
środowiska naturalnego na terenie gminy
jest niski i niewystarczający. Mała ilość
wypełnionych ankiet rozpowszechnionych
wśród mieszkańców wskazuje na niskie
zainteresowanie problemami dotyczącymi
racjonalnego wykorzystania energii. Obecność oraz rozpoznawalność odnawialnych
źródeł energii na terenie gminy jest dostateczna, co jest czynnikiem pozytywnym
w podnoszeniu świadomości mieszkańców.
Na małe zainteresowanie problemami
związanymi z energią i zanieczyszczeniem
środowiska poza niedostateczną świadomo-
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ścią wpływ ma także słabość ekonomiczna,
szczególnie pewnych grup mieszkańców.
Ponadto stwierdza się, iż na terenie
naszej gminy rozpowszechnienie małych
instalacji wytwórczych energii odnawialnej
wśród mieszkańców gminy jest niskie i nie
odbiega od standardów w innych regionach
Polski. Część domów jednorodzinnych posiada zainstalowane kolektory słoneczne,
a najbardziej rozpowszechnionym źródłem
wytwarzania OZE jest drewno spalane
w sposób mało wydajny w kotłach na paliwa stałe. Małe jednostki wytwarzania energii elektrycznej nie są użytkowane przez
mieszkańców.
W jednym z punktów PGN przedstawiono zestawienie zbiorcze emisji CO2 ze
wszystkich zinwentaryzowanych obszarów
związanych z działalnością samorządową.
Przedstawiono informacje i dane dotyczące całkowitej energii zużytej oraz całkowitej emisji gazów cieplarnianych związanej
z sektorem publicznym. Na sumę emisji
CO2Mg/rok do środowiska największy
wpływ ma ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej stanowiące 73% całości.
Następnie przedstawiono podsumowanie emisji gazów cieplarnianych z terenu
gminy Bralin. Całkowita emisja ekwiwalentu CO2 z obszaru gminy Bralin w roku
2013 wyniosła 25 772,6 Mg, z czego działalność samorządu przyczyniła się w postaci
emisji na poziomie 1 077,85 Mg, co stanowi
ok. 4,1% całkowitej emisji z terenu gminy.
Z kolei całkowite zużycie energii na terenie
gminy Bralin w roku 2013 było na poziomie
84 550,65 MWh na rok. Z czego za zużycie
samorząd odpowiada na poziomie 1972,36
MWh, co stanowiło 2,3%.
W celu realizacji PGN gmina Bralin zakłada szereg działań o charakterze krótkoi długoterminowym, które doprowadzą do
realizacji założeń i celów długookresowych
oraz posłużą wypełnieniu celów strategicznych i szczegółowych. Realizacja celów i zobowiązań napotyka jednak na szereg ograniczeń, do których należy zaliczyć:
• brak właściwej kompetencji – gmina nie
może podejmować działań inwestorskich
• w przypadku obiektów osób prywatnych
i przedsiębiorstw, władze gminy mogą prowadzić jedynie działania promocyjno-informacyjne, koordynujące i zachęcające nakierowane na realizacje inwestycji przez podmioty
prywatne i organizacje zewnętrzne,
• możliwości finansowe – budżet gminy
musi pozostać zrównoważony dla bezpieczeństwa funkcjonowania, dlatego
przy podejmowaniu działań ważne jest
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
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które odciążą budżet gminy oraz mieszkańców w myśl zasady, że fundusze publiczne są środkami wszystkich obywateli, a ich wykorzystanie powinno być
ściśle uzasadnione i efektywne,
• sprzeczny interes poszczególnych grup
lub mieszkańców gminy, interes społeczny może być czasem sprzeczny z interesami prywatnymi, dlatego ważna jest
dyskusja oraz informowanie mieszkańców o przedsięwzięciach oraz wspólne
podejmowanie decyzji.
Głównym beneficjentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są mieszkańcy gminy
Bralin. Gmina będzie wspierała oraz zachęcała mieszkańców do podjęcia działań poprzez
prowadzenie spotkań, rozsyłanie informacji,
zamieszczanie tekstów w prasie itp.
Przypomnijmy, iż Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Bralin współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten
jest niezbędny, aby w kolejnych latach sięgać po środki finansowe m.in. z funduszy
UE (RPO, PO IŚ) i NFOŚiGW na działania
związane z poprawą jakości powietrza oraz
wzrostem efektywności energetycznej na
obszarze gminy. Obowiązek zbieżności planowanych zadań z PGN zamierzają wprowadzać kolejne instytucje dofinansowujące,
zarówno inwestycje termomodernizacyjne, jak i te dotyczące odnawialnych źródeł
energii, m.in. w ramach uruchamianego
programu Prosument (wytwarzanie energii
na własne potrzeby).
Małgorzata Krzak

Co na drogach?
Przebudowa drogi z płyt betonowych
w sołectwie Weronikopole
Gmina Bralin jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w sołectwie
Weronikopole. Droga ta w chwili obecnej
posiada wąską i nierówną nawierzchnię
z płyt betonowych. Docelowo ma powstać
nowa o nawierzchni mineralno–bitumicznej, biegnąca od głównego skrzyżowania
dróg w miejscowości Mielęcin w kierunku
północnym na Parzynów. W ramach przebudowy zostanie również wyremontowany obiekt mostowy w centrum Mielęcina.
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana jesienią tego roku przez dwa samorządy
– Gminę Bralin i Powiat Kępiński. Na przebudowę tej drogi urząd gminy złożył także
wniosek o przyznanie dofinansowania ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zima
Sezon zimowy trwa corocznie od października do kwietnia. W tym czasie w każdym zarządzie dróg trwa „Akcja Zima”. Jej
celem jest łagodzenie skutków zimy, przede
wszystkim poprzez zabezpieczenie przejezdności dróg oraz zapewnienie ciągłości
ruchu kołowego we wszystkich możliwych
warunkach pogodowych.
Jak do tej pory, tegoroczna zima okazała się wyrozumiała i nie przysporzyła nam
większych utrudnień. Podobnie jak w zeszłym roku opady śniegu nie były intensywne. Niestety, zima trwa, zatem ostateczne
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podsumowanie jej skutków oraz kosztów
będzie można wykonać po jej zakończeniu,
nie wcześniej niż w kwietniu. Niewykluczone, że tegoroczne Święta Wielkanocne
przypadające już w marcu będą kolejnymi,
podczas których, wracając ze święconką,
będziemy mogli lepić ze śniegu zające.
A po zimie…
Na remonty chodników i dróg, które
mają zostać przeprowadzone w 2016 r.,
zarezerwowano w budżecie Gminy Bralin
znaczne środki finansowe. W pierwszej kolejności remontowane będą nawierzchnie
dróg asfaltowych. W urzędzie gminy trwają
obecnie prace nad wyłonieniem wykonawcy
tych robót, zgodnie z zasadami udzielania
zamówień publicznych.
Ponadto przewiduje się, że już w połowie
kwietnia na terenie naszej gminy rozpoczną
się także prace związane z utwardzaniem
dróg gruntowych. Po zimie, na wielu odcinkach dróg gruntowych, niezbędne jest przeprowadzenie napraw nawierzchni. Zadania
te prowadzone będą w ramach bieżącego
utrzymania dróg. Na temat stanu drogowych
ubytków jeszcze na przełomie roku informacje władzom samorządowym składali sołtysi. Na podstawie ich wniosków oszacowano
zapotrzebowanie na kruszywo dla gminy.
W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty
na dostawę materiałów drogowych, ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe. Corocznie
w przeprowadzenie utwardzenia dróg zaangażowani są sołtysi, rady sołeckie i zainteresowani mieszkańcy poszczególnych wsi. To
głównie oni na terenie swoich sołectw będą
przeprowadzać i koordynować te prace.
Karolina Drop

