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Zlecono
projektowanie przedszkola
7 kwietnia 2016r. wójt gminy Roman
Wojtysiak podpisał umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola
z oddziałami żłobkowymi w Bralinie. Zleceniodawca – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie
– wyłoniony został w procedurze zapytania ofertowego.
Na zapytanie odpowiedziało 11 firm,
a cena brutto kształtowała się od
75.030,00 zł do 221.400,00 zł. „Średnia
cena porównawcza” wyznaczana w procedurze oceny ofert wyniosła 102,8 tys. zł.
Gmina Bralin za dokumentację projektowo-kosztorysową przedszkola zapłaci firmie EKOBUD 75.030,00 zł brutto.
Zapytanie ofertowe przeprowadzono wg
autorskiego pomysłu, którego celem był
realny wpływ gminy na wybór projektantów o wystarczającym doświadczeniu i renomie. Ponadto zamysłem zamawiającego
był wybór oferty konkurencyjnej cenowo,
lecz nie z ceną istotnie zaniżoną, a wykonawca oferował krótki termin realizacji,
jednak wystarczający do sporządzenia
należycie przemyślanych, kompletnych
i rzetelnych opracowań. W ten sposób
wyłoniono doświadczoną firmę mającą
swoje biuro projektowe w Łodzi, posiada-

jącą w składzie kadrowym własnych architektów, konstruktorów oraz instalatorów
wszelkich branż.
W umowie określono terminy realizacji etapów wykonania dokumentacji. I tak,
w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy zleceniodawca wykona i przekaże zamawiającemu koncepcję architektoniczno-urbanistyczną oraz wariantowe koncepcje
ogrzewania budynku. W terminie 12 tygodni od zaakceptowania przez zamawiającego koncepcji winno nastąpić wykonanie
i przekazanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Po 10 tygodniach od przekazania projektu budowlanego EKOBUD
wykona i przekaże projekty wykonawcze,
projekty aranżacji wnętrz i elewacji, kompletne projekty zagospodarowania terenu,
przedmiarów, kosztorysów inwestorskich
i STWiOR oraz wszelkich innych opracowań będących przedmiotem zamówienia.
Dokładając do tego czas niezbędny gminie do wyboru przedkładanych wariantów, analiz proponowanych rozwiązań czy
sprawdzeń, przewiduje się, że kompletna
dokumentacja winna być dostępna do końca listopada tego roku.
Po konsultacji z dyrektorem przedszkola projektantom określono wymagacd. na str. 2
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nia i wytyczne dotyczące oczekiwań wobec
nowego obiektu. W szczególności wskazano, w jakie instalacje wewnętrzne winna
być wyposażona nowa placówka. Obiekt
ma posiadać własną kuchnię z zapleczem
o przemyślanej technologii i należytej ergonomii. Wskazano projektantom, aby dobierając materiały budowlane, w szczególności
wykończeniowe oraz przyjmując określone
rozwiązania techniczne, mieć na uwadze
wysoką trwałość obiektu i jego poszczególnych elementów, wygodę eksploatacji, minimalizację kosztów eksploatacji.

Z życia urzędu
Przypomnijmy, że planowane jest powstanie placówki 8-oddziałowej, z czego
4 to oddziały przedszkolne, 2 oddziały typowo żłobkowe dla 2-letnich dzieci oraz 2 oddziały żłobkowo-przedszkolne dla 3-letnich
dzieci.
Według zakładanego harmonogramu
rozpoczęcie robót planowane jest wczesną
wiosną 2017 roku. Do końca 2017 roku
przewiduje się osiągnięcie stanu surowego
zamkniętego. Pozwoli to na prowadzenie
prac wewnętrznych instalacyjnych i wykończeniowych w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Okres wakacji 2018 roku
zarezerwowany byłby na dokonywanie

O kanalizacji
na Komisji Rolnictwa
24 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze
w tym roku posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. W obradach udział wzięli Wójt Gminy
Bralin pan Roman Wojtysiak, kierownik
referatu inwestycji pan Artur Wójcik, pani
Marzena Kuropka,pani Małgorzata Krzak,
pani Anna Piasecka, sołtysi z poszczególnych sołectw oraz radni gminni – członkowie Komisji Rolnictwa.
Pierwszym punktem obrad było ustalenie i przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2016 rok, co jednogłośnie zostało przyjęte. Następnie omówiono szereg zagadnień
związanych z gospodarką wodno–ściekową
gminy Bralin, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw pozyskiwania funduszy
pozabudżetowych na ten cel. Wójt Gminy
Bralin dość szeroko omówił powyższy temat,
relacjonując, iż przygotowana jest dokumentacja projektowa na Chojęcin, a w przygotowaniu projekt na Mnichowice. To kierunki,
które w tej kadencji są priorytetem do zrealizowania. Jeśli chodzi o środki unijne, to
w marcu 2016 roku ruszył nabór wniosków
w tym kierunku z programu Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny 2014+,
jednak jesteśmy aglomeracją niespełniającą
podstawowego wymogu, tj. 10 tys. mieszkańców i nie możemy z tego skorzystać.
Dopiero w III kwartale 2016 roku prawdopodobnie zostanie ogłoszony nabór do 6 tys.
mieszkańców i ewentualnie wtedy gmina
złoży wniosek albo na Chojęcin (5 etapów) –
tam są już gotowe projekty, albo Mnichowice
– projekt w przygotowaniu. Jednak nawet
jeżeli wnioski zostaną złożone, to realizacja
może być nie wcześniej niż w 2017 roku.
Oprócz tych projektów wójt zarządził
przygotowanie dokumentacji w miejscowościach, w których są poPGRowskie bloki,
tj. w Nosalach i Mnichowicach, ponieważ
tam jest najtrudniejsza sytuacja, jeśli cho-
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dzi o opłaty za wspólne szambo. Dodatkowo w Mnichowicach na istniejące dwa bloki
przypada jedno wspólne szambo usytuowane na terenie działki „Agroefektu”, które
obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym, tzn. ulega awariom, zapychaniu, co
jest nie lada problemem dla mieszkańców,
zwłaszcza w okresie zimy, podczas niskich
temperatur. W Mnichowicach dobrą stroną jest to, że od przepompowni, która jest
przystosowana do odbioru ścieków (rurociąg Nowa Wieś Książęca – Bralin), dzieli
odległość około 130 m do podłączenia. Jak
zapewnia wójt, zrobi wszystko, aby w tym
roku powstało takie przyłączenie oraz przydomowe oczyszczalnie w Nosalach.
Jak wspomniał pan Artur Wójcik, projekt kanalizacji Chojęcina został podzielony
na 5 odcinków (do około 1 km każdy), tak
aby nie wchodzić w decyzję środowiskową,
co znacznie wydłuża sprawy proceduralnie.
Koncepcja kanalizacji Mnichowic istnieje już
od dłuższego czasu, ale przedłuża się wydanie
decyzji środowiskowej i uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu. W Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 nie będzie tyle
środków co w zeszłym budżetowaniu na lata
2007-2013 – zauważa się coraz większe problemy z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję,
że w kolejnych latach wszystkie miejscowości
nieskanalizowane w gminie Bralin doczekają
się kanalizacji z prawdziwego zdarzenia.
W dalszych punktach obrad komisji
rolnictwa omówiono wstępnie sprawy organizacyjne dożynek gminnych, które w tym
roku odbędą się w Mnichowicach jako jedna duża impreza zamiast Dni Bralina. Ponadto omówiono gminny program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz sprawę
funduszu sołeckiego.
Piotr Twardowski
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wszelkich czynności odbiorowych i wyposażanie przedszkola i żłobka w niezbędne meble i sprzęty. Dzieci z naszej gminy mogłyby
mieć radość zabawy i edukacji w nowym
przedszkolu, począwszy od września 2018
roku. Taki harmonogram jest realny pod
warunkiem „spięcia finansowego” inwestycji, której koszt całkowity przewiduje się na
6,5–7 mln zł – powiedział Artur Wójcik, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Inwestycji w Urzędzie Gminy Bralin.
Marzena Kuropka

