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25 maja br. odbyła się uroczystość z okazji ćwierćwiecza samorządu Gminy Bralin

Za nami
25 lat samorządu Gminy Bralin
27 maja 2015 roku minęło 25 lat samorządności na gruncie lokalnym. To właśnie
27 maja 1990 roku po raz pierwszy w powojennej Polsce w wolnych wyborach obywatele wybrali swoich przedstawicieli do rad
gmin, zdecydowali, kto będzie ich reprezentował w społeczności lokalnej. Ustawa
o samorządzie gminnym z 8 marca 1990
roku dała podstawy gminom do zarządzania częścią spraw publicznych, a te otrzymały własne źródła dochodów i możliwość
decydowania o wydatkach. Dziś trwa już
VII kadencja Rady Gminy Bralin.
W uroczystych obchodach jubileuszowych uczestniczyli: radni Rady Gminy
Bralin wszystkich kadencji, obecne władze
samorządowe, radni powiatowi reprezentujący gminę Bralin w Powiecie Kępińskim,
pracownicy urzędu - aktywni zawodowo
oraz emerytowani, a także obecni sołtysi.
25-lecia istnienia samorządu terytorialnego stało się okazją do podziękowania
wszystkim zaproszonym gościom za wkład
w budowanie i rozwój samorządności Gminy Bralin. To uczestnictwo we
współdecydowaniu w sprawach
publicznych lokalnych, realizacja ważnych przedsięwzięć, praca na rzecz gminy i jej mieszkańców składały się i składają
na budowanie naszej małej ojczyzny. W sposób szczególny
wójt gminy Roman Wojtysiak
uhonorował te osoby, które
najdłużej sprawowały mandat
radnego. Pamiątkowe podziękowanie otrzymał Aleksander
Jarczak – radny pięciu kadencji, od 1990 roku nieprzerwanie do 2010 r. Cztery kadencje
obowiązki radnego sprawowali:
Jerzy Bzymek - radny w latach
1998–2014, Marek Fras - radny
pierwszej kadencji oraz radny
w latach 2002-2014, Robert Gogol - radny Rady Gminy Bralin
w latach 1998-2014, Kazimierz
Kłodnicki - radny od 1990 roku

nieprzerwanie do roku 2006, Kazimiera
Kupczak – radna trzeciej kadencji, a potem
nieprzerwanie od 2006 roku do dziś oraz
Stanisław Piotrowiak, który był radnym
pierwszych czterech kadencji, od 1990 do
2006 roku. Podziękowania otrzymali również długoletni pracownicy Urzędu Gminy
Bralin, którzy od początku tworzenia samorządu terytorialnego aż do dziś swą pracą służą tej gminie i jej mieszkańcom, a są
to panie: Irena Bochenek, Ewa Jędrysiak,
Grażyna Kruszelnicka, Grażyna Mosch
i Regina Solarewicz.
Niestety, nie wszyscy z osób tworzących lokalny samorząd mogli tego dnia
świętować jego ćwierćwiecze. Nieżyjących
radnych, sołtysów i pracowników samorządowych zebrani uczcili minutą ciszy.
Uroczystość uświetnił koncert pt.
„Serce to jest muzyk” w wykonaniu grupy
Robert Matuszewski Trio. Miłym wspomnieniem jubileuszu jest pamiątkowa fotografia, którą zamieszczamy poniżej.
Marzena Kuropka
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Zmiana stawek opłat za odpady
Kolejną nowelizacją ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, tj. ustawą z 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która weszła
w życie z dniem 1 lutego br., zmieniono szereg
zapisów dotyczących między innymi stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwalając przedmiotową opłatę, nie
można już ustanawiać dopłat dla właścicieli
nieruchomości spełniających ustalone przez
radę gminy kryteria oraz zwolnień przedmiotowych. Rada gminy będzie mogła jedynie, w drodze uchwały, zwolnić w całości lub
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W praktyce oznacza to brak możliwości
zastosowania ulgi dla osób powyżej 67. roku
życia oraz osób uczących się lub studiujących
do 25. roku życia i przebywających tymczasowo poza miejscem stałego zamieszkania,
co ma zastosowanie w przypadku naszej
gminy. Powyższe zmiany spowodowane
są wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12,
w którym stwierdzono niezgodność z art.
168, w związku z art. 217 Konstytucji dotyczącą dwóch norm zawartych w art. 6k ust.
4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach – upoważniających radę gminy do
wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego
oraz legitymującej radę gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości.
W konsekwencji, podjęta została uchwała
Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Bralin z dnia
6 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2015 r., poz. 3367). Zmiana stawek opłat
dotyczy części mieszkańców naszej gminy.
Nowe stawki obowiązywać będą od 1 lipca
2015 roku. Wszyscy zainteresowani właściciele nieruchomości, którzy złożyli wcześniej
deklarację, wraz późniejszymi ewentualnymi
korektami, otrzymają pisemne zawiadomienia z Urzędu Gminy Bralin, w których wska-

zana będzie nowa miesięczna wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Proszę zatem uiszczać opłatę inkasentowi lub
na konto bankowe zgodnie z nową stawką
wskazaną w dostarczonym piśmie. Nadane
wcześniej indywidualne numery kont bankowych nie ulegają zmianie i są nadal aktualne.
W związku z uchwaleniem nowej stawki
opłaty za odpady mieszkańcy nie muszą składać nowej deklaracji, ale są zobowiązani do
uiszczania opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Jednocześnie informujemy, iż od lipca br.
obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości. Będą to dwa osobne formularze, z których jeden będzie przeznaczony dla
właściciela nieruchomości zamieszkałej, a drugi dla niezamieszkałej.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
obowiązujące od 1 lipca 2015 roku, przedstawiono w poniższej tabeli:
Stawka opłaty od mieszkańca na miesiąc
Liczba
mieszkańców

jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób
selektywny

1, 2 , 3 lub 4

8,00 zł

5

7,00 zł

6

6,00 zł

7 lub więcej

5,50 zł

Wysokość
jeżeli odpady komunal- miesięcznej opłaty
ne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

15,00 zł

stanowi iloczyn
liczby mieszkańców
oraz stawki opłaty
Małgorzata Krzak

Wyłoniony wykonawca na kolejne cztery lata po zmianie stawek
Na przełomie maja i czerwca br. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na
terenie gminy Bralin”. W przedmiotowym
postępowaniu złożono 2 oferty, zgłoszone
przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PETER Ewa Peter oraz

Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe
„WENCEL” Józef Wencel. Pierwszy ze wskazanych wykonawców wycenił swoją usługę
na kwotę 851 712,00 zł brutto, a drugi na
550 540, 80 zł brutto. Wskazane ceny dotyczą
całego okresu trwania umowy, czyli 48 miesięcy, począwszy od lipca 2015 roku. Największą
ilość punktów przetargowych otrzymał drugi
ze wskazanych wcześniej przedsiębiorców,

czyli pan Józef Wencel, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Kępnie, który
od kilku lat odbiera odpady z naszych posesji.
Za wszystkie elementy objęte przedmiotem
zamówienia wykonawca będzie otrzymywał
ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 11 469,60 zł brutto, które nie wzrosło
w stosunku do stawki obecnej.
Małgorzata Krzak

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Bralin
Szanowni Państwo,
w związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Gminy Bralin, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej do wydania „Życia Gminy Bralin” ankiety.
Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy Bralin na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
mocnych i słabych stron gminy Bralin, szans oraz zagrożeń
związanych z jej rozwojem.
Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji
na temat konkretnych potrzeb mieszkańców, które zostaną
uwzględnione przy przygotowaniu Strategii w zakresie jej celów i priorytetów.
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W przyszłości Strategia Rozwoju Gminy Bralin będzie dokumentem niezbędnym między innymi przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych).
Ankieta przeznaczona jest dla:
- mieszkańców gminy Bralin,
- podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
- organizacji społecznych,
- radnych Rady Gminy Bralin.
Termin zbierania ankiet upływa 10 lipca 2015 roku.
Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki
będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.
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Plan w trakcie realizacji
Przypomnijmy, iż 30 grudnia 2014 roku
podpisana została umowa pomiędzy Gminą
Bralin a Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca
dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko projektu pn.
„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin”.
Wykonawcą wspomnianego planu jest
firma: Pomorska Grupa Konsultingowa
Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Gdańskiej 76; 85-021 Bydgoszcz. Przedstawiciel
tej spółki spotkał się 28 kwietnia br. z sołtysami poszczególnych sołectw zlokalizowanych na terenie naszej gminy. W szkoleniu informacyjnym wzięli również udział
przedstawiciele Urzędu Gminy Bralin, między innymi zastępca wójta gminy Bralin