Ulica Wiśniowa w Bralinie

12 lutego br. w siedzibie urzędu gminy, z inicjatywy
wójta Romana Wojtysiaka, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kępnie: Witoldem
Jankowskim, Magdaleną Osadą, Maciejem Hojeńskim
i Zenonem Kasprzakiem, na które zaproszeni zostali również sołtysi z terenu gminy Bralin. Tematem spotkania
było wskazanie zaplanowanych na 2016 rok zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych. Starosta Witold Jankowski przedstawił możliwości finansowe
powiatu, zasady współdziałania z gminami. Wskazał zaplanowane na 2016 rok inwestycje na terenie gminy Bralin, tj. przebudowę drogi wraz z mostkiem w miejscowości
Weronikopole (działanie realizowane przez Gminę Bralin
przy udziale środków powiatowych), budowę chodnika
w Mnichowicach – w rejonie skrzyżowania dróg w stronę
Bralina i Nosali, remont drogi w Taborze Małym–Lipniku. Ponadto zarządca dróg powiatowych zobowiązał się
do ścinki poboczy przydrożnych, jednakże realizacja tego
zadania będzie możliwa przy udziale sołtysów i rad sołeckich. Dyskusja obejmowała także inne tematy, np. remont
chodników, przestawienie słupów energetycznych czy wycięcie starych drzew przydrożnych.
Karolina Drop

Rada Gminy Bralin podczas sesji 27 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej obejmującej działki 414/6
i 414/13 w Bralinie. Jest to droga położona prostopadle do ulicy Południowej
oraz równoległe do ulicy Jabłonkowej.
Inicjatywa w sprawie nadania nazwy ulicy należała do właścicieli niedawno wydzielonych działek budowlanych przyległych do tej drogi. Po otrzymaniu pisma Wójt Gminy Bralin zgodnie z Uchwałą nr IX/46/2011 Rady Gminy
Bralin z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu
nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy Bralin z wnioskiem o nadanie nazwy przedmiotowej ulicy. Następnie wniosek o nadanie nazwy ulicy
został przekazany Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,
która pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez wójta nazwę drogi: ulica Wiśniowa.
Nazwa „ulica Wiśniowa” nawiązuje analogicznie do sąsiadującej ulicy
Jabłonkowej. Jej nazwa wskazuje na elementy przyrody (drzewa owocowe).
Zachowana zostanie więc ciągłość przyjętego wcześniej nazewnictwa.
W najbliższym czasie w związku z dużym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rosnącymi potrzebami mieszkańców gminy zostaną rozpoczęte prace związane z wprowadzeniem nazw ulic w całym sołectwie Chojęcin
oraz Chojęcin-Parcele. Wprowadzenie nazw ulic ma na celu uporządkowanie
i ułatwienie lokalizacji posesji oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez łatwiejszy dojazd służb ratunkowych.
Katarzyna Przybylska
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Trwają strażackie zebrania
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bralinie
harmonogramem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 19 stycznia 2016 r.
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowej Wsi Książęcej. Oprócz miejscowych druhów strażaków w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kępnie Eugeniusz Grzesiak, Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Bralinie Marek Fras, Komendant Gmin-

Podczas zebrania członków OSP w Czerminie

ny Roman Dębski oraz Wójt Gminy Bralin
Roman Wojtysiak. Na uprawnionych do
głosowania 58 członków obecnych było 41.
W związku z upływem 5-letniej kadencji
działalności dotychczasowego Zarządu OSP
w Nowej Wsi Książęcej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonano
podsumowania mijającego roku oraz przeprowadzono wybory na członków zarządu
na następną kadencję. Strażacy zatwierdzili sprawozdanie z działalności za 2015 rok,
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdane
Komisji Rewizyjnej i przyjęli plan działalności oraz plan finansowy na 2016 rok. Na
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium dla Zarządu
OSP w Nowej Wsi Książęcej
Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
W wyniku wyborów został wybrany nowy Zarząd
w następującym składzie:
prezes – Zbigniew Gogół,
wiceprezes-naczelnik – Tomasz Czomko, wiceprezes
– Ryszard Dachowski, sekretarz – Andrzej Rybak,
skarbnik – Dawid Kłoś, gospodarz – Radosław Zapolny, członek – Wiesław Baliga. Do Komisji Rewizyjnej

Początek roku to okazja do spotkań członków zrzeszonych w rozmaitych organizacjach.
To czas kreślenia planów i zamierzeń na nowy rok, ale też okazja do złożenia sobie noworocznych życzeń

Noworoczne spotkanie Rolników
Indywidualnych „Solidarność”
7 stycznia 2016 roku swoje spotkanie
mieli członkowie gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Bralinie. Oprócz członków związku w uroczystości uczestniczyli: zastępca wójta gminy
Robert Kieruzal oraz Stanisław Żary i Ewa
Pazek z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bralin.
Spotkanie otwarł i życzenia noworoczne
złożył pełniący obowiązki przewodniczącego
związku Ignacy Hełmiński. Tematem wiodącym, żywo dyskutowanym przez zebranych
były dalsze losy gminnych struktur NSZZ
Rolników Indywidualnych. Zrzeszeni podkreślali małe zaangażowanie w działalność
związku samych jej członków, brak zainteresowania przystąpieniem do organizacji młodych rolników, a także konieczność uzupełnienia nieobsadzonych miejsc we władzach.
Z uwagi na sędziwy wiek z funkcji przewodniczącego w ubiegłym roku zrezygnował
Franciszek Mieszała, względy zdrowotne
nie pozwalają na pełnienie obowiązków do-
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tychczasowemu skarbnikowi Stanisławowi
Gniteckiemu, zmarł Jan Kiereńczuk, który
był członkiem Komisji Rewizyjnej. Zebrani
zastanawiali się nawet nad zawieszeniem
działalności, ostatecznie jednak podjęto
się kontynuacji ponad trzydziestoletniego
funkcjonowania kiedyś bardzo prężnego
związku. Członkowie NSZZ RI „Solidarność” wybrali spośród siebie nowego przewodniczącego. Został nim Ignacy Hełmiński. Zarząd stanowić będą: Leszek Głąb,
Jan Drobnicki, Stanisław Niechciał, Irena
Gnitecka i Władysław Bajer, natomiast do
Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef
Szymański, Franciszek Mieszała i Tadeusz
Puchała. Dyskusjom nad losami związku
przysłuchiwali się zaproszeni goście. Kiedy
decyzja o dalszym funkcjonowaniu organizacji zapadła i wybrane zostały nowe władze
gminnego NSZZ RI „Solidarność”, gratulacje i życzenia dla związku przekazał zastępca wójta gminy Robert Kieruzal.
Marzena Kuropka
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wybrani zostali: przewodniczący – Damian
Hełmiński, wiceprzewodniczący – Robert
Mączka, sekretarz – Czesław Stencel.
22 stycznia 2016 r. odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP
w Chojęcinie. Nie przyniosło ono aż tak
dużych zmian jak zebranie OSP w Nowej Wsi Książęcej. Prezesem jednostki na
kolejną 5-letnią kadencję wybrany został
ponownie druh Rafał Blabuś, a w składzie
zarządu zaszły niewielkie zmiany. W zebraniu oprócz członków jednostki wzięli
udział zaproszeni goście: Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP Marek Fras,
Komendant Gminny Roman Dębski, sekretarz Gminy Bralin Zbigniewa Łatka oraz
pracownik Urzędu Gminy Bralin zajmujący się bezpieczeństwem pożarowym Marta
Brząkała. Na uprawnionych do głosowania
37 członków obecnych było 28.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w Chojęcinie za 2015
rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Na
wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto na zebraniu zatwierdzono plan działalności oraz plan finansowy na
2016 rok.
W wyniku wyborów w składzie zarządu
OSP w Chojęcinie na kadencję 2016-2021
znaleźli się: prezes – Rafał Blabuś, wiceprezes-naczelnik – Mateusz Składnikiewicz,
wiceprezes – Henryk Misiek, sekretarz – Sławomir Chudy, skarbnik – Zbigniew Lisowski,
gospodarz – Kamil Nowak, członek – Mariusz Składnikiewicz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Zenon Ilski,
sekretarz – Rafał Dirbach, członek – Mariusz
Głąb.
5 lutego 2016r. w świetlicy wiejskiej
w Czerminie odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czerminie. W zebraniu
oprócz członków jednostki wzięli udział zaproszeni goście: Marek Fras, Roman Dębski, Robert Kieruzal oraz Kazimiera Kupczak. Na uprawnionych do głosowania 28
członków, obecnych było 19. Na zebraniu
przedstawiono sprawozdanie z działalności
OSP w Czerminie za rok 2015, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Na wniosek
Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono
absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto, na zebraniu zatwierdzono plan działalności oraz plan finansowy na rok 2016.
W wyniku wyborów w składzie zarządu
OSP w Czerminie na kadencję 2016-2021
znaleźli się: prezes – Tadeusz Wajerowski,
wiceprezes-naczelnik – Tomasz Poprawa,
sekretarz – Nikola Gabryś, skarbnik – Mariusz Ochap, gospodarz – Roman Binienda.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Wacław Ochap, sekretarz –
Piotr Ochap, członek – Adam Jasiak.
Marta Brząkała
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Tęczowe ferie
Jak każdego roku w Świetlicy Profilaktyczno–Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie
podczas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla wszystkich zainteresowanych dzieci. Chętnych do udziału w zajęciach nie brakowało.
Tematem przewodnim tegorocznych ferii było bezpieczeństwo. W związku z tym
zaproszeni goście: asp. Bogdan Garczarek,
sierż. Tomasz Kapral oraz sierż. Justyna Niczke w ramach profilaktyki udzielili
dzieciom wielu informacji, a także odpowiedzieli na wiele nurtujących młodych ludzi
pytań. Spotkanie z policjantami okazało się
dla wszystkich bardzo interesujące i zmusiło do refleksji nad zachowaniem jeszcze
większej ostrożności każdego dnia.
Podczas wielu gier i zabaw dominował
sport. Rozgrywki w siatkówkę, piłkę nożną
wyzwalały w dzieciach nutę rywalizacji, ale
przede wszystkim radość z aktywnej formy
zabawy z rówieśnikami. W planie „Tęczowych ferii 2016” nie mogło zabraknąć wycieczki. Wspólnie z wychowawcą świetlicy
wszyscy uczestnicy wybrali się na film animowany „Fistaszki – wersja kinowa”.
Podsumowaniem „Tęczowych ferii
2016” była zabawa karnawałowa. Bal odbył się 27 stycznia w świetlicy „Tęcza”. Zabawę poprowadził Tygrysek i jego dwóch
przyjaciół. Na dzieci czekała zabawa pełna
konkursów z nagrodami. Dzieci ochoczo