Ruszył nabór
wniosków
na usuwanie
azbestu
Ruszył kolejny nabór wniosków na wykonanie usługi dotyczącej usuwania wyrobów
zawierających azbest. Stosowny formularz
wniosku wraz z załącznikami dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy Bralin (II piętro,
pokój nr 17) oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.
bralin.pl w zakładce Ochrona środowiska
i gospodarka komunalna/Azbest. Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu gminy Bralin.
Wypełnione dokumenty należy składać do
15 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy
Bralin. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia oraz pozytywnym rozpatrzeniu,
wniosek jest przekazywany do Starostwa
Powiatowego w Kępnie, w terminie 14 dni
od daty wpływu.
Już od kilku lat usuwamy wyroby zawierające azbest z terenu powiatu kępińskiego, w tym również z obszaru naszej gminy.
W minionym roku, za pośrednictwem Urzędu Gminy Bralin, przekazano do Starostwa
Powiatowego w Kępnie 9 nowych wniosków
na demontaż odbiór, transport i utylizację bądź tylko odbiór, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest. W trakcie
realizacji projektu jedna osoba zrezygnowała z wykonania zadania u firmy. Pozostałe
8 wniosków oraz 16 podań z lat poprzednich
zrealizowano w 2015 roku. Łącznie w 2015
roku usunięto z terenu naszej gminy prawie
54 tony odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia
dachowe. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 23 154,10 zł brutto. Powyższe prace
mogły zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Kępińskiego oraz
dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Małgorzata Krzak
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7 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Bralin. Na zwołanym przez przewodniczącego Grzegorza
Lemanika z inicjatywy wójta gminy Romana Wojtysiaka posiedzeniu omówiono możliwość przystąpienia jednocześnie do dwóch kluczowych dla gminy inwestycji: budowy przedszkola oraz hali sportowej. W spotkaniu uczestniczyli radni, wójt gminy, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, kierownicy referatów i mieszkańcy

Czy jest szansa na halę sportową?
Omówienia możliwości przystąpienia do
budowy przedszkola oraz hali sportowej dokonał wójt Roman Wojtysiak. Obie inwestycje, jak zauważył, są bezsprzecznie konieczne
i niezbędne w gminie. Na początku R. Wojtysiak przekazał informację, że wyłoniony
został już wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola
z oddziałami żłobkowymi w Bralinie. Tego
dnia podpisana została umowa z firmą, która
w ciągu 26 tygodni dostarczy do zleceniodawcy kompletną dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy przedszkola mogłoby rozpocząć się na początku 2017 roku, a jego koszt
szacowany jest na 6 mln zł. Kiedy padło pytanie o możliwości finansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych, wójt przekazał
aktualny stan wiedzy na temat pozyskiwania
środków. Szacuje on, że z Programu Maluch
– programu przeznaczonego na tworzenie
oddziałów żłobkowych – gmina może według
obecnych przepisów otrzymać dofinansowanie w kwocie 1,2 – 1,5 mln zł. W gminie Bralin brakuje miejsc w przedszkolu dla dzieci
trzyletnich, a według przepisów Programu
Maluch trzylatków można zakwalifikować do
oddziałów żłobkowych, stąd z tego źródła planuje się pozyskanie funduszy. Jeśli rozpoczęcie budowy nastąpi na początku 2017 roku,
wiosną 2018 roku gmina może złożyć wniosek
o dofinansowanie i w tym samym roku jest
w stanie oddać przedszkole do użytkowania.
Ma to być przedszkole parterowe usytuowane
na działce zakupionej przy ul. Wiosennej.
Następnie wójt przeszedł do tematu hali
sportowej. Poinformował, że 27 kwietnia br.
w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie druga rozprawa w sprawie zasiedzenia działki
gminnej, na której planowano budowę hali
sportowej. Jeżeli gmina przegra tę sprawę,
nie będzie składała odwołania, a to pozwoli
na wystąpienie gminy o wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego.
Natomiast jeśli sąd sprawę rozstrzygnie na
korzyść Gminy Bralin, to jest duże prawdopodobieństwo, że druga strona złoży apelację i proces będzie się przedłużał. W związku
z powyższym wójt zaproponował inne rozwiązanie. Zwrócił się do zebranych, by przemyśleć i rozważyć budowę hali o wymiarach płyty sportowej boiska 36 m x 19 m. To wymiary
średniej normatywnej hali, które pozwalają
na pozyskanie dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego na rozwój bazy sportowej.
Średni koszt budowy takiej hali został wyliczony przez Urząd Marszałkowski na kwotę
3,7 mln zł, z czego dofinansowanie może sięgać 1,2 mln zł. Taki rozmiar hali mógłby zostać wbudowany w obecnie posiadany grunt
w obrębie gimnazjum i szkoły podstawowej,
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bez potrzeby rozstrzygnięć sądowych o zasiedzenie spornego kawałka ziemi. Wójt poinformował również, że po przeanalizowaniu
budżetu na przestrzeni 3 kolejnych lat gmina jest w stanie zrealizować obie inwestycje
przy założeniu zaciągnięcia kredytu w wysokości 7 mln zł. Kredyt zaciągnięty na okres
10 lat nie przekroczy 40% zadłużenia gminy.
W związku przekazanymi informacjami i istniejącymi faktami prosi o przemyślenie tej
sprawy i rzeczową dyskusję. Roman Wojtysiak poinformował jednocześnie, że od 26 lutego 2014 roku Gmina Bralin znajduje się
w Urzędzie Marszałkowskim w bazie inwestycji do dofinansowania.
W swoim wystąpieniu wójt podkreślił również, że jeżeli chodzi o budowę przedszkola, to
ta inwestycja będzie postępowała, bo pierwsze kroki już zostały poczynione, natomiast
budowa hali sportowej leży właśnie w gestii
radnych. Podkreślił, że pozostawanie przy
stanowisku budowy dużej hali odciąga inwestycję w czasie z uwagi na nieuregulowany
stan prawny spornego gruntu. Prosił również
radnych o zastanowienie się nad późniejszymi
kosztami utrzymania takiego obiektu. Roman
Wojtysiak szacuje, że rozpoczęcie budowy hali
w zaproponowanych wymiarach mogłoby nastąpić w drugiej połowie 2017 roku, a inwestycja mogłaby zostać zakończona w połowie
2019 roku. Wójt nazwał to spotkanie kluczowym dla całej kadencji. Prosił o odrzucenie
wszelkich uwarunkowań i rozpatrzenie tej
sprawy według swojej wiedzy i podejścia dla
dobra wspólnego.

Po przedstawieniu propozycji możliwości
jednoczesnego przystąpienia do dwóch inwestycji: budowy przedszkola oraz hali sportowej rozpoczęła się dyskusja uczestników
spotkania. Przewodniczący rady Grzegorz
Lemanik podkreślił, że dzisiejsze posiedzenie
jest po to, by omówić możliwości przystąpienia
do inwestycji, a nie by od razu wyrazić opinię.
Trudno przytoczyć wszystkie wypowiedzi rozmówców, dość dodać, że rozmowy były rzeczowe i konstruktywne. Dyrektor podstawówki
Adam Pruban zauważył, że zaproponowana
przez wójta wielkość płyty sportowej byłaby
ponad trzykrotnie większa od płyty obecnej
sali sportowej w SP Bralin. Dyrektor uważa,
że takie wymiary w zupełności wystarczą na
potrzeby szkół i wszelkich zajęć dla dzieci
i młodzieży. Pojawił się również głos mieszkańca, że hala powinna być pełnowymiarowa
i należy wykorzystać wszystkie możliwości
dla spełnienia tych założeń.
W wyniku głosowania, czy radni są za
podjęciem opinii tego dnia w sprawie kluczowych inwestycji (4 radnych za, 4 – przeciw
i 2 wstrzymujących się) opinia nie została
podjęta. Przewodniczący rady poinformował,
że podczas sesji na koniec kwietnia w porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący podjęcia opinii przez radnych na temat zamiaru
budowy przedszkola i hali w zaproponowanych przez wójta wymiarach. Jaka będzie
decyzja radnych? Z niecierpliwością oczekujemy opinii, która ma zostać podjęta na koniec
kwietnia.
Marzena Kuropka