Podczas szkolenia informacyjnego dla sołtysów

Bieżące
i planowane
inwestycje
Prace koncepcyjno-projektowe
Trwają prace koncepcyjno-projektowe
dla budowy nowego przedszkola samorządowego z oddziałem żłobkowym w Bralinie.
Przewiduje się lokalizację nowego obiektu na
gminnej nieruchomości przy ulicy Wiosennej.
Jest to początkowa faza długotrwałego procesu inwestycyjnego.  W 2015 r. zaplanowano
sporządzenie podkładów geodezyjnych oraz
całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Samorząd braliński będzie dążył do
pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie części tej inwestycji. O postępach prac będziemy państwa informować
w kolejnych numerach „Życia Gminy Bralin”.
Powstanie nowa droga
W Bralinie powstanie nowa droga. Na
wniosek mieszkańców ulicy Ćwiejkowskiego
w Bralinie urząd gminy przeprowadza proce-

Życie Gminy Bralin

Robert Kieruzal oraz sekretarz Gminy Bralin Zbigniew Łatka. Prowadzący – Romuald
Meyer zaprezentował podstawy i potrzebę
opracowania omawianego planu dla naszej
gminy. Wyliczał, iż przedmiotowy projekt
pozwoli ocenić aktualny stan gminy, ustalić
wizje, czyli cel, jaki chcemy osiągnąć, opracować PGN, czyli wskazać instrukcję sposobu osiągnięcia ustalonego celu. Wskazał
również źródła danych, które będą stanowić podstawę opracowania planu. Należy
tutaj podkreślić konieczność pozyskania
niezbędnych informacji od mieszkańców
oraz zakładów pracy.
Przekazujemy w tym miejscu serdeczne
podziękowania wszystkim sołtysom, którzy
rozdysponowali ankiety wśród mieszkańców i oddali wypełnione do urzędu gminy. Wyjątkiem jest sołectwo
Bralin. Do mieszkańców tej
miejscowości dotrą w lipcu br.
ankieterzy. Bardzo prosimy
o przychylność i zrozumienie
potrzeby pozyskania niezbędnych informacji. Zebrane dane
posłużą ocenie zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw
kopalnych, paliw przeznaczonych do transportu oraz
biomasy i energii ze źródeł
odnawialnych. Na podstawie
zebranych informacji stworzona zostanie baza danych,

durę mającą na celu wydzielenie działek pod
planowany łącznik drogowy pomiędzy ulicą
Ks. Jana Ćwiejkowskiego a ulicą Kościelną.
Ponadto w wyniku podziału geodezyjnego
zostanie wyodrębniony teren, który docelowo
przeznaczony będzie na poszerzenie gruntów
parafii. W zamian gmina otrzyma część gruntów przyległych do nieruchomości komunalnej przy ulicy Wiosennej, gdzie zaplanowano
budowę nowego przedszkola samorządowego
z oddziałem żłobkowym.
Projekty budowy kanalizacji
Urząd Gminy przygotowuje się do kolejnych inwestycji mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Bralin. Obecnie trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chojęcin–Parcele i częściowo
w Chojęcinie–Szumie oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu
w miejscowości Mnichowice. Na realizację
tych zadań inwestycyjnych braliński samorząd planuje pozyskać dofinansowanie
ze środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.
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która pomoże bieżącemu monitorowaniu
redukcji CO2 oraz zużycia energii finalnej
na terenie gminy Bralin. Informacje uzyskane od Państwa pozwolą zatem określić
bardziej wiarygodnie aktualny stan infrastruktury cieplnej, budowlanej i energetycznej na terenie gminy.
Zawiadamiamy, że obiekty i działania,
również inwestorów indywidualnych, które
nie zostaną ujęte w PGN, nie będą mogły
zabiegać o dofinansowanie zewnętrzne. Dokument ten jest niezbędny, aby w kolejnych
latach sięgać po środki finansowe m. in.
z funduszy UE (RPO, PO IŚ) i NFOŚiGW
na działania związane z poprawą jakości
powietrza oraz wzrostem efektywności
energetycznej na obszarze gminy. Obowiązek zbieżności planowanych zadań z PGN
zamierzają wprowadzać kolejne instytucje
dofinansowujące, zarówno inwestycje termomodernizacyjne, jak i te dotyczące odnawialnych źródeł energii, m.in. w ramach
uruchamianego programu Prosument (wytwarzanie energii na własne potrzeby).
Na kolejnym etapie spotkania omówiono stan powietrza w Polsce. Podane zostały
konkretne przykłady wpływu zanieczyszczenia powietrza na umieralność w Polsce,
chociażby z powodu chorób dróg oddechowych. Najwięcej zanieczyszczeń powietrza
w naszym kraju pochodzi, niestety, z domowych pieców i kotłów grzewczych.
Zachęcamy wszystkich do wypełnienia
ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.bralin.pl bądź w siedzibie Urzędu Gminy Bralin pok. 17.
Małgorzata Krzak

Utwardzono drogi gruntowe
W połowie kwietnia na terenie gminy
Bralin rozpoczęto prace związane z utwardzaniem gruntowych dróg gminnych. Po
okresie zimowym na wielu odcinkach dróg
niezbędne było przeprowadzenie robót remontowych. Zadania te prowadzone były
w ramach bieżącego utrzymania. Na temat
stanu drogowych ubytków jeszcze na przełomie roku informacje władzom samorządowym złożyli sołtysi. Na podstawie ich
wniosków oszacowano zapotrzebowanie
na materiał drogowy dla gminy. Na dostawę kruszyw ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. Spośród kilku firm wybrano
oferty z najkorzystniejszymi cenami złożone przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Daniela Heisinga z Mnichowic
na dostawę żużla oraz PHU Golmex Eugeniusz Bednara z Goli na dostawę mieszanki kamiennej. W przeprowadzenie
remontów dróg zaangażowani byli przede
wszystkim sołtysi, rady sołeckie i zainteresowani mieszkańcy poszczególnych wsi.
To głównie oni na terenie swoich sołectw
koordynowali te prace.
Karolina Drop
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Laureaci
konkursu
„Listy dla Ziemi”
Z ponad stu listów biorących udział
w konkursie pn. „Listy dla Ziemi – etap gminny - 2015”, zorganizowanym przez Urząd
Gminy Bralin przy współpracy z lokalnymi
placówkami oświatowymi, wyłoniono najlepsze. Konkurencja była bardzo duża, stąd
wybór jeszcze trudniejszy. Najmłodsi przedstawili swoje pomysły w formie obrazkowej,
a pozostali zastosowali plan opowiadania,
eseju, wiersza, a nawet komiksu.
Podsumowanie akcji pisania listów
w bralińskiej podstawówce połączone zostało z obchodami Dnia Ziemi. Uczniowie
z koła przyrodniczego pod bacznym okiem
pani Barbary Kamoś przygotowali w dniu
24 kwietnia 2015 roku apel poświęcony Ziemi oraz żywiołom (powietrze, woda, ogień),
nad którymi chce panować człowiek. Dzięki zastosowanym rekwizytom i przytoczo-

nej treści uczestnicy zostali zaznajomieni
z nieocenioną wagą otaczającego nas świata przyrody. Po części artystycznej dyrektor
szkoły Adam Pruban wraz z zaproszonym
gościem - Wójtem Gminy Bralin Romanem
Wojtysiakiem wręczyli nagrody laureatom
konkursu „Listy dla Ziemi – etap gminny 2015”.
A oto zwycięskie grono. W Szkole Podstawowej w Bralinie spośród uczniów klas IV-VI
1. miejsce zajęły: Maria Piasecka i Izabela Gogół, 2. – Daria Schudy i Jakub Kula, 3. miejsce – Ewelina Piworowicz, Krystian Krzak,
Jakub Wojtowicz i Julia Kozioł, wyróżnienie
przyznano Damianowi Rydzowi. W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej w kategorii
wiekowej „przedszkola” zwyciężyła Tatiana Krowiarz, a po niej miejsca kolejne zajęły: Natalia Panek i Martyna Jańska. Wśród
uczniów klas I-III pierwszą nagrodą wyróżniono list Anastazji Krowiarz, miejsce drugie
zajęli Bartosz Bryłka oraz Ksawier Michalak,
a trzecie – Fabian Niechciał i Filip Chwał.
W kategorii uczniowie klas IV-VI zwyciężyli:
1. miejsce – Aleksandra Czajkowska, 2. miej-