Wspólne zabawy jednoczą, a konkursy z nagrodami podgrzewają emocje

brały udział w różnych konkurencjach
przygotowanych specjalnie dla nich. Głównym punktem balu był konkurs na najlepsze, najciekawsze przebranie. Jurorzy mieli
twardy orzech do zgryzienia i trudną decyzję do podjęcia, ponieważ dzieci wykazały
się niezwykłą pomysłowością. Wspólną decyzją, po nagrodzeniu gromkimi oklaskami,

za najlepszy strój wybrano „małą biedroneczkę” – najmłodszą uczestniczkę balu.
To, co dobre, jednak szybko się kończy.
Tegoroczne ferie już za nami. Pozostaną
jednak: niezapomniane wspomnienia i odliczanie do wakacji...
Marta Kaczmarek

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
składa serdeczne podziękowania Rodzicom
za ofiarowane fanty
i pomoc w realizacji
wieczorku karnawałowego.

Narty, radość, wspólnota, czyli ferie w górach
Od 25 do 28 stycznia 2016 r. nasza młodzieżowa wspólnota „Meet You” wybrała
się na narciarski wyjazd do Czarnej Góry,
by kreatywnie, radośnie i przede wszystkim
wspólnie wykorzystać czas ferii zimowych.
Grupa liczyła 25 osób, a wyjazd zorganizował ks. Przemysław Kapała. Zimowisko
rozpoczęło się poranną mszą św. w kościele
parafialnym w Bralinie, po niej wsiedliśmy
do autokaru i ruszyliśmy w drogę do Wilkanowa, miejsca naszego pobytu i noclegu.
Po ulokowaniu się w swoich pokojach od
razu udaliśmy sie na godzinny spacer. Wraz

z zachodem słońca wróciliśmy do domu parafialnego, w którym nocowaliśmy. Pierwszego wieczoru wspólnie obejrzeliśmy film
pt. „Czy naprawdę wierzysz?”. Następny
dzień rozpoczęliśmy porannymi ćwiczeniami z instruktorem fitness, Marcinem Kapałą. Około godz. 11.00 odbywały się nasze
pierwsze zajęcia z instruktorami, którzy
uczyli jazdy na nartach, a tych bardziej
zaawansowanych uczestników zimowiska
instruktor zabrał na trudniejsze trasy.
Wszystkim bardzo się spodobało i nie mieli
dużych kłopotów z nauką tego sportu, który

W trakcie zimowiska zorganizowanego przez ks. Przemysława Kapałę
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przecież dotąd był dla większości z nas zupełnie obcy. Jednak pomoc i przyjacielskie
kontakty między uczestnikami sprzyjały
nauce. Nikogo nie pozostawiano samego na
stoku, opiekunowie i uczestnicy wzajemnie
o siebie dbali. We wtorkowy wieczór odbyło się nabożeństwo pokutne i msza święta.
Był czas na spowiedź św., która dla wielu
z nas była bardzo ważnym momentem
i przyniosła wiele radości. Następnego dnia
znów udaliśmy się na stok narciarski, by
doskonalić umiejętności zdobyte pierwszego dnia jazdy na nartach. Ostatni już wieczór spędziliśmy na zabawie w kalambury.
Jak się okazało, był to świetny pomysł.
Relacje wspólnoty znacznie się pogłębiły,
przez ponad dwie godziny wspólnie odgadywaliśmy pokazywane hasła przez uczestników. W czwarty dzień, niestety, pogoda
nam nie dopisała, mieliśmy mniej czasu na
jazdę, ale za to więcej miejsca na stoku, bo
nie było tylu narciarzy, co wcześniej.
Wyjazd był pełen uśmiechu, radości
i przemyśleń. Są to niezapomniane chwile. Na zawsze będą to piękne wspomnienia, które będziemy wspólnie pielęgnować
w naszej wspólnocie młodzieżowej.
Katarzyna Hojeńska
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Ze starego
albumu…
Tułaczka
1 września 1939 r. Jan Puchała podjął
walkę z Niemcami. Jego dowódca – ppor. Bauer został ciężko ranny, a dwóch strażników
granicznych zginęło. Później wraz z pododdziałem Obrony Narodowej z Kępna sierż.
Puchała przedostał się w okolice płonącego po
nocnym nalocie Luftwaffe Wielunia. Otrzymawszy rozkaz stawienia się w rejonie Rawy
Ruskiej (obecnie miasto na Ukrainie), dotarł
tam po kilkunastu dniach, wycieńczony. Przedostając się w wyznaczony rejon, uczestniczył
w kilku potyczkach z Niemcami. W trakcie
jednego z nalotów odniósł rany głowy, a towarzysząca mu Saba zginęła.
Stalag IV B Mühlberg
Jan wraz z grupą kolegów-żołnierzy trafił
do niewoli. Niemcy wysłali ich w wagonach
bydlęcych na zachód. Ponad dwutygodniowa
podróż zakończyła się w obozie jenieckim Stalag IV B, 8 km na północny-wschód od miasta Mühlberg/Elbe i około 50 km na północ
od Drezna. W tym transporcie znajdowało
się kilkudziesięciu funkcjonariuszy Straży
Granicznej, zdecydowaną większość stanowili
jednak żołnierze jednostek liniowych Wojska
Polskiego. W obozie J. Puchała otrzymał numer 9166/B.
Stalag IV B o obszarze 30 ha został powstał
wrześniu 1939 r. Jego pierwszymi mieszkańcami byli polscy żołnierze wzięci do niewoli
podczas kampanii wrześniowej. Z braku pomieszczeń przez pierwsze miesiące mieszkali
oni pod gołym niebem lub w namiotach, cały
czas pracując przy wznoszeniu drewnianych
baraków.
Pierwsza zima spędzona w obozie mocno
nadwerężyła siły Jana, który wciąż odczuwał
dolegliwości związane z ranami głowy odniesionymi w kampanii wrześniowej. Z biegiem
czasu jego samopoczucie poprawiło się na tyle,