Złożyli wniosek o dofinansowanie
14 kwietnia br. Gmina Bralin złożyła
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi na
odcinku Mielęcin-Weronikopole długości
ok. 750 mb.” w ramach działania „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” objętego
PROW na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez ułatwienie dostępu do budynków
i obiektów użyteczności publicznej. Gmina
Bralin wnioskuje o 537 071 zł, co stanowi
63,63% planowanych kosztów inwestycji.
Złożenie wniosku poprzedziło zaktualizowanie Planu Odnowy Miejscowości Weronikopole – Mielęcin, który najpierw został
zaakceptowany i przyjęty przez zebranie
wiejskie sołectwa Weronikopole, a następnie zatwierdzony przez Radę Gminy Bralin
podczas sesji w dniu 12 kwietnia 2016 roku.
Ponadto Gmina Bralin zawarła porozumie-
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nie z Powiatem Kępińskim na przekazanie
gminie na czas realizacji inwestycji zarządzania drogą powiatową. Porozumienie obu
samorządów zostało poprzedzone uchwałami: Rady Powiatu Kępińskiego i Rady Gminy Bralin w sprawie przyjęcia/przekazania
zarządzania drogą powiatową nr 5600P
w Weronikopolu. Powiat Kępiński będzie
partycypował w kosztach przebudowy drogi.
Planowany zakres inwestycji obejmuje:
przebudowę drogi łącznie z korektą geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, poboczy oraz chodnika z kostki
betonowej, przebudowanie zjazdów z drogi,
skrzyżowań dróg, przepustu. Ponadto zaplanowano wykonanie odwodnienia, odmulenie rowu melioracyjnego oraz montaż
elementów organizacji ruchu drogowego.
Marzena Kuropka
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Zbiórka odpadów w 2015 roku
Ilość odebranych odpadów
W minionym roku odebrano łącznie
z terenu naszej gminy 1 160,76 ton odpadów komunalnych zmieszanych (tzw. mokrych). Ze zbiórki selektywnej pozyskano
129,24 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych (tzw. suchych), zbieranych w workach żółtych oraz 108,26 ton szkła gromadzonego w workach zielonych. Podczas tzw.
wystawek wiosennych i jesiennych wystawiono ponad 73 tony odpadów wielkogabarytowych, a do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Olszowej
mieszkańcy dowieźli ich dodatkowo prawie
10 ton. Z pojemników na przeterminowane leki zabrano w sumie 280 kg odpadów.
Przez cały omawiany rok kalendarzowy
odpady komunalne odbierane były i transportowane przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „WENCEL” z siedzibą
przy ul. Poznańskiej 9, 63-600 Kępno.
Oprócz zbiórki objazdowej mieszkańcy
korzystają z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości
Olszowa. Najchętniej wywożą tam, we własnym zakresie, odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów, a także
odpady wielkogabarytowe. Istotne znaczenie ma nieumieszczanie gruzu czy ziemi
w naszych pojemnikach na odpady komunalne zmieszane ze względu na bardzo
dużą różnicę cen za zagospodarowanie tych
odpadów (na poziomie około 250 zł za tonę)
i w konsekwencji wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu.
Deklaracje a meldunek
Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy na koniec
2015 roku zamieszkiwało na stałe około

5 490 osób, a zameldowanych było 6155.
Liczba deklaracji aktywnych (obsługiwanych) na dzień 31.12.2015 r. stanowiła
około 1 573 dokumenty, w tym prawie 100
dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Zagospodarowanie odpadów
Wszystkie odebrane sprzed naszych nieruchomości odpady, jak również dowiezione
do PSZOK-u, trafiły do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa posiadającego
status regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych w Regionie IX gospodarki odpadami. Za wyjątkiem szkła,
które po zmagazynowaniu przekazywane jest bezpośrednio recyklerom, a także
przedterminowych leków, zużytego sprzętu elektronicznego, opon i gabarytów, cała
masa odpadów przechodziła przez linię do
segregacji. Odpady te zostały poddane mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu,
podczas którego na sicie wydzielona została frakcja 0-80 mm o kodzie 19 12 12,
która dalej przekazana została do procesu
biologicznego – do reaktorów stabilizacji.
Pozostała frakcja, po wydzieleniu 0-80 mm,
trafiła w ciąg separatorów i w procesie odzysku wydzielono surowce, frakcję wysokokaloryczną oraz balast o kodzie 19 12 12.
W ten sposób pozyskano dodatkowe ilości
odpadów w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, które poddano recyklingowi. Pozostałość z sortowania i mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów komunalnych została skierowana
na kwaterę do składowania.
Nakłady finansowe
Wartość usługi odbioru odpadów sprzed
posesji i ich transportu do ZZO Olszowa
wyniosła 144 034,64 zł. Z kolei odzysk i zagospodarowanie odpadów, a także utrzymanie PSZOK-u w okresie od 01.01.2015 r.
– 31.12.2015 r. stanowiło łącznie kwotę

375 595,34 zł. Dodatkowo cena za serwis
oprogramowania informatycznego wyniosła 1 845 zł. Do powyższych wielkości należy doliczyć obsługę inkasentów, na którą
wydano 8 000 zł. Sumaryczna cena usług
zamknęła się w 2015 roku na poziomie
529 474,98 zł, co daje średnie miesięczne koszty w wysokości 44 122,92 zł.. Jednak łączne wydatki poniesione faktycznie
w 2015 roku wyniosły 561 033,16 zł. Powyższe wynika z faktu, iż część płatności
dokonywana była, np. w styczniu kolejnego roku za usługę zrealizowaną w grudniu
poprzedniego roku, zgodnie z otrzymaną
w terminie fakturą.
Wpływy do budżetu
W 2015 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło
do budżetu gminy łącznie 508 414,92 zł. Zaległości na koniec ubiegłego roku wyniosły
ponad 33 000 zł. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system powinien się samofinansować. Analizując powyższe kwoty po stronie wpływów
i wydatków, zauważa się, iż narastające
z roku na rok zaległości stanowią główną
przyczynę niewystarczających, w niewielkim zakresie, dochodów na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cenne surowce wtórne
Pamiętajmy o segregacji odpadów, gdyż
ma ona duży wpływ na wysokość uiszczanej
przez właścicieli nieruchomości opłaty za
gospodarowanie odpadami. Gmina ponosi
bowiem znacznie niższe koszty za zagospodarowanie tony odpadów ze zbiórki selektywnej, aniżeli za odpady zmieszane. Ponadto jako gmina zobowiązani jesteśmy do
osiągania ustawowych poziomów odzysku
poszczególnych frakcji odpadów, a za brak
ich uzyskania grożą sankcje finansowe.
Małgorzata Krzak

Wnioskujemy o termomodernizację
Gmina Bralin stara się o pozyskanie dofinansowania na termomodernizację dwóch
gminnych obiektów – budynku Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz budynku urzędu gminy. Głównym celem zamierzonego przedsięwzięcia jest zmniejszenie
zużycia energii do ogrzewania tych budynków, a co za tym idzie – redukcja kosztów
na energię grzewczą. Projekt zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny
mineralnej, ocieplenie stropodachów, a dodatkowo na dachu urzędu gminy – montaż
układu solarnego.
W celu kompletnego złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, konieczne było sporządzenie specjalistycznych opracowań takich
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jak: audyty energetyczne budynków, ekspertyzy ornitologiczne, projekty techniczne
oraz studium wykonalności przedsięwzięcia. Realizacja zadania ujęta jest również
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Bralin na lata 2014 – 2020” przyjętym Uchwałą Nr XXIV/96/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r., który jest
dokumentem strategicznym i który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie Bralin.
Szacuje się, że łączny koszt całego zadania, zaplanowanego do realizacji na 2017
rok, wyniesie 783,3 tys. zł, z czego zakładana kwota dofinansowania środkami zewnętrznymi wynosi 665,8 tys. zł, czyli aż
85 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
Karolina Drop
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Z kart historii

Ze starego
albumu…
Powojenna rzeczywistość
Najważniejszą sprawą dla rodziny po
powrocie do Miechowa było pełne odzyskanie majątku. Całymi tygodniami teść Jana
Puchały – Józef Kłobutowski przekonywał
urzędników nowej władzy, że mieszka we
własnym domu i gospodaruje na własnej
ziemi. Miechów z nadgranicznej wioski stał
się miejscowością w środku Polski.
J. Puchała do służby czynnej już nie
wrócił. Otrzymał pracę w nowo powstałym Starostwie Powiatowym w Sycowie.
22 października 1945 roku Stanisław Piaskowski, pełnomocnik rządu RP na okręg
administracyjny Dolnego Śląska, powołał
go na stanowisko podreferenta organizacyjno-personalnego i kierownika kancelarii
w referacie wojskowym. Na fali powojennego entuzjazmu nikt nie przypuszczał wówczas, jakich metod ówczesna władza będzie
używała przy „budowaniu” nowej Polski.
Śmierć
J. Puchała rozpoczął starania o odzyskanie domu w Kępnie, który – na mocy dekretu
PKWN z 6 maja 1945 rokuuznany za „mienie poniemieckie” – znalazł już nowych właścicieli. Sprawa ciągnęła się kilka lat. Ostatecznie sąd, na podstawie zachowanych przez
rodzinę dokumentów, jednoznacznie wskazał
prawowitego właściciela. Wszystkiego musiała doglądać Maria, ponieważ wiosną
1946 roku u jej męża odezwały się dolegliwości głowy związane z ranami wojennymi.
Stan zdrowia Jana pogarszał się. Szpital we
Wrocławiu, dokąd go zawieziono, był jeszcze w powijakach, brakowało leków, które
umożliwiałyby skuteczne leczenie. J. Puchała zmarł 12 maja 1946 roku, mając zaledwie 42 lata.
Pani Janina
Maria samotnie wychowywała córkę.
Wiele lat walczyła o uznanie za wdowę po
żołnierzu zawodowym, o prawa kombatanckie, bo zaostrzone przepisy wykluczały
z grona kombatantów m.in. przedwojen-

