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W szkołach czas egzaminów
Każdy etap edukacyjny w polskiej
rzeczywistości szkolnej kończy się egzaminem, w różnych jego odmianach. Pod
koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej
w większości szkół uczniowie rozwiązują test trzecioklasisty. Na koniec klasy
szóstej każdy uczeń zmierzyć się musi
ze sprawdzianem szóstoklasisty. Także
gimnazjalista na koniec trzeciego etapu
edukacyjnego przystępuje do egzaminu.
Potem matura, egzamin zawodowy, szereg egzaminów na studiach wyższych,
egzamin licencjacki, magisterski. Ot, los
ucznia i studenta.
W kwietniu do swych egzaminów przystąpili uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz uczniowie klas trzecich
gimnazjum. Najpierw 1 kwietnia przeprowadzono sprawdzian tegorocznych
absolwentów szkół podstawowych. Od
tego roku szkolnego egzamin otrzymał
nową formułę, a mianowicie składał się z
dwóch części: pierwsza zawierała zadania
z języka polskiego i matematyki i trwała
dłużej niż dotychczas, bo 80 minut i druga
– zadania z języka obcego, na które przewidziano 45 minut. Obie części odbyły
się jednego dnia z 45-minutową przerwą.
Sprawdzian jest obowiązkowy i stanowi
konieczny warunek ukończenia szkoły
podstawowej, choć nie można go nie zdać.
Każdy uczeń na koniec roku szkolnego

razem ze świadectwem otrzyma zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. W gminie
Bralin do sprawdzianu przystąpiło łącznie
62 uczniów: 48 osób ze Szkoły Podstawowej w Bralinie i 14 osób w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej.
W miarę zaawansowania toku nauki
poprzeczka rośnie. Egzamin gimnazjalny
trwa trzy dni i w tym roku odbywał się
w dniach 21 – 23 kwietnia. W gminie Bralin przystąpiło do niego 59 uczniów. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
humanistycznej (zakres wiedzy z historii,
wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego), matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego. To także egzamin obowiązkowy, stanowiącym warunek ukończenia
szkoły, nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać,
toteż nie można go nie zdać. Pierwszego
dnia gimnazjaliści najpierw przystępują
do 60-minutowego testu z historii i wiedzy
o społeczeństwie, a po przerwie rozwiązują test z języka polskiego, na który mają 90
minut. Drugi dzień to sprawdzenie wiedzy
najpierw z zakresu przedmiotów przyrodniczych (test 60-minutowy), a po przerwie z zakresu matematyki i tu do rozwiązania test przeznaczony na 90 minut.
Ostatniego dnia gimnazjaliści zdają język
obcy. Wszyscy uczniowie mają obowiązek
napisania testu na poziomie podstawo-
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wym (60 minut), natomiast na poziomie
rozszerzonym (kolejne 60 minut) egzamin
z języka obcego jest obowiązkowy tylko dla
tych uczniów, którzy na egzaminie wybrali
język, którego uczyli się również w szkole
podstawowej. W bralińskim gimnazjum na
poziomie rozszerzonym egzamin ten pisało 44 uczniów. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjaliści
otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.
Marzena Kuropka
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Z prac Rady
Gminy Bralin
Działalność Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
Członkowie komisji podczas posiedzenia
w dniu 4 marca br. zajęli stanowisko w sprawie
zakłócania ciszy nocnej przez klientów lokalnego baru w Nowej Wsi Książęcej i przedstawili
propozycję rozwiązania tego problemu. Ponadto
komisja podjęła opinię w sprawie parkowania
pojazdów na ul. Wiosennej w Bralinie w czasie
trwających mszy świętych. Członkowie komisji
nie widzą potrzeby zmiany organizacji ruchu
w tym miejscu, gdyż zasady zatrzymywania
i postoju w obrębie skrzyżowania reguluje kodeks drogowy, a przypadki łamania przepisów
powinna egzekwować policja. Dyskutowano
ponadto nad nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w obrębie skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Spokojną oraz nad prawidłowością
załączania się sygnalizacji świetlnej na przejściu
dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Krótką.
Z prac Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu
Komisja w ostatnim czasie spotykała się
aż trzykrotnie. Podczas posiedzenia w dniu
18 marca rozmawiano na temat koncepcji budowy obiektu sportowego w Bralinie, a także
o rozliczeniu dotacji dla LKS „Sokół” Bralin
za ubiegły rok. W posiedzeniu uczestniczyli
również przedstawiciele urzędu gminy, LKS
„Sokół” Bralin, radni spoza komisji, mieszkaniec gminy i przedstawiciel mediów. Z kolei

Z życia urzędu
w dniach 10 i 15 kwietnia br. tematem wiodącym była dyskusja nad arkuszem organizacji
pracy Szkoły Podstawowej w Bralinie i Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej w kontekście
naboru do klas pierwszych w roku szkolnym
2015/16. Po zapoznaniu się z problemami
lokalowymi w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów klas pierwszych
w Bralinie, wyjaśnieniami dyrektora placówki
oraz zdaniem przedstawicieli rodziców komisja wydała opinię, iż skłania się do wprowadzenia w Bralinie dwuzmianowego systemu
nauczania w klasach I-III. Ponadto podczas
ostatniego posiedzenia komisja podjęła opinię
w sprawie działań dotyczących usytuowania
mającej powstać w Bralinie sali sportowej.
Komisja wniosła o sporządzenie ekspertyzy
dotyczącej technicznych możliwości i kosztów związanych z przesunięciem boiska wielofunkcyjnego, co pozwoliłoby na stworzenie
odpowiedniego miejsca na powstanie nowej
sali sportowej w pobliżu gimnazjum.
Z prac Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
Komisja zebrała się w dniu 23 marca br.
Podczas posiedzenia zapoznano się z koncepcją budowy hali sportowej, omówiono projekty
uchwał na VII sesję, dyskutowano o wyodrębnieniu w budżecie funduszu sołeckiego, omawiano stawki opłat za wodę i kanalizację.
Co słychać w Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska?
Członkowie tej komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. W komisji
uczestniczyli również sołtysi, przedstawiciele

urzędu gminy, ODR, WIR i PSP Kępno. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej omówił temat zabezpieczenia przeciwpożarowego w okresie wiosennym i w czasie
żniw.   Wśród tematów podejmowanych znalazło się omówienie kwestii organizacyjnych
dotyczących dożynek gminnych, które w tym
roku odbędą się w Goli. Rozmawiano również
na temat przezimowania upraw rolnych oraz
podstawowych zmian i informacji dotyczących
możliwości korzystania z funduszy unijnych
przez rolników.  
Z prac Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali
się dwukrotnie w ostatnim czasie. 5 marca
2015 roku skontrolowali dokumentację przetargową dotyczącą remontów i wyposażenia
domów ludowych na terenie gminy Bralin.
Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za
2014 rok oraz dokonano kontroli działu 600
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, wydatki w zakresie zakupu materiałów, remontów
dróg oraz zakupu usług pozostałych. Ponadto
członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu
organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową na temat absolutorium dla zarządu
jst wójta, burmistrza, prezydenta.
Działalność komisji doraźnej
Komisja doraźna do opracowania projektu
Statutu Gminy Bralin i statutów sołectw spotkała się dwukrotnie: 4 i 25 marca br. Komisja w pierwszej kolejności zajęła się Statutem
Gminy Bralin i pracuje nad jego uaktualnieniem.
Marzena Kuropka

