PISMO SAMORZĄDOWE GMINY BRALIN

ŻYCIE GMINY BRALIN
Nr 1 (43) | styczeń/luty 2015

www.bralin.pl

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1899–0169

Sołectwa: Bralin · Chojęcin - Parcele · Chojęcin · Czermin · Działosze · Gola · Mnichowice · Nosale · Nowa Wieś Książęca · Tabor Mały · Tabor Wielki · Weronikopole

W sołectwach już po wyborach
Znane już są wszystkie nazwiska sołtysów i członków rad sołeckich na kolejną kadencję. To właśnie styczeń obfitował
w zebrania wyborcze we wszystkich sołectwach na terenie gminy Bralin. Jak mówi
Statut Gminy Bralin, kadencja organów
jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo,
trwa 4 lata. Zaś w statutach sołectw czytamy, że wybory sołtysa i rady sołeckiej
zarządza wójt w terminie 3 miesięcy po
upływie kadencji rady.
Już 7 stycznia 2015 roku odbyło się
pierwsze zebranie wiejskie w sołectwie
Chojęcin, podczas którego przeprowadzone
zostały wybory sołtysa i Rady Sołeckiej na
nową kadencję. W porządku obrad znalazły
się m.in.: sprawozdanie sołtysa z działalności w poprzedniej kadencji, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku głosowania sołtysem na
nową kadencję ponownie wybrana została
Małgorzata Wrzalska. Jej działalność wspomagać będzie nowa Rada Sołecka w składzie: Dariusz Balcerzak, Rafał Blabuś, Jacek Głowinkowski i Karolina Skiba, którą
mieszkańcy wybrali w tajnych wyborach.

16 stycznia 2015 roku odbyło się zebranie wyborcze w sołectwie Weronikopole. Komisja skrutacyjna zarejestrowała
następujących kandydatów na sołtysa:
dotychczasową sołtys Marię Pastusiak
i Gabrielę Kitzol. Sołtysem wybrano panią Gabrielę Kitzol. Natomiast w wyniku wyborów do Rady Sołeckiej wybrano:
Agnieszkę Bartkowiak, Mariusza Biegańskiego, Ewę Biernat i Eugeniusza Kiczkę.
Dwie godziny później, 16 stycznia podobne zebranie miało miejsce w sołectwie
Czermin. W wyborach sołtysa mieszkańcy
zgłosili następujących kandydatów: Stanisława Dębskiego, Wacława Roga i Katarzynę Szeligę. Sołtysem ponownie wybrano pana Stanisława Dębskiego. Natomiast
w skład Rady Sołeckiej weszli: Roman Binienda, Artur Jędrzejak, Jadwiga Poprawa i Piotr Paluch.
Z kolei 18 stycznia 2015 roku na godzinę 10.00 zwołane zostało zebranie wyborcze
w sołectwie Mnichowice. Mieszkańcy Mnichowic w wyniku głosowania sołtysem na nową
kadencję ponownie wybrali panią Małgorzatę
Kloftę. Pani Małgorzata nie miała kontrkan-
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Na zdjęciu brakuje jednego z sołtysów. Czy państwo zauważyli, kogo nie ma?
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dydatów. Skład Rady Sołeckiej przedstawia
się następująco: Katarzyna Gogol, Stanisław
Mirowski, Danuta Paprzycka, Tadeusz Puchała, Klaudia Lepka i Karol Mąka.
20 stycznia o godz. 18.00 rozpoczęło się
zebranie w Goli. Tu o funkcję sołtysa ubiegało się aż trzech kandydatów. Justyna Kabot,
Paweł Kokot i Wioleta Zalesińska. Mieszkańcy ostatecznie wybrali obecnie urzędującą
sołtys – Justynę Kabot, natomiast do Rady
Sołeckiej weszli: Zofia Binienda, Angelika
Kłodnicka, Marek Poślod i Monika Teper.
Także we wtorek, 20 stycznia br. swoich
przedstawicieli wybrali mieszkańcy sołectwa
Tabor Mały. I tak, funkcję sołtysa powierzono
Piotrowi Jajczykowi, który nie miał innych
kontrkandydatów. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Łucja Lemanik, Arkadiusz Pawłowicz, Franciszek Troska i Stefan Zwak.
Kolejny dzień i kolejne zebranie. Tym razem w sołectwie Chojęcin-Parcele. 21 stycznia 2015 roku o funkcję sołtysa w tym sołectwie ubiegały się dwie osoby: Jerzy Wiśny
i Emilia Wydmuch. Ostatecznie mieszkańcy
po raz kolejny oddali głosy na dotychczasowego sołtysa Jerzego Wiśnego. Natomiast
do Rady Sołeckiej weszły następujące osoby:
Rafał Dirbach, Sławomir Chudy, Jan Nowak
i Krystyna Kosik.
Zmiany nastąpiły w sołectwie Nowa Wieś
Książęca. 22 stycznia na zebraniu wiejskim

Z życia urzędu
wybrano nowego sołtysa, został nim Adam
Hełmiński. O funkcję tę ubiegał się również
dotychczasowy sołtys Mieczysław Tyc. Do
Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali: Edwarda Banaszewskiego, Tomasza Dwernickiego, Zbigniewa Gogoła, Grzegorza Jańskiego,
Jana Krawczyka, Stanisława Lenorta, Aldonę Mączkę, Aldonę Michalak, Renatę Nadolską i Mirosława Sawickiego.
Zmiana sołtysa nastąpiła również w sołectwie Działosze. Tam zebranie odbyło
się 26 stycznia br. O funkcję tę ubiegały
się dwie panie: obecna sołtys Lucyna Sip
i Agnieszka Martynów. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym wybrali na nową kadencję Agnieszkę Martynów, która będzie
reprezentowała interesy sołectwa Działosze, a wspierać w działaniach nową sołtys
będzie Rada Sołecka w składzie: Stefan
Chmielarz, Krzysztof Głąb, Andrzej Guździoł, Ewelina Krawczyk.
Także 26 stycznia 2015 r. zebranie wiejskie odbyło się w sołectwie Nosale. Komisja
skrutacyjna zarejestrowała dwóch kandydatów na sołtysa. Byli to: Stanisław Niechciał i Olga Sułkowska. Mieszkańcy w tajnych wyborach zadecydowali o powierzeniu
tej funkcji dotychczasowemu sołtysowi
– Stanisławowi Niechciałowi. Natomiast
w skład Rady Sołeckiej weszli następujący
mieszkańcy: Hieronim Głowik, Alojzy Le-

śniarek, Kazimierz Michalski, Ryszard Michalski i Rafał Niechciał.
Bez zmian po wyborach w sołectwie
Bralin, które odbyło się 27 stycznia br. Nowym – starym sołtysem ponownie wybrany
został Józef Chałupka. Zmianie nieco uległ
tylko skład Rady Sołeckiej, do której weszli: Zenon Antczak, Jerzy Bzymek, Paweł
Chałupka, Ryszard Kuropka, Marek Pietr
i Łukasz Piotrowiak.
Środa, 27 stycznia 2015 roku była ostatnim dniem długiego cyklu wyborczych zebrań w sołectwach w gminie Bralin. Tego
dnia swoich przedstawicieli wybierali
mieszkańcy sołectwa Tabor Wielki. Sołtysem na kolejną kadencję ponownie wybrana została Zofia Węgrzynowicz, a do Rady
Sołeckiej wybrani zostali: Mariusz Bochenek, Daniel Bogus, Anna Domagała, Łukasz Kowalczyk, Maria Pańczuk, Romana
Paradysz i Tomasz Pietruszewski.
We wszystkich zebraniach wiejskich
uczestniczył wójt gminy Roman Wojtysiak
oraz radni z danego okręgu wyborczego.
Nowo wybranym członkom rad sołeckich
i sołtysom życzymy owocnej pracy, dobrej
współpracy z mieszkańcami i satysfakcji
z pracy na rzecz swoich małych społeczności i gminy Bralin.
Marzena Kuropka

