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Czasem niewiele trzeba. Wystarczy impuls, potem pomysł i trochę inicjatywy. To na początek. Potem potrzebni są ludzie, którzy mają chęć działania i zrobienia czegoś wspólnie. Ludzie, którzy podejmą inicjatywę i włączą się w określone przedsięwzięcie, a przy
tym przyciągną innych. I tyle. To w zasadzie wystarczy.
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Od pomysłu do realizacji

str. 4
Tęczowy Dzień Dziecka

Uczestnicy „Rolkowego zawrotu głowy”

W taki oto sposób w ciągu 7 dni na terenie gminy Bralin odbyły się 23 sportowe
wydarzenia przygotowane przez 23 wolontariuszy. W realizację tego przedsięwzięcia
włączyło się 1360 osób. A jak to się stało?
Najpierw był impuls – informacja o ósmej
edycji Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich – imprezie konkursowej
dla miast i gmin. Jej głównym celem jest
promowanie aktywności ruchowej jako
najlepszej formy spędzania wolnego czasu
i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej. Cel istotny i bliski organizatorom.
Potem burza mózgów, zbieranie pomysłów
na różne wydarzenia sportowe, rekreacyjne, turystyczne i rozmowy z potencjalnymi partnerami przedsięwzięcia. Pomysły
się rodzą, jest ich coraz więcej, kalendarz
wydarzeń wygląda coraz bardziej imponująco. Sportową inicjatywę wraz z Gminą
Bralin podejmują wszystkie nasze szkoły
i przedszkola, włącza się Koło Wędkarskie
„Oczko”, UKS Sport Bralin, szkółki piłkarskie ze Świetlicy „Tęcza”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, Stowarzyszenie ARTwarium, OSP Bralin i sołtysi. I pojawia się problem, jak poukładać wszystkie
wydarzenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie od 26 maja do 1 czerwca 2016
r., bo właśnie w tym czasie będzie trwał
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. A tu jeszcze kilka uroczystości: Boże
Ciało, Dzień Matki i Dzień Dziecka. Nie da

rady, zaczynamy w Boże Ciało! Ale czy ktoś
przyjdzie? Czy będzie się chciało odejść od
świątecznej kawy, zejść z wygodnej kanapy? Chciało się! Udało się! Pierwsze wydarzenie – „Rolkowy zawrót głowy” okazało
się strzałem w dziesiątkę. Na placu przed
świetlicą „Tęcza” zaroiło się od rolkowców,
a do zabawy włączyły się całe rodziny. Aby
wpoić dzieciom aktywny styl życia, nie ma
lepszego sposobu niż aktywni sportowo rodzice. Brawo dla odważnych! Wśród wydarzeń, które odbyły się w tym tygodniu, były
m.in.: zawody wędkarskie, wyścig rowerowy, nordic walking, piłka nożna, siatkówka, wycieczki rowerowe, taniec, bieganie
i wiele innych. Nie sposób pisać o wszystkim, relacje znajdują się na www.bralin.pl,
gdzie można zajrzeć, a kilkanaście zdjęć na
stronie 12 tego numeru gazety.
Pierwszy w gminie Bralin Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich już za
nami. Dziękujemy tym, którzy włączyli
się w organizację i tym, którzy aktywnie
uczestniczyli w poszczególnych wydarzeniach. Niech ten tydzień będzie bodźcem
do systematycznego prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia naszych
mieszkańców. Gratulujemy grupom z Mnichowic i Chojęcina, które z jednorazowej
akcji marszu z kijkami zapoczątkowały
regularne wspólne marszruty.
Marzena Kuropka
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Pamiętajmy o bieżącej aktualizacji deklaracji
Robiąc zakupy w sklepie spożywczym
czy idąc na niedzielny spacer, spotykamy ludzi, którzy rozmawiają łamaną polszczyzną
i z wyraźnym ukraińskim akcentem. Nic
w tym dziwnego w XXI wieku. My również
wyjeżdżamy za granice naszego kraju na wypoczynek bądź do pracy. W zaistniałej sytuacji oczywistym i zrozumiałym jest fakt, iż
obcokrajowcy poszukują niedrogich miejsc
noclegowych po naszych domach. Zatem
miejsce ich bytowania oraz zaspokajania
podstawowych potrzeb życiowych, w tym
odpoczynku po pracy, jest miejscem ich czasowego zamieszkiwania. Nieważne czy jest
to miesiąc, czy rok lub więcej. Nieodzownym
elementem codziennego życia człowieka jest
również wytwarzanie przez niego odpadów,
zwłaszcza w obecnych czasach mnogości
przeróżnych opakowań i gotowych wyrobów.
Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
jest zobowiązany ponosić na rzecz gminy,
na której terenie jest położona ta nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W tym celu właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Wójta Gminy
Bralin w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany liczby
osób zamieszkujących tę nieruchomość, to
sam właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Bralin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Dla zapewnienia płynności
finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zgodnie z ww.
ustawą ma się samofinansować, konieczna
jest niezwłoczna i bieżąca weryfikacja danych zawartych w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie chodzi tylko o stałych mieszkańców, ale również o osoby, które zamieszkują chociażby miesiąc, gdyż opłata ta jest
miesięczna, czyli dotyczy danego miesiąca
kalendarzowego.
Jednocześnie nadmienia się, iż za odpady komunalne wytwarzane przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Bralin, a niewykazane w deklaracjach o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w tym przez obcokrajowców, płacą wszyscy
stali mieszkańcy naszej gminy. Za każdą
tonę odebranych odpadów płacimy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa opłatę za ich zagospodarowanie. Są to znaczące kwoty. W ostatnich
miesiącach wydatki te opiewają nawet na
kwotę 45 586,20 zł na miesiąc. Jeżeli koszty
związane z właściwym unieszkodliwieniem
wytwarzanych odpadów będą gwałtownie
rosnąć, to stawki opłaty za odpady będą mu-
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siały zostać podwyższone. Taka sytuacja dotknie również kieszeni każdego, kto uczciwie
zgłosił liczbę osób zamieszkujących jego nieruchomość i płaci co miesiąc należną opłatę
za odpady.   
Zwraca się uwagę na podpisywane, świadomie, oświadczenie przez składającego
deklarację a dotyczące wyboru sposobu
gromadzenia i zbierania odpadów. Czy będzie to sposób selektywny czy nieselektywny.
Jeżeli deklarujemy, iż będziemy segregować
odpady, to w pojemniku na odpady zmieszane, tzw. „mokre”, nie może znajdować
się między innymi: gruz, trawa, liście, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, styropian, papier nadający się
na makulaturę czy baterie. Bardzo często
umieszczamy w kubłach trawę i gruz, co w
konsekwencji doprowadzi do kontroli i doli-

czania opłaty za odpady do stawki opłaty za
odpady niesegregowane, czyli 15 zł od osoby.
Chcemy również uniknąć kar finansowych,
jakie mogą zostać nałożone na gminę w przypadku słabych poziomów odzysku i recyklingu. Ewentualne kary będą przecież uiszczane z wpływów z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wnoszonej przez
mieszkańców i podmioty gospodarcze.
Wobec powyższego apelujemy do wszystkich zainteresowanych osób, aby zmieniły
swoje deklaracje zgodnie z faktyczną liczbą
osób zamieszkujących na nieruchomości (w
domu, budynku gospodarczym, strychu,
poddaszu, piwnicy itp.). Bądźmy uczciwi
i przyzwoici względem siebie i naszych sąsiadów, a także innych mieszkańców spotykanych na co dzień.
Małgorzata Krzak

Co daje Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek
i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, który funkcjonuje od czerwca 2014 r. Jej posiadacze mają
możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych,
tańszych zakupów jedzenia, kosmetyków,
odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz
paliwa. Obniża także koszty rachunków za
usługi telekomunikacyjne czy też bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych
miejscowościach.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci w wieku do 18. roku
życia lub do ukończenia 25. roku życia,
w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej, natomiast w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Tylko wydanie duplikatu w sytuacji jej zagubienia jest odpłatne i kosztuje 9,21 zł.  
Dla dzieci karty wydawane są na określony
czas, rodzice korzystają z nich dożywotnio.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy
złożyć wniosek w urzędzie gminy w miejscu
zamieszkania wraz z wymaganymi załącznikami i spełniać ww. warunki. W naszej
gminie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 62 78 11 231. Gdy
już mamy swoją kartę i chcemy skorzystać  
ze zniżki, należy ją pokazać, nie ma konieczności być całą rodziną w jednym miejscu. Każdy z członków rodziny może korzystać niezależnie od pozostałych ze swojej
karty. Miejsca, w których honorowana jest
karta i które oferują zniżki, są oznaczone
specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