Rada nie wydzieliła funduszu sołeckiego

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 25
marca 2015 roku, szeroko i burzliwie dyskutowano nad wyodrębnieniem w przyszłorocznym budżecie gminy funduszu sołeckiego.
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim
rada gminy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy rozstrzyga w formie
uchwały o wyrażeniu lub niewyrażaniu zgody
na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. Taka też uchwała
pojawiła się w porządku obrad VII sesji Rady
Gminy Bralin. Zanim jednak została poddana
pod głosowanie przewodnicząca rady Kazimiera Kupczak zapytała sołtysów o opinię na
ten temat.
Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Wrzalska, która wyraziła się   w imieniu
sołtysów, iż lepiej nie rozdzielać środków na
poszczególne sołectwa, bo nie są to wielkie
kwoty, a łączyć środki jak do tej pory i po
kolei wykonywać niezbędne zadania w poszczególnych miejscowościach, tak jak miało
to miejsce dotychczas. Zdaniem sołtys Wrzalskiej w budżecie Gminy Bralin są środki przeznaczone na sołectwa i są one przekazywane.
Zofia Węgrzynowicz, sołtys Taboru Wielkiego
zwróciła uwagę na stronę „papierkową” funduszu sołeckiego, która spoczywać będzie te-
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raz na sołectwie: pisanie wniosku, jego rozliczanie, mówiła o braku znajomości przepisów
czy księgowania. Sołtys Weronikopola Gabriela Kitzol mówiła o trudnościach z angażowaniem się mieszkańców w działalność na
rzecz swoich wiosek, co wynika z braku czasu, zajęciem pracą zawodową. Stanisław Niechciał powiedział, że jeżeli sołtysi uznają, że
jest potrzeba tworzenia funduszu sołeckiego,
to oni sami zwrócą się do radnych o wydzielenie środków z budżetu gminy. Powiedział, że
zdaniem sołtysów obecne zasady obowiązujące w naszej gminie są uproszczoną, łatwiejszą
formą funduszu sołeckiego.
Zgoła odmienne zdanie na temat funduszu sołeckiego miała część radnych. Paweł
Narękiewicz mówił, że sołtysi do tej pory
nie mieli szansy skorzystać z funduszu,
przekonywał, że nie ma czego się bać, pytał
sołtysów, czy naprawdę nie chcą spróbować.
Głos zabrał radny Grzegorz Lemanik, który
powiedział, że fundusz sołecki to de facto
fundusz obywatelski. Zapytał sołtysów, czy
są w stanie autorytatywnie stwierdzić, że nie
znajdzie się grupa 15 osób w wiosce, która
będzie chciała uczestniczyć w realizacji funduszu. Także radny Marek Markiewicz przekonywał sołtysów do przyjęcia nowej inicja-
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tywy, dzięki której sołectwa będą miały swoje
pieniądze.
Głos zabrał wójt Roman Wojtysiak, podkreślając, że zawsze sołtysi wyrażali swoją
opinię na temat wydzielenia funduszu sołeckiego, a rada słuchała woli sołtysów. Dodał, że
w gminie funkcjonuje quasi fundusz sołecki,
kiedy we wrześniu każdego roku rady sołeckie
składają wnioski do przyszłorocznego budżetu
np. na remonty dróg, zakup zabawek na place
zabaw, remonty czy wyposażenie domów ludowych. Po zrobieniu analizy można zobaczyć,
że są to zawsze większe kwoty niż te przeznaczone na fundusz sołecki. Wójt podsumował,
że rozdrabnianie pieniędzy na siłę, kiedy sołtysi tego nie chcą, nie jest dobre. Radna Zofia
Garczarek poprosiła radnych, by uszanowali
decyzję sołtysów i podjęli właściwą decyzję. Ta
wypowiedź zakończyła ożywioną, nabierającą
na sile dyskusję. Ostatecznie uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki została przyjęta siedmioma głosami za przy trzech głosach przeciwko i pięciu
wstrzymujących się, co oznacza, że w budżecie
Gminy Bralin w 2016 roku nie zostaną wyodrębnione środki na fundusz sołecki.
mak
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“Gorący temat” klas pierwszych

W kontekście trwającej dyskusji nad
organizacją pracy Szkoły Podstawowej
w Bralinie w związku z naborem do klas
pierwszych w roku szkolnym 2015/2016
o opinię i omówienie sytuacji zapytaliśmy wójta gminy Romana Wojtysiaka
jako przedstawiciela organu prowadzącego jednostki oświatowe w gminie.
Roman Wojtysiak, wójt gminy Bralin:
Perturbacje związane z organizacją roku
szkolnego 2015/16 są spowodowane kolejną zmianą w przepisach dotyczących systemu oświaty. 4 czerwca 2014 roku weszła
w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja obejmuje między innymi wprowadzenie instytucji asystenta nauczyciela,
zmiany w zakresie wcześniejszego przyjęcia
dziecka do szkoły, zmiany w zakresie odroczenia obowiązku szkolnego i zmiany w zakresie tzw. edukacji domowej. Zgodnie
z art. 61 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły
podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów. Limit
ten wprowadzany jest stopniowo, w tym
roku obowiązuje w klasach pierwszych, od
września 2015 roku będzie obowiązywał
w pierwszych i drugich, a od września 2016
roku w klasach I-III. Przepis ograniczający
liczebność klas na poziomie edukacji wczesnoszkolnej został wprowadzony na mocy
tzw. ustawy sześciolatkowej, by złagodzić
proces obniżenia wieku szkolnego oraz zapewnić dzieciom pierwszych klas warunki
podobne do tych panujących w przedszkolach. Po raz kolejny zostaliśmy zaskoczeni
zmianą przepisów w systemie oświaty, bo
już nie tylko dzieci sześcioletnie muszą iść
do szkoły, ale również liczba uczniów w klasach nie może przekraczać 25. To powoduje
konkretne perturbacje lokalowe. Dochodzi
do sytuacji, w której zgodnie z przepisami
od 1 września ilość dzieci zgłoszonych do
szkoły jest bliska 80 lub przekracza tę liczbę
ze względu na fakt, że ostateczna liczba będzie znana tak naprawdę pod koniec sierpnia. Stąd też problem ilości klas I, II i III.
Wszystko wskazuje na to, że gdyby literalnie
zastosować przepisy znowelizowanej ustawy
od 1 września byłyby 4 pierwsze, 4 drugie
i 2 trzecie klasy, co daje liczbę 10 oddziałów podczas gdy do tej pory, przed wejściem
w życie nowelizacji i wysłaniem sześciolatków do szkół w szkole podstawowej funkcjonowało przeciętnie 12-13 oddziałów.
W związku z informacją, która została mi
udzielona przez dyrektora szkoły, poprosiłem
komisję oświaty o wyrażenie na piśmie opinii
dotyczącej tej trudnej sytuacji z organizacją
roku szkolnego. Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu, która zebrała się 10 kwietnia br., została przeze mnie poinformowana
o tych wszystkich uwarunkowaniach, przed-
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stawiłem również możliwe rozwiązania,
aby uniknąć dwuzmianowości. 15 kwietnia
komisja wydała opinię, że powinien być organizowany system dwuzmianowy, z czym
trudno mi się pogodzić. Dlatego podjąłem
działania w celu skonsultowania tej sytuacji
ze wszystkimi rodzicami dzieci rozpoczynających od 1 września naukę w Szkole Podstawowej w Bralinie. 20 kwietnia br. odbyło
się spotkanie z przedstawicielami rodziców,
na którym przedstawiłem sytuację związaną
z obowiązującymi przepisami i jednocześnie
zapowiedziałem spotkanie ze wszystkimi
rodzicami w dniu 22 kwietnia. Na tym spotkaniu rodzice wyrazili zgodę na zwiększenie
ilości dzieci w oddziałach o 2-3 osoby, czyli
byłyby to 3 klasy i na tę chwilę nie planujemy
dwuzmianowości w szkole podstawowej, staramy się tego uniknąć. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że ostatecznie będzie to wiadomo
bezpośrednio przed 1 września ze względu na
fakt, że mogą zgłosić się jeszcze do klas pierwszych dzieci, które nie są zameldowane, a zamieszkują na terenie gminy Bralin. Stąd też
sytuacja stresowa, ale myślę, że w porozumieniu z rodzicami i dyrekcją szkoły znajdziemy
rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Niestety, nie mamy odpowiedniej liczby sal na aż
tak dużą liczbę pierwszych, drugich i trzecich

klas. Oczywiście, jeżeli będą to klasy większe
niż 25 uczniów, będzie to determinowało obowiązek zatrudnienia asystentów do tych klas.
Taki również jest zapis w nowych przepisach.
Redakcja: A jak wygląda sytuacja
w Nowej Wsi Książęcej?
Roman Wojtysiak: Na tę chwilę wszystko wskazuje, że będą tam dwie pierwsze klasy. W Nowej Wsi Książęcej nie ma kłopotów
lokalowych, pani dyrektor poinformowała,
że można wygospodarować dodatkową salę.
W Szkole Podstawowej w Bralinie takiej
możliwości, bez ewentualnej likwidacji klasy nr 15, która jest obecnie przeznaczona na
salę gimnastyczna dla klas I-III, nie jest
możliwa. Dlatego chcemy zrobić wszystko,
by nie trzeba było likwidować tej sali. Przy
likwidacji tej klasy i braku odpowiedniej
bazy sportowej moglibyśmy spotkać się z zarzutem, że szkoła nie realizuje podstawy
programowej. Tu powraca problem szybkiej
decyzji dotyczącej niebudowania hali pełnowymiarowej, ale skupieniu się na wykorzystaniu tylko i wyłącznie terenu, który jest
do dyspozycji gminy na tę chwilę i wybudowania trochę mniejszej sali sportowej spełniającej wszystkie wymogi, ale nie będącej
pełnometrażową halą sportową.
mak