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Bralin
W chwili obecnej Gmina Bralin nie posiada bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje
pozwalające na ocenę gospodarki energią
w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, a także inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
W celu zebrania powyższych informacji 5 grudnia 2013 roku Rada Gminy
Bralin w uchwale Nr XLII/221/2013 wyraziła zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrożenia planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Bralin. Wobec
powyższego Wójt Gminy Bralin w instytucji wdrażającej, tj. Narodowym Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożył stosowny wniosek
o przyznanie dofinansowania w ramach
konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie
9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki
niskoemisyjnej. W oparciu o kryteria formalne wniosek nasz został oceniony pozy-
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tywnie, ale z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, sklasyfikowany został
jako projekt rezerwowy.
Podpisanie umowy z NFOŚiGW
Po długich miesiącach oczekiwania, pod
koniec listopada ubiegłego roku, otrzymaliśmy zawiadomienie, iż decyzją Instytucji
Pośredniczącej zwiększony został budżet
przedmiotowego konkursu i wniosek Gminy Bralin uzyskał status projektu podstawowego. Po zebraniu i dostarczeniu szeregu niezbędnych dokumentów, w dniu 30
grudnia 2014 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Bralin”, która przewiduje możliwość refundacji maksymalnie 85% kosztów opracowania planu. Powyższe środki
zostaną przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie
bazy danych oraz szkolenia dla pracowników, a także promocje i upublicznianie informacji o opracowaniu planu, z udziałem
dofinansowania POIiŚ.

www.bralin.pl

Realizacja projektu w 2015 roku
Opracowana w ramach projektu baza
danych będzie zawierała dane dotyczące
zużycia energii i emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na obszarze gminy Bralin.
W celu wyliczenia ilości CO2 emitowanego
wskutek zużycia energii na terenie gminy
Bralin, niezbędne będzie opracowanie ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców. Stąd niezmiernie ważny będzie udział nas wszystkich
w uzyskaniu wiarygodnych i rzetelnych
danych, służących dalszym wyliczeniom.
W przyszłości przygotowany plan ma
służyć m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniu zapotrzebowania
na energię oraz wdrożeniu odnawialnych
źródeł energii z wykorzystaniem środków
z perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Dla zapewnienia warunków dla optymalnego rozwoju gminy w jej interesie jest
opracowanie, przez firmę specjalistyczną,
przedmiotowego planu w pełnym zakresie.
Małgorzata Krzak

Życie Gminy Bralin

Z życia urzędu

Jakie zmiany w dowodach
osobistych?
Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010
r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r.
Nr 167 poz. 1131 ze zm.). Nowa ustawa
jasno mówi o tym, że dowód osobisty jest
dokumentem stwierdzającym tożsamość
i obywatelstwo polskie osoby nie tylko na
terenie RP, ale także poza granicami oraz
uprawniającym do przekraczania granic
państw określonych w ustawie.
Tak, jak do tej pory, każdy pełnoletni
obywatel będzie miał obowiązek posiadania
dowodu osobistego, a osoby niepełnoletnie prawo jego posiadania. Dowód wydany
osobie, która ukończyła 5 lat będzie ważny
przez okres 10 lat, natomiast dowód wydany osobie, która nie ukończyła 5. roku życia
będzie ważny przez okres 5 lat. Zasadnicze
zmiany dotyczą między innymi zakresu
danych zawartych w dowodzie osobistym.
W nowych dowodach nie będzie adresu jego
posiadacza, podpisu, wzrostu, koloru oczu.
Będzie natomiast podane obywatelstwo.
Tak jak obecnie, dowód osobisty będzie wydawany nieodpłatnie.
Wniosek o wydanie dokumentu zgodnie
z nowymi przepisami będzie można złożyć
w organie dowolnej gminy na terytorium RP
w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego. Dotychczas wniosek można było złożyć tylko osobiście, a organem
wydającym dowód był organ właściwy we-

dług miejsca pobytu stałego wnioskodawcy
lub ostatniego miejsca pobytu stałego osoby. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego od 1 marca dołącza się jedną fotografię,
a nie jak dotychczas dwie. Dowód osobisty
według nowej ustawy odbiera się osobiście
w organie gminy, w którym został złożony
wniosek. Nowością jest możliwość odbioru
dowodu osobistego przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dowodu,
ale tylko w przypadku, gdy wniosek został
przyjęty w miejscu pobytu osoby z uwagi
na jej chorobę, niepełnosprawność lub inną
przeszkodę niepozwalającą na złożenie
wniosku w organie gminy.
W myśl nowych przepisów powodem wymiany dowodu osobistego będzie:
- upływ terminu ważności dowodu osobistego,
- zmiana danych zawartych w dowodzie,
np. zmiana nazwiska (zmiana adresu nie
będzie powodem do wymiany dowodu),
- zmiana wizerunku twarzy,
- utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego,
- przekazanie przez osobę trzecią  do organu gminy lub placówki konsularnej RP
znalezionego dowodu osobistego.
Dowody osobiste wydane do 28 lutego
2015 roku, na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowują swoją ważność do
upływu terminów w nich określonych.
Marzena Urbańska

Góra śmieci zniknęła
Przyjmujące do deponowania odpady
w latach 2000–2013 składowisko w Nowej
Wsi Książęcej nie przypomina już „wysypiska śmieci”. Za betonowym ogrodzeniem,
w miejscu eksploatowanej do niedawna

Studzienka ujęcia biogazu po składowisku

Życie Gminy Bralin

kwatery, pojawi się na wiosnę zielony dywan różnorodnych mieszanek traw.
Dzięki zagęszczeniu i właściwemu
uformowaniu nagromadzonych odpadów,
zmniejszyła się znacząco ich powierzchnia,
którą przykryto poszczególnymi warstwami mineralnymi i glebotwórczymi. W celu
ujęcia powstającego gazu
składowiskowego pozostawiono studzienkę ujęcia biogazu wraz z pochodnią biogazową bierną typ PBP20.
Końcowy odbiór prac rekultywacyjnych miał miejsce
18 grudnia 2014 roku. Faktyczna wartość wykonanych
prac rekultywacyjnych składowiska w Nowej Wsi Książęcej
wyniosła 321 202,20 zł brutto.
Może w przyszłości będzie to idealny teren pod rekreację?
M. Krzak
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W marcu
zbieramy
„gabaryty”
Zawiadamiamy, iż przed nami kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Nie będą odbierane duże
opony z samochodów ciężarowych, ciągników, kombajnów itp. Tzw. wystawka nie
obejmuje również odpadów budowlanych,
gruzu i gleby oraz odpadów zielonych, czyli
gałęzi, trawy czy liści.

Sprzątamy zatem nasze piwnice i strychy z popsutych oraz nieużytecznych
pralek, lodówek, odkurzaczy, czajników
elektrycznych, dywanów, wykładzin podłogowych, foteli, tapczanów, szaf, krzeseł,
stołów, telewizorów, monitorów, klawiatur,
wiertarek, kosiarek, pił, całych okien, świetlówek, drukarek, telefonów, żarówek energooszczędnych, materacy itp.
Wspomniane powyżej odpady wystawiamy
do godziny 7.00 w dniach:
- 23 marca 2015 roku (poniedziałek) Bralin,
- 24 marca 2015 roku (wtorek) – pozostałe miejscowości.
W tych dniach zwróćmy uwagę na osoby
nieuprawnione, które zabierają wystawiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie demontują go na własną
rękę. Po odzyskaniu i sprzedaniu cennych
metali, pozbywają się pozostałych, często  
niebezpiecznych substancji, w sposób zagrażający naszemu środowisku glebowemu.
Ponadto pozostałe, puste obudowy po telewizorach czy monitorach porzucają w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, tworząc tzw. dzikie wysypiska śmieci. Niestety,
ich widok marnuje nasze starania o schludny i przyjazny wygląd naszych posesji oraz
ich otoczenia.
Małgorzata Krzak
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Z życia urzędu