Jan Puchała w niewoli (stoi pierwszy z lewej)
- Stalag IV a (Elsterhorst). Fot. ze zbiorów
Muzeum Miejskiego w Mühlbergu
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że wykonywał wszystkie prace na równi z kolegami.
Z obozu do obozu
Życie w stalagu zaczęło przypominać wielką, międzynarodową kolonię, w której powstawały namiastki normalności w postaci teatru,
zespołów muzycznych, zakładów usługowych,
kaplic i posługi duchowej w kilku językach. Bo
też jeńcy wywodzili się z różnych krajów. Najpierw w obozie przebywali sami Polacy, później dołączyli Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy,
Kanadyjczycy, Australijczycy… Od 1941 roku
większość więźniów stanowili Rosjanie.
Ze Stalagu IV B Jan trafił do Stalagu IV A
(Elsterhorst), a później IV E (Altenburg) i IV F
(Hartmannsdorf), by pod koniec 1941 r. powrócić do Mühlbergu.
Żona i córka
Tymczasem Maria z Janką ciężko przeżyły kampanię wrześniową w „spokojnym” – jak
myślał Jan - powiecie tarnobrzeskim. Niestety,
nie przewidział, że tam, w bezpośrednim sąsiedztwie Centralnego Okręgu Przemysłowego, wojna będzie zdecydowanie groźniejsza niż
w okolicach Kępna. Po ponad dwóch miesiącach tułaczki żona z pięcioletnią córeczką wróciły do Miechowa. 26 listopada 1939 r. otrzymały informację, że J. Puchała żyje i przebywa
w niewoli u Niemców.
Listy, listy
Na dzień 30 listopada 1939 r. datowany jest
pierwszy z wielu listów, które Maria i Janeczka
wysłały do Jana przebywającego w obozie jenieckim. Dzięki bogatej korespondencji z żoną
oraz innymi członkami rodziny wiedział, co
dzieje się z najbliższymi, jak miewają się jego
ukochane pszczoły, kto zamieszkał w niedawno wybudowanym przez niego domu w Kępnie.
Od maja 1941 r. korespondencja do stalagu
kierowana była już z miejscowości Seedorf
niedaleko Magdeburga, dokąd cała rodzina
Kłobutowskich została wywieziona na roboty
przymusowe. O tym smutnym fakcie J. Puchała dowiedział się z listu sąsiadki i zarazem
żony swego kolegi, również funkcjonariusza
SG – przodownika Tomasza Rogalki z placówki
I linii w Miechowie.
Wysiedlenie
Wysiedlenie
Kłobutowskich
nastąpiło
25 maja 1941 r. Wszyscy trafili do pracy w majątku ziemskim w Seedorf koło Genthina, gdzie
ciężko pracowali. Jedyną pociechą było to, że
cała rodzina przebywała razem i była dość dobrze traktowana przez niemieckich gospodarzy.
Maria zabiegała o zwolnienie męża
z niewoli. Jej starania, trwające kilka miesięcy, ostatecznie zakończyły się sukcesem.
27 sierpnia 1942 r. jeniec wojenny Johann
Puchala nr 9166/B został zwolniony z obozu.
Z Mühlbergu dotarł do Genthina, gdzie musiał zameldować się na posterunku policji.
Kilka godzin później witał się z niewidzianą
od trzech lat żoną, córeczką, teściami, szwagrami i szwagierkami. Był zmęczony tułaczką i chorobami. Z obozu zabrał ze sobą ponad
70 listów, które wysyłały do niego przez trzy
lata Maria i Janeczka, a także bracia i inni
członkowie rodziny. Każdy list opatrzony był
datą jego otrzymania.
Do końca wojny Jan pracował wraz ze
swoją rodziną w majątku ziemskim w Seedorf
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Pierwszy list od żony i córeczki wysłany do Jana
z Niemiec (Seedorf) 30 maja 1941 r. Ze zbiorów
Piotra Mizery z Wałbrzycha

(w 1952 r. wieś została włączona do miasteczka Nielebock, które w 2010 r. stało się częścią
miasta powiatowego Jerichow w kraju związkowym Saksonia-Anhalt).
Powrót do domu
W maju 1945 r. do wsi weszli żołnierze Armii Czerwonej. Po drugiej stronie Łaby w tym
samym czasie pojawili się żołnierze amerykańscy. W rodzinie powstał poważny dylemat.
Młodzi chcieli przejść na stronę amerykańską,
starsze pokolenie marzyło o powrocie do Polski, mimo obawy przed Rosjanami. Ostateczną decyzję podjął senior rodu – Józef Kłobutowski.
Podróż do domu w Miechowie zajęła blisko
miesiąc. W końcu maja 1945 r. Kłobutowscy
i Puchałowie stanęli przed bramą rodzinnego
domu, który kilka miesięcy wcześniej opuściła
rodzina niemieckich osadników zajmująca gospodarstwo przez ponad cztery lata.
cdn.
Jacek Kuropka
Pisząc powyższy tekst, korzystałem z opracowania, jakie w czerwcu 2015 r. ukazało się
nakładem Polskiego Związku Filatelistów pt.
„Korespondencja rodzinna do Stalagu IVA,
IVB (Mühlberg), IVE i IVF w latach 19391942”. Jego autorem jest, pochodzący z Kępna, Piotr Mizera z Wałbrzycha, wnuk Jana
Puchały. Ponadto pan Piotr udostępnił mi całość innej pracy, której druk planowany jest na
drugą połowę 2016 r.
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Z życia placówek oświatowych
Przedszkole ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia
przedszkola
W karnawale wybieramy się na bale
Tegoroczny bal przebierańców miał
miejsce w przedszkolu 11 stycznia 2016r.
Podobnie jak w latach ubiegłych, przez
wzgląd na trudności lokalowe, podzielony
był na dwie tury. Jako pierwsze do karnawałowych harców zaproszone zostały młodsze dzieci, potem dzieci starsze. Bal prowadził wodzirej w stroju klauna. Po balu
poszczególne grupy uczestniczyły w sesji
zdjęciowej. Rada Rodziców przygotowała
dla uczestników balu niespodzianki: cukierki i soczek. Zabawy proponowane przez
wodzireja z udziałem opiekunek, które tak
jak dzieci przebrane były w zabawne stroje, sprawiły, że wszyscy mieli podczas balu
szampańskie humory.
Dziadkowie Królowie
Trzy dni celebrowano obchody zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie. W tym
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, ze
względu na warunki lokalowe przedszkola

Nie sądzicie państwo, że to niecodzienne zestawienie: księżniczka i karateka?

uroczystości miały miejsce w świetlicy terapeutycznej „Tęcza”.
Dziadkowie, którzy skorzystali z zaproszeń
wnucząt, stali się adresatami ich wspaniałych życzeń. Dla dostojnych gości 13 stycznia 2016 r. śpiewały, tańczyły i recytowały
wiersze najstarsze przedszkolaki z grupy
„Tulipanki’’ i „Konwalie”. Następnego
dnia, 14 stycznia na deskach sceny świetlicy „Tęcza” zaprezentowały się wnuczęta
z grupy „Różyczki” i „Bratki”. W piątek,
15 stycznia program artystyczny dla seniorów przedstawiły najmłodsze przedszkolaki: „Stokrotki” i „Maczki”.
Oprócz dziadków miłymi gośćmi tej
imprezy byli dyrektor przedszkola Tere-