nych oficerów i podoficerów Straży Granicznej.
M. Puchała przeżyła męża o 36 lat.
Oboje spoczywają na
cmentarzu parafialnym w Domasłowie.
Tu też pochowani są
Michalina i Józef Kłobutowscy oraz inni
członkowie
rodziny.
Janka, dziś pani Janina,mieszka w Kępnie.
38-letni Jan Puchała. Zdjęcie wykonane 3 czerwca 2016 r. obprzez policyjnego
chodzić będzie 82.urofotografa w Genthidziny. Ojca straciła 70
nie tuż po przyjeździe lat temu.
z obozu Mühlbergu.
Pamięć o jeńcach
Sierpień 1942 r.
Od 1990 roku
w Niemczech działaInitiativgruppe Lager Mühlberg e.V., grupa
inicjatywna, która zaopiekowała się terenem po dawnym obozie IV B i kultywuje
pamięć tysięcy jeńców wojennych, którzy
w nim przebywali. Jej szefem do dziś jest
pastor MattiasTaatz. Z kolei pomysłodaw-

cami i właścicielami strony internetowej
poświęconej obozowi (www.lager-muehlberg.de)są Uwe Steinhoff i Heike Leonhardt.
W 2015 r. wnuk Jana Puchały – PiotrMizera z Wałbrzycha jako gość honorowy został zaproszony na uroczystości rocznicowe
do byłego obozu jenieckiego w Mühlbergu
(Stalag IVB), w którym w latach 1939-1942
przebywał jego dziadek. Historia zatoczyła
koło.
Niezwykła historia
Opisana na łamach „Życia Gminy Bralin” historia jest niezwykła, mimo że podobne przeżycia miały inne rodziny mieszkające przed laty na naszym terenie. Losy
Puchałów dokumentuje jednak bogata
korespondencja pomiędzy małżonkami,
Marią i Janem. Listy te są cennym świadectwem życia pod niemiecką okupacją oraz
w okresie przymusowego wysiedlenia do
III Rzeszy.
- To historia zapewne podobna do wielu
innych– mówi P. Mizera. Ja jednak pielęgnuję ją z wielką atencją, bo pokazuje siłę
miłości, wolę przeżycia i przywiązanie do
Polski, bez udawanego patosu i działania

Pamiątkowe zdjęcie na cmentarzu w Neuburxdorf u stóp pomnika ofiar obozu jenieckiego w Mühlbergu. W środku Piotr Mizera, trzecia z prawej – Heike Leonhardt, za nią Uwe Steinhoff. Pozostałe
osoby to Kanadyjczycy.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
/Wisława Szymborska/
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisława Dębskiego
sołtysa wsi Czermin

Pogrążonym w bólu: Żonie, Córkom, Wnukom, Rodzinie, Przyjaciołom
i wszystkim bliskim Zmarłego szczere wyrazy współczucia składają:
Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak
wraz z pracownikami
radni Rady Gminy Bralin oraz sołtysi z gminy Bralin
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na pokaz. Z podziwem patrzę na to, jak
moja mama podchodzi do swojego krótkiego i bogatego w trudne wydarzenia dzieciństwa, do tego, jakie poglądy prezentuje, jak
mądrze tłumaczy konieczność pojednania
z dawnymi wrogami, z tymi samymi, którzy
odebrali jej szczęśliwe dzieciństwo i właściwie zabrali jej ojca. To wielka szkoła wybaczania i tolerancji.
Czy trzeba coś jeszcze dodać do tych
słów?
Jacek Kuropka
Za udostępnienie materiałów do niniejszego
artykułu (drukowanego w cyklu „Ze starego albumu…” w czterech częściach) bardzo
serdecznie dziękuję panu Piotrowi Mizerze.
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Z życia parafii
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Od pięciu miesięcy parafia w Nowej Wsi Książęcej ma nowego proboszcza. Księdza Czesława Jędroszkę zastąpił ks. Daniel Wawrzyniak,
wikariusz z parafii św. Piotra i Pawła w Sycowie. Z kolei ks. Czesław Jędroszka mianowany został proboszczem parafii pw. św. Judy
Tadeusza w Garkach – Bonikowie. Wywiad z ks. Danielem dla czytelników „Życia Gminy Bralin” przeprowadziła Marzena Kuropka

Tylko Ewangelia jest receptą
Od kiedy ksiądz pełni funkcję proboszcza w parafii w Nowej Wsi Książęcej?
9 listopada 2015 r. otrzymałem dekret od
biskupa kaliskiego powołujący mnie na proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Nowej Wsi
książęcej, a 13 listopada 2015 r. po raz pierwszy sprawowałem eucharystię jako proboszcz
w kościele parafialnym.
To jest księdza pierwsza parafia jako
proboszcza?
Pierwsza, więc uczę się bycia proboszczem.
Jak wyglądała droga kapłańska?
Moja droga kapłańska była prawdziwą
wędrówką. Wędrówką wielu odkryć, pytań,
zastanowień, doświadczeń radosnych, smutnych, pełna wyzwań, ogromnej łaski w wielu
działaniach i pięknych spotkań z drugim człowiekiem, tworząc z Nim żywy Kościół. Najbardziej dziękuję Bogu za drugiego człowieka, że postawił na mojej drodze fantastyczne
osoby, które swoim życiem pokazały mi, jak
ważne są relacje i jaki ogromny wpływ mamy
na drugiego człowieka. Jak napisał Exupéry,
„jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Za
długi temat, abym opowiedział o swojej drodze kapłańskiej w szczegółach, może idźmy
dalej.
W jakich parafiach ksiądz wcześniej
posługiwał?
Ostatnio pracowałem w Sycowie przez
5 lat, wcześniej był Ostrów Wlkp. – 3 lata,
Kalisz – 5 lat i Wojków – 2 lata. W Wojkowie
była moja pierwsza parafia wikariuszowska.

Skąd ksiądz pochodzi, gdzie się
uczył, studiował?
Moje korzenie rodzinne wywodzą się ze
Szczytnik, które leżą 20 km od Kalisza, a studiowałem w Poznaniu.
Czy ma ksiądz swoje hobby, zainteresowania pozaduszpasterskie?
Jasne. Myślę, że każdy powinien mieć
swoją osobistą przestrzeń rozwoju, bo inaczej życie jest szare. Był taki czas, że czytając Biblię natrafiłem na fragment z Księgi
Ezechiela (Ez 28,13): „Mieszkałeś w Edenie,
ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł,
szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie…” Zastanawiając się nad tymi
9 kamieniami i 12 kamieniami w pektorale
arcykapłana Starego Testamentu, zacząłem
przygodę z kamieniami szlachetnymi. Nie
mam teraz na to czasu, na emeryturze wrócę
do tego zagadnienia, bo chcę zrealizować swój
pomysł, ale nie będę o tym teraz mówić. Przepiękne są kamienie. W niektórych muzeach
ogromnie cieszą oko. Bóg jest mistrzem piękna. Agaty, malachity – coś pięknego.
Bardzo lubię sport. Już niedługo lato,
trzeba przygotować się do sezonu pływania,
aby wypłynąć trochę dalej od brzegu jakiegoś
jeziorka i poczuć głębię…
Jakie ksiądz ma plany w wymiarze
duszpasterskim wobec swojej parafii?
Wiadomo, że najpierw jako parafianin,
potem wikariusz, ksiądz się przyglądał,
obserwował pracę duszpasterską in-

Parafia pw. świętej Anny w Bralinie

Młodzi na Górze Krzyża
2000 młodych na Górze Krzyża, a wśród
nich nasza młodzież, która prowadziła
ewangelizację! Jak co roku w Niedzielę Palmową, tym razem 20 marca, młodzież z diecezji kaliskiej spotkała się na najwyższym
wzniesieniu Wielkopolski – Kobylej Górze.
Obchody Niedzieli Męki Pańskiej zaczęliśmy trochę inaczej niż zawsze. Kilka minut
po godzinie 13.00 rozpoczęło się wspólne
uwielbienie prowadzone przez młodzież