Mamy dofinansowanie na drogi
Gmina Bralin otrzyma kolejne dofinansowanie na budowę dróg gminnych.
2 kwietnia br. wójt Roman Wojtysiak podpisał z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego umowę przyznającą Gminie
Bralin dotację celową na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach:
Czermin, Weronikopole i Bralin. Wartość
pomocy finansowej wyniesie 125 tys. złotych. W chwili obecnej trwają prace komisji
przetargowej mające na celu przeprowadzenie postępowania wyłaniającego wykonawcę budowy pierwszej z tych dróg - długości 0,43 km w Czerminie. Przewiduje się,
że prace w Czerminie zakończą się latem
tego roku. Dla pozostałych dróg przygotowywana jest już dokumentacja geodezyjna
i projektowa. Zgodnie z umową dofinansowania, całość robót zrealizowana będzie do
10 listopada 2015 roku.
Również w kwietniu br. podpisano
umowę w sprawie udzielenia Gminie Bralin pomocy finansowej w wysokości 44 tys.
złotych z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania i remonty
cząstkowe nawierzchni byłej drogi krajowej
nr 8. Przypomnijmy, że z chwilą oddania
do użytkowania drogi ekspresowej nr 8
krajowa „ósemka” stała się drogą gminną.
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Kilkunastokilometrowy odcinek byłej drogi krajowej nr 8 z uwagi na swój przebieg
przynależny został aż do trzech zarządców
(gmina Bralin, Perzów, Kępno), co szczególnie uwidoczniło się w okresie zimowym.
Niestety, tak jak się spodziewano, wymagania użytkowników w zakresie zimowego
jej utrzymania były znacznie wyższe niż
wymagania do pozostałych dróg gminnych.
Ponadto pozbawiona swojej kategorii droga
krajowa nr 8, spełniająca rolę drogi alternatywnej do ciągu drogi ekspresowej S8
nadal obciążona jest znacznym natężeniem
ruchu niewspółmiernie większym niż sieć
pozostałych dróg gminnych.
Mając powyższe na uwadze, braliński samorząd wystąpił w lutym br. z wnioskiem do
Marszałka Województwa Wielkopolskiego o
przyznanie pomocy finansowej na utrzymanie byłej krajówki. Starania samorządowców zostały docenione w Poznaniu i jako
jedyna gmina w powiecie i jedna z pięciu
w województwie Gmina Bralin otrzymała
dofinansowanie na utrzymanie „ósemki”.
Pozyskane środki przyczynią się do polepszenia bezpieczeństwa użytkowników  drogi
w sezonie zimowym oraz pozwolą nowemu
zarządcy drogi dokonać remontów cząstkowych zniszczonej nawierzchni jezdni.
Karolina Drop
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Czy naprawdę tego potrzebujemy?
dzieci listy piszą …
Po raz kolejny nasza gmina przystąpiła
do programu zainicjowanego przez Fundację Ekologiczną ARKA. Dzięki zaangażowaniu i współpracy urzędu gminy z trzema
placówkami oświatowymi (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie,
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie oraz Zespół Szkół im. Księdza Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej) napisanych zostanie ponad
300 listów. Tegoroczna tematyka dotyczy
problemów ekokonsumpcji i gospodarki
odpadami, czyli praktycznie każdego z nas.
Robiąc codzienne zakupy dokonujemy,
zazwyczaj nieświadomie, wyborów, które mają wpływ na środowisko. Preferując
dany rodzaj opakowania produktu (np.
papier czy folia) czy torby do przeniesienia
towaru (np. jednorazowa reklamówka lub
płócienna torba), wytwarzamy szereg odpadów, które bez odpowiedniej segregacji,
powodują niekorzystne oddziaływanie na
stan powietrza, wód i gleby.
konsumpcja i co dalej?
Ludzie pracujący w marketingu prześcigają się w bombardowaniu nas
nowymi ofertami i reklamami rzeczy,
które rzekomo są nam niezbędne do
egzystencji. Niejednokrotnie kupujemy
przedmioty czy ubrania, bez których nasze
życie nie byłoby wcale uboższe czy gorsze,
a dzięki nim świat wcale nie jest lepszy
i łatwiejszy. Oczywiście nie będziemy się
uwsteczniać ani rezygnować z udogodnień
dzisiejszego świata. Pamiętajmy jednak, że
każdy człowiek z osobna wytwarza odpady i w ten sposób odpowiada za dalszy ich
los. Nie powinien zatem dziwić nas fakt
konieczności segregowania odpadów na poszczególne frakcje, magazynowania ich na
terenie posesji, a następnie przekazywania
odpowiednim podmiotom do dalszego zagospodarowania. Nierozłącznym i niezbędnym
elementem całego tego procesu jest kwestia
finansowa. To są nasze „śmieci”, dlatego
wszyscy musimy płacić za ich odbiór, transport, odzysk, recykling, czy inne unieszkodliwienie. Z uwagi na coraz większą ilość
odpadów o skomplikowanej i różnorodnej
strukturze, potrzebujemy coraz więcej nowoczesnych, wymagających i drogich w eksploatacji instalacji do ich przerobu.
Może jednak warto wybrać papierową torbę, zamiast kolejnej jednorazowej
„foliówki”? A czy koniecznie muszę kupić
na wiosnę nowe buty, może te stare nie są
jeszcze tak bardzo zniszczone? A to krzesło
w pokoju może jeszcze posłuży mi kilka lat,
pomimo że w salonie meblowym były na
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wystawie nowoczesne, odlotowe krzesełka
i to jeszcze w promocji? Jeśli już zdecyduję
się na zakup nowej marynarki, pantofli czy
wersalki, to poszukam rodziny, ośrodka,
fundacji, czy innej placówki, której przekażę swój odpad i dzięki temu stanie się
on znowu produktem, służącym komuś
jeszcze przez długi okres czasu.
to nie moja sprawa
Cały szum wokół szeroko pojętej gospodarki odpadami i wysokich kosztów zagospodarowania odpadów to kolejne wyzwanie
dzisiejszego świata, z którym wszyscy musimy się zmierzyć. Niezbędne jest zrozumienie
pojawiających się zmian, potrzeb i wymagań stawianych zarówno urzędnikom, jak
i mieszkańcom. Konieczna jest wzajemna
współpraca, pozwalająca rozwiązywać kolejne rozmaite, może nie problemy, ale sprawy
„odpadowe” dotyczące każdego z nas. Przecież to ja kupiłam w sklepie chleb i włożyłam
go do foliowego woreczka. To ja przyniosłam
woreczek do domu i to ja muszę coś z nim
zrobić, aby nie szkodzić ludziom i środowisku. Czy na pewno to nie mój problem?
w kółko to samo…
Wróćmy jednak do postawionego zapytania: po co nam te wszystkie akcje ekologiczne? Ile jeszcze można mówić o tych śmieciach, segregacji, czy oszczędzaniu energii?
Przecież mnie to nie dotyczy. Niech sobie
rozwiązują te problemy parlamentarzyści,
to ich sprawa. Ja chcę tylko spokojnie i wygodnie żyć. Chyba wielu z nas zadawało

sobie niejednokrotnie podobne pytania. Ale
czy na pewno to nie są kwestie dotyczące
bezpośrednio każdego człowieka żyjącego na
globie ziemskim? Może cykliczne zwracanie
uwagi na zagadnienia związane z ogólnie
pojętą ochroną środowiska czy przypominanie o naszych codziennych, dobrowolnych poczynaniach (np. wyłącz ten telewizor, zgaś światła w kuchni, wrzuć do żółtego
worka plastikową butelkę po wodzie), które
mają wpływ chociażby na bezcenne zdrowie
naszych dzieci i rodziców, sprawi, że z własnej woli, z pełną świadomością i odpowiedzialnie zadecydujemy o losie naszym i naszych bliskich.
Bądźmy zatem świadomymi konsumentami, którzy dokonają przemyślanego i nieprzypadkowego wyboru towarów
oraz usług oddziałujących w jak najmniejszym stopniu na środowisko.
Czemu w pisaniu listów tkwi taka siła?
Oto fragment wypowiedzi pomysłodawcy Listów Dla Ziemi – Wojciecha Owczarza:
„Oczywiście, może być tak, że część dzieci
napisze list wyłącznie z obowiązku, część
nie pochwali się nim w domu, bo nie będzie
czuło potrzeby. Może być i tak, że niektórzy
rodzice nawet nie rzucą okiem na to, co ich
dziecko napisało na zajęciach. Ale mam nadzieję, że większość dorosłych powie jednak:
„ale fajne rzeczy robicie w szkole”, „napisałeś naprawdę piękny list”. Mam też nadzieję, że dzieci będą pytać. A dobrze wiemy, że
niewygodne pytania naszych pociech nie
mogą pozostać bez odpowiedzi.”
Małgorzata Krzak