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

Echa szkolne
II Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę, 31 stycznia 2016 roku
w sali gimnastycznej w Nowej Wsi Książęcej odbyła się kolejna edycja Rodzinnego
Turnieju Tenisa Stołowego. Formuła zawodów przewidywała rozgrywki między dwuosobowymi drużynami składającymi się z
pary: dziecko plus rodzic lub rodzeństwo,
co dawało możliwość gry pojedynczej oraz
gry podwójnej. Taki turniej gwarantuje
dobrą zabawę oraz umacnia więź między
rodzicami i ich dziećmi. Na godzinę 14.00
stawili się uczestnicy rozgrywek oraz członkowie ich rodzin, tworząc widownię.
W wyniku sportowej, ale prawdziwie
przyjacielskiej rywalizacji I miejsce zajęła
Patrycja Młot i jej tata pan Jarosław Młot,
II miejsce – Paulina Mirowska i jej tata pan
Karol Mirowski, III miejsce – Anna Hojeńska
i jej tata pan Marcin Hojeński. IV miejsce wywalczyli sobie: Tomasz Wodziak i jego wujek
pan Robert Grau, na V miejscu znaleźli się:
Dawid Wnuczek i jego kuzynka Katarzyna
Hojeńska. VI miejsce (ex aequo) należało do
Kacpra Wodziaka i jego mamy pani Joanny
Wodziak oraz Katarzyny Łukianowskiej i Darii Talarek. Na koniec turnieju pamiątkowe
dyplomy i medale wręczyła dyrektor szkoły
Elżbieta Kuropka. Wszystkim uczestnikom
oraz kibicom serdecznie dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy za rok.

Życie Gminy Bralin

Rodzinny turniej - pomysł na aktywne spędzenie
wolnego czasu

Zabawa karnawałowa
W piątek, 15 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci. Zabawa była
podzielona na dwie części. Na balu przebierańców bawiły się dzieci z przedszkola i
klas I-II, natomiast w drugiej części zabawy, która miała charakter dyskoteki, udział
wzięli uczniowie klas III-VI. Przedszkolaki
i uczniowie młodszych klas licznie przybyli
w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postacie z bajek i kreskówek. Przy blasku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach największych przebojów,
prezentowanych przez DJ, wszyscy bawili
się doskonale. W przerwach zabawę umilał
smaczny poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Na zakończenie zabawy każde
dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami,
którą przygotowała Rada Rodziców.
Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
7 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbył
się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Wzięło w nim udział
141 uczestników z czterech powiatów: kę-
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sa Michalska i wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak. Po występach wnuczęta obdarowywały babcie i dziadków własnoręcznie
przygotowanymi laurkami oraz całuskami. Dla przybyłych gości został również
przygotowany poczęstunek. Artystyczne
zmagania przedszkolaków wprowadzały
dziadków w radosny nastrój i sprawiły, że
uroczystości przebiegały w miłej i życzliwej
atmosferze.
Do sprawnego zorganizowania Dnia
Babci i Dziadka przyczynili się rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek i obsługiwali zaproszonych gości.
Zaproszenie na film
Sala zabaw grupy Konwalie zamieniła
się dnia 24 stycznia w prawdziwą salę teatralną, a dzieci w prawdziwych widzów.
Stało się tak za sprawą artystów z Nowego Sącza, którzy zaprosili przedszkolaków na teatrzyk kukiełkowy pt. ,,Bezcenna przyjaźń”. Bohater przedstawienia
przekazał dzieciom bardzo ważną życiową mądrość: „nie zazna szczęścia i spokoju ten, kto towarzyszy niedoli zamienia
na błyskotki i drogocenne rzeczy”. Bilety
na teatrzyk sponsorowała dzieciom Rada
Rodziców.
Małgorzata Bednara
pińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego
i ostrzeszowskiego. Naszą szkołę reprezentowała Daria Talarek. Na etapie rejonowym
konkursu uczniowie rozwiązywali test, który
składał się z różnych typów zadań otwartych
i zamkniętych. Udzielali odpowiedzi, wykorzystując swoje doświadczenia czytelnicze
wynikające m.in. z przeczytanych lektur
konkursowych oraz samodzielnie redagowali
dłuższą wypowiedź pisemną. Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem wyłoniła
8 uczestników etapu wojewódzkiego. Mimo
że Darii zabrakło kilku punktów, aby zakwalifikować się do ścisłego finału, naszej uczennicy serdecznie gratulujemy.
Olimpiada Wiedzy o Lesie
Już po raz piąty Nadleśnictwo Syców
było organizatorem Olimpiady Wiedzy
o Lesie. Finał konkursu przeprowadzono
10 grudnia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, spośród 300 uczniów
startujących w eliminacjach szkolnych
i gminnych na terenie działania Nadleśnictwa Syców, wyłoniono po dziesięciu finalistów w obu kategoriach. Wśród nich znalazła się uczennica Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej Daria Talarek. Szóstoklasistka bardzo dobrze poradziła sobie z pytaniami teoretycznymi z zakresu wiedzy o lesie,
jak również z praktycznym rozpoznawaniem zdjęć fauny polskich lasów i ostatecznie zajęła III miejsce. Laureatce i jej opiekunce Wiesławie Mirowskiej serdecznie
gratulujemy.
więcej na: www.zsnowawiesksiazeca.
szkolnastrona.pl
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Wiadomości z gimnazjum
Pączki dają szczęście
Ostatni czwartek przed Środą Popielcową i Wielkim Postem, a zarazem ostatnia
przed Wielkanocą okazja, by beztrosko oddać się karnawałowemu nieumiarkowaniu
w jedzeniu to Tłusty Czwartek.
W Polsce tego dnia prawie wszyscy pochłaniają duże ilości chruścików i pączków.
W 2016 r. to nietypowe święto obchodziliśmy 4 lutego. Przesąd mówi, że gdy w Tłusty Czwartek nie zje się ani jednego pączka,
nieszczęście będzie prześladować nas cały
rok. Oczywiście, Rada Rodziców nie mogła
do tego dopuścić i zafundowała słodki poczęstunek młodzieży, a także pracownikom
gimnazjum.
Z wizytą na lotnisku
W ramach realizowania projektu edukacyjnego 8 lutego br.grupa młodzieży pod
opieką Małgorzaty Domagały i Aleksandry
Kloski zwiedziła Port Lotniczy we Wrocławiu-Strachowicach. Na lotnisku im. Mikołaja Kopernika prawie wszystkie drzwi stały
przeduczniami otworem. Zobaczyli między
innymi strażnicę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, dowiedzieli się, jak wy-

Przylecieli? Czy wylatują?

gląda sortownia bagażu, na czym polega
kontrola bezpieczeństwa i co to jest check-in. Zapoznali się także z warunkami, jakie
muszą spełniać pasażerowie, aby odbyć lot.
Tematyka projektów edukacyjnych
Uczniowie gimnazjum mają obowiązek
przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany
na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie
z przepisami prawa oświatowego. W Gimnazjum w Bralinie jest on realizowany
w klasach drugich.
W bieżącym roku szkolnym tematyka projektów jest następująca: „Czego nie
wiemy o Pólku pod Bralinem?” – opiekun:
Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska, „Jaki
powinien być strój szkolny?” – Agniesz-

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w Koperniku
Bal karnawałowy
Karnawał to czas przepełniony muzyką
oraz zabawą. 13 stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć
w balu karnawałowym zorganizowanym
przez Radę Rodziców. Szkolne pląsy zostały podzielone na dwie części. Najpierw
w zabawie uczestniczyły dzieci z klas I-III,
zamieniając salę gimnastyczną w kolorową
krainę pełną barwnych postaci. Następnie
na parkiet zostali zaproszeni uczniowie
klas IV-VI. Podczas zabawy uczniowie nie
tylko wyginali śmiało ciało, ale również
brali udział w rozmaitych konkursach, które wywołały ducha rywalizacji, ponieważ
zwycięzcy otrzymywali drobne nagrody.
Nie zabrakło również słodkich przekąsek
przygotowanych dla dzieci przez rodziców.
Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie wspaniałej imprezy, rodzicom zaan-