www.bralin.pl

Karta Dużej Rodziny pozwala na uzyskanie wielu zniżek i uprawnień, m.in.:
zniżki w ogólnopolskich sieciach marketów
i hipermarketów (Carrefour, Piotr i Paweł,
Simply, Alma), w dwóch sieciach komórkowych w Polsce (T-mobile, Play), w dwóch
sieciach stacji benzynowych (Orlen, Lotos),
zniżki na przejazdy kolejowe (Przewozy
Regionalne, PKP Intercity), ubezpieczenia
(Aviva, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4),
usługi medyczne (Grupa LUX MED), zniżki w księgarniach (Świat Książki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), bankach
(PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK),
zniżki w opłatach za wydanie paszportu,
i wiele innych zniżek, które oferują różne
instytucje państwowe oraz prywatne, które
przystąpiły do programu.
Warto zapoznać się z listą firm, zapewniających zniżki posiadaczom karty. Pełny
wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny
można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.
pl. Ważne informacje znajdują się też na
stronie www.duzarodzina.pl.
Na   terenie powiatu kępińskiego partnerami KDR są: Orlen (Turkowy, Chojęcin-Szum, Kępno, ul. Kwiatowa), Salon
Play (Kępno, ul. Ratuszowa 8), Biuro Terenowe AVIVA (Kępno, ul. Kościuszki 6),
T-Mobile SA (Kępno, ul. Broniewskiego
2A), PKO Bank Polski (Kępno, Rynek 28),
BZ WBK (Kępno, ul. Kościuszki 6).
Jak widać, lista zniżek oferowanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest dość
długa, dlatego warto ją mieć. Jeżeli spełniamy warunki do uzyskania takich uprawnień, wystarczy przyjść do urzędu, złożyć
wniosek i dołączyć do niego właściwe załączniki. To nic nie kosztuje, a daje wiele.    
Marzena Urbańska
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Rzemieślnicza zmieni swój wizerunek
W wyniku postępowania przetargowego
8 czerwca wyłoniono wykonawcę budowy
ulicy Rzemieślniczej w Bralinie. Do przetargu stanęło czterech oferentów, a wyboru
dokonano na podstawie kryteriów oceny,
wśród których znalazły się: cena – 92%, okres
gwarancji jakości i rękojmi za wady – 4%, termin realizacji – 4%. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA z Ostrzeszowa. Cena brutto  
oferty wynosi 298.857,13 zł, okres gwarancji
to 60 miesięcy, a termin wykonania – 8 lipca
2016 roku.
15 czerwca wójt gminy Roman Wojtysiak
wraz ze skarbnikiem gminy Grażyną Mosch
podpisali z Andrzejem Krowickim – prezesem Zarządu i Wiesławem Bogusiem – wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót
Drogowo-Mostowych SA umowę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegają-

elementy ulic, oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie ze złożoną ofertą zadanie zrealizowane będzie do 8 lipca br., a jego koszt
wyniesie 298.857,13 zł brutto.
mak

Podczas podpisania umowy z wykonawcą

cego na przebudowie części ulicy Rzemieślniczej w Bralinie wraz z prostopadłym do niej
łącznikiem do drogi wojewódzkiej. Na łącznej
długości 0,28 km drogi wykonane będą roboty przygotowawcze i ziemne, zamontowane
elementy kanalizacji deszczowej, następnie
na podbudowie kamiennej wykonawca położy asfaltobeton. Na ulicy Rzemieślniczej
założone będą chodniki, krawężniki, inne

Realizacja programu 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bralinie przypomina, iż 1 lipca 2016 r.
upływa termin składania wniosków na
świadczenie wychowawcze 500+ dla osób,
które chcą uzyskać prawo do świadczenia
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone po tym terminie będą
rozpatrywane od bieżącego miesiąca, tj. od
miesiąca, w którym zostały złożone. Do
tej pory do tutejszego ośrodka wpłynęło
507 wniosków, w tym w formie papierowej

– 461, natomiast w formie elektronicznej
46. Na chwilę obecną wydano 295 decyzji.
W maju br. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 368 709,70 zł.
Ze świadczenia skorzystało już 369
dzieci z naszej gminy. Pozostałe świadczenia będą wypłacane sukcesywnie, każdego
miesiąca wg kolejności złożonego wniosku.
Następna wypłata świadczeń już 27 czerwca 2016 r.
gops

PGN z dofinansowaniem
Jak już wcześniej informowaliśmy,
z końcem 2015 roku opracowany został
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bralin” (PGN). Ostateczna jego wersja
przyjęta została uchwałą Nr XXIV/96/2016
Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bralin na lata 2014-2020”. Przypomnijmy,
iż opracowanie tego dokumentu zostało
dofinansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Po ostatecznym rozliczeniu wspomnianego projektu Gmina Bralin otrzymała
w maju 2016 roku refundację 70% ponie-
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Dotacja dla
OSP Bralin

sionych kosztów, co daje kwotę w wysokości
20 458,65 zł.
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

www.bralin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Bralinie
otrzymała dotację z  budżetu Gminy Bralin
na zakup samochodu pożarniczego. 30 maja
2016 r. wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak
przy kontrasygnacie skarbnik gminy Grażyny Mosch oraz prezes OSP w Bralinie Przemysław Rybczyński i skarbnik OSP Adam
Kwiatek podpisali umowę w sprawie przyznania dotacji w kwocie 20 tys. zł na zakup
samochodu pożarniczego dla OSP.
mak

Inwestycja
niebawem
na finiszu
15 czerwca wójt gminy Roman Wojtysiak
podpisał umowę na wykonanie czwartego,
ostatniego etapu robót budowlanych przy
rozbudowie Domu Ludowego w Taborze
Wielkim o pomieszczenia świetlicy i garażu
dla OSP. Wykonawcą prac wykończeniowych przy inwestycji będzie Zakład Projektowo-Budowlany Projektobud Kępno, który
wyłoniony został w wyniku przetargu.
Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy i garażu dla OSP rozłożona
została na etapy i właśnie w tym roku będzie
miała swój finisz. Wykonawca do 15 lipca br.
wykona gładzie gipsowe, pomaluje ściany, położy płytki, ociepli ściany płytami styropianowymi i położy tynki cienkowarstwowe, a także
utwardzi podjazd kostką betonową. Do 29 lipca mają zakończyć się czynności odbiorowe
i obiekt zostanie przekazany do użytkowania.
Koszt ostatniego etapu rozbudowy Domu Ludowego to kwota 78.777,50 zł brutto.
mak
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Z XII Zjazdu Oddziału Gminnego OSP
4 czerwca 2016 roku odbył się w Bralinie
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Otwarcia Zjazdu dokonał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Marek
Fras. Powitał serdecznie przybyłych gości: poseł
na Sejm RP Andżelikę Możdżanowską, prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie Eugeniusza Grzesiaka, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kępnie mł. bryg. Piotra

Mazurkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu
i wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Stanisława Balińskiego, wójta gminy Romana
Wojtysiaka, zastępcę wójta Roberta Kieruzala, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Sławomira Bąka, komendanta gminnego
Romana Dębskiego, wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Bralin Marka Markiewicza, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinspektora
Roberta Ciesielskiego, przewodniczącego Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie Alojzego Leśniarka,
honorowego prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP
Alfonsa Pośloda, pełniącego obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego
ZOSP RP Arkadiusza Kruszelnickiego.
Podczas zjazdu dokonano dekoracji zasłużonych działaczy odznakami pożarniczymi i dyplomami za zasługi na rzecz pożarnictwa. Złoty medal
za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Paweł Böhm
z OSP Weronikopole i Arkadiusz Kruszelnicki
z OSP Tabor Wielki. Tadeusz Wajerowski z OSP
Czermin i Mateusz Jasiak z OSP Tabor Wielki od-