sce – Agata Spodymek i Paulina Kurzawa,
3. miejsce – Hanna Białek i Martyna Nawrot.
I jeszcze laureaci konkursu w gimnazjum:
Agata Piórek (m. 1.), Julita Jendryca (m. 2.),
Magdalena Krawczyk oraz Marta Myszak
(m. 3.), Angelika Poziemba, Laura Świtała,
Hanna Marcinków, Aleksandra Ławniczek
(wyróżnienie).
Po złożonych gratulacjach Barbara
Kamoś i Małgorzata Krzak – pracownik
Urzędu Gminy Bralin zaprosiły wszystkich
obecnych oraz ich bliskich do zbierania
plastikowych nakrętek. Przed nami gorący sezon letni, dlatego liczymy na wysyp
nakrętek przynoszonych po wakacjach do
szkoły bądź siedziby tutejszego urzędu
gminy. Dzięki woli współpracy, wyrażonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej, nakrętki zostaną sprzedane
do dalszego przerobu i zagospodarowania,
a pozyskane środki pieniężne będą spożytkowane przez osoby najbardziej potrzebujące z terenu naszej gminy. Wesprzyjmy
wszyscy ten szczytny cel.
Małgorzata Krzak

Badania rentgenowskie i spirometryczne
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza oraz
Gmina Bralin przeprowadzą akcję bezpłatnych badań rentgenowskich połą-

czonych z badaniem spirometrycznym  dla
mieszkańców gminy Bralin od 18. roku życia.
Badania wykonywane będą cyfrowym
aparatem rentgenowskim nowej generacji  
w ruchomym ambulansie.

Miejsce postoju ambulansu - przy świetlicy
„Tęcza” w Bralinie (ul. Lipowa 14).
Termin - 10 lipca 2015 roku,
w godz. 11.00 - 16.00.
Zapisy pod nr tel. 62 78 11 206,
517 542 180.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BRALIN
OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
Podział gminy Bralin na rejony:
R-1 - Bralin: ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Ogrodowa, Namysłowska, M. Konopnickiej, Pólkowska, Jabłonkowa, Zielona, Rynek,
Błotna, 3-go Maja, Dworcowa,  Leśna, Południowa.
R-2 - Bralin: ul. 21 Stycznia, B. Jańskiego, Boczna, J.J. Dirbachów, J. Rybarka, Jodłowa, J. Piłsudskiego, Kacza, Wiosenna, Kalinowa,
Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka, ks. J. Ćwiejkowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Przemysława, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, S. Wojciechowskiego, T. Gabriela.
R-3 -  Chojęcin, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Szum, Działosze, Nosale, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele.
R-4 - Tabor Mały, Tabor Mały-Utrata, Mielęcin, Czermin, Weronikopole, Tabor Wielki, Tabor   Wielki-Chałupki, Gola, Wygoda Turkowska.
Dni odbioru odpadów:
MIESIĄC
REJON

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

R-1 odpady („mokre”, pojemnik)

6, 20

3, 17

7, 21

5

2

7

R-2 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

7, 21

4, 18

1, 15

6

3

1

R-1, R-2 odpady opakowaniowe („suche”, żółty worek)

3

7

4

2

6

4

R-1, R-2, szkło (worek zielony)

-

-

4

-

-

4

R-3 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

13, 27

10, 24

14, 28

12

9

14

R-4 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

14, 28

11, 25

8, 22

13

10

8

10

14

11

9

13

11

-

-

11

-

-

11

R-3, R-4 odpady opakowaniowe („suche”, żółty worek)
R-3, R-4 szkło (worek zielony)

Odpady należy wystawiać do godziny 7.00.
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Dni gminy już za nami
Dni Gminy Bralin już za nami. Tegoroczne święto gminy obchodziliśmy nieco
wcześniej niż zwykle, nie na koniec czerwca, a na początku miesiąca, proponując tym
samym ofertę sportowo-rekreacyjno-rozrywkową na długi weekend.

podstawowych i gimnazjum w pięciu kategoriach wiekowych, z podziałem na płeć.
W sobotę, 6 czerwca od godz. 8.00 rozpoczęły się zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży. Było to kolejne sportowe wydarzenie w ramach obchodów Dni Gminy
Bralin. Zawody tradycyjnie odbyły się na zbior- „The Shout” grał i śpiewał hity lat 60. i 70.
niku wodnym Brodzisko
ekstremalne tricki jest skatepark znajdująkoło Pólka, a organizacy się na stadionie w Bralinie.
torem było StowarzyszeWieczorem dla mieszkańców przebonie „Złoty Karaś” oraz
je Beatlesów, Czerwonych Gitar oraz inne
Urząd Gminy Bralin.
hity lat 60-70. XX wieku grał i śpiewał zeO Puchar Wójta Gminy
spół „The Shout”, a po nim muzykę do tańw tym roku walczyło poca serwował DJ K@rol M.
nad trzydziestu młodych
mak
Rywalizacja przedszkolaków i ich mam w V Bralińskim Crossie Rowerowym wędkarzy. Zawody wyRozpoczęliśmy 3 czerwca od „Tęczowe- grali: I miejsce - Tomasz
go Dnia Dziecka”. W środowe popołudnie Wodziak, II miejsce plac za świetlicą „Tęcza” w Bralinie tętnił Amadeusz Nędzyński,
życiem. Festyn zorganizowany przez świe- III - Michał Kubera i IV
tlicę „Tęcza” oraz Urząd Gminy Bralin miejsce - Bruno Gaweł.
Natomiast niedzielprzyciągnął mnóstwo dzieciaków i ich rodziców czy dziadków. Było sporo uciechy, ne świętowanie rozpodobrej zabawy i śmiechu. Od 17.30 do 20.30 częło się od Gminnych
najmłodsi nieodpłatnie korzystali z dmu- Zawodów Sportowo-Pochańców, żyroskopu, basenu z kulami wod- żarniczych. Do rywalinymi, euro bungee, ściany wspinaczkowej. zacji stanęły wszystkie
Animatorzy prowadzili gry i zabawy, ma- jednostki z terenu gminy, Sekcja karate wspaniale zaprezentowała się na bralińskiej murawie
lowali twarze i czarowali z baloników. Był choć nie wszystkie wystawiły drużyny w każtakże pokaz tańca przygotowany przez dej kategorii. Umiejętności ochotników ogląGlamdance Studio Ewelina Łachaj.
dała liczna publiczność. Klasyfikacja końcoW piątek, 5 czerwca odbył się jubileuszowy, wa przedstawia się następująco: młodzieżowa
bo piąty Braliński Cross Rowerowy im. Jana drużyna żeńska – 1. OSP Nowa Wieś KsiążęLissowskiego o Puchar Wójta Gminy. Tym ca, 2. OSP Bralin, 3. OSP Mnichowice; młorazem wyścig przeprowadzono przy sanktu- dzieżowa drużyna męska – 1. OSP Chojęcin,
arium Na Pólku, a wystartowało w nim 83 2. OSP Mnichowice, 3. OSP Weronikopole.
zawodników: przedszkolaków, uczniów szkół W drużynie seniorek zwyciężyło OSP Czermin, a po nim na podium stanęło OSP Mnichowice i OSP Weronikopole, zaś w drużynie
seniorów zwyciężył Tabor Wielki, miejsce
drugie zajęła Gola, a trzecie – Mnichowice.
Po zawodach pożarniczych swoje umiejętności zaprezentowali młodzi ludzie trenujący w sekcji Karate Shotokan „Kaminari”, dzieci uczące się tańca w Glamdance
Studio Ewelina Łachaj oraz młodzież, której pasją jest jazda na rolkach, deskorolce
i bmxie, a miejscem, na którym spędzają Kto wie, czy ta dziewczyna nie odkryła właśnie
Podczas zawodów wędkarskich. Jasiu pobiera
sporo wolnego czasu i trenują swoje niemal swego nowego hobby
instruktaż od wędkarza pasjonata