Zmiany w prawie
o aktach stanu cywilnego
Na dzień 1 marca 2015 r. zaplanowano wejście w życie nowej ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego (ustawa z dnia
28.11.2014r. Dz.U. poz.1741ze zm.). Istotą nowej ustawy jest stworzenie podstaw
prawnych do prowadzenia rejestracji stanu
cywilnego w postaci elektronicznej przez
wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce.
Od czasu wprowadzenia powszechnej, świeckiej rejestracji stanu cywilnego w 1946 r., w tym obszarze nie było tak
gruntownych i przełomowych zmian. Zgodnie z nową ustawą od 1 marca 2015 r. wdrożony zostanie system teleinformatyczny,
w którym będzie prowadzony rejestr stanu
cywilnego, umiejscowiony centralnie i zasilany przez kierowników urzędów stanu
cywilnego. Administratorem tego systemu
będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego będą ewidencjonowane
wyłącznie w tym rejestrze, a akty stanu
cywilnego sporządzone dotychczas w wersji
papierowej będą przenoszone do niego sukcesywnie. Od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r.
będzie można prowadzić jeszcze papierowe
księgi stanu cywilnego, jednak po 31 sierpnia br. już tylko w wersji elektronicznej.
Każdy kierownik urzędu stanu cywilnego
będzie miał dostęp do wszystkich aktów
stanu cywilnego sporządzonych w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego, który
wspólnie z rejestrem PESEL i rejestrem dowodów osobistych będzie istniał w ramach
jednego zintegrowanego systemu rejestrów
państwowych.
Poza informatyzacją rejestru stanu
cywilnego nowe Prawa o aktach stanu cywilnego niesie ze sobą wiele innych zmian.
Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia
korzyści oraz ułatwień dla obywateli w zakresie usług świadczonych przez administrację publiczną będzie miało odmiejscowienie wielu czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego. Przede wszystkim w wy-

Szanowni Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie,
jak co roku, również w 2015 pragnie
zorganizować uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
dla par zamieszkałych na terenie gminy
Bralin. Dlatego prosimy pary małżeńskie, które w 2015 roku będą obchodziły 50. rocznicę ślubu o zgłaszanie tego
faktu w USC w Bralinie (pokój nr 6)
lub telefonicznie pod numerem telefonu
62 78 11 231 do końca marca 2015 r.
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branym urzędzie będzie można uzyskać odpis skrócony lub zupełny aktu stanu cywilnego, czy też zaświadczenie stwierdzające
brak okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa do ślubu konkordatowego, jak
również zaświadczenie stwierdzające, że
zgodnie z prawem polskim można zawrzeć
małżeństwo z oznaczoną osobą. Ponadto,
do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego będzie można złożyć m.in. wniosek
o rejestrację zdarzenia, które nastąpiło za
granicą i nie zostało tam zarejestrowane,
o transkrypcję, czy też o odtworzenie treści
zagranicznego aktu. Przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego będzie
można złożyć np.: oświadczenia konieczne
do uznania ojcostwa, oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska,
które nosił przed zawarciem małżeństwa.
W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych np.: z chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać
przeszkodą, umożliwiono realizację czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
w miejscu pobytu osoby, a nie w siedzibie
urzędu.
Ustawa wprowadza generalną zasadę dokumentowania zgłoszenia urodzenia i zgonu, a także zawarcia małżeństwa
w formie protokołu, w którym osoby uczestniczące w czynności będą składały swoje
podpisy, a nie jak obecnie w akcie stanu
cywilnego. Niewątpliwą nowością jest możliwość wybierania obcych imion dla dziecka, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców oraz takiego imienia, które
nie wskazuje na płeć, ale jest powszechnie
przypisane do danej płci.
Z uwagi na to, że kierownicy USC będą
mieli dostęp do rejestru stanu cywilnego,

odstąpiono od obowiązku przedkładania
odpisów aktów stanu cywilnego w procedurze poprzedzającej np. zawarcie małżeństwa. W świetle nowych przepisów kierownik USC będzie mógł przyjąć oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński poza
lokalem urzędu stanu cywilnego na terenie gminy, w okręgu której jest właściwy
miejscowo, na wniosek nupturientów uzasadniony szczególnymi okolicznościami
faktycznymi, tj. np.: pobytem w szpitalu,
zakładzie karnym, czyli gdy będzie występował stan zagrożenia życia lub zdrowia,
pozbawienia wolności. Jednocześnie ustawa
przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa
poza siedzibą urzędu stanu cywilnego na
wniosek, który nie jest uzasadniony żadnymi wyjątkowymi przyczynami, a jedynie
jest życzeniem osób zamierzających wstąpić
w związek małżeński. Jednak w takiej sytuacji będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważną kwestią z punktu widzenia nowoczesnego świadczenia usług przez organ
administracji jest przewidziana w nowych
przepisach możliwość wydawania dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z nową ustawą po dokonaniu
rejestracji zdarzenia tzn.: urodzenia, zgonu
lub małżeństwa,  z urzędu będzie wydawany tylko jeden odpis skrócony aktu stanu
cywilnego, za każdy kolejny będzie trzeba
wnieść stosowną opłatę. Przepis ten obowiązuje już od 1 stycznia 2015 r.
To tylko jedne z ważniejszych zmian,
które mają nastąpić z dniem 1 marca 2015 r.
w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Marzena Urbańska

Sprostowanie
W nrze 6 (42) „Życia Gminy Bralin” ukazał
się artykuł „Reprezentacje sołeckie na turnieju” podpisany przez panią Lucynę Sip. Tekst,
jaki został dostarczony do redakcji, został na
prośbę jej autorki poprawiony, zmodyfikowany. Po publikacji pani Sip poczuła się urażona
poprawkami, co nie było moim zamiarem.
mak
Poniżej tekst w oryginale:
„Już po raz czwarty w hali sportowej w Łęce
Opatowskiej rozegrany został Powiatowy
Turniej Sołtysów i członków Rad Sołeckich w tenisie stołowym. Sędzią głównym
zawodów był prezes Rady Powiatowej Sołtysów w Kępnie, Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego sołtys Klin
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Maciej Baciński, a organizatorem wiceprezes Stowarzyszenia Sołtysów w powiecie
kępińskim Dariusz Gąszczak. Puchary dla
zwycięzców ufundowała senator RP Ziemi
Kępińskiej Andżelika Możdżanowska I trzy
miejsca, nagrody prezes Maciej Baciński.
W kategorii sołtysi oraz rad sołeckich reprezentanci gminy Bralin zdobyli trzy puchary.
I miejsce Andrzej Gogol Rada Sołecka Mnichowice
II miejsce Lucyna Sip sołectwo Działosze
III miejsce Maria Pastusiak sołectwo Mielęcin
To wielkie wyróżnienie dla sołectw oraz
gminy Bralin. Wszyscy uczestnicy podziękowali gorąco, impreza zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.”
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Coroczne spotkanie rolników
16 stycznia 2015 r. w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Bralin odbyło się tradycyjne
noworoczne spotkanie członków gminnych
struktur NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie
związku oraz zaproszeni goście: wójt gminy Roman Wojtysiak, przewodnicząca Rady
Gminy Kazimiera Kupczak, sekretarz gminy Zbigniew Łatka, przewodniczący Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Stanisław Niechciał oraz pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Bralinie: Stanisław Żary
i Ewa Pazek.
Franciszek Mieszała, przewodniczący
Związku Gminnego NSZZ RI „Solidarność”
powitał obecnych i złożył wszystkim noworoczne życzenia. Z życzeniami do członków
związku zwrócili się również zaproszeni goście. Wójt Roman Wojtysiak poinformował
też członków Związku Gminnego NSZZ RI
„Solidarność” o zmianie lokalu dla związku. Będzie się on nadal znajdował w urzędzie gminy, ale w miejscu bardziej dogodnym, na parterze budynku.
Zebrani dyskutowali o nie najlepszej
kondycji polskiego rolnictwa i trudnej sytuacji ekonomicznej producentów rolnych.
Wśród rozmów przewijały się wątki dotyczące cen skupu żywca i mleka poniżej
progu opłacalności, nagminnej sytuacji
wykupu ziemi ornej przez przedsiębiorców,
stawek za 1 ha nie będących w zasięgu możliwości finansowych rolnika, a także braku