Zjazd delegatów OSP z terenu gminy Bralin

Fundusz sołecki
z perspektywy Klubu Radnych „Razem dla Gminy Bralin”
Szanowni Państwo!
W 2009 roku wprowadzono w Polsce fundusz
sołecki, który gwarantuje mieszkańcom sołectw
wiążący wpływ na budżet gminy. Decyzja o tym, na
co wydać pieniądze, należy tylko do mieszkańców,
ich zdanie jest wiążące. Władze gminy, radni czy
sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decyzję.
Z tej szansy może – choć nie musi, skorzystać każde
sołectwo.
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.
O jego przeznaczeniu decydują bezpośrednio dorośli
mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które
spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie
warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju
gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać
na to wszystko, na co wydaje pieniądze gmina.
Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie
gminy. Za wykonanie budżetu, więc także funduszu,
odpowiada wójt. Informacja o tym, ile pieniędzy
przypada na każde sołectwo, musi być przekazana
przez wójta do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu. Do 30 września sołectwa muszą
zdecydować, na co chcą wydać przeznaczoną na
sołectwo kwotę i przekazać wójtowi wnioski o fundusz sołecki. Najlepiej, aby spotkanie, na którym
przedstawione zostaną pomysły na wykorzystanie
funduszu, odbyło się kilka tygodni przed ostatecznym głosowaniem nad wnioskami. W przypadku
wątpliwości będzie czas na ewentualne zasięgnięcie
porady, co można sfinansować z funduszu, jak powinna brzmieć nazwa przedsięwzięcia, gdzie szukać
środków, z kim porozmawiać itp. W Internecie można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących funduszu. Z propozycją wniosku może wystąpić sołtys, rada sołecka bądź piętnastu pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. Aby wniosek był poprawny,
musi zawierać: wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie sołectwa w ramach funduszu, kalkulację (szacunkową) kosztów realizacji przedsięwzięć
(koszty te mieścić muszą się w limicie przeznaczonym dla sołectw), uzasadnienie, w którym wskazane
jest, w jaki sposób realizacja zadań przyczyni się do
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poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.
Po otrzymaniu wniosku o fundusz sołecki wójt
sprawdza, czy wniosek jest poprawny pod względem
formalnym. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia
wymogów formalnych, wójt w ciągu 7 dni informuje
o tym sołtysa. Wnioskodawcy mają kolejne 7 dni na
podtrzymanie wniosku w niezmienionej formie. Informację o potrzymaniu wniosku sołtys przekazuje
do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada ma
30 dni na rozpatrzenie wniosku i rozstrzygnięcie
rady jest wiążące dla wójta. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia z tym, że każde z sołectw odrębnie uchwala wniosek.
We wszystkich gminach powiatu kępińskiego
sołectwa korzystają z funduszu, gminni urzędnicy
służą pomocą, wsparciem oraz radą w formowaniu
wniosków. Wiele zadań – większych i mniejszych,
zostało zrealizowanych właśnie w ten sposób. Sołectwa, które korzystają z funduszu, nie wyobrażają
sobie sytuacji, w której ktoś chciałby pozbawić ich
tej możliwości.
Wyodrębnienie funduszu jest także korzystne dla budżetu gminy. Gmina, która wyodrębniła
w swoim budżecie fundusz sołecki i wyda pieniądze
na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw,  
co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych
wydatków. Decydując się na realizację wniosków,
wydaje się pieniądze na wykonanie zadań własnych
gminy i dodatkowo otrzymuje się część pieniędzy
z powrotem. W przypadku naszej gminy maksymalna kwota zwrotu może wynieść około 78 000,00 zł!!!
Czy nie warto spróbować?
Szacunkowa kwota funduszu przypadająca
w 2017 roku na poszczególne sołectwa w tys. zł: Bralin – 30,0; Nowa Wieś Książęca – 27,6; Tabor Wielki
– 20,7; Chojęcin-Parcele – 22,8; Mnichowice – 14,7;
Weronikopole – 12,9; Gola – 12,9; Tabor Mały – 12,6;
Czermin – 11,9; Nosale – 11,8; Chojęcin – 9,7; Działosze – 7,9.
Przy opracowaniu tekstu korzystano z publikacji pt.
„Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”.
Szacunkowe kwoty funduszu na podstawie analizy
sporządzonej w UG Bralin.
Marek Markiewicz
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znaczeni zostali srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił zebranym obszerne i szczegółowe sprawozdanie
z działalności oddziału za lata 2011-2015. Był to okres
owocnej pracy , która przyczyniła się do wzrostu aktywności gospodarczej, gotowości bojowej wszystkich
jednostek OSP, wzrostu ilości i poziomu szkoleń. Na
terenie gminy Bralin funkcjonuje 8 jednostek OSP,
w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Liczba członków zwyczajnych na
terenie gminy to 264 druhów, w tym 237 mężczyzn
i 27 kobiet, członków wspierających jest 111, honorowych – 27. Liczba członków zwyczajnych w wieku
18-65, mogących brać bezpośredni udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych to 117. Liczba kobiecych drużyn pożarniczych – 2, młodzieżowych drużyn pożarniczych – 7. Utrzymanie gotowości bojowej, zakup
sprzętu, remont pomieszczeń garażowych nie miałyby szans, gdyby nie pomoc władz samorządowych
gminy Bralin. W okresie kadencyjnym wydatki na
ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Bralin
wyniosły: w 2011 roku – 110 590,88 zł, w 2012 roku
– 103 820,64 zł, w 2013 roku – 122 990,99 zł, w 2014
roku – 91 057,54 zł, w 2015 roku – 152 428,58 zł. Podczas zjazdu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W przerwie obrad zjazdu głos zabrali zaproszeni
goście. Poseł na Sejm RP Andżelika Możdżanowska
podziękowała za zaproszenie na zjazd, przekazując
jednocześnie życzenia wszelkiej pomyślności i osiągnięć w pracy na rzecz straży pożarnej od prezesa
Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka. Pani poseł
zapewniła o swojej niezmiennej woli bycia zawsze ze
strażakami, udzielania pomocy i poparcia. Wskazała
również na wielkie oddanie i zaangażowanie strażaków w chwilach trudnych, w czasie pożarów, wypadków i kataklizmów. A. Możdżanowska wskazała, iż
to samorząd gminny jest najważniejszym oparciem
i sojusznikiem dla jednostek OSP i tę dobrą, owocną
współpracę trzeba kontynuować i utrwalać.
Wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak w swoim
wystąpieniu wskazał na wielką heroiczność, oddanie i chęć niesienia pomocy ze strony strażaków
i jednostek OSP. OSP są bardzo dobrze postrzegane
w naszym środowisku, gdyż ich praca i powołanie
służą społeczeństwu, a niesiona pomoc jest częstokroć bezcenna. Wójt podkreślił także, że samorząd
gminny zawsze wspierał jednostki OSP finansowo
i merytorycznie i będzie czynił to dalej. Podziękował
prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego, komendantowi gminnemu i wszystkim strażakom za pracę
i działalność na rzecz naszej społeczności. Wójt wręczył także upominek Romanowi Dębskiemu z okazji
25-lecia pracy na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Bralinie.
Ponadto głos zabrali: Eugeniusz Grzesiak, Alojzy Leśniarek, a także Robert Ciesielski i Piotr Mazurkiewicz.
Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad zjazdu wybrano nowy Zarząd na następną 5-letnią kadencję w składzie: Marek Fras – prezes, Jan Trojak
– wiceprezes, Przemysław Rybczyński – wiceprezes,
Roman Dębski – komendant gminny, Krzysztof Slipiko – sekretarz, Leon Dziedziczak – skarbnik oraz
członkowie Prezydium: Rafał Blabuś, Daniel Kłodnicki i Jacek Gogół. Uhonorowano druha Grzegorza
Grosska statuetką dla Najaktywniejszego Strażaka
Gminy Bralin. W ciągu 5 lat swojej działalności zanotował aż 284 wyjazdy do akcji pożarowych. Na zakończenie zjazdu nowo wybrany prezes podziękował
za okazane poparcie, zaufanie i wybór. Złożył jeszcze
raz serdeczne podziękowania pani poseł Andżelice
Możdżanowskiej i wójtowi gminy Romanowi Wojtysiakowi za wszelką pomoc i wsparcie. Podziękował
wszystkim, którym bliskie są sprawy działalności
jednostek straży pożarnej.
Sławomir Bąk

Życie Gminy Bralin

Z życia gminy

5

Tęczowy Dzień Dziecka
11 czerwca na stadionie sportowym
w Bralinie odbył się Tęczowy Dzień Dziecka.
Festyn pod patronatem wójta gminy Bralin
Romana Wojtysiaka przygotowała Świetlica
Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” i Referat Oświaty Urzędu Gminy Bralin.
Wśród wielu atrakcji przygotowanych
na tę coroczną imprezę należy wymienić:
zjeżdżalnie dmuchane, ścianę wspinaczkową, euro bungee, żyroskop, żółwia wspinaczkowego, basem wodny z kulami i stoisko malowania twarzy. Cały czas odbywały
się konkursy z nagrodami ufundowanymi przez wójta gminy Bralin, SBL Kępno
i Bank Zachodni WBK w Kępnie. Anima-

torzy prowadzący zabawę organizowali
gry, quizy i turnieje połączone z czarowaniem baloników, przejściami podniebnymi
tunelami, przeciąganiem liny. Z wielkim
zainteresowaniem spotkał się pokaz tańca
w wykonaniu grupy tanecznej Glam Dance Studio Eweliny Łachaj działającej przy
świetlicy „Tęcza”. Radosną niespodzianką dla dzieciaków był pokaz w wykonaniu
strażaków z OSP Bralin, którzy zaprezentowali naszym milusińskim nowoczesny
samochód bojowy i łódź ratunkową. Strażacy pokazali zainteresowanym niektóre
elementy akcji ratowniczo-gaśniczej. Nad
rozbawionym stadionem pojawili się też

Piknik
sołtysów

przygotował smakowite przysmaki
i rarytasy kuchni, którymi raczyli się
uczestnicy tej imprezy. Pomyślano
też o grillu, który obsługiwał bezkonkurencyjnie Piotr Pańczuk, a opał zapewnił Tadeusz Iwan. Zabawę umilał
DJ Marcin Jasiak, który swym profesjonalizmem muzycznym i sposobem
prowadzenia bawił gości, tworząc
niezapomnianą atmosferę. Uczestnicy pikniku bawili się do późnych godzin nocnych.
Wydaje się, iż inicjatywa naszych
sołtysów jest przykładem bardzo pożytecznych integracyjnych spotkań. Spotkania
takie służą lepszemu poznaniu się, sprzy-