Na skateparku Jakub czuje się jak ryba w wodzie

Życie Gminy Bralin

Zawody sportowo-pożarnicze to widowiskowe wydarzenie przyciągające
sporą publiczność
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Ze starego albumu…
    Nad ranem 24
czerwca 1995 r. w poznańskim szpitalu
przy ul. 28 Czerwca
1958 r. zmarł ks.
kanonik
Ryszard
Rossa. Przez nieco
ponad 20 lat był
proboszczem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie w powiecie
Ks. Ryszard Rossa
Buk, wsi oddalonej
(1936-1995)
o 22 km od Poznania. Dziś postanowiłem przybliżyć Czytelnikom tego zacnego kapłana rodem z Bralina.
R. Rossa urodził się 8 marca 1936 r. Jego
rodzice, Ryszard i Emilia z d. Josińska, prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Przyszły ksiądz był ich trzecim z kolei dzieckiem,
oprócz niego wychowywali jeszcze córki:
Urszulę, Irenę i Krystynę. Już jako chłopiec
Ryszard cechował się solidnością i pilnością
w spełnianiu obowiązków ministranckich
i uczniowskich. Zawsze punktualny i czysto
ubrany, koleżeński i uczynny – zyskiwał sobie u rówieśników i u innych opinię dobrego,
porządnego chłopca – charakteryzował go po
latach ks. Stefan Schudy (1936-2014), jego
szkolny kolega.
Szkołę podstawową R. Rossa ukończył
w 1949 r. Został przyjęty do Średniej Szkoły
Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Kępnie (w następnym roku przyjęła ona nazwę
Liceum Ogólnokształcącego). Byliśmy w jednej klasie w szkole podstawowej – wspominał ks. S. Schudy, szliśmy do szkoły średniej
w tym samym roku – lecz do różnych klas.
Ryszardowi udało się dostać do klasy z jęz.
łacińskim, ja musiałem uczęszczać do klasy
z jęz. francuskim. W uroczystość Bożego Ciała, 4.06.1953 r. (z powodu pewnych perturbacji w gimnazjum) zdaliśmy maturę. Kilka
dni później zgłosiliśmy się do Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ryszard został przyjęty, ja – z uwagi na wiek –
musiałem rok poczekać.
Braliński proboszcz, ks. Maksymilian
Dłużewski (1911-1973), który rekomendował R. Rossę na studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu wskazał trzy filary, na których opierała się jego
wiara: solidna rodzina, kult Serca Jezusowego, wielka cześć do Matki Bożej. W pismach opiniujących młodzieńca na kandydata do seminarium wraz z kępińskim
prefektem, ks. Stefanem Tomaszkiewiczem
podkreślał także jego stanowczość, niemal
upór w dążeniu do kapłaństwa.
Kleryk Ryszard wakacje najchętniej
spędzał w rodzinnym Bralinie, pomagając
rodzicom w gospodarstwie. Gdy zachodziła
taka potrzeba, przyjeżdżał na żniwa, gdy
był już księdzem.
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ne pogorszenie zdrowia kapłana. Zmarł
24 czerwca 1995 r., opatrzony sakramentami świętymi.
Pogrzeb rozpoczął się dwa dni później
od wprowadzenia do kościoła trumny z ciałem proboszcza. Mszy świętej przewodniczył wówczas ks. infułat Teofil Ratajczak
(1908-2004). Następnego dnia o godz.
15.00 pogrzebową mszę św. koncelebrowało ponad 80 księży, w tym trzech biskupów:
Zdzisław Fortuniak, Stanisław Napierała
i Juliusz Paetz.

28 czerwca 1959 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Antoniego
Baraniaka (1904-1977). Jako wikariusz został skierowany do parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Poniecu, blisko
21 km od Gostynia. Z dniem 1 lipca 1962 r.
rozpoczął pracę duszpasterską w parafii pw.
Świętej Trójcy na poznańskim Dębcu, a od
1 września 1965 r. (przez prawie 10 lat) pracował jako wikariusz w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach
w Poznaniu. 17 listopada 1966 r.
zdał egzamin proboszczowski,
ale swą pierwszą i – jak się okazało – jedyną samodzielną placówkę objął dopiero 10 kwietnia
1975 r. Była to parafia pw. św.
Wawrzyńca w Niepruszewie,
którą wcześniej administrował.
Jeszcze w okresie seminaryjnym ks. R. Rossa zaczął
odczuwać bóle w kręgosłupie.
Były to pierwsze symptomy
gośćca stawowego postępującego, który wraz z upływem
czasu nasilał się, sprawiając
kłopoty w chodzeniu. Mimo dolegliwości kapłan nadal pracował. Zaryzykował nawet udział
w pielgrzymce do Rzymu i Ziemi Świętej.
Nasilenie choroby nastąpiło w 1987 r. Ks. Ryszard został
poddany zabiegom chirurgiczno-ortopedycznym, które miały
ułatwić mu chodzenie i sprawność dłoni. Niestety,   choroba
wciąż wyniszczała jego organizm. W grudniu 1991 r. ampu- R. Rossa w okresie studiów seminaryjnych w Poznaniu
towano mu lewą nogę, jednak
po kilku miesiącach powiadomił swoich
Ksiądz kannik spoczął tuż przy kościele
zwierzchników, iż mimo przebytej opera- w Niepruszewie, obok grobów poprzednich
cji może wypełniać wszystkie obowiązki duszpasterzy. Na jego trumnę ks. Stefan
duszpasterskie. O zamieszkaniu w Domu Schudy rzucił ziemię przywiezioną z rodzinKsięży Emerytów nie chciał nawet słyszeć. nego Bralina przez rodzeństwo zmarłego.
Parafianie z Niepruszewa patrzyli na niego
21 czerwca 2015 r. w kościele parafialz podziwem.
nym pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie
30 marca 1995 r. arcybiskup Jerzy Stro- odbyła się msza św. z okazji 20. rocznicy
ba (1919-1999) wręczył mu nominację na śmierci ks. R. Rossy. Uczestniczyli w niej
kanonika honorowego kapituły kolegiackiej również jego najbliżsi z Bralina, Wrocław Środzie Wielkopolskiej. Ucieszył go ten wia, Wałbrzycha i Murowanej Gośliny. Przy
gest pamięci, chociaż zwierzał się bliskim, grobie dwukrotnie odśpiewano 3 zwrotki
iż ta nominacja jest chyba „łabędzim śpie- pieśni „Miasteczko Bralin”.
wem” dla jego proboszczowania.
*
Bóle kręgosłupa wzmagały się, dołączy- W powyższym tekście wykorzystałem m.in.
ło do nich nadciśnienie i niewydolność ne- „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Porek. W uroczystość Bożego Ciała nie mógł znańskiej” z 1996 r. oraz archiwalne fotopójść z procesją, siedział na fotelu przed grafie. Materiały przekazał mi Krzysztof
probostwem. Coraz częściej korzystał z po- Schudy z Murowanej Gośliny, siostrzeniec
mocy lekarzy, konieczne stały się pobyty ks. Ryszarda Rossy. Bardzo serdecznie za
w szpitalu. Na soboty i niedziele wracał nie dziękuję.
jednak do Niepruszewa. W oczekiwaniu
Jacek Kuropka
na kolejną przepustkę nastąpiło gwałtow-
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola „Kwiaty Polskie”
Teatrzyk ,,Bocian i żaba”
Kolejny raz na przedszkolnej scenie
zagrali dla dzieci aktorzy z Teatru Lalek
w Krakowie. Tym razem   przedstawili  
przedszkolakom  bajkę pt.: ,,Bocian i żaba”.
Przedstawienie uczyło dzieci jak pielęgnować przyjaźń. Aktorzy aktywizowali widzów, odważne przedszkolaki mogły wziąć  
udział w wesołych zabawach.
Spotkanie z policjantem
7 maja odwiedził „Konwalie” i „Tulipanki” pan policjant. Celem wizyty miłego gościa było przypomnienie i utrwalenie
dzieciom zasad bezpiecznego zachowania
się w domu, przedszkolu oraz na drodze.
Ponadto przedszkolaki mogły zapoznać się
z akcesoriami niezbędnymi w pracy stróżów porządku publicznego.     
Przedszkolacy w teatrze
Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych w nagrodę za całoroczny trud wyjechały do Teatru Lalek do Wrocławia.
Wycieczka była sponsorowana przez Radę
Rodziców. Przedszkolaki obejrzały sztukę
„Czerwony Kapturek, kichawka i Gburek”.
Spektakl był oparty na motywach tradycyjnej bajki o Czerwonym Kapturku i miał
charakter interaktywny. W sposób humorystyczny przestrzegał najmłodszych przed
zawieraniem znajomości z nieznanymi osobami. Wyjazd wpłynął na rozbudzania zainteresowań dzieci sztuką teatralną poprzez