Goście i członkowie Związku NSZZ RI „Solidarność”

jedności wśród samych rolników w działaniach mających na celu poprawę sytuacji
polskiego rolnictwa. Podczas spotkania

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

Cyklicznie
usuwamy
azbest
Miniony rok to kolejny etap realizacji
powiatowego programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu kępińskiego. Przypomnijmy, iż w lutym ubiegłego roku ruszył nabór wniosków, które
można było składać do 31 sierpnia 2014
roku wraz z niezbędnymi załącznikami za
pośrednictwem Urzędu Gminy Bralin. Po
weryfikacji dokumentów, przeprowadzonej
przez pracownika merytorycznego, przekazano do Zarządu Powiatu w Kępnie 25
nowych wniosków na demontaż, odbiór,
transport i utylizację, bądź tylko odbiór,
transport i utylizację odpadów zawierają-
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rozmawiano także o sprawach bieżących
w gminie Bralin.
mak

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

PSZOK w Olszowie
cych azbest. W trakcie realizacji projektu
jedna z naszych mieszkanek zrezygnowała
z realizacji zadania u firmy, a 10 wniosków
zostało przesuniętych na 2015 rok. Niestety,
z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wykonano prace objęte pięcioma wnioskami pozostałymi jeszcze z roku 2013 oraz
czternastoma nowymi. Łącznie w 2014 roku
usunięto z terenu naszej gminy około 3000 m2
płyt azbestowo-cementowych stosowanych
jako pokrycia dachowe, co daje ponad 51 ton
odpadów. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł  21 754,40 zł brutto.
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Z dniem 1 stycznia 2015 roku
zmieniła
się
lokalizacja
Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
(PSZOK),
który
dotychczas mieścił się na terenie
składowiska odpadów w Mianowicach.
Punkt
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych
będzie
teraz znajdował się w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów Olszowa
w Olszowie 300. Godziny pracy PSZOK:
pn. – pt.: 8.00-17.00, sobota 9.00-13.00.
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Doprecyzowano obowiązki
administratorów nieruchomości
W ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2015 r.
poz. 87, doprecyzowano, kto powinien
składać deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zasadniczo to właściciele nieruchomości są
obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawodawca wskazuje jednak, iż przez
właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki

wymienione w przedmiotowej ustawie dotyczą jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych wcześniej, obowiązany
do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.
W takim przypadku podmioty przytoczone
w definicji właściciela nieruchomości mogą
w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wytypować podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają
osobę sprawującą zarząd nieruchomością
wspólną w rozumieniu przepisów ustawy

z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych
– zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy
z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Apelujemy zatem o wskazywanie wybranego, stosowną uchwałą, zarządcy nieruchomości wspólnej oraz zarządu spółdzielni, które swym zakresem działania
obejmują budynki wielolokalowe, znajdujące się na terenie gminy Bralin. Osoby te są
zobowiązane do złożenia jednej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jeden budynek
wielolokalowy. Jeżeli zarząd nie został wybrany, to deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składają poszczególni właściciele lokali.
Małgorzata Krzak

Rok 2014 w statystyce
demograficznej gminy Bralin
Koniec roku i początek kolejnego to zawsze dobry czas na podsumowania. Tym
razem prezentujemy kilka danych demograficznych.
Na koniec   2014 roku na terenie gminy Bralin zameldowanych było 6091 osób.
W stosunku do roku ubiegłego ogólna liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o 73
osoby. Wśród 6091 mieszkańców większość
stanowią mężczyźni. Jest ich 3094, natomiast kobiet – 2997.
Na świat w 2014 roku przyszło 81 dzieci.
Wśród nowo narodzonych dominowali chłopcy – 43, płeć żeńska była w mniejszości – 38
dziewczynek. Tutaj warto dodać, że najbardziej popularnym imieniem dla dziewczynek
w 2014 roku była Wiktoria. Dla chłopców
najczęściej wybierano imię Hubert.
W minionym roku odnotowano 44 zgony. Związek małżeński zawarły 44 pary.
Struktura ludności
według przedziałów wiekowych
przedstawiała się następująco:
• przedział wiekowy 0-6 lat – 526 osób, co
stanowi 8,64% ogółu mieszkańców gminy,
• przedział 7-14 lat – 568 osób, co stanowi
9,33% mieszkańców gminy,   
• przedział  15-19 lat –  353 osoby, co stanowi 5,80% mieszkańców gminy,   
• przedział 20-29 lat –  950 osób, co stanowi
15,60% mieszkańców gminy,   
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• przedział  30-39 lat –  985 osoby, co stanowi 16,17% mieszkańców gminy,   
• przedział  40-49 lat –  832 osoby, co stanowi 13,66% mieszkańców gminy,   
• przedział  50-64 lat –  1126 osób, co stanowi 18,49% mieszkańców gminy,   
• przedział  65-90 lat –  730 osób, co stanowi 11,98% mieszkańców gminy,   
• przedział  91-100 lat –  18 osób, co stanowi 0,29% mieszkańców gminy,   
• powyżej 101 lat –   3 osoby, co stanowi
0,04% mieszkańców gminy.
Liczba mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach
kształtuje się następująco:
• Bralin – 2834 osoby, wzrost do roku ubiegłego o 40 mieszkańców,
• Chojęcin – 126 osób, spadek do roku ubiegłego o 1 mieszkańca,
• Chojęcin-Parcele – 243 osoby, wzrost do
roku ubiegłego o 7 mieszkańców,
• Chojęcin-Szum – 294 osoby, wzrost do
roku ubiegłego o 32 mieszkańców,
• Czermin – 199 osób, spadek do roku ubiegłego o 9 mieszkańców,
• Działosze – 62 osoby, bez zmian wobec
2013 roku,
• Gola – 177 osoby, wzrost do roku ubiegłego o 4 mieszkańców,
• Wygoda Turkowska – 48 osób, spadek do
roku ubiegłego o 2 mieszkańców,
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• Weronikopole – 125 osób, spadek do roku
ubiegłego o 4 mieszkańców,
• Mielęcin – 102 osoby, spadek do roku
ubiegłego o 1 mieszkańca,
• Mnichowice – 288 osób, wzrost do roku
ubiegłego o 2 mieszkańców,
• Nosale – 191 osób, spadek do roku ubiegłego o 2 mieszkańców,
• Nowa Wieś Książęca – 600 osób, wzrost
do roku ubiegłego o 4 mieszkańców,
• Nowa Wieś Ks.-Parcele – 110 osób, spadek do roku ubiegłego o 4 mieszkańców,
• Tabor Mały – 216 osób, wzrost do roku
ubiegłego o 3 mieszkańców,
• Tabor Wielki – 476 osób, wzrost do roku
ubiegłego o 4 mieszkańców.
mak
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Z życia placówek oświatowych
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów

Co u nas ciekawego?
Spotkanie z policjantem
27 stycznia 2015 r. gościliśmy w naszej
szkole przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kępnie – aspiranta Bogdana
Garczarka, który spotkał się z uczniami
klas IV–VI. Głównym celem przybycia policjanta była pogadanka na temat zagrożeń,
jakie niosą ze sobą dopalacze, narkotyki
i inne środki uzależniające oraz jak zachować bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób, jak reagować w sytuacjach
zagrożenia. Dzieci chętnie słuchały rad
i brały aktywny udział w pogadance. Szczególnie dużo rozmawiano o sygnałach, których nikt nie powinien lekceważyć, a które
mogą świadczyć o zagrożeniu wynikającym
z zażywania narkotyków i związanymi
z tym przestępstwami. Na koniec spotkania
uczniowie otrzymali informacje o instytucjach, do których w razie potrzeby można
zgłosić się po pomoc.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne pragną złożyć serdeczne podziękowania asp.
Bogdanowi Garczarkowi za wizytę w naszej szkole i przeprowadzenie pogadanki
z uczniami.
W. A. Mirowscy