Nasza młodzież prowadziła ewangelizację
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z Bralina i okolic, Tratwę i zespół Soudarion. Przy pomocy prostych znaków pokazaliśmy, czym dla nas jest Miłość, którą
daje nam Bóg. Asekuracją dla alpinisty jest
lina, dla nas Miłosierdzie, którym obdarza
nas Ojciec. W Roku Miłosierdzia te słowa
wybrzmiały szczególnie mocno. Uwielbialiśmy Pana przez taniec i śpiew, umocnieni
słowami świadectwa ludzi młodych. Pomimo złej pogody, młodzież potrafiła się zaangażować we wspólną modlitwę.
W Godzinie Miłosierdzia wszyscy udaliśmy się do bramy św. Jana Pawła II, skąd
wyruszyła procesja do ołtarza. Podczas drogi odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz
biskup Łukasz Buzun. Pod koniec nabożeństwa przybył również ks. bp Edward
Janiak, który poświęcił Drogę Krzyżową.
Przemysław Kapała
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Ks. Daniel Wawrzyniak (pierwszy od lewej)

nych duchownych. Wówczas, tak sobie
wyobrażam, buduje się wyobrażenie
o swojej własnej parafii i duszpasterstwie. Teraz przyszła pora na konfrontację marzeń z rzeczywistością. Jak ona
wygląda?
Tak, mam swoją wizję duszpasterstwa
i chcę ją bardzo sprawdzić. Czas pokaże i zweryfikuje wizje. Postawi wiele pytań: co dalej?
czy to jest właściwe spojrzenie? W skrócie,
Kościół to nie ksiądz, ale Kościół to Chrystus.
Po chrzcie świętym każdy z nas jest wszczepiony w Chrystusa, w Kościół, który On
tworzy wraz z nami. Chcę tworzyć wspólnie
Żywy Kościół, jak to wyjdzie, nie wiem. Dzień
podsumowuje się wieczorem, a ja dopiero witam poranek.
Nowy proboszcz oznacza nowe idee
i wyzwania. Słyszymy i widzimy, że
w parafii trwają prace remontowe i budowlane. Jakie zamierzenia, wyzwania
w wymiarze materialnym ksiądz postawił sobie na najbliższy okres?
Ha, ha, ha, z moimi kochanymi parafianami to niedługo odnowimy ołtarze, pomalujemy kościół, może wymienimy dachy na
kościele, plebanii, wyremontujemy w całości
plebanię.
Parafianie angażują się w życie swojej parafii?
Jestem bardzo zbudowany ich zapałem
i oby on nie ustał.
Jaką ksiądz ma „receptę” na przyciąganie do Boga i do Kościoła dzieci
i młodzieży?
Tylko Ewangelia jest receptą, ja nie mam
żadnej. Zadaniem moim jest dbać o swoje
życie duchowe, modlić się i sprawować sakramenty. Bóg prowadzi, On ma plan i ja
nie chcę Mu przeszkadzać. On przyprowadzi
tych, których chce. Moim zadaniem jest każdego dnia na nowo Go słuchać. Tak słuchać,
abym wiedział, co mam robić i czego On pragnie względem tych, między którymi jestem.
To jest dla mnie najtrudniejsze zadanie i proszę tych, którzy będą to czytać, aby pomodlili
się za mnie, abym dał radę.
Dziękuję za rozmowę
Dziękuję.
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Z życia placówek oświatowych
Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary
i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Echa szkolne
Wycieczka pełna wrażeń
5 kwietnia 2016 roku odbyła się wycieczka dzieci z przedszkola do cukierni
Tomasza Jarczaka w Bralinie. Przedszkolaki zapoznały się z różnorodnością gatunków ciast, obserwowały pracę cukierników,
poznały poszczególne etapy wypieku słodkości oraz urządzenia do wyrobu i wypieku ciast. Widziały, jak przygotowuje się
biszkopty do tortów, mazurków i babek.
Obserwowały dekorację ciast oraz jak wyrabia się do nich słodkie masy kremowe.
Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali obdarowani przez właściciela cukierni słodkimi
niespodziankami. Tego samego dnia dzieci
zwiedziły również Komendę Powiatową Policji w Kępnie. Przedszkolaki miały okazję
zobaczyć policyjne korytarze, większość pomieszczeń i wydziałów, w których pracują
kępińscy policjanci: pokój zgłoszeń, salę odpraw, pomieszczenia oficerów dyżurnych,
a także pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W trakcie opowiadania o swojej pracy policjanci pozwolili dzieciom obejrzeć
przedmioty służące im do pracy. Wycieczka
zakończyła się pobytem w „Bajkolandzie”
w Chojęcinie, gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki mogli dowolnie spędzić czas, zarówno na swobodnej zabawie, małym posiłku,
jak i zwyczajnym relaksie.
Dzieci wraz z wychowawcami pragną
podziękować pracownikom cukierni oraz

Przedszkolaki w cukierni p. Jarczaka

komendy policji za gościnę i serdeczne
przyjęcie.
Przedszkolaki z wizytą w gospodarstwie
6 kwietnia przedszkolaki w ramach realizowanych tematów związanych z poznawaniem zwierząt gospodarskich udały się
z wizytą do gospodarstwa państwa Marii
i Mieczysława Tyców. Chociaż dzieci mieszkają na wsi, to z każdym rokiem mają mniejsze
szanse na obcowanie ze zwierzętami hodowlanymi. Po obejściu dzieci oprowadzał pan
Jacek – syn gospodarzy, który pokazał kilka
maszyn rolniczych i pomógł niektórym ciekawskim wejść do kabiny ciągnika. Ogromną
frajdę sprawiło maluchom głaskanie królików i kota. Z nie mniejszym zaciekawieniem
przedszkolaki obserwowały mieszkańców
obory, chlewa i kurnika. Po takiej praktycznej
lekcji żaden przedszkolak nie powinien mieć
problemu z odpowiedzią na pytanie: „Skąd
się bierze mleko lub jajka?”. Na zakończenie
wizyty pani Maria poczęstowała dzieci słodkimi wypiekami, do których użyła mleka od
własnej krowy i jajek od swobodnie biegających kur. Łakocie smakowały wyśmienicie.

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Podróżowali, zwiedzali, poznawali
Samolotem do
Warszawy
22 marca 2016 r.
grupa
drugoklasistów realizująca
projekt edukacyjny
pod nazwą „Gimnazjalny
Globetrotter”, poleciała
samolotem do Warszawy. Droga samochodem z Bralina na wrocławskie
lotnisko
trwała
około godziny, a poGimnazjaliści z Chopinem
dróż samolotem
do Warszawy - niespełna 40 minut. Dwudniowy pobyt w stolicy młodzież spędziła
bardzo owocnie, poznając jej najważniejsze
zabytki i interesujące miejsca, m.in. Zamek
Królewski, Rynek Starego Miasta, Katedrę
św. Jana Chrzciciela, Pałac Kultury i Nauki
wraz z tarasem widokowym, Stadion Narodowy, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Łazienki Królewskie. Do Ostrowa Wielkopol-
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skiego młodzi turyści przyjechali pociągiem
PKP Intercity, a stamtąd do domów – samochodami. Ich opiekunkami były nauczycielki: Małgorzata Domagała i Aleksandra
Kloska.
Solidarni z innymi
2 kwietnia przypadł Światowy Dzień
Wiedzy na Temat Autyzmu. Bralińscy
gimnazjaliści pod opieką Katarzyny Walas, włączając się w globalną akcję „Light
it up blue” - „Na niebiesko dla autyzmu”,
na szkolnym korytarzu zapalili niebieski
lampion. O tym zaburzeniu rozwoju człowieka społeczność gimnazjum poinformowano przez radiowęzeł. Tego samego dnia
o godz. 20.00 przedstawiciele szkoły zjawili
się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie, by potwierdzić solidarność
z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami.
Z wizytą w urzędzie
Uczestniczki koła historycznego oraz
uczennice klasy II a pod opieką Agnieszki
Czarnasiak-Szydłowskiej 5 kwietnia 2016 r.
udały się do Urzędu Gminy Bralin. Celem
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Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami pragną serdecznie podziękować państwu
Marii, Mieczysławowi i Jackowi Tycom za
zaproszenie, gościnę i wspaniałą atmosferę.
Konfrontacja z językiem angielskim
13 kwietnia odbył się finał V Międzygminnego Konkursu z Języka Angielskiego. Wzięli
w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej
w Drożkach, Bralinie oraz Nowej Wsi Książęcej. Po raz drugi do konkursu przystąpiły
również dzieci klas 2. i 3. Zadania podzielone były na otwarte i zamknięte. Ponadto
młodsi uczestnicy zmagali się z zadaniami
do słuchania, połączenia oraz kolorowania.
Po wyznaczonym czasie komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Biziak, Aleksandra Olejnik oraz Patrycja Tulij przystąpiła
do sprawdzania zadań. Wyniki tegorocznego
konkursu przedstawiają się w następujący
sposób: Pierwsze miejsce spośród uczniów
klas drugich zajął Mateusz Głąb – SP Bralin, a miejsce drugie – Tymoteusz Nawrot –
SP Nowa Wieś Książęca. W klasach trzecich
najlepszy okazał się Oliwier Przybył (SP Bralin), a po nim – Weronika Wnuczek (SP Nowa
Wieś Książęca). Z kolei w klasach czwartych
zwyciężył Tomasz Wodziak z Nowej Wsi Książęcej, druga była Weronika Dąbrowska z Bralina. Daria Schudy – SP Bralin triumfowała
przed Wiktorią Gniłką – SP Drożki w kategorii klas piątych, a spośród klas szóstych wygrała Amelia Stężalska – SP Bralin, a miejsce
drugie zajął Jakub Pochodzała – SP Drożki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Więcej na: www.zsnowawiesksiazeca.szkolnastrona.pl
wycieczki było zapoznanie młodzieży z pracą urzędu i poznanie zadań lokalnego samorządu. Uczennice zostały przyjęte w sali
sesyjnej przez zastępcę wójta Roberta Kieruzala, sekretarza gminy Zbigniewa Łatkę
i kierownika Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Sławomira Bąka,
którzy opowiedzieli o działalności urzędu.
Gimnazjalistki zapoznały się z funkcjonowaniem poszczególnych referatów, miały również okazję do rozmowy z wójtem
Romanem Wojtysiakiem. Czas spędzony
w urzędzie upłynął w bardzo miłej atmosferze i dostarczył młodzieży wiedzy.
We Wrocławiu o Hiszpanii
8 kwietnia 2016 r. gimnazjaliści z Bralina wraz z Małgorzatą Domagałą uczestniczyli we Wrocławskim Festiwalu Podróżniczym „Równoleżnik Zero”. W wirtualną
podróż do malowniczej Hiszpanii młodzież
zabrali: Andrzej Lisowski, Bartłomiej Sembol i Florencio Gonzalez. Teraz gimnazjaliści wiedzą, co to sjesta, maniana, tapas,
paella… Spotkania z globtroterami odmieniają nasze postrzeganie świata, pozwalają poznawać inne kultury i weryfikować
wiedzę szkolną. Warto więc podróżować
i zwiedzać. Nawet najbliższą okolicę.
Jacek Kuropka
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w Koperniku
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego w bralińskiej podstawówce!
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie doczekała się Laureata
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Została nim uczennica klasy VI b, Joanna Siemańska, którą przygotowywała pani
Bożena Bojanowska. W tym roku Joasia jest
jedynym laureatem w powiecie kępińskim.
30 marca 2016r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Joanna Siemańska w gronie finalistów (trzecia
od lewej u dołu)