Podczas balu aż roiło się od barwnych postaci
z bajek
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gażowanym w przygotowanie poczęstunku
oraz nauczycielom, którzy zajęli się dekoracją oraz czuwali nad bezpieczeństwem
dzieci. Bal karnawałowy zawsze sprawia
wiele radości dzieciom. Tak było również
i w tym roku. Z uśmiechem na twarzy będziemy wspominać kolejny udany bal karnawałowy.
V Wojewódzki Konkurs Matematyczny
– etap rejonowy
8 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się
etap rejonowy V Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział 90 uczniów
z czterech powiatów: kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Naszą szkołę reprezentowały cztery
uczennice klasy 6b: Natalia Przewdzięk,
Weronika Przewdzięk, Joanna Siemańska
i Amelia Stężalska, które do konkursu przygotowała p. Bożena Bojanowska. Uczestnicy
mieli do rozwiązania test złożony z zadań
zamkniętych i otwartych, za który mogli
otrzymać łącznie 40 punktów. Uzyskanie co
najmniej 32 pkt dało awans do etapu wojewódzkiego. Wśród 14 laureatów znalazły się
nasze dwie uczennice i stały się finalistkami
konkursu, a są to: Natalia Przewdzięk i Joanna Siemańska. 13 lutego będą zmagać się
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ka Kuropka, „Jak zrealizować swoje marzenia?” Agnieszka Balcerzak, „Co czyta
młodzież naszego gimnazjum?” –Dorota
Nowak, „Gimnazjalny Globetrotter” – Małgorzata Domagała i Aleksandra Kloska,
„W jaki sposób można wyrazić miłość?”
– Grażyna Wróbel, „Gry, programy komputerowe i ich wpływ na życie człowieka”
– Jerzy Liebner, „Godomy po naszymu,
czyli o dialekcie i gwarze śląskiego zakątka Wielkopolski” – Jacek Kuropka i „Czy
pieśni na przełomie epok można wykonać
we współczesnych aranżacjach?” – Dariusz
Hełka.
Projekt kończy publiczna prezentacja. Gimnazjaliści wystąpią przed swoimi
młodszymi i starszymi kolegami, a także
nauczycielami i rodzicami 20 maja 2016 r.
w świetlicy „Tęcza” przy ul. Lipowej.
Ważne informacje
Szkolne rekolekcje wielkopostne przypadną w tym roku w dniach od 7 do 9 marca. Z kolei 2 kwietnia, w sobotę, uczniowie
przyjdą do szkoły. Odpracują tym samym
2 maja (poniedziałek). Kolejna wywiadówka
dla rodziców planowana jest na 14 kwietnia. Kilka dni później trzecioklasiści zdawać
będą egzaminy pisemne. W 2016 r. będą one
trwały od 18 do 20 kwietnia.
/jack/
z zadaniami w etapie wojewódzkim. Wielkie
gratulacje i powodzenia.
Góra Grosza
W naszej szkole po raz kolejny odbyła
się zbiórka charytatywna „Góra Grosza”.
Celem akcji jest zebranie funduszy, które
mają pomóc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną. Każdy może włączyć
się w Górę Grosza poprzez wrzucenie do
skarbonki drobnych monet. Przedsięwzięcie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem, dzieci chętnie włączają się w akcje
charytatywne i pomagają innym. W tym
roku łącznie udało się zebrać 14 038 monet,
co stanowiło sumę 535 złotych i 7 groszy.
Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom dziękujemy za włączenie się w akcję
zbiórki pieniędzy dla potrzebujących dzieci.
Kasztanobranie
W październiku oraz listopadzie 2015
roku Samorząd Uczniowski po raz pierwszy zorganizował w naszej szkole zbiórkę
kasztanów. Uczniowie w wyznaczonym czasie mogli włączyć się w zbieranie owoców
i gromadzić je w klasach. Na zakończenie
akcji uczniowie przynieśli swoje zbiory do
wspólnego ważenia. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc otrzymali nagrody, a byli to:
klasa II d - 131,85 kilogramów (I miejsce),
klasa III a – 122,30 kilogramów (II miejsce),
klasa III b - 101,50 kg (III m.). Dziękujemy
wszystkim uczniom, za aktywne włączenie
się w akcję. W sumie zebraliśmy 518,65 kilogramów kasztanów, które zostały przekazane jako karma dla zwierząt.
więcej na www.spbralin.pl
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Wierni miłośnicy słowa pisanego
26 i 27 stycznia br. w siedzibie Bibliotece Publicznej w Bralinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród książkowych najlepszym czytelnikom. Do laureatów konkursu
„Czytelnik Roku 2015” zostali wytypowani
czytelnicy, którzy przeczytali największą
liczbę książek w 2015 roku.
Głównym celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa nie tylko wśród dzieci
i młodzieży, ale również wśród wszystkich
mieszkańców gminy. Konkurs trwał od
stycznia do grudnia 2015 roku i był podzielony na VI kategorii wiekowych.
W I kategorii – przedszkolaki laureatami zostali: Marta Labryszewska – I miejsce,
Lucjan Pokora – II miejsce oraz Jaś Rybczyński – III miejsce. Kategoria II (SP kl.
I-III) reprezentowana była przez Michała
Biegańskiego – I miejsce, Izabelę Kania –
II miejsce oraz Dominikę Kochan – III miej-

sce. Kategoria III (SP kl. IV-VI) I miejsce
– Weronika Grossek, II miejsce - Karina
Mencel, III miejsce – Jakub Górecki. Kategoria IV (gimnazjum): I miejsce przypadło
Aleksandrze Marciniak, II miejsce zajął Kamil Biegański natomiast III miejsce Ewelina Piworowicz. Zwycięzcami V kategorii
(szkoły ponadgimnazjalne) zostali: Agata
Zimoch – I miejsce, Angelika Poziemba –
II miejsce i Ewelina Dubicka – III miejsce.
Wśród czytelników dorosłych, czyli w kategorii VI najlepsze okazały się: Beata Dirbach – I miejsce, Wioleta Laryś - II miejsce
i Patrycja Gudra – III miejsce. W kategorii
tej przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Katarzyna Labryszewska,
Anna Liebner, Teresa Nawrocka, Elżbieta
Misiak, Pelagia Kruszelnicka, Maria Chwalińska, Maria Bieda, Lech Herbich, Danuta
Gudra, Teresa Słobodzian, Helena Mar-

Wyróżnienia dla czytelników dorosłych

czyk, Małgorzata Nawrot, Krystyna Słobodzian, Urszula Górecka, Urszula Humelt,
Maria Węgrzynowicz i Elżbieta Pisuła.
Spośród wszystkich laureatów najlepsza okazała się Weronka Grossek z kl. IV
z SP w Bralinie, która rekordową liczbą
przeczytanych książek zdobyła tytuł „Czytelnik Roku 2015”.
Ewa Jędrysiak

Wizyty u szanownych jubilatów

Z życzeniami u pani Weroniki

Na jubileuszu diamentowych godów

Pani Helena Janelt skończyła 92 lata

dzili państwo Maria i Piotr Grzunkowie
z Nowej Wsi Książęcej. Diamentowe gody
były okazją do spotkania się z jubilatami,
złożenia życzeń, podarowania upominku
i miłej rozmowy z rodziną.
Styczeń z kolei obfitował w jubileusze
dziewięćdziesięciolatków. 2 stycznia 2016
roku 91 lat skończyła pani Weronika Wiśniewska z Nowej Wsi Książęcej, a 18 stycznia mieszkanka tej samej miejscowości, pani
Agnieszka Tyc świętowała 95. urodziny.
Także w styczniu, 26. jubileusz 92. urodzin
obchodziła pani Helena Janelt z Bralina.
Naszym jubilatom raz jeszcze składamy
serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu,
pogody ducha oraz mnóstwo sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych
radosnych chwil w gronie troskliwych
i życzliwych osób. Jest nam bardzo miło,
że możemy wspólnie cieszyć się z osiągania
przez mieszkańców naszej gminy tak wspaniałego wieku.
Marzena Kuropka