„Kochamy Was,
Babciu i Dziadku”
Ta myśl przewodnia towarzyszyła dzieciom,
gdy w czwartek 22 stycznia br. przybyły do Mnichowic, by w tutejszym Domu Ludowym przedstawić program artystyczny dla babć i dziadków
z okazji ich święta.Spotkanie to zorganizowało
sołectwo Mnichowice pod przewodnictwem pani
sołtys Małgorzaty Klofty.
Licznie zebranym miejscowym seniorom
dzieci zaprezentowały jasełka bożonarodzeniowe oraz wiersze i tańce przygotowane specjalnie na ten dzień przez nauczycielkę Janinę
Habelską. Mali aktorzy pod opieką pań: Eweliny Patyk i Elżbiety
Slipiko swoim przedstawieniem
wywołali uśmiech na twarzach
seniorów, a nagrodą były gromkie brawa i słodycze.
E. Slipiko
Dla babć i dziadków
23 stycznia w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej
miało miejsce uroczyste spotkanie dzieci z najstarszymi
członkami rodzin. Z okazji

Spotkanie z bajką
Przedszkole we współpracy z Radą
Rodziców umożliwia dzieciom kontakt ze
sztuką teatralną i filmową. 14 stycznia gru-
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Na pierwszym planie Czerwony Kapturek i Wilk

pa artystów z Wrocławia zaprosiła dzieci na
teatrzyk  ,,Piecusiowe opowieści”.
Bal karnawałowy
Karnawałowy bal przebierańców to
jedna z najważniejszych imprez dla dzieci.
W tym roku odbył się on 26 stycznia, a poprowadził go wodzirej, animator zabaw
i konkursów w stroju szeryfa. Tego dnia jedna z sal dzieci zamieniła się w salę balową.
Zadbały o to nauczycielki, przyozdabiając ją
w balony i postacie z bajek. Z uwagi na dużą
liczbę   dzieci i brak stosownych pomieszczeń, bal przebiegał w trzech turach. W wolnym czasie przedszkolaki mogły zjeść słodki
poczęstunek i wziąć udział w sesji zdjęciowej. Dobra muzyka, wesołe zabawy, barwne dekoracje zachęcały do tańca i wprawiły
wszystkich w znakomity nastrój.
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Dnia Babci i Dziadka cała społeczność
szkolna przygotowała dla licznie przybyłych seniorów wiele atrakcji. Zaproszeni
zostali również przedstawiciele władz gminy Bralin. W przygotowaniu uroczystości
brała udział cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki a także rodzice dzieci, którzy zadbali o poczęstunek dla seniorów. Za sprawny przebieg
imprezy odpowiedzialna była nauczycielka
przedszkola Ewelina Patyk. Podczas uroczystości dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności nie tylko wokalne
czy recytatorskie, ale także popisywały się
znajomością tańców i umiejętnością gry na
instrumentach muzycznych.
E. Patyk

Na gościnnych występach w Mnichowicach

Z życia
przedszkola
,,Kwiaty Polskie’’
Czas kolędowania
„Kwiatuszki” lubią i potrafią śpiewać
kolędy. Dały temu wyraz w radosnym
czasie oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia. Starsze grupy prezentowały swoje ulubione kolędy i pastorałki na
koncercie, który miał miejsce 17 grudnia
2014 r. w szkole w Nowej Wsi Książęcej.
Następnego dnia wszystkie już przedszkolaki wzięły udział w przeglądzie kolęd
i pastorałek, który przebiegał pod hasłem
,,Śpiewajmy Jezuskowi”. Koncert ten odbył się w świetlicy „Tęcza”, a widzami małych artystów byli rodzice oraz zaproszeni
goście w osobie ks. Romana Krzyżaniaka
i kierownika Referatu Oświaty Sławomira
Bąka. Występy dzieci oczarowały widzów
i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Na   artystyczny wyraz koncertu miały
wpływ scenografia, ciekawe aranżacje kolęd, układy taneczne i przepiękne stroje
małych kolędników.
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Dla babci i dziadka
Przedszkolaki pamiętają o bliskich
i bardzo ważnych dla nich osobach, jakimi
są babcia i   dziadek. W tym roku dziadkowie wszystkich przedszkolaków otrzymali
zaproszenia na uroczyste obchody swojego
święta do świetlicy „Tęcza”. W kolejne dni
na deskach sceny świetlicy prezentowały się
i bawiły dziadków poszczególne grupy wiekowe dzieci. 28 stycznia najstarsze przedszkolaki: Tulipanki i Konwalie przedstawiły dla miłych gości bajkę pt. „Czerwony
Kapturek”. Grupa Bratki i Różyczki gościła
dziadków 29 stycznia. Wnuczęta, wcielając
się w postacie znanych piosenkarzy, przygotowały dla gości mini listę przebojów.
Dla seniorów zaśpiewały i zatańczyły takie
gwiazdy jak: Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz i Seweryn Krajewski. Dzieci
z grupy Stokrotki i Maczki bawiły dziadków
30 stycznia, a zaprezentowały gościom jasełka. Dla Jezuska śpiewały i tańczyły ubrane
w bajkowe stroje motylki, żabki, biedronki,
owieczki i krasnoludki. Seniorzy byli oczarowani występami wszystkich wnucząt i nie
kryli wyrazów uznania dla małych artystów
oraz łez wzruszenia. Po występach dzieci, dziadkowie mogli osłodzić sobie chwile
spędzone z wnukami degustacją pysznych
ciast przygotowanych przez rodziców. Dzieci
i pracownicy przedszkola dziękują wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji tego miłego  święta.
M. Bednara
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Rywalizowali,
pomagali,
zwiedzali
i bawili się
Zagrali i wygrali
19 stycznia 2015 r. reprezentanci Gimnazjum w Bralinie: Hubert Chwaliński, Dawid
Marciniak, Rafał Moś, Jakub Wolny, Tomasz
Wiśniewski, Marek Michalski, Jakub Szlag,
Michał Kula, Patryk Grzesiński, Błażej Jasiak i Piotr Nowak udali się na Półfinał Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców do Mikorzyna.
Oprócz gospodarzy w rywalizacji uczestniczyły szkoły z Perzowa i Opatowa. Drużyny
grały systemem każdy z każdym. Emocjom
nie było końca! Chłopcy z Bralina popisali się
nie lada umiejętnościami, wygrywając mecze
i uzyskując awans do finału.
Zbierają nakrętki
W bieżącym roku szkolnym Samorząd
Uczniowski zorganizował akcję zbierania plastikowych nakrętek po napojach. 26 stycznia
zostały one przekazane Stowarzyszeniu Kobiet