bezpośredni kontakt z teatrem i aktorami.
Radosny
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka przebiegał w przedszkolu w zabawowym klimacie. Przedszkolaki wraz z opiekunkami
udały się autokarem do Bajkolandu w Chojęcinie. Tam
mogły wyhasać się do woli,
korzystając ze zgromadzonego sprzętu. Największą
atrakcją okazały się skoki
do basenu z kulkami oraz
harce na dmuchanym zam- W trakcie festynu rodzinnego rodzina bawi się razem
ku. Na koniec wyczerpujących zabaw dzieci otrzymały soczek oraz mochodem, salon malowania twarzy, jazsłodką niespodziankę, do przedszkola wróciły da na kucyku, wata cukrowa, balony. Nad
zmęczone, ale szczęśliwe.
sprawnym przebiegiem festynu czuwał
konferansjer w osobie zaprzyjaźnionego roFestyn rodzinny
dzica -  pani Karoliny Gaweł. Rodzice mogli
W promieniach słońca, 14 czerwca od- wraz z pociechami wziąć udział w licznych
był się na placu zabaw festyn   rodzinny. konkursach z nagrodami oraz skorzystać
Impreza przebiegała pod hasłem ,,Rodzi- ze specjałów serwowanych w kawiarence
na bawi się razem”, a   jej organizatora- i małej gastronomii. W czasie wolnym od
mi byli: Rada Rodziców oraz pracownicy zabaw i konsumpcji odbywały się licytaPrzedszkola ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie. cje. Dyrekcja, Rada Rodziców i pracownicy
Festyn rozpoczął się popisami wokalno- Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie
-tanecznymi dzieci z poszczególnych grup. gorąco dziękują wszystkim ludziom dobrej
Po części artystycznej na najmłodszych woli, którzy przyczynili się do organizacji
czekało wiele atrakcji: dmuchany zamek, rodzinnego festynu.
basen z piłkami, przejazd strażackim saMałgorzata Bednara

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

szy szczyt Gór Stołowych Szczeliniec Wielki
oraz spaceru po labiryncie skalnym, udekorowanym skałkami w kształcie grzybów, iglic
i bram. Niezapomnianym przeżyciem   była
Kłodzkiej oraz Gór Stołowych. W wyciecz- dla uczniów wizyta w Jaskini Niedźwiedziej,
ce wzięło udział 26 uczniów z klas IV – VI   która ze względu na wielkie bogactwo form
oraz 2 opiekunów.
naciekowych i podziemne strumienie uważaPodczas pobytu dzieci miały okazję m.in. na jest za najpiękniejszą w Polsce. W prograzwiedzić kopalnię złota mie wycieczki nie zabrakło też kąpieli w aquw Złotym Stoku, twier- aparku w Kudowie Zdroju.
dzę i podziemną trasę
Po całodziennym zwiedzaniu wszyscy
turystyczną w Kłodzku, chętnie odpoczywali w pensjonacie „Doskansen dawnych sprzę- mek w Lesie” w Karłowie, gdzie przemiła
tów i mini ZOO w Wam- właścicielka przygotowywała dla swoich
bierzycach, Kaplicę Cza- gości pyszne posiłki. Dobrych nastrojów
szek w Czermnej oraz i doznanych wrażeń nie zepsuł nikomu namuzeum zabawek i park wet deszcz, który nieco pomoczył wycieczzdrojowy wraz z pijalnią kowiczów podczas górskiej wędrówki wśród
wody w Kudowie Zdroju. uroczych form skalnych Gór Stołowych.
Uczniowie
podziwiali Wyjazd okazał się bardzo udany, wszyscy
również piękne widoki, wrócili nieco zmęczeni, ale z pewnością boa także formy krasu po- gatsi o ogrom wrażeń i wiadomości.
wierzchniowego podczas
Wiesława Mirowska
wędrówki na najwyżAndrzej Mirowski

Kotlina Kłodzka i Góry Stołowe
W dniach 13-15 maja 2015r. uczniowie
naszej szkoły przebywali na kolejnej wycieczce krajoznawczej. Tym razem wyruszyli do malowniczej i urokliwej Kotliny

Nic tak nie integruje jak szkolne wycieczki

Życie Gminy Bralin
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Co u nas ciekawego?
Dwa dni, dwa wzgórza, dwie wędrówki
12 i 13 czerwca 2015 r. odbył się II Rajd
Pieszy „Dwa dni, dwa wzgórza, dwie wędrówki
– Mięlęcin 2015”. Miejscem startu, a zarazem
bazą noclegową był Dom Ludowy w Mielęcinie.

Kontakt z przyrodą, świeże powietrze i aktywność fizyczna - czego chcieć więcej...

Pierwszego dnia 37-osobowa grupa wyruszyła na drugie co do wielkości wzniesienie
w Wielkopolsce – Bałczynę (278 m n.p.m.). Wędrujący pokonali trasę liczącą 27 km. Piękna panorama i widoki południowej części Wielkopolski zostały uwiecznione na zdjęciach i na zawsze
w naszej pamięci. Drugiego dnia w promieniach

porannego słońca, z lekkim wiatrem za plecami
wyruszyliśmy z Mielęcina na najwyższe wzniesienie Wielkopolski – Kobylą Górę. Trasa marszu tego dnia wyniosła 8 km. Bałczyna i Kobyla
Góra zostały zdobyte!
Konkurs Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych
2 czerwca br. w Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków nr 1 w Kępnie odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Nasze gimnazjum reprezentowali
następujący uczniowie: Mateusz Szymczak,
Jan Mamys oraz Agata Piórek. W tym roku
zagadnienia związane były z geografią, zwyczajami, kulturą, oraz obyczajami tych krajów.
Po zaciętej rywalizacji ogłoszono wyniki, wśród
laureatów znalazła się Agata Piórek, zdobywając II miejsce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Z sukcesami
w konkursach informatycznych
18 czerwca 2015 r. Gimnazjum w Bralinie
odwiedziła Ewa Szumska – przedstawiciel

Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
koordynator regionalny ECDL, która przyjechała, aby nagrodzić Kamila Pospiszila
oraz Michała Liebnera za awans do II etapu V Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „TIK? – TAK 2015”. W konkursie
na 3 różnych etapach edukacyjnych wzięło
udział ponad 2900 uczestników z ponad 1100
szkół. W tym gronie byli również gimnazjaliści z Bralina: Kajetan Cichy, Emil Roczniak,
Mateusz Lenort, Michał Liebner oraz Kamil
Pospiszil. Do grona 200 najlepszych w całym
kraju awans wywalczyli: Michał oraz Kamil,
a przygotowywał i wspierał uczniów nauczyciel informatyki Jerzy Liebner.   
19 czerwca 2015 r. przyszło zawiadomienie
do Gimnazjum w Braline, że jej uczeń z klasy
3 a Michał Liebner okazał się zwycięzcą XV
Ogólnopolskiego Konkursu Programowania  
w kategorii – program edukacyjny.   To już
drugie duże wyróżnienie Michała w konkursie informatycznym na szczeblu ogólnopolskim. Tym razem uczeń przygotował program
o wdzięcznej nazwie MATFIZGimnazjalista,
który przelicza różnego typu jednostki miary:
matematyczne, fizyczne i informatyczne.
wybór materiałów ze strony internetowej
Więcej czytaj
na www.gimnazjumbralin.pl