4 czerwca w Taborze Wielkim odbył się
letni piknik integracyjny sołtysów z gminy Bralin, w którym wzięli również udział
wójt gminy Roman Wojtysiak, zastępca
wójta Robert Kieruzal, kierownik Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Sławomir Bąk, a także radni: Piotr Pańczuk i Tadeusz Iwan.
Pomysłodawcami tej imprezy byli sołtysi: Zofia Węgrzynowicz, Stanisław Niechciał, Małgorzata Wrzalska i pozostali
sołtysi. Każdy przedstawiciel sołectwa

Jednym z punktów festynu był pokaz tańca

paralotniarze, którzy zrzucali dzieciakom
słodycze – podniebne słodycze. Dodajmy na
zakończenie, iż wszystkie te atrakcje były
dla dzieci bezpłatne. Podziękowaniem dla
organizatorów i fundatorów festynu były
uśmiech, radość i wspaniała zabawa dzieci.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Sławomir Bąk

Jest czas obowiązku i czas relaksu

jają oficjalnym i nieoficjalnym rozmowom,
wymianie doświadczeń i zwyczajów. Z pewnością staną się imprezą cykliczną.
Sławomir Bąk

Z życzeniami urodzinowymi
W ostatnim czasie wójt gminy Roman
Wojtysiak razem z kierownikiem USC Marzeną Urbańską odwiedzili trzy jubilatki, trzy mieszkanki gminy Bralin. Okazją
oczywiście były dziewięćdziesiąte urodziny pań. 23 marca 90. urodziny obchodziła

Spotkanie z panią Janiną Marczyk

Życie Gminy Bralin

pani Irena Nowakowska z Nosali. 9 kwietnia mieszkanka Nowej Wsi Książęcej - pani
Apolonia Mielczarek skończyła 92 lata.
Z kolei 6 maja również 92. urodziny świętowała pani Janina Marczyk z Bralina. Takie
wizyty to miłe spotkanie z jubilatem, ale

też jego rodzinami, często wielopokoleniowymi. Paniom jubilatkom składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu i wśród
najbliższych.

Podczas odwiedzin pani Ireny Nowakowskiej
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U pani Apolonii Mielczarek
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Ze starego
albumu…
W kolejnym odcinku cyklu „Ze starego
albumu…” zamieszczam zdjęcie niezwykłe.
I nie chodzi tu o fakt, że jest ono uszkodzone,  
ale dlatego, że to najprawdopodobniej jedyny
zachowany obraz kapliczki usytuowanej niegdyś przy drodze Bralin-Mnichowice, vis-àvis Pólka oraz jedyny, na którym uwieczniono
jej fundatora – Ignacego Puchałę (1853-1932).
O tym głębokiej wiary człowieku z pewnością
napiszę kiedyś na łamach „Życia Gminy Bralin”, dziś jednak chcę opowiedzieć Państwu
o kapliczce, której już nie ma. Obecnie w jej
miejscu stoi inna, dużo młodsza, poświęcona Matce Bożej Fatimskiej. Postawiono ją
w lipcu 1996 r. za czasów proboszczowania
ks. Jana Ćwiejkowskiego (1928-2001) według
projektu Anny Fedorcio – konserwatora zabytków z Bydgoszczy.
Dotąd o tej dawnej kaplicy wiedzieliśmy
niewiele. Ot, choćby to, że była zbudowana
z cegieł, a w jej wnęce stała figura Maryi,
że fundatorem tego obiektu sakralnego był
wspomniany Ignacy Puchała z Mnichowic, że
najprawdopodobniej w 1941 r. została rozebrana na polecenie Niemców. I to w zasadzie
tyle.
Kilka tygodni temu dotarłem do wydawanego niegdyś w Bytomiu „Katolika”. W numerze 59. z 23 lipca z 1889 r. na łamach tego
pisma „poświęconego ludowi ku cnocie, nauce, zbogaceniu” ukazał się artykuł mówiący o okolicznościach powstania przydrożnej
kapliczki „wystawionej” nieopodal Bralina
pod koniec 1888 r. ku czci Matki Bożej. Autor
artykułu podaje, że powstała ona  na wzór tej,
jaka stała już „w Gietrzwałdzie i w Dąbiu na
Szląsku”.
W Internecie znalazłem informację
o dwóch miejscowościach Dąbie. Jedna leży
w powiecie legnickim w Dolnośląskiem,
druga – w powiecie będzińskim na Górnym

Ta kapliczka stała przy drodze Bralin-Mnichowice od 1888 do około 1941 r. Z lewej Ignacy
Puchała, fundator
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Kapliczka gietrzwałdzkiej Madonny Piastunki
z Dziecięciem z 1877 r. (źródło: Internet)

Śląsku. Być może w którejś z nich stała niegdyś lub istnieje do dziś kapliczka, na której
wzorowano się przy budowie naszej, ale nie
trafiłem na żaden ślad. Z dużą dozą prawdopodobieństwa uważam jednak, że kapliczka,
którą wzniesiono na wprost Pólka, została
wybudowana na wzór gietrzwałdzkiej. Jedenaście lat wcześniej (1877) w tej liczącej
około tysiąca mieszkańców wsi leżącej 20 km
od Olsztyna od 27 czerwca do 16 września,
na rosnącym niegdyś przy kościele klonie
czterem dziewczynkom objawiała się Matka
Boża. Z ówczesnych wizjonerek najbardziej
znane są dwie: Barbara Samulowska (obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny) i Justyna
Szafryńska. Maryja przemawiała do nich po
polsku, co wywołało poruszenie, jako że język
polski był wówczas w Prusach zakazany.
Z pewnością o Gietrzwałdzie głośno było
nie tylko w Prusach, na terenie których wówczas leżał, podobnie zresztą jak Bralin i Mnichowice. Fundator naszej kapliczki musiał
zatem słyszeć o tym, co wydarzyło się w tej
warmińskiej wsi znanej jeszcze z innego
powodu. Od XVI w. istnieje tu bowiem kult
związany z Matką Bożą i jej cudownym wizerunkiem – Madonny Piastunki z Dziecięciem.
Kapliczkę objawień, bo tak się ją określa,
wzniesiono w Gietrzwałdzie jeszcze podczas
trwania objawień. To prosta, neogotycka,
typowa konstrukcja, przykryta dwuspadowym dachem i zwieńczona dużym ozdobnym
krzyżem. Od frontu znajduje się ostrołukowa
nisza, w której usytuowana jest figura Maryi
Panny z tego samego okresu. Gdy porównamy ten obiekt sakralny z naszym, okazuje
się, że jest on nieco smuklejszy i niższy, ale
podobieństwo wydaje się oczywiste.
Poniżej przytaczam obszerne fragmenty
artykułu z 1889 r., bo język, jakim został na-
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pisany, jest nieziernie interesujący. Oddajmy
zatem głos anonimowemu autorowi:
(…) Figurę sprowadzono za staraniem ks.
proboszcza (chodzi zapewne o ks. Pawła Nowackiego – przyp. JK) z Monachium w Bawaryi. Przedstawiana Niep. Poczęcie Najśw.
Maryi Panny, a jest 1,40 m. wysoka bez podnóżka i korony.
Dnia 16-go Lipca (1888 r. – przyp. JK) było
poświęcenie tejże kaplicy. Na tę uroczystość
przybyli ludzie z procesyą z Bralina i z Miechowic (Mnichowic – przyp. JK), oprócz tych
wielu ludzi z obcych parafii. Młodzieńcy, panny, niewiasty i dzieci, wszyscy jak mogli starali się, aby jak najpiękniéj kościół i kaplicę
przyozdobić we wieńce i światło. Najprzód
odprawiła się msza św., przy któréj 15 niewiast, 30 panien w czerni ubranych, 6 panien
i 6 dziewcząt w bieli ze światłem klęczały
w około ołtarza stojącego w środku kościoła.
Figura stała na bocznym ołtarzu, oświetlona
12 światełkami. Po mszy św. przystąpił ks.
proboszcz do ołtarza, na którym stała figura,
wraz z trzema ministrantami i dwoma kościelnymi, poświęcił figurę i włożył na rękę
jéj paciorki do Niep. Pocz. N. M. P; poczem
p. organista wraz z ludem zaśpiewał: „Witaj
Królowa nieba!” Następnie udała się cała
procesya do kaplicy odległéj o 3 staja od kościoła, śpiewając litanią Loterańską i „Serdeczna Matko”. Figurę niosło 6 panien w bieli
otoczonych asystentami ze światłem i chorągwiami, których było przeszło 20, za nimi postępował ks. proboszcz z ministrantami i kościelnymi. Potem poświęcił ksiądz proboszcz
kaplicę i krzyż na niéj umieszczony, poczem
zaśpiewał pieśń: „Tysiąc razy pozdrawiamy
Ciebie”, podczas któréj p. burmistrz z Bralina i p. sołtys z Miechowic podali figurę dwom
kościelnym stojącym na rusztowaniu, którzy
ją wstawili na przeznaczone dla niéj miejsce.
Ks. proboszcz pomodlił się potem wraz z ludem za dusze zmarłych, zaśpiewano pieśń:
„Pod twój płaszcz się uciekamy”, i tak się uroczystość skończyła. Był to prawdziwie dla nas
dzień radosny. (…) (pisownia oryginalna)
Jacek Kuropka