Z życia placówek oświatowych
Aktywnych Gminy Baranów
na rzecz niepełnosprawnego
mieszkańca powiatu kępińskiego – Mateusza Dziergwy, który
uległ ciężkiemu wypadkowi.
Akcja zbierania nakrętek trwa
nadal. Mieszkańcy gminy Bralin mogą je dostarczać do bralińskiego gimnazjum.
Jak karnawał, to karnawał
W czwartek, 29 stycznia br. Młodzież z Elwirą Sudomierską i Małgorzatą Domagałą,
w gimnazjum odbyła się dys- opiekunką SKTK
koteka karnawałowa zorganizowana przez o naszych zachodnich sąsiadach, szczególnie
Radę Rodziców. Młodzież do zabawy zachęcał o Bremie, dużym ośrodku przemysłowym
DJ Oskar. Rodzice przygotowali dla wszyst- i handlowym. Spotkanie było niezwykle
kich poczęstunek: pizzę, ciasto i coca-colę. zajmujące. Młodzież miłoi twórczo spędziła
Wszyscy świetnie się bawili. Było mnóstwo piątkowe popołudnie.
śmiechu i zabawy. Za pośrednictwem „Życia
Gminy Bralin” uczniowie dziękują rodzicom …i bliskie
i nauczycielom za zorganizowanie dyskoteki Z kolei 2 lutego br. uczniowie klas trzecich mieli
okazję odwiedzić Zespół Szkół Ponadgimnazjali opiekę podczas jej trwania.
nych nr 2 w Kępnie, dokąd zawiózł ich autokar
wynajęty przez kępińską placówkę. Młodzież
Podróże dalekie…
Następnego dnia w Szkolnym Kole Tu- obejrzała sale lekcyjne, pracownie, salę gimnarystyczno-Krajoznawczym odbyło się spo- styczną, bibliotekę i inne pomieszczenia. Mogła
tkanie z cyklu „Moje podróże”. Tym razem naocznie przekonać się, jak fachowo nakryć
gościem młodzieży była, pochodząca z Brali- stół, jak wykonuje się zbrojenie fundamentów,
na, Elwira Sudomierska, która od piętnastu jak działa domowa instalacja elektryczna, w jaki
lat mieszka i pracuje w Niemczech.Dzięki sposób zaprojektować… dom.
/jack/
pani Elwirze uczniowie dowiedzieli się sporo

Co słychać w bralińskim Koperniku

Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek serdecznie dziękujemy.

Festiwal Kolęd i Pastorałek – Koncert
Laureatów
18 stycznia 2015 r. w Sanktuarium
Na Pólku pod Bralinem odbył się finałowy
Koncert Laureatów III Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Organizatorem
festiwalu była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie wraz z Urzędem
Gminy w Bralinie oraz księżmi parafii pw.
św. Anny w Bralinie.
Eliminacje do Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek odbyły się 13 stycznia.
W sumie do uroczystego koncertu zakwalifikowało się trzech solistów, trzy duety oraz
trzy zespoły w kategorii klas I-III oraz czterech solistów, trzy duety oraz trzy zespoły,
chóry w kategorii klas IV-VI. Na wspólne
kolędowanie przybyło wielu gości: przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Baliński
– reprezentujący również starostę Witolda

Zabawa karnawałowa
16 stycznia uczniowie naszej szkoły
zmienili salę gimnastyczną w zaczarowaną
krainę pełną wróżek, księżniczek, kowbojów
i innych barwnych postaci z bajek. Podczas
imprezy obywały się nie tylko tańce, ale również konkursy, w których uczniowie chętnie
brali udział. Dziękujemy Radzie Rodziców,
która była organizatorom najgorętszej imprezy w karnawale.

Sympatyczny moment wręczenia nagród
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Jankowskiego, przewodnicząca Rady Gminy
Bralin – Kazimiera Kupczak, sekretarz Urzędu Gminy Rychtal – Elżbieta Łubieńska-Kopeć, przedstawiciel Urzędu Gminy Perzów
– Weronika Urbańska, przedstawiciel Urzędu Gminy Trzcinica – Renata Ciemny. Sanktuarium gościło także wielu mieszkańców
Bralina i powiatu kępińskiego. Wszystkich
zebranych na Finałowym Koncercie Festiwalu Kolęd i Pastorałek przywitali organizatorzy: dyrektor SP w Bralinie Adam Pruban,
Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz
proboszcz parafii pw. św. Anny w Bralinie ks.
kanonik Roman Krzyżaniak. Po uroczystym
przywitaniu głos zabrała koordynatorka
festiwalu Iwona Maciejewska, która wprowadziła wszystkich obecnych w niezwykły,
świąteczny klimat kolędowania. Przepiękne
wykonanie kolęd i pastorałek przez laureatów wywołało wiele wzruszeń oraz emocji.
   Po wysłuchaniu wszystkich laureatów organizatorzy podziękowali opiekunom
za ogromną pracę włożoną
w przygotowania do występów, natomiast wykonawcy otrzymali dyplomy wraz
z nagrodami rzeczowymi,
które zostały zakupione dzięki
sponsorom. Wszystkim organizatorom, pani Iwonie Maciejewskiej, nauczycielom, sponsorom
oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie III
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Dzień Babci i Dziadka
28 i 29 stycznia dzieci z klasy II a i II b
wraz z wychowawczyniami: Anną Jamroży-Pruban i Katarzyną Albert zaprosili swoje
babcie oraz dziadków na uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka, aby w szczególny
sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz
podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.
Spotkanie z policjantem
2 lutego br. na zaproszenie wychowawców: Katarzyny Biziak i Jolanty Cudniewicz
odbyło się spotkanie czwartoklasistów z policjantami: sierż. szt. Danielem Kłodnickim
i sierż. Arkadiuszem Kościelnym z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie.
Spotkanie miało na celu uświadomienie
dzieciom, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo na co dzień, zwłaszcza w obliczu
zbliżających się ferii zimowych.
J. Cudniewicz, J. Wieloch,
A. Jamroży-Pruban, K. Albert

Życie Gminy Bralin

Historia

Ze starego albumu…
Za nami wybory samorządowe 2014. Znamy nazwiska 15 radnych, wiemy, kto został
wójtem, a od niedawna – sołtysem. Nawiązując
niejako do tego tematu w cyklu „Ze starego albumu…” zamieszczam dziś tableau przedstawiające samorządowców („organa ustrojowe”)
gminy Bralin z 1935 r. Pośród nich najważniejsze miejsce zajmuje wójt. Przed II wojną
światową był nim Paweł Wolko, mieszkający
przy obecnej ul. Wrocławskiej 62 w Bralinie.
Funkcję zastępcy – „podwójciego” – pełnił Konrad Gogoł (właśc. Gogol), największy gospodarz
z Mnichowic, posiadający około 300 mórg ziemi. W 1947 r. jego córka została żoną Antonie-

Życie Gminy Bralin

go Gabriela (1911-1991). Tego samego, który
przed II wojną światową odbył lot na skonstruowanym przez siebie samolocie „Śląsk”.
W skład Zarządu Gminnego jako członkowie wchodzili: Jan Lenort I i Rudolf Niewieczerzał. Ostatni z wymienionych, pracował
jako nauczyciel, kierownik szkoły w Taborze
Wielkim, w 1932 r. z inicjatywy R. Niewieczerzała założono w tej miejscowości Ochotniczą
Straż Pożarną. Sekretarzem gminy był Jan
Damrych, jego zastępcą – Jan Sieczka (Sieczkowie wynajmowali mieszkanie od Rybarków
przy obecnej ul. 3 Maja 1), zaś pomocnikiem
sekretarza – Edmund Storch, którego dom
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rodzinny znajduje się przy dzisiejszej ul. Wrocławskiej 78. E. Storch, mój krewniak, przed
wojną pracował na kolei, w Czastarach, w czasie okupacji służył w wojsku niemieckim, później trafił do niewoli radzieckiej, przymusowo
pracował w kopalni, szczęścia szukał we Wrocławiu. W jego nodze tkwił odłamek z czasów
wojny, ale nie zgodził się operację. Zmarł w latach 50. XX wieku. Został pochowany na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim.
Z kolei Radę Gminy stanowiło 16 osób:
Jan Rybark (1884-1939) z Bralina – rolnik, regionalista i działacz społeczny, autor publikacji dotyczących Ziemi Bralińskiej, dr inż. Józef
Tuchołka (rocznik 1887) herbu Kurzbok – posesor dóbr mielęcińskich w latach 1934-1939,
Paweł Sopart (1880-1961) z Mnichowic, który
w rodzinnej wsi pełnił również funkcję sołtysa,
Franciszek Balcerzak z Chojęcina (1902-1949)
– gospodarz. W wieku 47 lat zginął
na polu od uderzenia pioruna. Świadkiem tego zdarzenia był jego syn Stanisław (1932-2015), który po latach,
podobnie jak ojciec, został sołtysem
i radnym.
W skład Rady Gminy weszli również:
Mikołaj Górecki i Franciszek Londa
z Bralina, Ignacy Niechciał z Nosali,
Michał Żurawski, Bernard Kokot, Jan
Wieczorek II, Roch Stawski, Albert
Moses, Józef Maciej, Karol Mundil
III, Władysław Posłuszny, Teofil Iwan.
Wiele z tych nazwisk brzmi znajomo,
ale ponieważ nie mam pewności, skąd
dokładnie pochodzili nasi dawni samorządowcy, dlatego wymieniam
tylko ich imiona i nazwiska. Warto
zwrócić uwagę na cyfry rzymskie, jakie widnieją przy niektórych osobach.
Z pewnością oznaczają, że w danej wsi
był ktoś, kto nazywał się tak samo.
Wymieniony w tej grupie Ignacy Niechciał (1904-1972) urodził się w Zmyślonej Słupskiej – Lisinach (dziś gmina Łęka Opatowska), ale po ślubie
z Anną Makosch zamieszkał w Nosalach. Wspólnie dochowali się pięciu
córek i syna. W wieku 42 lat Ignacy
został wdowcem. Trzy lata później
(1949) ożenił się ponownie. Jego wybranką została, pochodząca z Goli,
Melania z domu Kokot, siostrzenica
zmarłej żony. Z tego małżeństwa na
świat przyszedł syn Stanisław (rocznik 1953), obecny sołtys wsi Nosale,
a wcześniej radny i przewodniczący
Rady Gminy Bralin.
Na przykładzie naszych przedwojennych samorządowców widać, że
stosunkowo często funkcje po ojcach
sprawowali synowie. Warto też zwrócić uwagę na budynek widoczny na fotografii. To siedziba władz gminnych,
która mieściła się tam, gdzie dziś znajduje się m.in. Apteka „Pod Słońcem”
(ul. Wrocławska 48).
Jacek Kuropka
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Stowarzyszenie ARTwarium