Z przyjemnością informujemy o kolejnych pięknych jubileuszach w społeczności
gminy Bralin. Od poprzedniego wydania
„Życia Gminy Bralin” do składu tego numeru gazety wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak wraz z kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Marzeną Urbańską z gratulacjami i życzeniami udali się do kilku mieszkańców.
Wraz końcem 2015 roku, a dokładnie
30 grudnia ub.r. 60. rocznicę ślubu obcho-

Życie Gminy Bralin
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U pani Agnieszki Tyc
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

Pociąg znów
rusza!
Zapraszamy
do teatru!
Po rocznej przerwie znów zaczynamy
działać. Na początek wznawiamy wojaże
kulturalne, czyli nasze wyjazdy do teatrów
czy na koncerty. To oferta, która od sześciu
lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców. Wieści o naszych projektach: „Pociąg do kultury”, „Ze stacji Bralin do stacji kultura,
czyli w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń
artystycznych” czy „Opera, operetka, musical, czyli muzyczny sezon” niosły się daleko i szybko przybywało zainteresowanych,
również z ościennych miejscowości.
Co proponuję w tym roku? Myślę, że
koniecznie musimy zawitać do nowej instytucji kultury we Wrocławiu, jaką jest Narodowe Forum Muzyki oraz do rozbudowanego, czterokrotnie powiększonego, pięknie
odrestaurowanego Teatru Muzycznego Capitol, również we Wrocławiu. To na początek. Poza tym moją uwagę zwrócił spektakl
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstocho-

wie. I to byłoby na tyle w sezonie do wakacji. O szczegółach poniżej.
6 marca 2016 r. (niedziela), godz. 17.00
– musical „Nine” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu
Fabuła musicalu nawiązuje do słynnego
filmu „8 ½” Federico Felliniego. Głównym
bohaterem również w „Nine” jest reżyser filmowy, Guido Contini. W przeddzień 40. urodzin doświadcza kryzysu wieku średniego,
zagubienia i blokady twórczej. Kobiety,
które go otaczają: matka, żona, kochanka,
producentka, gwiazdy filmowe nie ułatwiają
mu życia, próbuje więc ukryć się przed nimi
i przed oczekującymi na nowy scenariusz
producentami filmowymi - ucieka do Wenecji i chowa się w tamtejszym spa.
13 marca 2016 r. (niedziela), godz.
19.00 – „Kalino malino czerwona jagodo” w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Częstochowie
„Kiedyś to ja miałam nogi” – wzdycha
Józia. I nagle cztery stare, schorowane,
zmęczone życiem baby przenoszą się w czasie. Poznajemy historię ich życia, ale przede
wszystkim młodzieńczych miłości. Młodość
i starość, dojrzałość i naiwność, męskość
i kobiecość, radość i tęsknota – przeplatają się w pieśniach, wspomnieniach i muzyce, budujących tą ponadczasową opowieść.
Gdy kobiety wrócą na swoje stałe miejsce
na ławce przed chatą, będą znowu stare, ale

wspomnienia dodadzą im sił, by przeżyć kolejny dzień.
Spektakl „Kalino malino czerwona jagodo” to kolorowa, radosna i wzruszająca
opowieść o kurpiowskich kobietach, w której wiele współczesnych dziewczyn odnajdzie także fragmenty własnych historii.
29 kwietnia 2016 r. (piątek), godz.
19.00 – „Po diabła orkiestrze dyrygent? – z cyklu Speaking Concerts”
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
Tyran? Despota? A może szaleniec owładnięty narcystyczną manią wielkości? W centrum programu z cyklu „Speaking Concert”
znajdzie się postać, która podczas koncertu
orkiestry symfonicznej skupia na sobie większość uwagi. Odpowiadając na przewrotne
pytanie zawarte w tytule, zanalizujemy sposób oddziaływania dyrygenta na zespół. O to,
po co maestro jest muzykom potrzebny i jak
realizacja jego uwag wpływa na koncertowe
wykonania, zapytamy muzyków ze słynnych
europejskich orkiestr. Koncerty Speaking
Concerts w unikatowy sposób łączą naukę
i rozrywkę, ciekawe treści ubierają w atrakcyjną formę, pokazują, że muzyka klasyczna
oraz nowoczesne technologie mogą iść ze
sobą w parze i doskonale się dopełniać.
Rezerwacji biletów można dokonywać
pod nr tel. 536 575 512.
Marzena Kuropka

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Co u nas słychać?
W grudniu 2015 roku w dziewięciu kołach
terenowych odbyły się spotkania opłatkowe.
Cieszy fakt, że coraz więcej zarządów organizuje takie związkowe wigilie, zdając sobie
sprawę z tego, jak wielkie znaczenie mają one
zwłaszcza dla ludzi samotnych, którzy mogą
podzielić się opłatkiem z przyjaciółmi.
Każdego roku styczeń jest miesiącem,
w którym szczególne miejsce zajmują babcie
i dziadkowie. Uroczystości związane z tym
świętem odbyły się w wielu kołach i miały
bardzo różny charakter. Na przykład zarząd
koła terenowego w Baranowie przygotował
dla swych członków i sympatyków niespodziankę, bowiem zaprosił zaprzyjaźnione
panie z Towarzystwa Aktywnych Kobiet
w Sokolnikach, które przedstawiły piękny
koncert dawnych pieśni z repertuaru m.in.
Hanki Ordonówny i Miry Zimińskiej, przeplatanych dodatkowo poetyckimi utworami
Juliana Tuwima. Całość była utrzymana
w klimacie lat dwudziestych i trzydziestych
XX wieku, co dodatkowo podkreślała piękna scenografia i oryginalne kostiumy artystek. Ten wyjątkowy koncert bardzo podobał się widzom, którzy żywo reagowali,
nucąc te znane, choć rzadko przypominane
melodie. Oprócz wspaniałej uczty dla ducha
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wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali
na pamiątkę bukiecik kwiatów – papierową
kompozycję wykonaną własnoręcznie przez
członkinie koła emerytów i KGW z Baranowa. Niezwykle interesujący przebieg miało
też spotkanie w Rychtalu, gdzie specjalnie
dla babć i dziadków wystąpiły dzieci szkolne, dając wspaniały popis swoich zdolności
muzycznych, wokalnych i recytatorskich.
Zgromadzonych na sali seniorów rozpierała
duma i radość ze wspólnego spotkania. Obie
te imprezy zakończyły się zabawą taneczną, w której mogły uczestniczyć również
osoby samotne, bo przecież troska o nie jest
jednym z ważniejszych zadań związku.
W styczniu też Komisja Kultury i Wypoczynku opracowała szczegółowy plan wyjazdów na wczasy i wycieczki jednodniowe
w 2016 roku. Zaplanowane zostały wyjazdy
na wczasy w czerwcu do Pobierowa, Trójmiasta i do Łazów. Pobierowo i Łazy przewidziane są również w sierpniu, a we wrześniu będzie można pojechać do Piwnicznej
Zdrój z możliwością wyjazdu na Węgry do
źródeł termalnych za dodatkową opłatą.
W planie znalazły się też wycieczki jednodniowe. I tak w kwietniu i lipcu można będzie skorzystać z ciepłych kąpieli w Unie-
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Artystki z TAK z przewodniczącą i wiceprzewodniczącą koła PZERiJ w Baranowie

jowie, w maju zaplanowano zwiedzanie
Wałbrzycha i Książa oraz Kórnika z Rogalinem; w lipcu będzie wyjazd do Gołuchowa i Śmiełowa, we wrześniu do Wrocławia.
Tradycyjną pielgrzymkę do Częstochowy
zaplanowano na początek października.
Szczegółowe plany wyjazdów znajdują się
w zarządach wszystkich kół terenowych
oraz w gablocie przed biurem zarządu
w Bralinie.
Na początku lutego przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI Alojzy
Leśniarek i Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Waldemar Tyrański
podpisali oficjalne porozumienie na rzecz
stałej współpracy między funkcjonariuszami a seniorami, w ramach którego będzie
realizowany lokalny program pod nazwą
„Bezpieczny Senior”.
10 i 11 marca br. zaplanowany jest wyjazd
do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl
Franza Lehara pt. „Wesoła wdówka”.
Łucja Wieloch
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W sobotę, 13 lutego 2016 r. szkoleniowiec kadry narodowej juniorów w MTB – dr Rafał Hebisz spotkał się w Bralinie z trenerem i zawodnikami Uczniowskiego Klubu Sportowego Sport Bralin