Warto
przeczytać
W kwietniu 2016 r.
ukazała się książka
Feliksa Lenorta pt.
„Deligentibus Deum”.
Zachęcamy do przeczytania tej niezmiernie
ciekawej lektury, mówiącej m.in. o historii Ziemi Bralińskiej.
O książkę autorstwa
dawnego mieszkańca
Nowej Wsi Książęcej
można pytać w redakcji
„Życia Gminy Bralin”.
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Dzieci w świecie teatru
Przedszkole rozwija kompetencje czytelnicze dzieci poprzez systematyczny kontakt  
przedszkolaków z literaturą dziecięcą udostępnianą w formie teatrzyków. 19 kwietnia
najstarsze grupy przedszkolne udały się do
kina „Bajka” w Kępnie na widowisko muzyczne pt.: „Wilk i zając”, którego tematem
przewodnim była ekologia na co dzień. Sztuka
uczyła dzieci jak dbać o otaczające nas środowisko naturalne. 13 maja cała społeczność
przedszkolna obejrzała na deskach sceny
świetlicy „Tęcza” teatrzyk w wykonaniu artystów z Krakowa pt. „Kwiat paproci”. Przedstawienie miało na celu kształcenie u dzieci
umiejętności rozróżniania dobra i zła. Z kolei
2 czerwca teatralną niespodziankę przygotowała dla dzieci z grupy: „Tulipanki”, „Konwalie” i „Różyczki” Biblioteka Publiczna w Bralinie. Z jej inicjatywy przedszkolaki obejrzały
pełną humoru opowieść zachęcającą do czytania książek pt. ,,Skradzione mądrości”.
Widowisko zaprezentowali dzieciom aktorzy
krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska”.
Spotkanie z pszczelarzem
12 maja odwiedził „Różyczki”, „Konwalie” i „Tulipanki” pan pszczelarz, wujek
przedszkolaka Mikołaja Posiewały. Celem
wizyty miłego gościa było zapoznanie dzieci
z rolą pszczół w przyrodzie oraz odżywczymi i zdrowotnymi walorami miodu. Ponadto
przedszkolaki mogły zapoznać się z akcesoriami niezbędnymi w pracy każdego pszczelarza.
Spotkanie z pszczelarzem zorganizowała nauczycielka grupy „Konwalie” Natalia Zataj.

Nasze sukcesy
Już po raz kolejny nasze przedszkole
wzięło udział w Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, którego organizatorem były
Siostry Boromeuszki z „Przedszkola Kochających Serc” w Kępnie. W tym roku  festiwal
odbył się 25 maja. Naszą placówkę  reprezentowała Liliana Krysińska. Dziewczynka za
wykonanie piosenki „Jest na świecie miłość”
wyśpiewała dla Przedszkola „Kwiaty Polskie”
w Bralinie I miejsce. Lilianę do występu przygotowała nauczycielka Natalia Zataj.
Radosny Dzień Dziecka
Tegoroczna impreza zorganizowana z okazji Dnia Dziecka odbyła się na placu zabaw
i przebiegała w bardzo radosnej atmosferze.
Przedszkolaki pod czujnym okiem nauczycielek wzięły udział w tańcach, pląsach i zabawach zręcznościowych proponowanych przez
prowadzącego imprezę wodzireja. Za udział
w konkurencjach dzieci nagradzane były cukierkami. Zabawy z wodzirejem trwały do południa. Na obiad tego dnia, wyjątkowo, serwowano lubiane przez dzieci, choć mniej zdrowe,
frytki, a na deser pączki i soczek. Zmęczone,
ale zadowolone przedszkolaki z uśmiechem
na twarzy wracały do domu.  
Festyn rodzinny
Festyny rodzinne na stałe wpisały się
w kalendarz imprez przedszkolnych jako
przedsięwzięcia profilaktyczne, integrujące
społeczność Bralina, a także promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Tegoroczny festyn odbył się 12 czerwca i miał na
celu uczczenie obchodów Dnia Matki i Dnia
Ojca w przedszkolu. Do jego organizacji przy-

czynili się rodzice z Rady Rodziców, pracownicy przedszkola oraz sponsorzy. Na wstępie gospodyni placówki Teresa Michalska, powitała
wszystkich przybyłych na imprezę oraz życzyła udanej zabawy. Festyn poprowadził  Karol  
Bryłka, zaprzyjaźniony z przedszkolem rodzic
dziecka. Imprezę uświetnił swoją obecnością
wójt gminy Roman Wojtysiak. Atrakcjami festynu były popisy artystyczne dzieci: piosenki i tańce dla mamy oraz taty w wykonaniu
przedszkolaków z poszczególnych grup pod
kierunkiem nauczycielek. Dzieci nie miały
czasu na nudę, uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach proponowanych przez organizatorów. Dodatkowymi atrakcjami były:
„niespodzianki’’, kącik makijażu, dmuchany
zamek, basen z piłeczkami, licytacja, pokazy
strażackie, mała gastronomia. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby placówki.
Dyrekcja, Rada Rodziców i pracownicy
przedszkola składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu. Szczególne podziękowania należą się
sponsorom, gdyż dzięki ich ofiarności możliwa była realizacja tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Małgorzata Bednara

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

uczycieli Dzień Dziecka w Nowej Wsi Książęcej można uznać za udany.
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
25 maja dzieci z przedszkola świętowały
Dzień Mamy i Taty. To szczególna okazja, której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech,
wzruszenie i duma z pociech. Przedszkolaki
zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi najlepiej, jak tylko potrafiły. Na tę
okoliczność przygotowały wraz z wychowawczyniami część artystyczną: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły i grały na instrumentach perkusyjnych. Na zakończenie
dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie
przygotowane upominki i laurki. Niezawodne
mamy przedszkolaków zadbały o słodki poczęstunek, dzięki któremu wszystkim uczestnikom
imprezy towarzyszył dobry humor, który wraz
z wspomnieniami zabrali ze sobą do domu.
Niezapomniana wycieczka
Kraków to cel naszej tegorocznej wycieczki, na którą wyjazd planowany był w szkole
od września. Udało się! Grupa 24 uczniów
i 2 opiekunów przebywała od 23 do 25 maja na
trzydniowej wycieczce w  Krakowie i okolicach.
Pierwszego dnia udaliśmy się do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W kompleksie
usytuowanym na obszarze 26 ha oddawaliśmy
się karuzelowym szaleństwom przede wszyst-

kim w strefie familijnej, w której królowały
m.in. atrakcje wodne. Osoby bardzo odważne
korzystały ze strefy ekstremalnej, gdzie
najwięcej emocji udzielało się podczas zabaw
na zjeżdżalniach Rollercoaster. Kolejnym miejscem na trasie był wspaniały, zabytkowy Kraków. W Grodzie Kraka mieliśmy możliwość
zapoznania się z historią miasta, wieloma zabytkami o wielkiej randze artystycznej i historycznej oraz poczuć niepowtarzalną atmosferę
dawnej stolicy Polski. W ostatnim dniu naszej
wycieczki zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Bochni
i rodzinne miasto Jana Pawła II – Wadowice.
Podczas tegorocznej wycieczki wszystko dopisało: dobry humor, zabawa i samopoczucie,
a przede wszystkim pogoda.
więcej na: www.zsnowawiesksiazeca.
szkolnastrona.pl

Echa szkolne
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Nowej
Wsi Książęcej przebiega pod znakiem dobrej
zabawy i rozmaitych atrakcji. Po złożeniu
życzeń dzieciom z okazji ich święta oraz rozdaniu słodkich upominków ufundowanych
przez Radę Sołecką w Nowej Wsi Książęcej
dzieci przystąpiły do pierwszej konkurencji.
Zadaniem poszczególnych grup było przedstawienie za pomocą rysunku malowanego
kredą wakacji marzeń. Podczas gdy klasy
młodsze rozwijały swoje zdolności plastyczne
oraz twórcze myślenie, klasy 4-6 udały się na
wycieczkę rowerową do Mnichowic. W tym
samym czasie przedszkole oraz zerówka spędzały czas wolny na grach i zabawach w sali
gimnastycznej. Po godzinie dziesiątej klasy
1-3 udały się na boisko znajdujące się przed
Domem Ludowym, gdzie rozegrane zostały
konkurencje sportowe. Po sportowych zmaganiach uczniowie udali się na smaczny posiłek – kiełbasę z grilla i lody, które ufundowała
Rada Rodziców. Dzięki wspaniałej pogodzie,
zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz na-
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Liliana Krysińska z wychowawczynią N. Zataj