nastąpiło wręczenie nagród i zaświadczeń
laureatom konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Joasia odebrała gratulacje
z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
pani Elżbiety Leszczyńskiej. Przywilejem
tego sukcesu jest zwolnienie z pierwszej
części kwietniowego sprawdzianu na koniec
szkoły podstawowej, poza tym uczennica ma
możliwość wyboru dowolnego gimnazjum
w kraju oraz uzyskuje celującą roczną ocenę
z matematyki. Gratulujemy i życzymy dalszych edukacyjnych sukcesów.
Sukcesy ortograficzne
10 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej odbył się Międzygminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz
Ortografii”. Brali w nim udział uczniowie
klas II i III. Konkurs miał formę dyktanda.
Szkołę Podstawową w Bralinie reprezentowali laureaci szkolnej edycji konkursu:
Tomasz Kuropka (klasa III b), Julia Kowalczyk (klasa II a) oraz Filip Sobczak (klasa
IIa). Sukces odniosła Julia Kowalczyk, która została wicemistrzem ortografii i zakwalifikowała się do Międzygminnego Konkursu Ortograficznego w Trzcinicy.

Przedszkole ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia
przedszkola
Teatrzyk w przedszkolu
4 marca 2016 r. dzieci z naszego przedszkola oglądnęły przedstawienie autorstwa
braci Jacoba i Wilhelma Grimmów pt.
„Stoliczku, nakryj się”. Wykonawcami teatrzyku byli artyści z Krakowa, którzy już
po raz kolejny zaprezentowali się na przedszkolnej scenie. Cykliczny udział w przedstawieniach, kontakt z literaturą dziecięcą
to realizacja priorytetów ministerialnych,
czyli rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Koszty związane z prezentacją
teatrzyku pokryła Rada Rodziców.
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet w przedszkolu upłynął
w bardzo miłej atmosferze. Do stworzenia
niecodziennego klimatu przyczynili się koledzy z poszczególnych grup oraz rodzice
z Rady Rodziców. Chłopcy tego dnia byli
uprzejmi dla swoich koleżanek, niektórzy
przygotowali dla nich niespodzianki. Rodzice
obdarowali wszystkie małe kobietki kolorowymi książeczkami i słodką niespodzianką.
Dzień Świętego Patryka
Z inicjatywy nauczycielki j. angielskiego
pani Magdaleny Dobroś oraz współpracy
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Obchody patrona Irlandii

wychowawców poszczególnych grup obchodzono 18 marca święto patrona Irlandii.
Tego dnia królowały w przedszkolu kolor
zielony i czterolistna koniczyna jako symbol
szczęścia. Pani Magda wraz z nauczycielkami przygotowała dla najmłodszych szereg
atrakcji. Przedszkolaki brały udział w konkurencjach i grach zręcznościowych, podczas
których musiały się wykazać znajomością
angielskich słówek i zwrotów. Z ogromnym
zaangażowaniem przystąpiły do wykonania
plastycznej pracy grupowej. Wiele radości
sprawił dzieciom bardzo żywiołowy, wymagający dobrej kondycji irlandzki taniec. Na
zakończenie uczestników wspólnych zabaw
obdarowano słodkościami.
Przedłużeniem obchodów tego radosnego zielonego święta było uroczyste powitanie wiosny. 21 marca wszystkie przedszko-
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16 marca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
uczestniczyli w Gminnym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Zespół
Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Polska ortografia nieraz wystawia uczniów na próbę,
zastawiając na nich pułapki. I tym razem
dyktando wymagało bardzo dobrej znajomości zasad pisowni. Najlepsza okazała się
Weronika Przewdzięk z kl. VIb, która uzyskała tytuł „Mistrza Ortografii”, na trzecim
miejscu z tytułem „Wicemistrza Ortografii”
znalazła się Natalia Kosik z kl. Va. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…
Tradycyjnie, jak co roku, 21 marca
w naszej szkole głośno przywitano Panią
Wiosnę. Uczniowie w kolorowych strojach
z rekwizytami: trąbkami, grzechotkami,
gwizdkami i innymi głośnymi przedmiotami w przemarszu ulicami naszej miejscowości pożegnali oficjalnie Panią Zimę
i z radością powitali Panią Wiosnę. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, atmosfera
była gorąca, a uczniów naszej szkoły było
słychać w niemal każdym zakątku Bralina.
Z piosenką na ustach maszerowali i wszystkim mieszkańcom Bralina przypominali
o zmianie pory roku.
Wszyscy mamy nadzieję, że na dobre odstraszyliśmy zimę i na stałe zagości słońce!
B. Bojanowska, J. Cudniewicz,
K. Krupa, J. Mikołajczyk

laki wraz z marzanną udały się na wiosenny
spacer ulicami Bralina. Po spacerze na placu zabaw uroczyście spalono kukłę symbolizującą odchodzącą zimę. Następnie każda
grupa powitała nową porę roku przygotowaną na tę uroczystość wiosenną piosenką.
Wizyta zajączka
Przed świętami Wielkiej Nocy odwiedził przedszkolaków zajączek. Jak co roku
zgodnie z tradycję obdarował dzieci słodkościami. Zajączek pomagał przedszkolakom
w szukaniu koszyczków i bawił się z nimi
na placu zabaw. Wizyta miłego gościa sprawiła wszystkim wiele radości, a towarzyszyła jej piękna pogoda. Do zorganizowania
zajączka przyczyniła się Rada Rodziców.
Idziemy do cyrku
Artyści cyrkowi zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności 15 kwietnia na
deskach sceny świetlicy „Tęcza”. Cyrkowy
show trwał godzinę i tyle też czasu trzymał
widzów w ogromnym napięciu. Dzieci z podziwem i zainteresowaniem śledziły popisy
niecodziennych gości. Przedszkolakom podobał się taniec z pieskiem i obręczami oraz
akrobatyczne popisy klauna. Niektórych trochę przeraził taniec z wężem. Przygoda z cyrkiem z pewnością na długo pozostanie w pamięci najmłodszych i będzie inspiracją wielu
dziecięcych zabaw. Bilety do cyrku w połowie
sponsorowane były przez Radę Rodziców.
Małgorzata Bednara
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Z życia biblioteki

Jak powstaje książka?
11 kwietnia 2016 roku Biblioteka Publiczna w Bralinie gościła popularnego
krakowskiego pisarza Wiesława Drabika,
autora wierszowanych bajeczek dla dzieci.
Spotkanie odbyło się w świetlicy Środo-

wiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” i wzięli
w nim udział uczniowie klasy pierwszych
Szkoły Podstawowej w Bralinie.
Na trwającym blisko godzinę spotkaniu
uczniowie mogli zapoznać się z najnowszy-