Trener kadry narodowej w Bralinie
Zawodnicy spotkali się z Rafałem Hebiszem, który od 1 lutego 2016 r. pełni funkcję szkoleniowca kadry narodowej juniorów
w MTB, o godz. 12.00 na wspólnym treningu w tzw. Borkach, lesie na przedłużeniu
ul. Lipowej w Bralinie. Tu właśnie młodzi
cykliści, wspólnie ze swym opiekunem Dariuszem Drelakiem wytyczyli i przygotowali
trasę MTB, na której doskonalą swe umie-

jętności. W półgodzinnym szkoleniu uczestniczyli zawodnicy ze szkółki kolarskiej
(rocznik 2003-2005) oraz ich starsi koledzy
(rocznik 1999-2000). Później Maja Drelak –
juniorka i Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka
i Karol Przewdzięk – juniorzy młodsi udali
się z trenerami na dwugodzinne ćwiczenia
w okolice wzniesienia Kobyla Góra.
Jakiś czas temu dr R. Hebisz, adiunkt
w Katedrze Fizjologii i Biochemii
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zauważył, jak
bardzo tych czworo nastolatków
angażuje się w proces treningowy
i od stycznia 2016 r. objął ich programem badań naukowo-szkoleniowych pn. Próba identyfikacji
skutków glikolitycznego treningu
interwałowego za pomocą parametrów fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych. Są one
realizowane w ramach programu
Szerokość ulicy robi się ciasna od kolarzy i to bardzo cieszy

Akademia piłkarska
rozpoczęła działalność
Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa
„Tęcza” prowadzi różnorodne zajęcia pozalekcyjne związane z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.
Od początku lutego br. Świetlica „Tęcza” proponuje nową, bardzo atrakcyjną
formę zajęć dla dzieci naszej gminy. Z inicjatywy wójta gminy Romana Wojtysiaka
powstała akademia piłkarska zrzeszająca
ok. 40 dzieci grających w trzech grupach
wiekowych. Nabór na te zajęcia poprzedzony był spotkaniami organizacyjnymi. Wójt
Roman Wojtysiak spotkał się 20 stycznia
2016 r. z rodzicami dzieci zainteresowanymi chęcią gry ich pociech w w/w akademii
piłkarskiej. Propozycja spotkała się z dużym odzewem ze strony rodziców. Zostali
oni też poinformowani i zapoznani z celami, zasadami i organizacją nowo powoła-

nych grup piłkarskich. Udział dzieci w tych
amatorskich zajęciach jest bezpłatny. Badania lekarskie przeprowadzone będą przez
lekarza medycyny sportowej.
Zajęcia piłkarskie odbywać się będą na
stadionie przy ul. Namysłowskiej i przy
Świetlicy „Tęcza” – w okresie wiosenno-letnim, natomiast w miesiącach zimowych
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Bralinie. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy: Jerzy Liebner i Michał Górecki, a każda grupa na treningach
spotykać się będzie dwa razy w tygodniu.
Można zgłaszać chętne dzieci do akademii,
lista jest cały czas otwarta.
Podkreślamy raz jeszcze, iż zajęcia sportowe z dziećmi grającymi w ramach zajęć
pozalekcyjnych są propozycjami ciekawych
form spędzania czasu wolnego i rozwijania uzdolnień i zainteresowań
wychowanków. Wydaje się,
że oferta Wójta Gminy Bralin
i Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” spełni te
oczekiwania. Już niedługo będziemy mogli zobaczyć nasze
grające pociechy w różnych
amatorskich turniejach organizowanych przez Świetlicę
„Tęcza” i w innych, na które
będziemy zapraszani.
Powstała akademia piłkarska. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa
Sławomir Bąk

Życie Gminy Bralin
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Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Rozwój sportu akademickiego przez
wrocławski AWF we współpracy z Polskim
Związkiem Kolarskim.
Podczas sobotniego treningu bralińscy cykliści doskonalili technikę zjazdów
i podjazdów, a także skoki przez przeszkody i koordynację ruchową. R. Hebisz był
zadowolony z zawodników UKS Sport Bralin i pogratulował Zarządowi UKS efektów
pracy z młodzieżą. Podkreślił, że widzi,
jakie wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań mają młodzi sportowcy ze strony
swojego trenera. Ponadto przedstawił plan
szkolenia Mai Drelak, która należy do kadry narodowej juniorów.
Jacek Kuropka

Dotacja
przyznana
5 lutego 2016 r. wójt gminy Roman
Wojtysiak przy kontrasygnacie skarbnika
Grażyny Mosch podpisali z Uczniowskim
Klubem Sportowym Sport Bralin reprezentowanym przez prezesa klubu Janusza
Przewdzięka oraz skarbnika klubu Urszulę
Górecką umowę o dotację celową na 2016
rok w łącznej wysokości 22.554,00 zł.

Umowa z UKS Sport Bralin podpisana

Środki przekazane dla UKS Sport Bralin służyć będą realizacji celu publicznego
w zakresie poprawy warunków uprawiania
sportu na terenie gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży z gminy
do działalności sportowej oraz zwiększenia
dostępności mieszkańców gminy do działalności sportowej. Umowa została zawarta
zgodnie z obowiązującymi przepisami i na
podstawie uchwały Rady Gminy Bralin.
Poprzez realizację swojego projektu
klub zamierza prowadzić stałą całoroczną
ofertę zajęć sportowych pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży, co będzie miało wpływ
na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Bralin, a tym samym
przyczyni się do aktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci.
Wioleta Zalesińska
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Informacje

Przekaż 1% podatku
Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz dzieci – mieszkańców naszej gminy, które
zmagają się z ciężką chorobą nowotworową. Na Państwa pomoc
liczą Samuel Marcinków z Mnichowic i Tobiasz Aplas z Nowej Wsi
Książęcej.
Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym. Potrwa do końca kwietnia. Składając nasz PIT, możemy
przekazać 1% podatku na rzecz potrzebujących pomocy, chorych
dzieci z gminy Bralin.

Leczenie, rehabilitacja, lekarstwa, wyjazdy i wizyty u lekarzy
specjalistów oraz sprzęt ratujący i pozwalający normalnie żyć –
wszystko to tylko część olbrzymich wydatków, jakie ponoszą rodzice chorych dzieci. Przekazując jeden procent swojego podatku,
pomożemy potrzebującym, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym za 2015 rok wpisać nr
KRS fundacji, która opiekuje się wybranym chłopcem oraz jego
imię i nazwisko. Resztę załatwi za nas urząd skarbowy.

Z początkiem wiosny robimy porządki
Zawiadamiamy, iż przed nami kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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, świetlówek, drukarek, telefonów, żarówek energooszczędnych, materacy itp.
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Wspomniane powyżej odpady wystawiamy do godziny 7.00
w dniach:
- 29 marca 2016 roku
(wtorek) - Bralin,
- 30 marca 2016 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, ich widok marnuje wszelkie starania o schludny i przyjazny wygląd naszych posesji oraz ich otoczenia.
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