Wójt Gminy Bralin i Przewodnicząca Rady Gminy
zapraszają wszystkich mieszkańców
i gości na obchody

Święta Narodowego Trzeciego Maja

Program:
11.00 – msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy
w Nowej Wsi Książęcej
12.00 – złożenie kwiatów przy obelisku Jana Nowaka, bohaterskiego obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari
12.15 – program słowno-muzyczny przygotowany przez społeczność Zespołu Szkół w Nowej Wsi   Książęcej (sala gimnastyczna przy szkole)
Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców o aktywny
udział w obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz o wywieszenie flag państwowych w dniach 2 i 3 maja 2015 r.
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Dzień Kobiet w Chojęcinie
7 marca 2015 roku, w przeddzień Dnia
Kobiet w Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach odbyło się spotkanie dla pań

Sympatyczne spotkanie trzech pokoleń pań

z racji ich święta. Takiego spotkania jeszcze
nie było – wspominały uczestniczki. Mieszkanki Chojęcina, Działoszy i Chojęcina-Parceli, trzy pokolenia kobiet, 68 pań usiadło do
wspólnego stołu i miło
spędziło czas. Pomysłodawcami i organizatorami wspólnej imprezy
była grupa mieszkańców w składzie: Krystyna Kosik, Aldona Głąb,
Agnieszka
Martynów,
Małgorzata
Wrzalska,
Rafał Dirbach, Michał
Woźniak, Sławomir Chudy, Janusz Nowak i Jerzy

Nasze panie sołtys
na sejmiku – babskim
12 marca br. grupa naszych pań sołtys przyjęła zaproszenie
poseł Bożeny Henczycy i wzięła udział w I Babskim Sejmiku Południowej Wielkopolski, jaki odbył się w Siemianicach.

Wiśny. Bogato i smacznie zastawiony stół
oraz kwiaty dla wszystkich pań były możliwe dzięki symbolicznej opłacie uczestniczek
oraz wsparciu darczyńców, a byli to: Rafał
Dirbach, Krzysztof Sikora, Michał Woźniak,
Jerzy Wiśny, Małgorzata Wrzalska, Iwona
Skiba, Waldemar Dirbach, Ireneusz Grzegorek, Roman Moś, Jan Fras, Mikołaj Jeziorny,
Anna Abram, Jarosław Adamski, Roman Hojeński, Mariusz Głąb, Krzysztof Głąb, Roman
Kozica, Zdzisław Solecki, Remigiusz Gawlik,
Marek Kosik, Elżbieta Przebierała, Karolina
Świtoń, Grzegorz Hadaś, Maciej Standziak,
Marek Tyc.
Czy wspólny Dzień Kobiet stanie się tradycją tych miejscowości? Czas pokaże.
mak

Spotkanie sołtysów
z Prezydentem RP
w Koninie
11 marca w Polsce obchodzone jest święto sołtysa. Właśnie
w tym dniu grupa sołtysów z gminy Bralin na czele z prezesem
gminnego koła sołtysów, sołtysem Chojęcina Małgorzatą Wrzalską
udała się do Konina na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim.

Pamiątkowe zdjęcie z posłanką Joanną Muchą

W spotkaniu wzięło udział ponad trzysta kobiet z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego. Podczas sejmiku odbyła się debata pt. „Babskie rządy”, do której zaproszone zostały:
poseł Joanna Mucha, poseł Bożena Henczyca, członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, burmistrz
Śmigla Małgorzata Adamczak, aktorka Barbara Bursztynowicz
odtwórczyni roli Elżbiety w serialu „Klan”, Danuta Froń pełniąca
funkcję wójta gminy Perzów, psycholog społeczny Anna Oleś-Borucka, Maria Wróbel prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego „Stacja Bukownica”, Mirosława Rabiega – przedstawicielka lokalnego biznesu.
Podczas sejmiku wizażystka odkrywała w wybranych kobietach prawdziwe piękno, zapraszając je do metamorfoz. Kobiety poznawały arkana makijażu, stylizacji, fryzjer zajął się ich włosami,
a na koniec dobrano dla nich stroje. Panie przeszły tzw. metamorfozę zyskując aplauz widowni. Wśród uczestniczących w sesji była
również nasza sołtys Goli Justyna Kabot.
Wszystkie panie wróciły zadowolone i zrelaksowane, o czym doniosły naszej redakcji, a my przekazujemy to naszym czytelnikom.
mak
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Sołtysi z prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneuszem Niewiarowskim

Spotkanie prowadził prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów senator Ireneusz Niewiarowski. Spotkanie miało charakter  
zamknięty i wzięło w nim udział około 1000 sołtysów – delegatów
z całej Polski. Bronisław Komorowski nazwał sołtysów lokalnymi
liderami, którzy przewodzą swojej małej społeczności w sprawach
dla niej ważnych. Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w skrócie opowiedzieli o roli sołtysa i wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Prezydent podziękował sołtysom za aktywność,
budowanie wspólnoty i zapewnił o dalszej współpracy. Bronisław
Komorowski pozdrowił wszystkie sołtyski w Polsce od swojej żony
Anny Komorowskiej.
Prezes gminnego koła sołtysów Małgorzata Wrzalska dziękuje
panu wójtowi Romanowi Wojtysiakowi za zorganizowanie przejazdu do Konina.
oprac. na podst. A. Wawrzyniak
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Parafia pw. św. Anny w Bralinie

niem człowieka z Bogiem po to, aby człowiek
mógł współbraciom przebaczać, jednać się
z nimi dla budowania Królestwa Bożego już
tu. Eucharystia jest mostem łączącym nas
Wsłuchujemy się w słowa Bożego Syna, po- z tym, co niewidzialne dla oczu. Dzięki Niej
chylamy się nad Tajemnicą, która dzieje się mamy wznosić się na wyżyny człowieczeńpod postaciami chleba i wina. Bóg niezmien- stwa, jedni drugich brzemiona nosić. Jezus
nie od wieków składa się w ofierze bezkrwa- Chrystus, dając nam ten sakrament, pragnie
wej dla mnie i za mnie. Za   każdym razem, być z nami. Ale czy ja chcę być z Nim?
gdy stajemy wobec Tajemnicy Miłości Boga do
Dziś jest CZAS EUCHARYSTII, czas
człowieka,  stawiajmy sobie pytanie: jak jesz- prawdziwych świadków Jezusa, którzy
cze bardziej dziś zbliżyć się do Boga, aby kar- się Go nie zaprą, nie sprzedadzą. W czasie
miąc się Nim stawać się jak On? Eucharystia II wojny światowej w obozie chłopiec stanął
jest pokarmem na życie wieczne „ile razy ten przed wyborem: zaprzeć się Chrystusa za
Chleb spożywamy i pijemy z tego Kielicha”, kromkę chleba? Wybrał Jezusa. Każdego
stajemy wobec Życia i mamy je w sobie, ale nie dnia jest dla mnie czas wyboru, ale czy dam
tylko dla siebie. Dlatego każdy, kto przyjmuje szansę Jezusowi? Czy mam tyle odwagi, aby
Jezusa – Życie,   ma   bronić   życia   w   sobie   w świecie w którym żyję powiedzieć idę na
i w innych. Eucharystia jest afirmacją życia, Eucharystię, idę na MSZĘ ŚWIĘTĄ?
bo Bóg jest Życiem. Eucharystia jest spotkaks. Roman Krzyżaniak

Czas Eucharystii…
Jeżeli chcemy mówić o Eucharystii, musimy wrócić do Wieczernika, gdzie w Wielki
Czwartek Jezus gromadzi uczniów na spożywaniu Paschy. Są z Nim wszyscy uczniowie, uczestniczą w wyjątkowym Misterium,
aby gdy zabraknie Mistrza być tymi, którzy
będą sprawować Misterium Życia. Kolejne
dni: Piątek i Sobota zapewne zasiały w ich
sercach zwątpienie, ale nadszedł poranek
Zmartwychwstania, jeszcze bardziej zadziwiający zatrwożonych uczniów. W tym
zadziwieniu musieli trwać do Pięćdziesiątnicy, dojrzewając do zrozumienia tego, co
musiało się stać, wypełnić.
Dziś gromadzimy się na Eucharystii
sprawowanej w kościołach na całym świecie.