Dzieci chętnie korzystały z okazji, by otrzymać autograf
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mi bajkami oraz dowiedzieć się, skąd ich
autor czerpie pomysły i inspiracje. Dzieci
w skupieniu słuchały o tym, jak powstaje
książka, począwszy od pomysłu, a skończywszy na jej wydruku. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły zabawne fragmenty bajek
czytanych przez samego autora, który zachęcał najmłodszych słuchaczy do odgadywania rymów. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane przez autora zagadki,
za które otrzymywały nagrody w postaci
naklejek i zakładek. Dzieci, które uzbierały najwięcej naklejek, otrzymały od pisarza
książkę z autografem. Odważni mieli też
okazję do zaprezentowania swojej bujnej
wyobraźni, układając zakończenie do podanego przez autora początku zdania jednej
ze swoich książek.
Przez cały czas trwania spotkania panowała bardzo miła atmosfera. Sympatyczny pisarz wyczerpująco odpowiadał na
wszystkie zadawane przez dzieci pytania
i oczywiście rymował. Poczucie humoru
autora można było zaobserwować wybuchami śmiechu nie tylko dzieci ale także
ich opiekunów. Spotkanie z pewnością na
długo pozostanie w pamięci dzieci i zachęci je do sięgnięcia po książki autora. W podziękowaniu za wizytę pisarz otrzymał od
uczniów bukiet kwiatów. Każde dziecko
mogło zakupić książeczkę oraz uzyskać
specjalną dedykację z autografem.
Ewa Jędrysiak

Środki na wspieranie czytelnictwa
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Bralinie otrzyma 12 tys. zł na promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę
organów prowadzących, którym zostało
udzielone wsparcie finansowe w ramach
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, przyjętego przez Radę
Ministrów Uchwałą Nr 180/2015 z dnia
6 października 2015 r. „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Realizacja Priorytetu 3 będzie miała wpływ na uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału
i roli. Przyczyni się do zwiększenie dostępu
uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Ponadto zwiększy się dostęp
nauczycieli do literatury pedagogicznej
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i metodycznej w bibliotekach pedagogicznych. Wzrośnie atrakcyjność oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w zbiorach tych bibliotek. Realizacja programu będzie miała wpływ na
rozwój współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami
publicznymi.
Z terenu naszej gminy wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12 000 zł otrzyma Gimnazjum im.
Polskich Noblistów w Bralinie. Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić wkład
własny finansowy w wysokości co najmniej
20 % kosztów realizacji zadania.
Wnioski do wojewody wielkopolskiego
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup
książek do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych w grudniu 2015 roku złożyły 292 organy prowadzące, na ogólną kwotę
9 984 376,00 zł. Wysokość dotacji przyznanej dla województwa wielkopolskiego wyniosła: 2 924 512,00 zł, co stanowi 29,3% wnioskowanej kwoty. W związku z powyższym
podjęto decyzję o niedofinansowywaniu
w roku 2016 szkół podstawowych lub zespołów szkół, w skład których wchodzą szkoły
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podstawowe, realizujące w roku szkolnym
2015/2016 program „Książki naszych marzeń”. Dlatego pomimo złożonych wniosków
wsparcia finansowego nie otrzyma Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie oraz Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej.
Marta Brząkała
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Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach

Mnichowice
tenisem
stołowym stoją
9 oraz 10 kwietnia od godziny 13.00
w Domu Ludowym w Mnichowicach rozegrany został Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców gminy Bralin.
Organizatorem zawodów była Ochotnicza
Straż Pożarna w Mnichowicach, a współfinansowanie imprezy strażacy zawdzięczają
Gminie Bralin, która w postaci dotacji przekazała fundusze na puchary oraz statuetki.
Na turniej stawiło się łącznie 41 osób,
grano na 4 stołach, a rywalizację podzielono na 8 kategorii: szkoła podstawowa, gimnazjum, dziewczęta do lat 16, kobiety od lat
17, mężczyźni w wieku 17-30 lat, mężczyźni w wieku 31-50 lat, mężczyźni powyżej
51 lat i kategoria open.

Na sobotę zaplanowano rozgrywki szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz dziewcząt do
lat 16. W kategorii szkoła podstawowa triumf
odniósł Michał Parzonka, drugie miejsce zajął Wojciech Paprzycki, a trzecie jego brat
Piotr Paprzycki. W gimnazjum zwyciężył Jakub Szlag, na drugiej pozycji uplasował się
Jakub Brąś, a trzecie miejsce zajął Mikołaj
Jabłczyński. W kategorii dziewcząt do lat 16
pierwsze miejsce zajęła Patrycja Młot, za nią
Paulina Kwaśna i Zuzanna Gogół.
W niedzielę do godzin wieczornych
odbywały się mecze seniorów i seniorek
w kategoriach kobiet od lat 17, mężczyzn
w wieku 17-30 lat, 31-50 lat, 50+ oraz
open. Wyniki przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce w kategorii kobiety
od lat 17 zajęła Aleksandra Gogół, drugie
miejsce zajęła Iwona Iwan, a trzecie – Julia
Niechciał. Zwycięzcą w kategorii mężczyźni 17-31 lat został Karol Młot, po nim na
podium stanął Paweł Czaprowski i Karol
Mąka. Podium w kategorii mężczyźni 3150 lat obsadzili kolejno: Andrzej Gogol,
Jarosław Młot i Bogdan Kruszelnicki. Zaś

Nie ma jak aktywność sportowa

w grupie mężczyźni 50+ na szczycie uplasował się Jan Sobczak, a po nim byli: Zbigniew Szmidt i Zenon Karbowski. W kategorii open zwyciężył Karol Młot, drugie
miejsce zajął Andrzej Gogol, a trzeci – Jarosław Młot.
Ochotnicza Staż Pożarna dziękuje serdecznie za przybycie wszystkim graczom
oraz osobom, które pomagały przy organizacji turnieju. Śmiało możemy powiedzieć,
że zapraszamy za rok. Mamy nadzieję, że
frekwencja będzie jeszcze większa.
Karol Mąka

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Podsumowali
działalność za 2015 rok
11 kwietnia 2016 roku w Domu Ludowym w Taborze Wielkim obradował Zarząd
Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie.
Tematem spotkania było podsumowanie działalności w 2015 roku. Na obrady
przybyli licznie członkowie zarządu, czyli
przewodniczący kół rejonowych, działacze,
przyjaciele oraz zaproszeni goście, m.in.
poseł RP Andżelika Możdżanowska, ks.
kan. Roman Krzyżaniak, delegacja Zarządu
Oddziału Okręgowego PZERiI w Kaliszu
z przewodniczącym Marianem Krukiem na
czele, wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak
oraz panie: Justyna Świerczyńska i Marzena Kuropka; komendant KPP w Kępnie
Waldemar Tyrański i sierż. Anna Lubojańska; sekretarz Urzędu Gminy w Rychtalu Elżbieta Łubieńska-Kopeć, kierownik
Biura Cechu w Kępnie Marek Wróbel oraz
przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców; Jan Trojak – wiceprezes SBL w Kępnie; przewodnicząca Oddziału Rejonowego
PZERiI w Kępnie Maria Jasnowska i jej
zastępca Jan Schudy; prof. Maria Wrzyszcz
i pani Krystyna Maj z Wrocławia, a także
lekarz internista pan Jan Caliński i sołtys
Taboru Wielkiego - Zofia Węgrzynowicz.
Najważniejszym punktem obrad było
obszerne sprawozdanie przygotowane
przez przewodniczącego Alojzego Leśniarka, z którego wynika, że na koniec ubiegłego roku oddział liczył 909 członków. To
dla nich komisja kultury i wypoczynku zorganizowała kilkanaście wycieczek i wyjaz-
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dów na wczasy. Największą popularnością
cieszył się nowy ośrodek wypoczynkowy
w Łazach, ale nie brakowało też chętnych
na wczasy w Pobierowie oraz na zwiedzanie Trójmiasta i Beskidu Sądeckiego.
Jednodniowe wycieczki zorganizowano do
Biskupina, Kudowy Zdroju, Wisły, Wrocławia i Częstochowy. Ulubionym miejscem
wypoczynku seniorów był Uniejów, do którego jeździli kilkakrotnie, aby zażyć leczniczych kąpieli. Jak wynika ze sprawozdania,
we wszystkich wyjazdach wzięło udział 841
osób. Zarządy wszystkich 16 kół terenowych zorganizowały statutowe Dni Seniora
i Inwalidy, które miały bardzo różne formy:
od spotkania przy wspólnym obiedzie i kawie do hucznych zabaw tanecznych. Członkowie kół uczestniczyli także w imprezach
i uroczystościach z okazji różnych świąt, np.
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia
Matki i Ojca, brali udział w spotkaniach
opłatkowych i śniadaniach wielkanocnych,
bawili się na letnich piknikach oraz tanecznych wieczorkach andrzejkowych i karnawałowych.
Rok 2015 był także bardzo pracowity i ciekawy dla zespołu wokalnego „Ale
Babki”, który aż 17 razy koncertował na
różnych imprezach i uroczystościach na terenie gminy Bralin i powiatu kępińskiego.
Poniedziałkowe obrady zarządu też rozpoczęły się krótkim, ale pięknym koncertem.
W swym sprawozdaniu przewodniczący
podkreślił bardzo dobrą współpracę z GOPS