Uczniowie w Krakowie
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Uczą się, rywalizują, świętują
Zdobyli mistrzostwo Wielkopolski
6 maja 2016 r. na terenie Gminnego
Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Szwacin
w Godzieszach Małych (powiat Kalisz) odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Kolarstwie Przełajowym. W zawodach z powodzeniem wystartowali uczniowie bralińskiego
gimnazjum, na co dzień zawodnicy dwóch
klubów kolarskich. Konrad Bryłka (TSR Wieruszów), Milena Drelak, Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka, Karol Przewdzięk i Kacper Łukianowski – jako rezerwowy (wszyscy z UKS
Sport Bralin) rywalizowali z uczniami z Woli
Droszewskiej, Czarnegolasu i Godzieszy Wielkich. Dość szybko okazało się, że na trasie nie
mają sobie równych. Nad rywalami osiągnęli
bowiem znaczącą przewagę i zasłużenie zdobyli tytuł mistrzów Wielkopolski.
Czytanie Sienkiewicza
W związku ze 170. rocznicą urodzin oraz
100. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza
Sejm 2016 r. ustanowił Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Aby zaakcentować to wydarzenie, w szkole imienia Polskich Noblistów
30 maja br. odbył się konkurs głośnego czytania wybranych fragmentów twórczości
H. Sienkiewicza. Pod uwagę wzięto wiele
czynników – tempo czytania, przekaz, dobór
repertuaru i ogólne wrażenie. Zdaniem jurorów niełatwą technikę pięknego czytania naj-

Ostatecznie po niełatwych zmaganiach
A. Piórek z kl. 3 a wywalczyła 1. miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

lepiej opanowały: Vanessa Długowska, Zuzanna Rozdolska i Natalia Piworowicz.
Podwójne świętowanie
W Dniu Dziecka w szkole zorganizowano
Święto Sportu. Był to dzień wolny od zajęć
dydaktycznych, aby wszyscy spędzili go aktywnie, na świeżym powietrzu. Całość rozpoczęto na stadionie LKS „Sokół” w Bralinie,
skąd uczniowie i nauczyciele przebiegli na
plac szkolny. Ponadto w programie znalazł się
mecz piłki siatkowej, w którym naprzeciw siebie stanęli uczniowie i pedagodzy. Walka była
zacięta, a emocji sporo. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się dwubramkową przewagą dla
drużyny nauczycieli.
Później przeprowadzono rozgrywki międzyklasowe w piłkę nożną – chłopcy i piłkę
siatkową - dziewczyny. Poszczególne klasy
przybrały barwy reprezentacji państw europejskich, co miało przypominać nadchodzące
mistrzostwa Euro 2016. Tradycją Gimnazjum
im. Polskich Noblistów jest wybór Sportowca
Roku. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymała Hanna Brzezińska, drugoklasistka.
Mają wiedzę o Stanach
7 czerwca 2016 r. Nicole Lenek, Agata Piórek i Jakub Wojtasik wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Miał on
miejsce w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie.

Bralińska drużyna najlepsza
w powiecie w triathlonie

Najlepsi w triathlonie
Trzy dni później, 10 czerwca, w Mikorzynie odbył się XI Mini Triathlon Gimnazjalistów Powiatu Kępińskiego. W zmaganiach
udział wzięło 170 uczniów, którzy musieli
wykazać się szybkością w bieganiu i jeździe
na rowerze. Miło nam donieść, że indywidualnie najszybszymi triathlonistami w swoich
kategoriach wiekowych zostali głównie gimnazjaliści z Bralina: Milena Drelak i Konrad
Bryłka (rocznik 2002), Hanna Brzezińska
(ur. 2001) i Kacper Kuropka (rocznik 2000).
Braliniacy (w sumie startowało ich 15) stanęli
na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji
drużynowej. Gratulujemy!
Jacek Kuropka

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w Koperniku
25 maja społeczność szkoły świętowała Dzień
Patrona. Tego dnia wszyscy uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach i zabawach związanych z wielkim człowiekiem renesansu.
Najpierw uczniowie klasy VIb oraz zespól wokalny pod czujnym okiem Iwony Maciejewskiej zaprosili wszystkich na uroczysty apel. Jego pierwszą
część stanowiło przypomnienie życiorysu astronoma. Następnie na scenie pojawiły się planety – które
pląsając wokół Słońca, zdradzały swoje sekrety. Nie
zabrakło również humoru, grupa chłopców – żołnierzy wystąpiła w skeczu, wyjaśniając niezwykłe zjawisko zaćmienia. Okazało się, że może ono dotyczyć
nie tylko największej gwiazdy. Ciekawy, wręcz zjawiskowy, był występ grupy tanecznej złożonej z szóstoklasistów. I tym razem uczniowie przykuli uwagę,
wzbudzając zachwyt widowni. Występy uczniów
z klasy VIb okrasił szkolny zespół wokalny, prezentując piosenki związane z patronem. Wysłuchaliśmy
też pięknych recytacji wierszy. Apel był bardzo udanym wstępem do kolejnych niespodzianek.
Po chwili spędzonej na przygotowaniach
wszystkie starsze klasy wzięły udział w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku.   Reprezentanci klas odpowiadali na wylosowane wcześniej pytania, które dotyczyły życia i działalności
astronoma oraz dzisiejszej obecności patrona
w naszej szkole. Inne konkursowe zadanie polegało na przygotowaniu pierników. Mieliśmy
okazję podziwiać niezwykłe wypieki oraz kre-
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atywność ich twórców w nawiązaniu do miejsc
związanych z życiem odkrywcy. Po zakończeniu
zmagań konkursowych przekonaliśmy się, że
piernikowe arcydzieła były także bardzo smaczne. Ciekawym i barwnym widowiskiem stała się
prezentacja strojów z epoki Mikołaja Kopernika.
Zobaczyliśmy różne wcielenia patrona: żaka, biskupa i astronoma oraz stroje niewiast: piękne
suknie i nakrycia głowy. Każda klasa przygotowała także fraszkę, w której w różny sposób wyraziła związek Mikołaja z naszą szkołą, określiła,
do czego zobowiązuje nas patron i podkreśliła doniosłość jego odkrycia.
Krocząc śladami Mikołaja Kopernika – wielkiego Europejczyka, uczniowie brali udział w potyczkach językowych. Poprzez gry i zabawy sprawdzali swą wiedzę i umiejętności w zakresie języka
angielskiego. Konkurencje: układanie puzzli, zabawa z balonem, udzielanie odpowiedzi na pytania,
przyniosły wszystkim klasom cenne punkty.
Na podsumowanie wyników z niecierpliwością czekali wszyscy uczniowie i nauczyciele.
Jury czuwające nad przebiegiem konkursu miało
zaszczyt po raz pierwszy przyznać i wręczyć  puchar zwycięzcy. Została nim klasa IVa. Uczniowie
tej klasy z dumą zaprezentowali trofeum, które
przez kolejny rok będzie im przypominało o Dniu
Patrona.
Uczniowie klas I – III również uczestniczyli
w wielu zabawach, konkursach związanych z ob-
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Klasa VIb przygotowała apel na Dzień Patrona
chodzonym świętem. Najpierw wszystkie dzieci
wyszły na stadion, gdzie rozgrywano IV Memoriał im. Tadeusza Ciacha. Młodsi uczniowie,
wyposażeni w gadżety kibica, wspierali walczące
drużyny. Później poszczególne klasy przystąpiły
do wyznaczonych zadań: pierwszoklasiści przygotowywali portret Kopernika, ucz. kl. II – kosmiczny pojazd, a trzecioklasiści makietę Układu
Słonecznego. Dzieci obejrzały też film „Gwiazda
Mikołaja Kopernika” odzwierciedlający życie
i osiągnięcia naszego patrona. Na zakończenie
wszyscy zgromadzili się na apelu podsumowującym ten pełen wrażeń dzień.
Święto Patrona to szczególne wydarzenie
dla szkoły. Uczniowie mieli okazję ponownie
przyjrzeć się temu zwykłemu i jednocześnie niezwykłemu człowiekowi. Spotkanie z Mikołajem
Kopernikiem uświadomiło wszystkim, że warto
dążyć do wyznaczonego celu, warto realizować
marzenia
Jolanta Cudniewicz
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Skradzione mądrości
Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” świętuje właśnie jubileuszu
15-lecia kampanii społecznej. Biblioteka
Publiczna w Bralinie uczestniczy w akcji
prawie od samego początku, zachęcają dorosłych, rodziców, wychowawców, opiekunów, by codziennie czytali najmłodszym.
Z tej okazji 2 czerwca br. biblioteka gościła aktorów krakowskiego Teatru Edukacji
i Profilaktyki „Maska”, którzy zaprezentowali widowisko „Skradzione mądrości”. Baśniową opowieść o tym, jak wiele pożytku
płynie z czytania książek zobaczyło ponad
60 dzieci z Przedszkola „Kwiaty Polskie”
w Bralinie. Młodzi widzowie z zapartym
tchem śledzili przygody Skrzata, który jest