Serdeczne spotkania
W odwiedzinach i z życzeniami urodzinowymi u najstarszych
mieszkańców gminy Bralin w marcu wójt Roman Wojtysiak oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Urbańska byli u pani
Gertrudy Kania z Chojęcina-Szumu, która 16 marca skończyła 94
lata oraz u pana Józefa Zielińskiego z Chojęcina-Parceli, który świętował 95. urodziny. W kwietniu 93. urodziny obchodził pan Antoni
Dembny z Bralina, 92 lata skończył pan Edmund Wiktor z Działoszy oraz pani Waleria Krzywania z Mnichowic, która świętowała 95.
rocznicę urodzin. Pogodnych dni, zdrowia, codzienności wolnej od
zmartwień i dolegliwości życzy Redakcja „Życia Gminy Bralin”.
Pan Antoni Dembny obchodził 93. urodziny

U pani Walerii Krzywania
U pana Edmunda Wiktora

Z życzeniami u pana Józefa Zielińskiego
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Z odwiedzinami u pani Gertrudy Kani
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Z życia placówek oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w bralińskim Koperniku
Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny przypada 21
marca i każdemu kojarzy się z promieniami
słońca, budzącą się do życia zielenią oraz
kwitnącymi kwiatami. Pani Wiosna dotarła do naszej szkoły już w piątek, 20 marca
2015 r. W tym dniu uczniowie oraz nauczyciele na cześć wiosny ubrani byli w wiosenny
zielony kolor. Tym akcentem, pełni nadziei
przywitaliśmy wiosnę. W szczególny sposób
pierwszy Dzień Wiosny uczciły pierwszaki
wraz ze swoimi wychowawcami. Najmłodsi uczniowie hucznie pożegnali Panią Zimę
i przywitali Panią Wiosnę. W wiosennym
przemarszu ulicami Bralina, trzymając w rę-

Wesoły program o paniach i dla pań

kach transparent przygotowany przez klasę
Ia, trąbki, grzechotki oraz wiosenne kwiatki
maszerowali do przedszkola, by tam wspólnie
oznajmić koniec panowania zimy. Marzanna,
symbolizująca odchodzącą porę roku, przygotowana przez klasę Ic została zapakowana
do worka i mocna zawiązana tak, aby już tej
wiosny do nas nie powróciła. Mamy nadzieję,
że hucznie pożegnana zima, nie powróci do
nas tak szybko.
Joanna Wieloch
Dzień Kobiet
9 marca br. w naszej szkole odbył się apel
dedykowany kobietom. W ten sposób uczciliśmy Międzynarodowy
Dzień Kobiet, święto
obchodzone uroczyście,
zawsze w szczególny
choć różny sposób. Na
początku głos zabrali
dyrektor szkoły Adam
Pruban, wójt gminy
Bralin Roman Wojtysiak oraz przewodnicząca Rady Rodziców
Alicja Wróbel. Wystąpienia były pełne pięknych życzeń, a na plan
pierwszy wybijało się
przekonanie, że Dzień

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Co u nas ciekawego?
Praktyka ponad wszystko...
Na zajęciach koła informatycznego
14 i 16 kwietnia 2015 r. odbyła się nauka
składania komputera od podstaw, począwszy od płyty głównej aż do dysku twardego. Zadania podjęło się 8 uczniów. Były to
jedne z ciekawszych zajęć, które pozwoliły
nam poznać komputer od jego wnętrza.
Musieliśmy prawidłowo połączyć wszystkie
elementy, doprowadzić zasilanie elektryczne, podłączyć odpowiednie taśmy transmisyjne. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak
złożyć samemu komputer, a teorię połączyliśmy z praktyką. Było super, a zajęcia bardzo nam się podobały.
Kajetan Cichy
„Moje podróże” - Litwa
19 marca br. w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym odbyło się kolejne
spotkanie w cyklu „Moje podróże”. Gościem
młodzieży był Tomasz Bożerocki, Litwin
z polskimi korzeniami, student historii na
Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniowie
z zainteresowaniem słuchali wykładu pana
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Tomasza, który w niezwykle ciekawy sposób przedstawił nam historię swojego kraju. Pokazywanym fotografiom towarzyszył
bogaty i pełen pasji opis słowny zawierający
dziesiątki istotnych dla danego rejonu informacji oraz masę ciekawostek. Była to dla
nas wspaniała lekcja, wzbogacona prywatnymi spostrzeżeniami naszego gościa.
Zuzanna Dziergwa
Sukces Mateusza Szymczaka
w konkursie językowym
24 marca br. Mateusz Szymczak oraz
Michał Liebner uczestniczyli w IX edycji
Gminnego Konkursu Językowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Test konkursowy składał się z dwóch
części, pisemnej sprawdzającej znajomość
struktur leksykalno-gramatycznych, czytania ze zrozumieniem, podstawowej wiedzy
o krajach anglojęzycznych oraz redagowania krótkiej wiadomości pisemnej e-mail.
Do drugiego etapu przystąpili uczniowie,
którzy uzyskali powyżej 70% z części pi-
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Kobiet w życiu każdej pani, niezależnie od
wieku, powinien trwać zawsze. Nie zabrakło
wspaniałych kwiatów, nieodłącznego w tym
dniu atrybutu. Za pamięć, miłe słowa oraz
niezwykłe kwiaty w imieniu wszystkich
pań podziękowała wicedyrektor Krystyna Żary. Grupa uczniów z klas IV –VI pod
kierunkiem Katarzyny Biziak oraz Jolanty
Cudniewicz wraz z zespołem wokalnym,
przygotowanym przez Iwonę Maciejewską,
zaprezentowała wesoły program słowno–
muzyczny. Widzowie przenieśli się w przeszłość, by zobaczyć, jak Adam stawia na
piedestale Ewę i ogłasza 8 marca świętem
kobiet. Ujrzeli też współczesną wizję mężczyzny, który czyni wszystko, by przypodobać się płci pięknej. Atrakcją programu
był występ „kobiet”, w role których wcielili
się odważni chłopcy, czym zyskali ogólny
aplauz. Słowa przeplatały się z wokalnymi popisami uczniów, w tym dniu również
na kobiecą nutę. Całości dopełniła piękna
wiosenna dekoracja, przygotowana przez
Elżbietę Leśniarek. Licznie zgromadzeni
widzowie: zaproszeni goście, emerytowani
i czynni pracownicy naszej szkoły i małe
kobietki – uczennice, nagrodzili występujących gromkimi brawami. Miłym akcentem
było wręczenie wszystkim paniom życzeń
i kwiatów przygotowanych przez Samorząd
Uczniowski. Wszystkie panie miały też okazję do wspólnego świętowania na spotkaniu
po szkolnej uroczystości.
Jolanta Cudniewicz

semnej. Wśród uczniów zakwalifikowanych
do drugiego etapu znaleźli się uczniowie naszego gimnazjum. W części ustnej młodzież
musiała wykazać się znajomością i umiejętnością wykorzystania wiedzy gramatyczno-leksykalnej w typowych sytuacjach życia
codziennego. Wśród laureatów znalazł się
Mateusz Szymczak, zdobywając III miejsce
w IX Gminnym Konkursie Języka Angielskiego.
Dorota Maciejewska
Dobra zabawa i pomysłowe
przebrania
Pierwszy dzień wiosny świętowaliśmy
z opóźnieniem, 23 marca. Miało być barwnie i zabawnie, w związku z tym każda
z klas przygotowała transparent z wiosennym hasłem, kukłę marzanny, a uczniowie i nauczyciele przebrali się w kolorowe
stroje. Po lekcjach obejrzeliśmy wspaniały
pokaz taneczny przygotowany przez uczennice z klasy 2b, a następnie przemaszerowaliśmy ulicami Bralina ze śpiewem na
ustach. Spacer zakończył się za strażnicą,
gdzie spaliliśmy w bezpieczny sposób nasze
marzanny. Dodatkowym naszym sprzymierzeńcem była słoneczna, piękna pogoda.
Dzień należy uznać za wyjątkowo udany.
Natalia Możdżanowska
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola „Kwiaty Polskie”
Witaj wiosno!
Pierwszy Dzień Wiosny obchodzony był
w przedszkolu „Kwiaty Polskie” 20 marca
2015r. Powitaniu wiosny towarzyszyła wspaniała pogoda. Dzieci wraz z nauczycielkami
przygotowały z tej okazji kolorową marzannę, która symbolizowała odchodzącą zimę.
Po zajęciach poświęconych tradycji żegnania
zimy i witania wiosny przedszkolaki utworzyły barwny korowód. Następnie w wesołym
korowodzie wyruszyły na pierwszy wiosenny