Wolontariat
międzynarodowy
tylko
z ARTwarium
Ten rok projektowy stowarzyszenie ARTwarium rozpoczyna z nietypową i specyficzną ofertą dla młodych osób. Od dzisiaj do
końca kwietnia br. ogłoszono nabór chętnej
młodzieży do wzięcia udziału w międzynarodowym wolontariacie. Pierwszy etap przedsięwzięcia to wytypowanie osoby/osób przez
ARTwarium, następnie członkowie stowarzyszenia pomogą danym osobom w aplikowaniu na konkretny wyjazd.
Oferta stowarzyszenia zawiera formę
wolontariatu długoterminowego (Long Term
Volunteering = LTV). Główną ideą tego typu
wolontariatu jest promowanie pokoju i porozumienia między ludźmi różnego pochodzenia. Są to projekty trwające od 2 do 12
miesięcy, podczas których kilku - kilkunastu

Organizacje
wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy o szczególnym
znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych i samorządowych.
Wolontariusz ma zawsze zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, własne kieszonkowe, Jest to praca wolontariacka, a nie wyjazd
zarobkowy, kieszonkowe jest skalkulowane tak,
że pozwala na życie wg standardów studenckich
(tzn. możesz sobie od czasu do czasu pozwolić na
kino, pub, basen, muzea czy galerię sztuki, na
liście tej nie będzie jednak drogich restauracji,
firmowych sklepów czy wycieczek z przewodnikiem - dla wolontariusza to i tak same nudy).
Jak się dostaniesz?
1) Najpierw musisz zgłosić się do stowarzyszenia ARTwarium: e-mail: artwarium@
onet.pl, tel. 793777851; 669351573;
793114877
Okres naboru trwa do 30 kwietnia 2015 r.
2) Umów się na spotkanie w siedzibie ARTwarium z koordynatorem wolontariatu.
3) Po wspólnej decyzji członków stowarzyszenia o współpracy rozpoczynamy poszukiwanie partnera. Wytypowane osoby
zostaną następnie przygotowane przez
nas do wyjazdu, w jego imieniu złożymy
wniosek o uczestnictwo.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Plany wycieczkowe
na 2015 rok
Już luty, a więc czas pomyśleć o letnich
wyjazdach  dla seniorów. Zarząd bralińskiego Oddziału Rejonowego przygotował bogatą ofertę wczasów i wycieczek jednodniowych, w której każdy może znaleźć coś dla
siebie. I tak: już w marcu można skorzystać
z ciepłych kąpieli w Uniejowie; w maju planowane są wycieczki do Biskupina i Kudowy
Zdrój; w lipcu przewidziane są Tarnowskie
Góry i Wisła-Ustroń,  a we wrześniu będzie
można zobaczyć Wrocław i Trzebnicę. Koszt
wyjazdów jednodniowych kształtuje się od
70 do 120 zł w zależności od trasy.  Ponadto
zaplanowano 7- i 8-dniowe wczasy  w cenie
700-750 zł. W czerwcu będzie to wyjazd do
Trójmiasta, do Pobierowa i do nowego ośrodka w Łazach. W sierpniu także będą wyjazdy nad morze: do Sianożętów, Pobierowa
i Łazów, a we wrześniu zapraszamy w góry
do Piwnicznej Zdrój. O szczegóły dotyczące
poszczególnych wyjazdów zainteresowani
mogą pytać w zarządach swoich kół i w biurze Zarządu Rejonowego. Dokładne terminy
wyjazdów są wywieszone w gablocie przed
biurem Zarządu. Na wyjazdy zapraszamy
wszystkich chętnych członków naszego oddziału, a także naszych przyjaciół i sympatyków związku. Dziś także zapraszamy do
zapoznania się z regulaminem wycieczek,
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który obowiązywać będzie od tego sezonu,
a przestrzeganie jego postanowień przyczyni się do lepszej organizacji wyjazdów i ułatwi pracę naszym   mandatariuszom w biurze Zarządu.
Łucja Wieloch
Regulamin wycieczek
organizowanych przez PZERiI
Oddział Rejonowy w Bralinie
1. W pierwszej kolejności z wycieczek korzystają członkowie Związku i ich najbliższe
rodziny (mąż, żona, córka, syn, synowa,
zięć).
2. Zapisy w kołach terenowych będą przyjmowane po ustaleniu terminu przez Prezydium. Terminy wycieczek i zapisów
będą podane do wiadomości zarządów kół
terenowych.
3. Zapisy osób nie będących członkami Oddziału Rejonowego w Bralinie przyjmowane będą w drugiej kolejności i na listy
rezerwowe.
4. Nie będą przyjmowane zapisy przez telefon.
5. Przy zapisie obowiązuje wpłata 200 zł od
osoby na wyjazdy wielodniowe. Pozostała
kwota płatna w ratach - minimum po 200 zł.
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4) Jeśli organizacja goszcząca, do której Cię
zgłosimy, zaakceptuje Twoją kandydaturę, to jest czas na wypełnienie wniosku
o dofinansowanie. Pamiętajcie, że od momentu wypełnienia wniosku do wyjazdu
musi upłynąć kilka miesięcy.
Czy to tylko praca?
NIE! Ważną częścią tego typu projektu
jest poznanie kraju i środowiska, w którym
się jest, także nauka lokalnego języka i zwyczajów. Po dniu pracy i w weekendy będzie
mnóstwo czasu, by bawić się i zwiedzać,
pływać, tańczyć, dyskutować, grać piłkę,
śpiewać, pisać listy, nauczyć się miejscowych
powiedzonek. Niektórzy znajdują w tych
miejscach bliskie osoby lub pracę na stałe…
Inną formą, jaką zaproponować może
stowarzyszenie to workcampy – międzynarodowe obozy wolontariackie. Są to krótkoterminowe projekty, podczas których wolontariusze z różnych krajów wykonanują
wspólnie prace o szczególnym znaczeniu dla
społeczności lokalnej. Praca ta ma wspomóc
lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia, które
będą kontynuowane po zakończeniu workcampu.
Dawid Kosakiewicz