Spotkanie
z pisarką
Ewą Nowak
24 maja br. gościem Biblioteki Publicznej
w Bralinie była Ewa Nowak -  pisarka, publicystka, autorka felietonów, opowiadań oraz
powieści dla młodzieży. Pisarka spotkała się
z młodzieżą z bralińskiego gimnazjum, z którą bardzo szybko nawiązała kontakt, wręcz
oczarowała ich swoją osobowością.
Uczniowie dowiedzieli się, kiedy i jak powstała debiutancka książka pani Ewy oraz
skąd bierze pomysły na nowe opowieści,
w których przedstawia takie wartości jak:
miłość, przyjaźń, uczciwość czy szacunek
wobec siebie i innych. W swoich książkach
autorka opowiada zwyczajne historie przeciętnych nastolatków. Pokazuje ich problemy, zmagania ze szkołą, rodzeństwem, rodzicami i miłością. Przeżycia z dzieciństwa
przelewa na karty wielu swoich powieści,
a bohaterowie często są odbiciem osobowości jej i jej brata, który miały wpływ na
kształtowanie się charakteru pisarki. E. Nowak wytłumaczyła uczniom, na czym polega
motywacja do działania, dlaczego dobieramy
się w pary tak a nie inaczej, czym jest podział ludzi na „półki”. Pisarka przekonywała nastolatków, że czytanie to czynność
elitarna, wynikająca z intelektualnej potrzeby – ciekawości. Autorka zachęcała do
przynajmniej dwukrotnego czytania tej samej książki: - Z czytaniem jest jak z randką
– pierwsza nieudana, druga najlepsza. Sama
pisarka uważa, że w każdym z jej spotkań
autorskich uczestniczy przynajmniej jeden
przyszły artysta, co więcej - niemal wszyscy
obecni mogą odnaleźć się w tej roli poprzez
obcowanie z literaturą, ćwiczenie mózgu
i rozwój intelektualny. Pisarka przekazała
obecnym kilka technicznych uwag na temat
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ważniejsze jednak, że dzieci dowiedziały się
jak ważne jest to, aby uczyć się czytać i korzystać później z tych umiejętności. Książki
dostarczają przecież nie tylko potrzebnych
informacji, ale zapewniają nam też rozrywkę i przenoszą w odległy i magiczny świat.
Ewa Jędrysiak

pochłonięty literaturą do tego stopnia, że
niemal nie zauważa prawdziwego świata.
„Skradzione mądrości” to pełna humoru
i akcji opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą
przygodą. Bohaterowie przekonywali też, jak ważną rolę
pełnią biblioteki, w których
znajduje się dużo wspaniałych
książek, które można wypożyczyć zupełnie za darmo.
Spektakl miał formę interaktywnej zabawy, w której dzieci żywiołowo i spontanicznie
uczestniczyły. Było dużo dobrej zabawy i śmiechu. NajPrzedszkolaki oglądały z zapartym tchem

zasad tworzenia powieści. Niezbędnym elementem dobrej książki jest ciekawy bohater,
zmagający się z problemem. Akcja powieści
winna być osadzona w nieobcym autorowi
miejscu. Duże szanse na sukces pisarski
mają te osoby, dla których życie nie było
słodką sielanką, a raczej drogą przez mękę
lub przynajmniej dużym wyzwaniem, bowiem trudności i problemy bywają motywacją do działania… i pisarstwa. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Był czas
na zadawanie pytań, humor i śmiech, a także na chwilę refleksji. Uczestnicy nie tylko
lepiej poznali twórczość pani Ewy Nowak,
ale również dowiedzieli się od niej wielu ciekawych rzeczy związanych z postrzeganiem

Ewa Nowak rozdaje dedykacje

samego siebie i otaczającego świata. Słowa
pisarki: Człowiek jest taki, jaki myśli, że jest
pozostaną w pamięci gimnazjalistów.
Ewa Jędrysiak

Sygnaliści myśliwscy reprezentujący koła łowieckie z Bralina i Rychtala z powodzeniem
wystąpili w XXII Wielkopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Goraju-Zamku
koło Czarnkowa

Sukces sygnalistów myśliwskich
W sobotę, 21 maja 2016 roku w neorenesansowym zamku w Goraju koło Czarnkowa
na skraju Puszczy Noteckiej odbył się XXII
Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej
i Edukacji Ekologicznej, w ramach które-

Jan Puchała, trzeci od lewej

www.bralin.pl

go zorganizowano XXII Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. W tej rywalizacji wystąpili również mieszkańcy powiatu
kępińskiego z dwóch kół łowieckich. Podtrzymujący rodzinne tradycje Jan Puchała z Bralina reprezentował Koło Łowieckie nr 6 „Jeleń” w Rychtalu. W kategorii solo zagrał
dwa utwory: „Koniec polowania” i „Zając na
rozkładzie”, zajmując  4. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i 2. – w wielkopolskiej. To
ogromny sukces, zważywszy choćby na fakt,
że Jaś ma dopiero 11 lat, a już wykazuje talent muzyczny. Do konkursu przygotowali
go: Mateusz Fidyka z Kępna i Paweł Kaczmarek z Jeleniej Głowy. W kategorii zespoły
(klasa C) wystąpili: Szymon Kosiński i Przemysław Tomczyk z KŁ „Hubert” w Bralinie.
Ostatecznie w rywalizacji panowie zajęli
3. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Jacek Kuropka
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Koło Wędkarskie „Oczko” w Nosalach

Puchary dla najlepszych wędkarzy
W sobotni poranek, 28 maja w Nosalach
wokół stawu zaroiło się od młodych adeptów wędkarstwa. Z okazji Dnia Dziecka
jak co roku Gmina Bralin we współpracy
z kołem wędkarskim przygotowuje zawody
wędkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Współorganizatorem zawodów
było Koło Wędkarskie „Oczko” w Nosalach. Do rywalizacji stanęło 52 młodych
zawodników, a towarzyszyli im i wprawiali
w tajniki wędkowania ojcowie, dziadkowie
a nawet mamy. Nierzadko uczestniczyły
całe rodziny. Zgłoszeni zawodnicy losowali
stanowiska połowu i od godz. 8.00 do 10.00
podsypywali zanętę i zarzucali wędki. Wielu z nich udawało się to z powodzeniem. Na
koniec komisyjnie ważono złowione ryby.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężył
Szymon Marczak z Nosali, drugie miejsce
zajął Michał Kubera z Bralina, a miejsce
trzecie należało do dziewczynki – Dominiki
Wydmuch z Chojęcina-Parceli. Natomiast
spośród gimnazjalistów najlepszy okazał
się Jakub Malcher z Nosali. Drugie miejsce przypadło Jakubowi Głąbowi z Bralina,

który złowił dorodnego karpia, a miejsce
trzecie zdobył Szymon Skudlarek z Chojęcina-Parceli. Zwycięzcom wójt gminy Roman Wojtysiak wręczył puchary i dyplomy.
Wszyscy zaś otrzymali słodkie upominki,
które umiliły czas oczekiwania na „branie”.
Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich na kiełbaski z grilla.
11 czerwca br. od wczesnych godzin
rannych o miano najlepszego wędkarza
walczyli panowie, mieszkańcy gminy Bralin, bo to hobby ma swoich zwolenników
właśnie w płci męskiej. Zawody przygotowali działacze Koła Wędkarskiego „Oczko”
w Nosalach, a fundatorem nagród i patronem zawodów był wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak.  Wędkarskie potyczki mają
już swoją długoletnią tradycję w gminie. Do
tej pory jednak odbywały się na Brodzisku
przy Pólku, jednak z uwagi na niski poziom
wody w tej okolicy, a jednocześnie powstanie nowego koła wędkarskiego w gminie
i zagospodarowanie zbiornika wodnego
w Nosalach, organizacji podjęli się działacze z Nosali. Około godziny 10.00, kiedy

Młodzi uczestnicy zawodów wędkarskich

zawody dobiegały końca, wszystko było już
jasne. Rekordzistą połowu został mieszkaniec Nosali – Ryszard Michalski, który ze
stawu wyłowił 3,22 kg ryb. Z wagą połowu
2,66 na miejscu drugim znalazł się Bogdan
Puchała z Mnichowic. Miejsce trzecie przypadło Grzegorzowi Kurzawie z Nowej Wsi
Książęcej, a na miejscu czwartym znalazł się
Henryk Walczak z Bralina. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim pasjonatom życzymy
udanego sezonu wędkarskiego. Zawody zakończyło wspólne spotkanie przy grillu.
Marzena Kuropka