Przedszkolaków odwiedził zajączek

spacer ulicami Bralina. Podczas spaceru śpiewały wiosenne piosenki, witały oznaki wiosny,
a przy pomocy instrumentów perkusyjnych
i gwizdków przepędzały zimę. Po spacerze
wszystkie obecne w tym dniu przedszkolaki
wystrojone w przepiękne wiosenne symbole zgromadziły się na przedszkolnym placu
zabaw. Tam uroczyście spalono marzannę,
a radosnymi okrzykami i tańcami powitano
wiosnę. Dodatkową atrakcją tego dnia była
możliwość obserwowania zaćmienia słońca.
Nauczycielki zachęcały dzieci
do spoglądały na niebo. Wnikliwym obserwacjom sprzyjało korzystanie ze specjalistycznego sprzętu, który specjalnie
na tę okoliczność  przywiozła
do przedszkola wychowawczyni Maria Lemanik.
Teatrzyk ,,Brzydal”
25 marca br. kolejny raz zawitał do naszego przedszkola
teatr z Krakowa. Tym razem

aktorzy przedstawili dzieciom inscenizację
pt.: „Brzydal”. Tematem przewodnim teatrzyku była przyjaźń. Dzieci zrozumiały,
jak ważną rolę pełni ona w życiu każdego
człowieka i że nie można jej kupić w żadnym
sklepie. Sponsorem biletów na przedstawienie była Rada Rodziców.
Spotkanie z zajączkiem
Tradycyjnie przed świętami Wielkiej
Nocy odwiedza przedszkolaków zajączek.
W tym roku mimo niesprzyjającej pogody
zajączek przybył do przedszkola 1 kwietnia
br. Ten miły, choć trochę płochliwy gość,
ukrył koszyczki przedszkolaków, a potem napełnił je słodkościami. Poszukiwanie własnego koszyczka było dla każdego
dziecka świetną zabawą. Niespodzianki od
zajączka uradowały wszystkich i sprawiły,
że przedświąteczna środa upłynęła w miłej
atmosferze. Spotkanie z zajączkiem odbyło
się dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców z Rady Rodziców.
Małgorzata Bednara

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

Wieści z Nowej Wsi Książęcej
Czwarta edycja konkursu
angielskojęzycznego
13 kwietnia odbył się finał IV Międzygminnego Konkursu z Języka Angielskiego.
Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej w Drożkach, Bralinie oraz Nowej
Wsi Książęcej. Po raz pierwszy do konkursu przystąpili uczniowie klas 2 i 3. Wyniki
tegorocznego konkursu przedstawiają się
następująco. Pierwsze miejsce w kategorii
klas drugich zajęła Anastazja Kozica z SP
Bralin, drugie – Weronika Topoła (SP Drożki). W kategorii klas trzecich zwyciężył
Michał Parzonka z SP Bralin, na drugim
miejscu uplasowała się Wiktoria Ferdynus
z Drożek. Spośród uczniów klas czwartych
najlepiej wypadła Daria Schudy z SP Bralin, miejsce drugie zajęła Julia Gąszczak
z SP Drożki. Zaś wśród piątoklasistów zwyciężyła Amelia Stężalska z Bralina, a po niej
uplasowała się Anna Hojeńska z Nowej Wsi
Książęcej. W kategorii klas szóstych miejsce pierwsze zdobyła Martyna Rybczyńska
z Drożek, a drugie – Mikołaj Kempa z SP
Bralin.  Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i zapraszamy za rok.
Zajączek w Bajkolandzie
Wielkanocnym zwyczajem stało się poszukiwanie koszyczków pozostawionych
przez zająca. Przedszkole w Nowej Wsi
Książęcej stara się kontynuować tę radosną
tradycję. W tym roku zajączek przywędro-
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wał do Bajkolandu w Chojęcinie,
gdzie poukrywał dzieciom słodkie niespodzianki w basenach
z kulkami, na zjeżdżalniach
i w labiryntach sali zabaw. Dzieci wyruszyły na poszukiwanie
autokarem. Pomimo wyjątkowo kapryśnej tej wiosny pogody wycieczka przebiegła bardzo
udanie. Po wyczerpującej, ale
radosnej zabawie dzieci odszukały pozostawione przez zająca podarunki i z uśmiechem na ustach Laureaci konkursu wraz z opiekunami i dyrektor szkoły
wracały do przedszkola. Tradycji stało się Grzemba. Wszystkim   uczestnikom dyplomy, a zwycięzcom dodatkowe nagrody wręzadość.
czała Elżbieta Kuropka dyrektor Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz SławoXII Gminny Konkurs
mir Bąk kierownik Referatu Oświaty, KulOrtograficzny już za nami
12 marca br. odbył się XII Gminny Kon- tury, Sportu i Promocji w Bralinie.
Z kolei 19 marca br. odbył się finał XII
kurs Ortograficzny klas II i III. Do rywalizacji o tytuł Mistrza Ortografii przystąpiło Gminnego Konkursu Ortograficznego   dla
pięcioro uczniów wcześniej wyłonionych uczniów klas IV – VI.
Z zasadami poprawnej pisowni języka
w eliminacjach szkolnych. Tekst dyktanda
konkursowego pt.: „Ufoludek” przygoto- polskiego zmagało się 8 finalistów ze szkół
wała Dorota Semba, polonistka ze Szko- podstawowych w Bralinie i Nowej Wsi Ksiąły Podstawowej   nr 1 w Kępnie. I miejsce żęcej. Dyktando konkursowe przygotowała
i tytuł „Małego Mistrza Ortografii” zdobyła pani Teresa Michalska. Mistrzem OrtograIga Szczepaniak uczennica Szkoły  Podsta- fii 2014/2015 została  Daria Schudy. II miejwowej w Bralinie, a miejsce II i tytuł wi- sce zdobył Jakub Wojtasik, a III – Wiktocemistrza Jakub Górecki również uczeń ze ria Leśniarek, Mikołaj Kempa i Weronika
Szkoły Podstawowej w Bralinie. Do kon- Przewdzięk.
Patrycja Tulij, Ewelina Patyk,
kursu uczniów przygotowały panie: KataElżbieta Grzemba, Andrzej Mirowski
rzyna   Krupa, Ilona Wojtysiak i Elżbieta
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Ze starego
albumu…
Historia opisana w tym odcinku cyklu
„Ze starego albumu…” nie dotyczy odległej przeszłości. Wydarzyła się jesienią
2014 r. A dokładniej – 11 października,
w sobotę. Wówczas na terenie Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego przy
ul. Moniuszki w Oleśnicy odbył się piknik
zorganizowany przez Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki „Olsensium”,
zakładowe związki zawodowe oraz Zarząd
ZNTK. Główną atrakcją imprezy była prezentacja starego parowozu Ty2-1258 zakupionego w Ełku przez pasjonatów z „Olsensium”. Zabytkowy, masywny pojazd z 1943
r. otrzymał tego dnia imię Franciszek. - No
dobrze – pomyślał zapewne niejeden z Czytelników, ale co to ma wspólnego z historią
Ziemi Bralińskiej? I słusznie. Okazuje się
jednak, że ma. Ojcem chrzestnym parowozu był bowiem Franciszek Storch, dawny
mieszkaniec Bralina. To właśnie jego imieniem nazwano ponad 70-letni pojazd.
- Urodziłem się 4 października 1951 r.
we Wrocławiu – opowiada F. Storch. Nie
bardzo wiem, od kiedy mieszkaliśmy w Bralinie, chyba od 1953 lub 1954 r. Do szkoły, do
której się nie bardzo spieszyłem, poszedłem
w 1958 r. Nauka w klasach 1-4 odbywała
się przy ul. Kościelnej 7. Moją pierwszą wychowawczynią była Anna Karpowicz, którą
niezwykle miło wspominam, później została
nią Maria Rozdolska, którą po latach spotkałem w Oleśnicy. Teraz oboje mieszkamy
w tym mieście. Funkcję kierownika pełnił
Jan Jonas. Z nauczycieli pamiętam jeszcze
Tadeusza Pańczuka. Był „ostry”, na jego
lekcjach dało się słyszeć brzęczenie muchy.
Do podstawówki z dziewczyn chodziły
ze mną: Zosia Dembna, Mirka Jurga, Ewa