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Wiele się dzieje w bralińskim Koperniku
Konkursy
Wielu naszych uczniów, wzorem Mikołaja Kopernika, nieustannie zdobywa wiedzę i umiejętności, którą później prezentuje
w rozmaitych konkursach. Czerwiec obfitował
w zmagania na różnych płaszczyznach.
2 czerwca młodsi uczniowie sprawdzali swe zdolności recytatorskie i aktorskie
w konkursie „Magia Żywego Słowa”, zorganizowanym przez Ilonę Wojtysiak i Katarzynę
Krupę. Nasi uczniowie wielokrotnie stawali
na podium. Wśród uczniów klas pierwszych
II m. zdobyła Liwia Klaczyńska, natomiast
III – Hubert Kozica. W kategorii klas drugich
I m. przyznano Mai Kazimierczak, a III m. zajął Samuel Kłosek. Spośród uczestników klas
trzecich I m. zdobył Mateusz Antczak, natomiast II m. zajęli jednocześnie: Iga Szczepaniak oraz Wiktoria Wydmuch.
3 czerwca przedstawiciele klas I–III zmierzyli
się w Gminnym Konkursie Matematycznym,
nad przebiegiem którego czuwała Anna Jamroży-Pruban. Zwyciężyli Dominik Waloszczyk
(IIIa), Jakub Przewdzięk (IIIa) i Iga Szczepaniak (IIIb). 16 czerwca w naszej szkole odbył
się Międzygminny Konkurs Matematyczny,
w którym II miejsce zajął Jakub Przewdzięk.
11 czerwca odbył się Gminny Konkurs
Matematyczny dla klas IV-VI, zorganizowany
przez Bożenę Bojanowską i Krystynę Żary.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów
w trzech grupach wiekowych. Klasa czwarta:
Daria Schudy, Natalia Kosik, Krystian Świtała; opiekunem czwartoklasistów była Krysty-

maj/czerwiec nr 3 (45)

na Żary. Klasa piąta: Natalia Przewdzięk, Joanna Siemańska, Amelia Stężalska – opiekun
Bożena Bojanowska. Klasa szósta: Mikołaj
Kempa, Jakub Wojtasik   (opiekun B. Bojanowska), Zuzanna Kieruzal, Daria Lisowska,
Dawid Dirbach (opiekun K. Żary).  
Imprezy i uroczystości szkolne
Na przełomie maja i czerwca w naszej
szkole odbyło się wiele imprez i uroczystości.
22 maja obchodziliśmy III Memoriał Tadeusza Ciacha. To wydarzenie wpisało się
w tradycję szkoły, a organizowane jest w celu
uczczenia pamięci Tadeusza Ciacha, który był
nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole. Rywalizacja sportowa na boisku
była zacięta. W końcowej klasyfikacji wyniki ukształtowały się następująco: I miejsce
SP Rychtal (opiekun Wiesława Zimoch-Stępień), II miejsce SP Bralin -  (opiekun Michał
Górecki), III miejsce SP Perzów (opiekun
Grzegorz Kapica), IV miejsce SP Nowa Wieś
Książęca (opiekun Krzysztof Rybczyński).

Uczniowie Ia występowali dla swoich rodziców

www.bralin.pl

W dniach 28 maja – 3 czerwca pierwszoklasiści gościli w szkole ukochanych rodziców.
Dzień Matki i Dzień Ojca stały się dla dzieci
okazją, by podziękować wszystkim najbliższym za miłość, poświęcenie i codzienny trud.
Najmłodsi uczniowie do życzeń i upominków
dołączyli swój wdzięk, którym przepełnione
były ich występy.
5 czerwca odbył się Dzień Sportu, obfitujący w szereg ciekawych wydarzeń. Najpierw
uczniowie obejrzeli wystawę gadów egzotycznych. Później rozpoczęły się zmagania sportowe klas IV–VI: dziewczęta wystąpiły w pokazach aerobiku, natomiast chłopcy rozegrali
mecze piłki nożnej. Jednocześnie z trwającą
rywalizacją sportową w szkole odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie
„Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” z Tomaszem Lissowskim. Najmłodsi
uczniowie również spędzali czas na świeżym
powietrzu, uczestnicząc w zabawach i grach
sportowych.
W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w naszej szkole zorganizowane zostały Dni Matematyki. Pierwszego dnia odbył się Gminny
Konkurs Matematyczny klas IV–VI pod patronatem wójta gminy Romana Wojtysiaka.
Drugiego dnia został przeprowadzony Turniej
Matematyczny dla klas IV–VI przygotowany
przez Bożenę Bojanowską.
Więcej informacji nt. życia szkoły znajduje
się na stronie internetowej www.spbralin.pl.
Jolanta Cudniewicz
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O kulturze, stylu życia i sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich opowiadała Tanya Valko podczas spotkania autorskiego dla czytelniczek Biblioteki Publicznej w Bralinie.

Popołudnie z Tanyą Valko
Dlaczego z krwi i kości Polka, krakuska,
od ponad 20 lat mieszka w krajach arabskich,
a w dodatku pisze książki o kulturze arabskiej i azjatyckiej? Tanya Valko to pseudonim
artystyczny Polki, dziewczyny pochodzącej z
Krakowa, absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentki najpierw bohemistyki
a potem arabistyki. Zainteresowanie jakże
dalekim i tajemniczym światem przejawiała
bardzo wcześnie, jeszcze zanim zaczęła studiować orientalistykę, czytała „Baśnie z tysiąca i jednej nocy” i interesowała się historią
tych krajów. Jako studentka zgłębiała literaturę orientalną, czytała kasydy, studiowała
Koran, pasjonowało ją prawo muzułmańskie
i tamtejsza religia. Po raz pierwszy wyjechała do Libii mając 21 lat, a o życiu w tych krajach zadecydowało także sytuacja rodzinna
– narzeczony a potem mąż, również Polak,
z wykształcenia arabista dostał stypendium
do Kairu i tak zaczęła się jej wielka przygoda
z orientem, która trwa już ponad trzydzieści
lat. Tanya Valko m.in. przez 13 lat mieszkała

Cała Polska
czyta dzieciom

Niecodzienne spotkanie z ksiażką „Kubuś Puchatek”

w Libii, 5 lat w Arabii Saudyjskiej, a teraz
mieszka w Indonezji. Spod jej pióra wyszły
takie powieści jak: „Arabska żona”, „Arabska córka”, „Arabska krew” czy „Arabska
księżniczka”, tworząc tzw. sagę arabską. Potem powstał kolejny cykl, tym razem azjatycki: „Okruchy raju” i „Miłość na Bali”.
Podczas spotkania autorskiego, które
15 czerwca br. w świetlicy „Tęcza” przygotowała Ewa Jędrysiak dyrektor Biblioteki
Publicznej w Bralinie, jego bohaterka Tanya

Valko w ciekawy sposób opowiedziała o innym, obcym dla nas Europejczyków świecie
orientu, świecie kultury arabskiej i azjatyckiej. Mówiła o małżeństwach mieszanych
z lat 80. XX w., o trudnościach, z jakimi
zderzały się Polki, Brytyjki, Czeszki, którym przyszło żyć w muzułmańskim świecie
i arabskiej kulturze. Według prawa szariatu
mężczyzna dominuje nad kobietą, mąż bierze żonę pod pełną opiekę jako istotę słabszą.
Według europejskiego myślenia taka opieka
staje się ubezwłasnowolnieniem. Obecnie
czasy się zmieniły, świat nie jest już wyizolowany i wykształceni Arabowie, nowocześni
zachowują się już nieco inaczej. Tanya Valko
pisze również o dobrych związkach par mieszanych, w swoich powieściach porusza też
problem terroryzmu w świecie.
To było bardzo ciekawe spotkanie, a jego
bohaterka pełna pasji pisarka w interesujący
sposób przybliżyła zebranym ten zgoła inny
świat i odmienną kulturę.
mak

9 czerwca br. Biblioteka Publiczna
w Bralinie w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” zorganizowała spotkanie dla najmłodszych czytelników. Na
zaproszenie odpowiedziały dzieci z klas
pierwszych SP w Bralinie, które przybyły
do świetlicy „Tęcza” pod opieką Joanny
Wieloch i Agaty Nowak. Uczniowie mieli przyjemność bawić się w towarzystwie
Piotra Witonia – aktora poznańskiego teatru, który wcielił się w postać Tygryska
z bajki „Kubuś Puchatek”. Gość w swoim
programie literacko-artystycznym czytał
fragmenty książki pt. „Lekcje ze Stumilowego Lasu”, do której proponował zagadki,
konkursy, zabawy ruchowe oraz pogadanki

na temat uczuć i zdrowego stylu życia. Zadania uruchamiające wyobraźnię i pamięć
oraz ćwiczenia ruchowe angażowały w pełni zarówno młodych uczestników jak i ich
dorosłych opiekunów. Uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach, dobrze się przy
tym bawiąc. Niewątpliwą atrakcją, którą
przygotował dla dzieci Tygrysek, był słodki
posiłek – chrupki z miodem. Na zakończenie dzieci podziękowały Tygryskowi za zabawę i pozowały do pamiątkowego zdjęcia.
Maluchy wyszły ze spotkania bardzo rozbawione i w pełni zadowolone z obietnicą, że
już wkrótce odwiedzą bibliotekę i odnajdą
w niej Kubusia i jego przyjaciół.
Ewa Jędrysiak