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Wycieczki i imprezy w I półroczu 2016 roku
Każdego roku I półrocze to czas wytężonej pracy Zarządu Oddziału Rejonowego.
Najwięcej pracy mają mandatariusze pracujący w biurze zarządu, którzy przyjmują
wpłaty na zaplanowane wycieczki jednodniowe i wczasy nad morzem. Za sprawą
członków Komisji Kultury i Wypoczynku bralińscy seniorzy pielgrzymowali już
w tym roku do Częstochowy, aby tradycyjnie pokłonić się Jasnogórskiej Pani i prosić
o łaski na cały nadchodzący sezon wycieczkowy. Kto lubi operetkę mógł pojechać w lutym na spektakl Franza Lehara „Wesoła
wdówka” do Teatru Muzycznego w  Łodzi.
Organizatorzy pamiętali także o tych, którzy lubią ciepłe kąpiele w Uniejowie. Dużym
powodzeniem cieszyła się wycieczka do Wałbrzycha, gdzie zwiedzanie dawnej kopalni
zrobiło na wszystkich duże wrażenie.   Zaś  
dzieje i potęga zamku Książ z pewnością na
długo pozostaną w pamięci zwiedzających.
Aby poznać bliżej piękną Wielkopolskę, zorganizowano również wyjazd do Rogalina
i Kórnika. Za piękne przeżycia związane
ze zwiedzaniem tych niezwykłych miejsc
historycznych i przyrodniczych należą się
podziękowania dla pomysłodawców i organizatorów wyjazdów.
Zarządy kół terenowych również nie
próżnują. Pamiętają o zorganizowaniu spo-
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Przed pałacem w Rogalinie

tkań z okazji różnych świąt kalendarzowych, które są zawsze okazją do wspólnego
spędzenia czasu w gronie przyjaciół i ludzi
wzajemnie się potrzebujących. Na szczególną uwagę zasługują organizowane w
maju imprezy z okazji Dnia Matki i Ojca,
które są obchodzone razem ze względu na
czerwcowe wyjazdy emerytów na wczasy
nad morze. Spotkania te cieszą się dużą
frekwencją i mają różne formy, ale zawsze
podkreślają wielkie znaczenie rodziców i
rodziny w naszym społeczeństwie, o czym
świadczy udział w imprezach przedstawicieli władz samorządowych i związkowych.
Seniorzy z Rychtala na swoim spotkaniu ujawnili aktorskie talenty niektórych
członków, przedstawiając sytuacje rodzinne

www.bralin.pl

w trzech scenkach według własnych scenariuszy zatytułowanych: „Serce matki”,
„Rodzina i miłość” i „Ojciec i syn”. Każda
dotyczyła innego problemu i kończyła się
wnioskiem zawierającym głęboką treść,
która w formie piosenki została przekazana
rodzicom. Spotkanie to pokazało, że wśród
członków rychtalskiego koła są wspaniali
artyści teatralni, którzy dzieląc się swym
talentem z innymi umilają im czas i pozwalają na ciekawe spędzenie świątecznego popołudnia. Natomiast członkinie koła
w Baranowie wykazały się niespotykanym
talentem rękodzielniczym. Przygotowały
bowiem około stu przepięknych i niezwykle
oryginalnych broszek wykonanych własnoręcznie. Każda matka będąca na spotkaniu
otrzymała taki skromny prezencik, a każdy
ojciec - breloczek. Niech te dwa przykłady
świadczą o tym, że wśród członków bralińskiego oddziału są utalentowani i bardzo
pracowici seniorzy, bo przygotowanie scenki czy upominku wymaga sporo wysiłku,
wielu ćwiczeń i dodatkowych spotkań. To
właśnie dla tych wszystkich członków, ale
także dla przyjaciół i sympatyków związku
Zarząd oddziału przygotował wyjazdy na
wczasy w czerwcu do Trójmiasta, Pobierowa i dwa turnusy do Łazów.
Łucja Wieloch
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W pierwszej połowie czerwca  br. kolarze z UKS Sport Bralin rywalizowali podczas zawodów sportowych, a także doskonalili swe umiejętności pod fachowym okiem Rafała Hebisza, trenera kadry narodowej MTB juniorów

Trenują, ścigają się i promują
nasz region
Puchar Polski w Tuchowie
5 czerwca 2016 r. młodzi sportowcy
z Bralina wystartowali w 3. edycji Pucharu Polski. Zawody zorganizowane zostały
w Tuchowie w województwie małopolskim.
Jako pierwsi na trasę wyruszyli młodzicy,
Patryk Antczak i Kacper Łukianowski,
którzy zajęli odpowiednio 22. i 23. miejsce, Milena Drelak była druga. Później
do rywalizacji przystąpili juniorzy młodsi
i mastersi. Tomasz Bryłka, Karol Przewdzięk i Kacper Kuropka uplasowali się
kolejno na 7., 9. i 14. pozycji, a trener Dariusz Drelak – na 4. Jako ostatnia ścigała się Maja Drelak, która wśród juniorek
była trzecia. W klasyfikacji drużynowej
ekipa z UKS Sport Bralin zajęła 7. miejsce na prawie 40 drużyn z całej Polski. To
ogromny sukces.
Trening z fachowcem
11 czerwca czworo młodych kolarzy
z Bralina doskonaliło swe umiejętności pod
kierunkiem Rafała Hebisza, trenera kadry narodowej MTB. Trening zorganizowany został w Wałbrzychu na trasie, na której
już w najbliższą niedzielę odbędzie się impreza sportowa Focus Górale na Start UCI
C2 – Puchar Polski MTB XCO. Przyjazd
na wyścig na tę renomowaną imprezę zapowiedzieli już zawodnicy z Belgii, Czech,
Francji, Finlandii i Ukrainy.

Puchar Czech w Brnie
W niedzielę, 12 czerwca 2016 r. w Pucharze Czech UCI w Brnie wystartowało dwoje
zawodników z Bralina. Rywalizowali z rówieśnikami z Czech, Węgier, Polski, a nawet
Meksyku. - W Brnie miałam okazję pościgać
się na bardzo szybkiej trasie – wyjaśnia Maja
Drelak. Wyścig bardzo mi się podobał, a na
mecie uplasowałam się na 11. miejscu spośród 18 zawodniczek.

zobaczyć, jak wyglądają wyścigi za granicą
i sam wziąć udział w jednym z nich. W Czechach panowała świetna atmosfera. Niestety, miałem pecha, bo już na pierwszym okrążeniu urwałem klamrę przy bucie i dużo
trudniej było mi rywalizować z kolegami.
Prasa o kolarzach
W czerwcowym numerze magazynu rowerowego „Bike Board” (www.bikeboard.pl)
ukazał się wywiad z Dariuszem Drelakiem,
trenerem UKS Sport
Bralin. Tekst był kontynuacją kilkuczęściowego
materiału zatytułowanego „Jak zacząć karierę
kolarską dziecka”. Z kolei
w kwietniu zamieszczono obszerną wypowiedź
trenera Rafała Hebisza
i ubiegłorocznej mistrzyni
Polski MTB Mai Drelak.
„Bike Board” to ogólnopolski miesięcznik, który
od 20 lat funkcjonuje na
rynku wydawniczym. Informacje, jakie się w nim
Wyścig juniorów młodszych w Tuchowie
ukazały na temat braliń   Kacper Kuropka w gronie kadetów (katego- skiego Uczniowskiego Klubu Sportowego,
ria czeska) był 38. wśród 54 startujących. - Do stanowią nie tylko niemałą promocję tego
Brna pojechałem po cenne doświadczenie, niewielkiego klubu, ale również gminy Braktóre na pewno zaprocentuje w przyszłości lin i naszego regionu.
– komentuje swój występ 16-latek. Mogłem
Jacek Kuropka

Memoriał Tadeusza Ciacha
25 maja na stadionie sportowym w Bralinie odbyła się już czwarta edycja Memoriału Tadeusza Ciacha. To turniej piłki
nożnej organizowany z okazji Dnia Patrona
przez Szkołę Podstawową im. M. Kopernika
w Bralinie oraz Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Sokół” Bralin.
W tym roku spotkały się zespoły z pięciu szkół podstawowych: Perzowa, Trębaczowa, Nowej Wsi Książęcej, Rychtala oraz
Bralina. Po zaciętej, ale zdrowej rywalizacji
zwycięzcami okazali się uczniowie z Zespołu Szkół z Trębaczowa. Drugie miejsce
należało do Perzowa, a trzecie do gospodarzy – drużyny z Bralina. Zespoły otrzymały
puchary oraz pamiątkowe dyplomy, które
wręczył dyrektor szkoły Adam Pruban. Naszą drużynę tworzyli: Patryk Antczak, Jakub Marciniak, Filip Koziński, Mateusz
Antczak, Nikodem Myśliński, Mikołaj
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Kruszelnicki, Jakub Oziembłowski, Jakub
Kula i Wojciech Zmyślony.
Michał Górecki
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Fotorelacja
z Europejskiego
Tygodnia Sportu

Marsz z kijkami na Dzień Matki, klasa Vb SP Bralin

Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka w SP Bralin

Święto Sportu Szkolnego w gimnazjum
Taniec w wykonaniu młodzieży, ARTwarium

Przykładowy trening piłkarski, szkółka piłkarska „Tęcza”

Wycieczka rowerowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

VI Braliński Cross Rowerowy, SPZB
Dzień Dziecka w Przedszkolu „Kwiaty Polskie”

Marsz z kijkami po zdrowie, SPZB
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Turniej dzikich drużyn w piłkę nożną, SP Bralin
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