Franciszek Storch na tle parowozu Ty2-1258 (źródło: Internet)

Kmiecińska, Basia Opac, Ula Pokutycka,
z chłopaków Marek Florczak, Robert Heising, Józek Kokot, Bolek Krowicki, Franek Londa, Władek Mazur, Romek Ramus,
Jasiu Walczak, Romek Rybczyński, Felek
Wolko. Byli też: Gudra, Sikora, Wojnowski.
Imion już, niestety, nie pamiętam.
Jako dzieci graliśmy w palanta, w dwa
ognie, no i oczywiście w „nogę”. Piłką tak
się zaraziłem, że grałem nawet w drużynie
juniorów LZS. Naszym trenerem był Wincenty Jagodziński. Na mecze do okolicznych wiosek jeździliśmy na rowerach, tylko
niekiedy jakiś transport udostępniał nam
Państwowy Ośrodek Maszynowy. Zimą był
ping-pong. Na przerwach w nowej szkole,
jak ją wtedy nazywaliśmy, ganialiśmy się
po fundamentach nieukończonego skrzydła
od strony ulicy Namysłowskiej.
Okres braliński wspominam mile. To
przecież czas pierwszych przyjaźni i miłostek, czas największej wówczas atrakcji
– telewizora! Na popularną wtedy „Bonan-

Parowóz z 1943 r. od 2014 r. nosi imię „Franciszek” (źródło: Internet)
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zę” czy „Zorra” trudno się było załapać do
świetlicy przy Rynku. Taki był tłok! Bardzo
lubiłem też chodzić do kina „Niesob”. Zdjęć
z naszego dawnego miejsca zamieszkania
mam bardzo mało: z I Komunii Świętej, rodzinne sprzed domu i z pochodu pierwszomajowego, bo takie też kiedyś organizowano
nawet w niedużych miejscowościach.
W 1970 roku, jako 19-letni chłopak, wyjechałem z rodzicami i młodszym bratem
Grzegorzem do Oleśnicy, gdzie ojciec pracował w parowozowni, a ja już w 1965 r. – za
namową taty – rozpocząłem naukę w szkole
przy ZNTK. Myślę, że o naszym wyjeździe
z Bralina zdecydowały warunki lokalowe.
Mieszkaliśmy wspólnie z krewnymi, rodziną Frasów, w jednym niedużym domu,
a wiadomo, każdy chce być na swoim.
W kolejnictwie F. Storch przepracował
pół wieku. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. Za namową szefa jako znakomity fachowiec wciąż (na ½ etatu) nadzoruje prace
spawalnicze w ZNTK. - Zacząłem od parowozów, a skończyłem na elektrowozach –
podsumowuje krótko to, czym zajmował się
przez większość życia jako ślusarz, a później kontroler jakości m.in. przy naprawie
kotłów parowozowych.
A co z „Franciszkiem”? Pojazd, choć
przyjechał do Oleśnicy na kołach, wymaga
gruntownego remontu i niemałych nakładów finansowych. Szeregu prac podjęli się
jednak emerytowani pracownicy ZNTK,
wśród nich F. Storch. 20 stycznia 2015 r.
do stacji Cieśle został przetransportowany tender do parowozu. Obecnie trwa jego
naprawa. W przyszłości „Olsensium” chce
wykorzystywać parowóz i wagon m.in. do
promocji miasta.
Niewykluczone, że w czerwcu 2015 r.
trasą Oleśnica - Wieruszów znów pojedzie
pociąg. Czy kiedyś będzie to „Franciszek”?
Możliwe. Wszak tu przy ul. Wrocławskiej
78, niedaleko stacji PKP, przez kilkanaście
lat mieszkał jego ojciec chrzestny.
Jacek Kuropka
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Z życia organizacji

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Podsumowali działalność

13 kwietnia 2015 roku w Domu Ludowym w Mielęcinie odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI
w Bralinie, na którym dokonano podsumowania działalności w 2014 roku. W spotkaniu oprócz członków zarządu wzięli udział
zaproszeni goście, m.in. minister Andżelika
Możdżanowska, wicestarosta powiatu kępińskiego Grażyna Jany, komendant powiatowy policji Krzysztof Zimny, pracownicy
Urzędu Gminy Bralin z  wójtem Romanem
Wojtysiakiem, przedstawiciele Oddziału
Okręgowego PZERiI w Kaliszu z przewodniczącym Marianem Krukiem na czele.
Najważniejszym punktem programu
było bardzo obszerne sprawozdanie przygotowane przez przewodniczącego Alojzego Leśniarka. Oddział braliński na koniec
2014 roku liczył 916 członków zrzeszonych
w 16 kołach terenowych działających na terenie gmin Bralin, Baranów i Rychtal. Na
bardzo dobre wyniki oddziału składała się
praca zarządów kół terenowych, prezydium
zarządu oddziału oraz komisji problemowych. Komisja socjalno-bytowa pod przewodnictwem Jana Kireńczuka dbała o najbardziej potrzebujących członków związku.
Najwięcej pracy miała komisja kultury
i wypoczynku pod kierownictwem Stanisława Mirowskiego,   która zajmowała się
m.in. organizacją wycieczek i wczasów. Jak
zwykle oferta wyjazdów była bardzo bogata.  W ciągu roku seniorzy mogli aż cztery
razy pojechać do Uniejowa, aby zażyć ciepłych zdrowotnych kąpieli. Odwiedzili Niepokalanów i Żelazową Wolę, spędzili bardzo
miły dzień wśród górali w Wiśle i pielgrzymowali na Jasną Górę. W 2014 roku najbardziej udanym kilkudniowym wyjazdem
była wyprawa do Trójmiasta. Członkowie
i przyjaciele bralińskiego oddziału odpoczywali także w Sianożętach, Pobierowie,
Chłapowie i Zakopanem. Koła w Drożkach
i Rychtalu również zorganizowały wyciecz-

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli również zaproszeni goście

ki dla swoich członków na Górę św. Anny,
do Henrykowa szlakiem Cystersów i do Arboretum w Laskach i Stradomi.
We wszystkich wyjazdach wzięło udział
882 członków oraz przyjaciół i sympatyków
związku. Zarządy wszystkich kół terenowych zorganizowały statutowe Dni Seniora
i Inwalidy, które miały bardzo różne formy:
od spotkania przy wspólnym obiedzie i kawie do hucznych zabaw tanecznych. Członkowie kół uczestniczyli także w imprezach
i uroczystościach z okazji różnych świąt,
np. Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, brali udział w spotkaniach opłatkowych
i śniadaniach wielkanocnych,  bawili się na
letnich piknikach oraz   wieczorkach andrzejkowych i karnawałowych. We wszystkich tych imprezach wzięło udział ponad
1400 osób, a na ich organizację oddział przeznaczył ponad 29 tys. zł dofinansowania.
Rok 2014 był szczególnie interesujący
dla członków bralińskich kół, bowiem mieli
oni możliwość wzięcia udziału w ciekawym
projekcie organizowanym m.in. przez Gminę Bralin i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej, w ramach którego odbywały się
warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi
oraz wyjazdy do teatru. W działaniach tych
uczestniczyło 409 seniorów.

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie

marzec/kwiecień nr 2 (44)