„Porwane” w niezwykle ciekawą podróż o życiu
w krajach arabskich

Pierwsze spotkanie
z biblioteką
11 czerwca br. Bibliotekę Publiczną
w Bralinie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Braline. Podczas wizyty dzieci zwiedziły placówkę
i zapoznały się z charakterem pracy biblioteki. Z zaciekawieniem oglądały regały pełne
książek. Dla większości dzieci było to pierwsze spotkanie z biblioteką, jej pracownikiem
i książeczkami. Po krótkiej lekcji bibliotecznej
każdy przedszkolak mógł wybrać dowolną

Życie Gminy Bralin

książeczkę dla dzieci, by zapoznać się
z jej zawartością. Spotkanie odbyło się
w radosnej, pełnej uśmiechów atmosferze. Wizyta zakończyła się miłym
akcentem: dzieci otrzymały zakładki
do książek, słodycze oraz książkę na
pamiątkę miłego spotkania. Maluchy
wręczyły własnoręcznie wykonane
laurki prowadzącej spotkanie E. Ję- Tyle książek w jednym miejscu zrobiło wrażenie na
przedszkolakach
drusiak.
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Z bieżącej działalności
Gratulacje
od Zarządu Głównego z Warszawy
W poprzednim numerze zostało umieszczone obszerne streszczenie sprawozdania
z działalności oddziału za 2014 rok i relacja z posiedzenia zarządu w Mielęcinie.
Wszystkie materiały dotyczące tego wydarzenia zostały przesłane do Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie, na podstawie
których przewodnicząca Związku Elżbieta
Ostrowska bardzo wysoko oceniła pracę
naszego oddziału, przesyłając do zarządu
list gratulacyjny. Słowa uznania ze strony
najwyższych władz związkowych bardzo
cieszą zarząd oddziału i są zachętą do jeszcze lepszych i skuteczniejszych działań na
rzecz naszych członków.
Sezon pikników i wyjazdów
W maju w niektórych kołach odbyły się
pikniki, zabawy i spotkania z okazji Dnia
Matki i Ojca, które cieszyły się dużą frekwencją członków. W poprzednim miesiącu oddział braliński rozpoczął też sezon
wycieczkowy. Liczna grupa seniorów przebywała w uniejowskich termach, a chętni
do poznawania pięknych i historycznych
miejsc naszego kraju zwiedzili m. in. prastary gród w Biskupinie, obejrzeli słynne
Drzwi Gnieźnieńskie i pokłonili się św. Wojciechowi w Gnieźnie. Inni z kolei udali się
na południe, aby obejrzeć bardzo ciekawy
i bogaty Skansen-Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, space-

rowali po alejkach Parku Zdrojowego, smakowali wodę mineralną  w  Kudowie Zdrój i
zachwycali się niesamowitą kolekcją azalii,
różaneczników i innych niezwykłych roślin
w Arboretum w Wojsławicach. Czerwiec to
czas wyjazdów na wczasy. W tym roku tradycyjnie już seniorzy udają się do gościnnej
„Laguny” w Pobierowie. Wyjadą także do
Trójmiasta i nowego ośrodka wczasowego
w Łazach koło Mielna. W lipcu planowana
jest jednodniowa wycieczka do Chorzowa
i Tarnowskich Gór, a we wrześniu do Wrocławia. Są jeszcze wolne miejsca. O przeżyciach i wrażeniach z czerwcowych pobytów
nad morzem przeczytacie państwo w sierpniowym numerze.
Łucja Wieloch
Bralińska delagacja
we Wrocławiu
Do
Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
we
Wrocławiu
Ośrodka Badawczo–Rozwojowego z inicjatywy
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie 16 czerwca br. zawitali: Marian Kruk, Alojzy
Leśniarek,
Grażyna
Jany, Robert Kieruzal,
Maria Łabuda, Tadeusz
Gicala, Tadeusz Hojeń-

ski. Przybyłych witał dyrektor szpitala
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz. Przed
częścią oficjalną dyrektor przedstawił prezentację multimedialną na temat jedynego
w naszym kraju robota chirurgicznego da
Vinci, który rozpoczął kilka lat temu pracę
w Ośrodku Badawczo–Rozwojowym. Robot
da Vinci to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie medycznych systemów robotycznych na świecie, wspomagających operacje chirurgiczne. Po prezentacji
dyrektor przedstawił zespół medyczny i powitał przedstawicieli delegacji bralińskiej.
Potem głos zabrał przewodniczący Oddziału Rejonowego w Bralinie Alojzy Leśniarek,
krótko omówił działalność oddziału rejonowego. Kulminacyjnym punktem spotkania
było wręczenie odznaczeń związkowych.
Były kwiaty, tort i wspaniała atmosfera, bo
takich spotkań się nie zapomina i nie zatrze ich nawet czas.
Maria Łabuda

Bralińska delagacja w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu

Sąsiedzko i rodzinnie
Sąsiedzko i rodzinnie, tak można
w największym skrócie powiedzieć o tym,
co działo się w Taborze Małym w sobotnie popołudnie i wieczór 13 czerwca 2015
roku.
Rada Sołecka wraz z sołtysem przygotowali plenerowe spotkanie dla wszystkich

To było bardzo udane popołudnie
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gminy Roman Wojtysiak oraz przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI Alojzy
Leśniarek.
Tego dnia wspólnie z dziećmi świętodzieci z okazji Dnia Dziecka. Wokół Domu   wały także mamy. Koło terenowe Polskiego
Ludowego zrobiło się wesoło i gwarno, roz- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
brzmiewał śmiech i muzyka. Ponad trzy- w Taborze Małym zaprosiło swoje członkinie
dziestoosobowa grupa dzieciaków uczestni- na spotkanie z okazji Dnia Matki. Seniorzy
czyła w szeregu przygotowanych specjalnie połączyli siły z Radą Sołecką i we współpradla nich gier i zabaw. Były rozgrywki piłki cy zorganizowali jeden wspólny plenerowy
nożnej, przeciąganie liny czy wyścig na nar- festyn. Do świętowania zaproszone zostały
tach. A w dodatku wszystkie mamy, nie tylko te z koła seniorów.
każde z nich miało Dzięki temu okazję miała spotkać się cała
okazję wsiąść na społeczność wioski. Kiedy młodsi wieczorem
kucyka czy odbyć rozeszli się już do domów, dorośli integrowali
przejażdżkę brycz- się jeszcze do późnych godzin nocnych.
ką. A kiedy już wyOdkąd Dom Ludowy w Taborze Mahasana gromada łym został wyremontowany i doposażoopadła z sił, orga- ny w sprzęt kuchenny i zastawę stołową,
nizatorzy zaprosili dobrą praktyką stały się tam cyklicznie
wszystkich na gril- odbywające się „babskie wieczory”. Panie
lowane kiełbaski, spotykają się średnio dwa razy w miesiącu,
napoje i słodkości. by razem miło spędzić wygospodarowany
Razem z dziećmi wolny czas. Cieszy informacja, że mieszna festyn przyszli kańcy Taboru Małego dążą do integracji
także ich rodzice. i działają dla wspólnego dobra. Popieramy,
Z zaproszenia sko- pochwalamy.
rzystali także wójt
mak
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Mali piłkarze z Bralina grali w wielkim Wrocławiu…
13 czerwca br. na boiskach we Wrocławiu
nieopodal Stadionu Wrocław mały miejsce finały
miejskie turnieju Deichmanna – Minimistrzostwa 2015 w kategorii U–9. Po prawie 2 miesiącach zmagań na 3 boiskach – dwóch we Wrocławiu i jednym w Kępnie odbyła się faza playoff.
W szranki stanęły 42 drużyny, które na potrzeby
turnieju wcieliły się w państwa – uczestników
prawdziwych zmagań piłkarskich.
Drużyna z małego Bralina bardzo dobre
radziła sobie w rozgrywkach grupowych w Kępnie, grając jako reprezentacja Urugwaju. Chłopcy
z rocznika 2006-2007 w składzie:  Kajetan Doktor,
Michał Jański, Bartosz Krzak, Bartosz Koryciak,
Miłosz Koziński, Mateusz Liebner, Filip Łukianowski, Bartosz Wawrzynkowski, Jakub Wawrzynkowski oraz Antoni Zmyślony zajęli wysokie 6. miejsce,