www.bralin.pl

Bez tych pań podjęcie gości smacznym obiadem
nie byłoby takie łatwe

w Bralinie, z samorządami szczególnie
z Bralina i Rychtala, z KPP w Kępnie, OSP
i KGW w poszczególnych miejscowościach,
ze szkołami, proboszczami miejscowych
parafii, radami sołeckimi i przedsiębiorcami. Za tę współpracę, życzliwość, przyjaźń
i wspieranie wszelkich inicjatyw kilka osób
zostało odznaczonych Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Związku”, a kilkunastu działaczy i przyjaciół odebrało specjalne
podziękowania i kwiaty. Zarówno nagrodzeni jak i inni zaproszeni goście przekazali pod adresem przewodniczącego i zarządu
wiele ciepłych słów uznania i gratulacje za
tak różnorodną działalność na rzecz ludzi
„złotego wieku”. Spotkanie przebiegało
w bardzo przyjaznej rodzinnej atmosferze
wśród wiosennych dekoracji kwiatowych,
które specjalnie na tę okazję przygotowała właścicielka kwiaciarni „Zuzia” Mariola
Dziedziczak. Pracowite obrady zarządu zakończyły się pysznym obiadem, który przygotowały miejscowe panie pod kierunkiem
Marii Pańczuk. 11 kwietnia 2016 roku to
już kolejna karta zapisana w oddziałowej
kronice.
Łucja Wieloch
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Akademia Piłkarska - aktualności
Powstała w lutym br. Akademia Piłkarska pod patronatem Wójta Gminy Bralin
Romana Wojtysiaka i Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” prowadzi
bardzo owocną i pożyteczną działalność
sportowo-rekreacyjną wśród dzieci i młodzieży. Dzieci grające w grupach sporto-

wych orlika, trampkarza młodszego i żaków
oprócz intensywnych zajęć sportowych
brały udział w wielu turniejach piłkarskich
i odnosiły tam – o czym informowaliśmy
już wcześniej – znaczące sukcesy sportowe.
Proponowane przez nas formy spędzania
czasu wolnego i rozwijania umiejętności
i talentów sportowych zostały w całej pełni
zaakceptowane przez dzieci, rodziców i instruktorów prowadzących te zajęcia. Przypomnijmy, iż zajęcia te cały czas są domeną
trenerów: Jerzego Liebnera, Michała Góreckiego i Krzysztofa Rybczyńskiego. Stwarzamy naszym pociechom coraz lepsze warunki do odbywania zajęć sportowych. Dbamy
o płytę boiska sportowego i dokonujemy zakupu sprzętu sportowego – piłek, siatek do
bramek i innych (ze środków finansowych
„Tęczy”). Mając na uwadze bezpieczeństwo
i zdrowie naszych dzieci przeprowadzamy
okresowe kontrole sprzętu sportowego i wyposażenia zaplecza budynku przy ulicy Namysłowskiej 9a. Nasze dzieci rozpoczęły też
już swój udział w rozgrywkach piłkarskich
LKS „Sokół” Bralin (w ramach rozgrywek
OZPN Kalisz).
Terminarze rozgrywek

Podczas treningu młodzików

Grupa „ŻAKI” – forma rozgrywek – turnieje – opiekun Jerzy Liebner
turnieje rozgrywane w Bralinie – 22.04;
13.05 – godz. 17.00

turnieje wyjazdowe (do Kępna) – 15.04;
29.04; 6.05; 20.05 – godz. 17.00
treningi: wtorki i czwartki 16.30-18.00
Grupa „ORLIKI” – forma rozgrywek –
mecze – opiekun Jerzy Liebner
11.04; godz. 17.00 KS HANULIN – LKS
„SOKÓŁ” BRALIN 5:11
18.04; godz. 18.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– ŁUŻYCZANKA
9.05; godz. 17.00 GKS GRĘBANIN – LKS
„SOKÓŁ” BRALIN
16.05; godz. 17.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– „VICTORIA” LASKI
treningi: wtorki i czwartki 16.30-18.00
Grupa TRAMPKARZ MŁODSZY – forma rozgrywek – mecze – opiekun Jerzy
Liebner
9.04; godz. 16.30 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– CZARNY LAS 7:4
16.04; godz. 16.30 STRAŻAK SŁUPIA –
LKS „SOKÓŁ” BRALIN
23.04; godz. 16.30 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– VICTORIA OSTRZESZÓW
30.04; godz. 14.00 PŁOMIEŃ OPATÓW –
LKS „SOKÓŁ” BRALIN
7.05; godz. 17.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– POGOŃ TRĘBACZÓW
21.05; godz. do ustalenia PELIKAN GRABÓW – LKS „SOKÓŁ” BRALIN
Treningi: środa 16.30-18.30, piątek 15.1516.00
Grupa MŁODZIK MŁODSZY – forma
rozgrywek – mecze – opiekun Michał Górecki
8.04; godz. 17.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– VICTORIA OSTRZESZÓW 3:1
16.04; godz. 10.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– OLIMPIA BRZEZINY
3.04; godz. 11.00 ORZEŁ MROCZEŃ –
LKS „SOKÓŁ” BRALIN
30.04; godz. 10.00 VICTORIA OSTRZESZÓW – LKS „SOKÓŁ” BRALIN
7.05; godz. 11.00 OLIMPIA BRZEZINY –
LKS „SOKÓŁ” BRALIN
14.05; godz. 10.00 LKS „SOKÓŁ” BRALIN
– ORZEŁ MROCZEŃ
Treningi: poniedziałek, środa, czwartek
15.00-16.30
Na zakończenie rundy wiosennej
chcemy zorganizować dzieciom Turniej
Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Bralin
z udziałem zaprzyjaźnionych Akademii
Piłkarskich. Turniej rozegrany zostanie na
początku czerwca w Bralinie na stadionie
przy ulicy Namysłowskiej 9a. Turniej ten
będzie podsumowaniem działalności Akademii Piłkarskiej przy Świetlicy „Tęcza” za
okres luty – czerwiec 2016 r.
Sławomir Bąk
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Śpieszymy z gratulacjami dla jubilatów
60 wspólnie przeżytych lat, to nie byle co, to nie lada wiek. Diamentowe Gody świętowali Maria i Tadeusz Mirowscy z Bralina.
3 kwietnia 1956 roku państwo Mirowscy powiedzieli sobie „tak”
na ślubnym kobiercu i tego słowa dotrzymali do dziś. Z tej okazji
z życzeniami do diamentowych małżonków udał się wójt gminy
Roman Wojtysiak oraz kierownik USC Marzena Urbańska.
Pani Gertruda Kania, mieszkanka Chojęcina-Parceli 16 marca
2016 roku skończyła 95 lat! Choć pewnie część naszych czytelników nigdy nie miało okazji poznać osobiście pani Gertrudy, to za
sprawą „Życia Gminy Bralin” od 5 lat „gościmy” u niej na urodzinach. Pani Gertrudo, życzymy Pani przeżywania kolejnych jubileuszy w zdrowiu wśród bliskich sobie osób.
4 kwietnia 2016 roku 94 lata skończył pan Antoni Dembny
z Bralina. Z tej okazji z życzeniami do jubilata udali się wójt gminy
Roman Wojtysiak i kierownik USC Marzena Urbańska, a za sprawą gazety gminnej o urodzinach poinformowani zostali mieszkańcy całej gminy. Gratulujemy pięknego jubileuszu i dołączamy się do
życzeń składanych przez wójta gminy.
Z kolei 12 kwietnia br. 93. urodziny w gronie najbliższych świętował pan Edmund Wiktor. O jego urodzinach pamiętał również
wójt gminy i kierownik USC. Wizyta była okazją do złożenia gratulacji i serdecznej rozmowy.
I jeszcze jedna kwietniowa jubilatka – pani Waleria Krzywania
z Mnichowic. Czytelnicy mieli okazję poznać panią Walerię przed

U pana Antoniego Dembnego

sześcioma laty, kiedy na łamach „Życia Gminy Bralin” opowiedzieliśmy o kolejach jej życia. I tak co roku, w kwietniowym numerze informujemy o kolejnych urodzinach pani Krzywaniowej.
13 kwietnia 2016 roku pani Waleria skończyła 96 lat.

Rodzinnie u pani Walerii Krzywani

Urodziny u pana Edmunda Wiktora

Diamentowe Gody u państwa Mirowskich

Z wizytą u pani Gertrudy Kani
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