www.bralin.pl

Bardzo ciekawy i pracowity był ten rok
również dla zespołu „Ale Babki”, który
wielokrotnie koncertował na różnych imprezach i uroczystościach na terenie gminy
Bralin i powiatu kępińskiego.
W swym sprawozdaniu przewodniczący oddziału rejonowego zwrócił szczególną uwagę na współpracę z samorządami
gminnymi, bo bez wsparcia i pomocy gmin
działalność organizacji pozarządowych jest
prawie niemożliwa. Wszak seniorzy stanowią integralną część lokalnej społeczności,
a członkowie związku pełnią odpowiedzialne funkcje w radach gmin, sołectwach i innych organizacjach pozarządowych, pracując społecznie dla dobra ogółu mieszkańców.
O bardzo dobrej współpracy mogą mówić
zarządy kół terenowych w gminie Bralin
i Rychtal. Dobre wyniki daje również współpraca z przedsiębiorcami, którzy wspierają
działalność oddziału finansowo oraz jednostkami OSP w poszczególnych miejscowościach. Zarządy niektórych kół bardzo ściśle
współpracują z KGW i miejscowymi szkołami. Występy dzieci i młodzieży szkolnej na
związkowych uroczystościach są dowodem
wspaniałej integracji międzypokoleniowej.
Na uwagę zasługuje także współpraca z kancelarią senator A. Możdżanowskiej, z kościołem rzymskokatolickim oraz policją.
Za tak wszechstronną działalność i prawidłową gospodarkę finansową zarząd
otrzymał jednogłośnie absolutorium za
2014 rok. Na spotkaniu nie zabrakło podziękowań dla aktywnych działaczy oraz
zaproszonych gości, którzy zrewanżowali
się serdecznymi słowami   i gratulacjami
dla przewodniczącego i członków zarządu. Oddział Rejonowy PZERiI w Bralinie
należy do najaktywniejszych oddziałów
rejonowych  w kraju. Prezydium Oddziału
Rejonowego dziękuje wszystkim członkom
zarządu oraz samorządom gminnym i innym podmiotom, instytucjom, organizacjom za bardzo dobrą współpracę z PZERiI
i życzliwość dla ludzi „złotego wieku”.     
Łucja Wieloch
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Ćwicz z Kubusiem Puchatkiem
16 kwietnia 2015 r. Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Bralinie zorganizował po raz piąty specjalną
imprezę dla dzieci pod hasłem „Ćwicz z Kubusiem Puchatkiem”. Do sali gimnastycznej
szkoły podstawowej zaproszono uczniów
klas drugich naszej gminy. W zabawie udział
wzięły tylko klasy IIa i IIb z Bralina. Tym
razem z najsłynniejszym misiem świata
i jego przyjaciółmi nauczyciele zaproponowali wiele rodzajów ćwiczeń nawiązujących
do lektury „Kubuś Puchatek”. Dzieci mogły
wykazać się sprawnością w konkursach: budujemy chatkę Puchatka, bieg kangurzyc,
ogon Kłapouchego czy bieg po baryłkę miodu. Zadania sprawnościowe przeplatane

Organizatorzy i uczestnicy turnieju

były quizem czytelniczym, w którym dzieci
musiały rozpoznać tajemnicze rekwizyty,
odpowiedzieć na pytanie ze słoja i pomóc misiowi odgadnąć hasło krzyżówki. Na koniec
dzieci ze smakiem schrupały małe „conieco”.
Wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe
medale, klasom dyplomy, a zwycięska drużyna z klasy 2a otrzymała Puchar Przechodni
Prezesa MUKS „Sokół” Wiesława Klaczyńskiego. Miłą niespodzianką przed rozstaniem
była informacja o wyjeździe do Centrum Zabaw Bajlandia w Kępnie. Ponieważ zaangażowanie dzieci było ogromne organizatorzy
postanowili nagrodzić wszystkich uczestników zabawy.
Turniej „Ćwicz z Kubusiem Puchatkiem”
to inicjatywa członków stowarzyszenia – Małgorzaty
Domagały i Krystyny Hołoś
– realizowana we współpracy
z nauczycielkami: Bożeną Bojanowską, Marzeną Turowską, Joanną Wieloch i Dorotą
Nowak oraz członkiniami
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
PTTK
działającego w naszej szkole.
Małgorzata Domagała

Siatkarskie zmagania
W bieżącym roku szkolnym do rozgrywek siatkarskich zgodnie z przepisami mini
siatkówki przystąpiły reprezentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej Nowej Wsi Książęcej. Pierwszym szczeblem
do pokonania dla drużyn były mistrzostwa
gminy Bralin.
I tak 9 lutego 2015 roku obie drużyny
wygrały z SP Bralin 2:0, zdobywając awans
do kolejnego etapu. 5 marca br. dziewczęta
świetnie zaprezentowały się w Mistrzostwach
Powiatu w Łęce Mroczeńskiej. W rozgrywkach grupowych pokonały kolejno SP Mikorzyn 2:1, SP Hanulin 2:0 i ostatecznie zajęły
pierwsze miejsce w swojej grupie. W półfinale
stoczyły zacięty pojedynek z SP Trzcinica,
wygrywając w secie dodatkowym 2:1. Finał
to był niesłychanie emocjonujący pojedynek
z faworytkami turnieju SP Rychtal. Praktycznie każdy set trwał dużo dłużej i kończył się
punktami na tzw. przewagi. Zadecydował set
rozstrzygający, w którym dziewczęta potrafiły
jeszcze wykrzesać z siebie resztkę sił i zwyciężyły, zdobywając Mistrzostwo Powiatu, a do
szkoły przywiozły okazały puchar. Ostatnim
etapem dla drużyny dziewcząt był występ w
finale rejonu Kalisz. Niestety, ten szczebel
okazał się być za wysokim dla naszej sympatycznej siatkarskiej drużyny. Dodatkowo nie
dysponujemy długą ławką rezerwowych, a
właściwie to dziewczęta grały dwoma czwórkami bez rezerwowych i dodatkowo w czasie
przygotowań przytrafiła się jednej z kluczo-
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wych zawodniczek kontuzja. W turnieju ulegliśmy kolejno SP Kalisz 0:2, SP Ostrzeszów
0:2, SP Stawiszyn 1:2 i zajęliśmy ostatecznie
siódme miejsce w dawnym województwie kaliskim. Skład drużyny stanowiły dziewczęta:
Anna Hojeńska, Katarzyna Łukianowska,
Daria Talarek, Zuzanna Grzelak, Martyna
Nadolska, Katarzyna Sutowicz, Kinga Spyra,
Wiktoria Peksa, Hanna Białek.
Reprezentacja chłopców nie miała tyle
szczęścia w rozgrywkach co dziewczęta. 6 marca br. w Mistrzostwach Powiatu
w Łęce Mroczeńskiej w wyniku losowania
drużyna trafiła do tzw. grupy śmierci z faworytami turnieju SP Rychtal oraz gospodarzami SP Łęka Mroczeńska. Drużyna
nie weszła dobrze w turniej, gdyż w pierwszym spotkaniu uległa SP Rychtal 0:2 i tym
samym Rychtal zrewanżował się za porażkę dziewcząt w dniu poprzednim. Kolejny
mecz również zakończył się przegraną, ale
tym razem w secie rozstrzygającym 1:2
z gospodarzami turnieju SP Łęka Mroczeńska. Tym samym chłopcy zakończyli
tegoroczne rozgrywki w piłce siatkowej
na etapie powiatowym i przywieźli ze sobą
dyplom za czwarte miejsce w powiecie kępińskim. Skład drużyny chłopców: Jakub
Sawicki, Dawid Wnuczek, Karol Siudziak,
Adam Michalski, Kacper Wodziak, Kamil
Młot, Wojciech Mes, Konrad Bryłka, Damian Baliga, Hubert Sułkowski.
Krzysztof Rybczyński
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Cała naprzód!
Z początkiem kwietnia dla młodzieżowej drużyny kolarskiej z Bralina rozpoczął
się „maraton” startów w liczących się wyścigach z kalendarza imprez sportowych
PZKol. Rozpoczęła się ostra rywalizacja
o punkty do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz klasyfikacja do Pucharu Polski.
12 kwietnia br. młodzi wystartowali Sobótce, gdzie miało miejsce Ogólnopolskie
Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego 2015 na
szosie – wyścig Ślężański Mnich. Wśród
bardzo mocnej obsady w poszczególnych
kategoriach wiekowych sukces osiągnęła
i do dekoracji stanęła Maja Drelak, która
w kategorii juniorka młodsza finiszowała
na 4. miejscu. Nasi juniorzy młodsi: Karol Przewdzięk, Kacper Kuropka i Tomasz
Bryłka wśród 165 startujących z nimi rywali przyjechali na linię mety za połową grupy.
Następny weekend przyniósł ze sobą
kolejny start, tym razem aż w Białymstoku.
Wyścig „Rusza Peleton” MTB CUP zaliczany był do I serii Pucharu Polski, a dla juniorów młodszych była to pierwsza eliminacja
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w MTB. Komplet możliwych do zdobycia
tego dnia punktów do OOM przywiozła ze
sobą Maja Drelak, która pokonała wszystkie swoje rywalki i wskoczyła na pierwsze miejsce na podium. Jej siostra Milena
w kategorii młodziczka finiszowała na 3.
miejscu. Także panowie: Karol Przewdzięk
i Tomasz Bryłka wywalczyli pierwsze cenne
punkty do olimpiady, Karol finiszował na
15., a Tomek na 16. miejscu.
A już w następną niedzielę nasza drużyna pojedzie na Ogólnopolski Wyścig
Kolarski MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej
do Tarnogóry, gdzie podejmie rywalizację
o kolejne punkty, by zakwalifikować się
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w MTB. Trzymamy kciuki.
Marzena Kuropka
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Jak świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny

w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

w Szkole Podstawowej w Bralinie

i Gimnazjum w Bralinie
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