Można również całą kwotę wpłacić jednorazowo.
6. Uczestnicy wycieczek nie będący członkami Oddziału Rejonowego w Bralinie płacą
o 50 zł więcej.
7. Cała kwota powinna być wpłacona na miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, dotyczy to także wycieczek jednodniowych, w przeciwnym wypadku nastąpi
skreślenie uczestnika z listy.
8. W razie rezygnacji z wycieczki na miesiąc
przed planowanym terminem należy znaleźć zastępstwo, w przeciwnym razie przepadnie wpłacona zaliczka.
9. W nagłych wypadkach losowych, np. choroba, o ewentualnym zwrocie zaliczki
zdecyduje Prezydium Zarządu Oddziału
Rejonowego w Bralinie.
10. Nie będą zwracane wpłaty na wyjazdy
jednodniowe z powodu, np. spóźnienia się
na autobus.
11. W wycieczkach nie mogą uczestniczyć
dzieci i młodzież.
12. Przy zapisie należy podać adres zamieszkania, numer pesel i numer telefonu do
kontaktu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki ze względu na małą liczbę
chętnych lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora.
14. Uczestnicy wycieczek - członkowie związku muszą mieć zapłacone składki członkowskie na bieżący rok.
15. Autokar może dojechać do miejscowości siedziby koła terenowego tylko w przypadku, gdy będzie tam grupa powyżej 10 osób.
16. Zobowiązuje się przewodniczących kół terenowych do zapoznania swoich członków
z niniejszym regulaminem.
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Sport

Drużyna z Bralina
na Akademii CUP 2015
11 stycznia 2015 br. w Ostrzeszowie
odbył się turniej pn. Akademia CUP 2015.
W turnieju wystąpiło 6 drużyn dzieci rocznika 2006 i młodszych takich klubów jak:
WKS „ŚLĄSK” Wrocław, „KKS” Kalisz,
„GÓRNIK” Konin oraz dwa silne zespoły
„AKADEMII PIŁKARSKIEJ” z Ostrzeszowa. W tym doborowym składzie znalazł
się nasz „maluczki” klub LKS „SOKÓŁ”
z Bralina. Celem tegoż turnieju była nie
tylko popularyzacja piłki nożnej i podnoszenie umiejętności gry w tej dyscyplinie,

Drużyna z Bralina wraz z trenerem

ale organizatorzy zapewnili również dzieciakom sporo innych atrakcji, np. spotkanie z psychologiem i dietetykiem. Psycholog wpajał dzieciakom tajniki treningu
mentalnego małego sportowca, jak ważna
w tej dyscyplinie jest umiejętność współdziałania w grupie, jak wzajemnie wspierać się i wspomagać. Pani dietetyk prowadząca zajęcia z grupkami małych piłkarzy
opowiadała i przybliżała aspekty zdrowego
odżywania się w życiu przez każdą osobę,
a w szczególności informowała o prawidłowym odżywianiu piłkarza, sportowca tuż
przed meczem, wysiłkiem. Co ważne w tych
spotkaniach
mogli
uczestniczyć i uczestniczyli również rodzice dzieciaków, którzy
oczywiście dojechali z
Bralina, aby dopingować swoich milusińskich.
     Po tych wszystkich
przeżyciach
pozaboiskowych nie sposób nie
wspomnieć o samym
turnieju
piłkarskim,
w którym tak naprawdę
nie chodziło o wyniki.

I wicemistrzyni Polski mieszka
w Bralinie!
10 stycznia 2015 roku na 78. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym
w Bytowie Maja Drelak zdobyła tytuł Przełajowego I Wicemistrza Polski na 2015 rok!

Wśród juniorek młodszych Maja jechała całą trasę jako druga, mając sporą
przewagę nad pozostałymi zawodniczkami
i z taką też pozycją minęła linię mety. To
pozwoliło jej na zdobycie tytułu
I Wicemistrza Polski. Tak po wyścigu zawodniczka relacjonowała
swój start: „Trasa była wymagająca kondycyjnie i z racji tego, że
błota było przynajmniej do kostek
– trudna technicznie. Atmosfera
była sympatyczna, a zwłaszcza
między zawodnikami, trenerem
i kierownikiem ekipy teamu Sokół
Bralin - Vidioni. Bardzo mi się
podobało, gdyż to jeden z pierwszych wyścigów w nowym klubie
i nowe bardzo dobre osiągnięcia”.
Srebrny medal Mai i tytuł I wicemistrzyni to wielka radość i chluba dla bralińskiego klubu.
Maja Drelak na trasie Mistrzostw Polski w Bytowie
mak
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To dopiero 7–8-letnie dzieciaczki, a w tym
wieku chodzi o wyrobienie pewnych nawyków, uczenie przez zabawę. Nasi chłopcy
w pierwszym meczu zrobili niespodziankę,
wygrywając z drużyną „II” gospodarzy 1-0,
ale należy podkreślić, że ani przez moment
nie było ono zagrożone. W kolejnych grach
było już trochę gorzej, ale ambicji nie można było odmówić nikomu, a emocji nie brakowało zwłaszcza w meczu z GÓRNIKIEM
Konin, gdzie ulegliśmy 3-4.
Należy podkreślić wysoki poziom organizacyjny imprezy, a dzieci i ich rodzice
(a ich nie brakowało) wyjechali z Ostrzeszowa zadowoleni, bowiem każdy uczestnik
turnieju miał zapewniony ciepły posiłek,
dzieci wróciły z medalami na szyi oraz okazałym pucharem.
Wyniki LKS-u:
LKS SOKÓŁ Bralin – AKADEMIA PIŁKARSKA II Ostrzeszów 1 – 0
LKS SOKÓŁ Bralin – WKS ŚLĄSK Wrocław 0 – 4
LKS SOKÓŁ Bralin – KKS Kalisz 1 – 4
LKS SOKÓŁ Bralin – GÓRNIK Konin 3 – 4
LKS SOKÓŁ Bralin - AKADEMIA PIŁKARSKA I Ostrzeszów 0 – 4
Zespół z Bralina wystąpił w składzie:
Oliwier Widański, Bartosz Krzak, Bartosz
Wawrzynkowski, Jakub Wawrzynkowski,
Kajetan Doktor, Michał Jański, Miłosz Koziński, Mateusz Liebner, Bartosz Koryciak
oraz Antoni Zmyślony.
Opiekunem drużyny na turnieju był
jeden z jej trenerów Jerzy Liebner. Zajęcia
z grupą prowadzone są od sierpnia 2014 r.
i realizuje je również trener Michał Górecki. Zespół występuje w lidze kaliskiego
OZPN, gdzie rywalizuje z Marcinkami Kępno i drużyną z Ostrzeszowa.
Jerzy Liebner
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90. urodziny w 2015 roku
W 2015 roku w gminie Bralin do grona jubilatów obchodzących 90. urodziny
dołączyło 9 osób. W styczniu wójt gminy
Roman Wojtysiak wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną Urbańską po raz pierwszy odwiedzili dwie panie,
które ukończyły 90 lat - panią Weronikę

Wiśniewską z Nowej Wsi Książęcej i panią
Zofię Kasprzak z Bralina. Również z życzeniami udali się do pani Agnieszki Tyc,
która obchodziła swoje 94. urodziny oraz
do pani Heleny Janelt, która ukończyła
91 lat. W lutym do grona jubilatów dołączył pan Marian Łuszczek z Bralina, który

w 2015 roku świętował dziewięćdziesiąte urodziny. Również w lutym swoje 101.
urodziny obchodziła pani Pelagia Żymełka
z Bralina.
Szanownym Jubilatkom życzymy zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Z życzeniami u pani Zofii Kasprzak

Podczas spotkania z panią Heleną Janelt

Pani Weronika Wiśniewska z rodziną

Pani Agnieszka Tyc świętowała 94. urodziny

Zabawa karnawałowa w bralińskim Koperniku

styczeń/luty nr 1 (43)

www.bralin.pl

Życie Gminy Bralin