zdobywając 19 pkt, strzelając 36 bramek, tracąc 22.
Jej najlepszy strzelec Bartosz Wawrzynkowski sam
zdobył 18 goli, a jego brat Jakub  10.
Finały we Wrocławiu odbywały się przy
niemiłosiernym 30-stopniowym upale, ale braliniacy zagrzewani przez swoich wiernych kibiców (na turniej udali się rodzice dzieciaków i
ich znajomi) pokonali walkowerem Polskę 3–0, a
następnie Francję 4–3. Byliśmy w gronie 16 najlepszych drużyn we Wrocławiu. Niestety, losowanie nie sprzyjało ekipie z Urugwaju, która w 1/16
musiała się spotkać z Kolumbią – późniejszym
zwycięzcą całego turnieju. Mimo wysokiej porażki 0–5 trener zespołu Jerzy Liebner nie krył
zadowolenia z postawy swoich małych piłkarzy,
którzy również mieli w tym meczu swoje szanse.
Na zakończenie turnieju organizatorzy wręczyli

chłopcom pamiątkowe dyplomy i medale, na które niewątpliwie zasłużyli, a cała ekipa udała się
do McDonaldsa na lody i małe co nieco.
Jerzy Liebner

Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacji młodych sportowców, reprezentujących sekcję kolarską Cart-Pack Team „Sokół” Bralin
z ostatnich kilku tygodni.

Kolarze mają charakter do walki
Tarnogóra
26 kwietnia 2015 r. młodzi sportowcy z Bralina uczestniczyli w wyścigu kolarskim MTB w Tarnogórze koło
Leżajska (Podkarpacie). Tu właśnie odbyła się druga
tura do eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
MTB. W mającym wieloletnią tradycję wyścigu młodzież spisała się bardzo dobrze. Milena Drelak zajęła 3.
miejsce wśród młodziczek, natomiast w kategorii junior
młodszy Tomasz Bryłka był 12., Karol Przewdzięk 13.,
zaś Kacper Kuropka – 17. na 47 startujących.
Żagań
Kilka dni później (1 maja) Maja Drelak wygrała X Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Żagań. W wyścigu uczestniczyli też juniorzy młodsi:
Karol, Kacper i Tomasz. W swojej kategorii wiekowej
zajęli miejsca w środku ponad 40-osobowej stawki.
Černá Voda
W czasie długiego majowego weekendu bralińscy kolarze odbyli jednodniowy trening w Czechach, kilkanaście
kilometrów od granicy z Polską. Tu, w okolicach Černéj
Vody, znajdują się Rychlebskie ścieżki – trasy rowerowe
dla zawodników MTB. Przeciętnego, niedoświadczonego cyklistę kluczące między drzewami i granitowymi
głazami, ciągnące się przez osypiska kamieni i wijące
wzdłuż górskich potoków ścieżki mogą przestraszyć.
Juniorzy młodsi, młodzicy i żaki radzili sobie jednak
bardzo dobrze na trailach o różnym stopniu trudności.
Zielona Góra
W sobotę, 9 maja, zawodnicy z Bralina wystartowali
w wyścigu o Puchar Prezydenta Zielonej Góry. Były to
jednocześnie kolejne eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży MTB dla juniorek i juniorów młodszych.
Maja Drelak, na nowym rowerze firmy Kellys Stage 90,
jaki otrzymała na zgrupowaniu kadry narodowej MTB
juniorów w Bardzie Śląskim, nie dała szans rywalkom
i z przewagą blisko minuty wygrała swój trzeci wyścig w
tym sezonie. Z kolei Weronika Przewdzięk w kategorii żak
zajęła 3. miejsce, Milena Drelak – młodziczka – była 11.
Karol, Kacper i Tomasz uplasowali się w środku stawki.
Gostyń
Następnego dnia, 10 maja, kolarze wystartowali w szosowym Pucharze Polski w Gostyniu. Były to zarazem
trzecie eliminacje do OOM. Najlepiej z bralińskiego
teamu spisała się Maja, zajmując 9. miejsce na 70 zawodniczek i zdobyła pierwsze punkty kwalifikacyjne.
Chłopcy tym razem mieli mniej szczęścia. W grupie 180
zawodników nie zdobyli punktów.
Polkowice
16 maja odbył się VI Polkowicki Maraton Rowerowy
MTB. W kategorii open kobiet 16-letnia Maja Drelak
wygrała na dystansie mini, to jest 36 km.
Nowa Ruda
Kolejnego dnia (17 maja) do rywalizacji w Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB o Puchar Burmistrza No-
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wej Rudy przystąpiła ośmioosobowa grupa sportowców
z Bralina. W swoich kategoriach wiekowych znaleźli się
oni w pierwszej dziesiątce. Zofia Bryłka była 8., Weronika Przewdzięk – 10., Bartłomiej Kuropka – 6., Tomasz
Bryłka – 7. Niestety, Karol Przewdzięk i Kacper Kuropka z powodu defektu rowerów nie ukończyli rywalizacji.
Strzelce Krajeńskie
W dwudniowej rywalizacji w ramach Pucharu Polski
w Kolarstwie Szosowym kolarze przebywali w  Strzelcach
Krajeńskich (Lubuskie). 23 maja Maja, Kacper i Tomasz
w jeździe indywidualnej na czas zajęli miejsca w środku stawki. Z kolei następnego dnia w wyścigu ze startu
wspólnego Maja była 20., Tomasz uczestniczył w kraksie,
Kacper ponownie miał defekt roweru. Obaj 15-latkowie
musieli zrezygnować z dalszego ścigania się.
Ratowice
31 maja K. Kuropka uczestniczył w XIII Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Czernica (Dolnośląskie).
W kryterium ulicznym do pokonania miał 30 km.  Niestety, na dziesiątej dwukilometrowej pętli na jezdnię
pędzącej kilkunastoosobowej grupy kolarzy niespodziewanie weszła kobieta. Aby uniknąć jej potrącenia,
Kacper ostro zahamował i wywrócił się na jezdni. Dla
największego tegorocznego pechowca z bralińskiej sekcji kolarskiej tego dnia wyścig się zakończył. Konieczna
okazała się pomoc ambulatoryjna, a uszkodzony rower
znów trzeba było naprawiać.    
Boguszów-Gorce
6 czerwca, podczas 2. serii Pucharu Polski MTB XCO
„Górale na start”, w Boguszowie-Gorcach na Dolnym
Śląsku organizator przygotował zawodnikom piękną,
ale morderczo trudną technicznie trasę. Mimo to w rywalizacji juniorek młodszych bardzo dobrze spisała się
Maja Drelak, która mimo upadku i kłopotów sprzętowych wywalczyła 3. miejsce. Bardzo dobrze pojechali
też jej dwaj młodsi koledzy klubowi, którzy prawie przez
cały wyścig jechali na 15., 16. i 17. miejscu. Ostatecznie
T. Bryłka przekroczył linię mety na 15. miejscu. Niestety, K. Przewdzięk i K. Kuropka na ostrych kamieniach
przebili dętki.
Gogolin
W niedzielę 14 czerwca w Gogolinie-Karłubcu (Opolskie) rozegrano Karlubiecki Tour de Kids 2015. W tym
znakomicie przygotowanym wyścigu dla dzieci i młodzieży Milena Drelak była 2., Weronika Przewdzięk – 4.
Nikodem Drelak zaliczył kraksę i nie ukończył rywalizacji.
Koziegłowy
XXXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Puchar Polski
i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Koziegłowach (Śląskie) rozgrywano 13 i 14 czerwca
2015 r. Wystartowali w nim   gimnazjaliści z Bralina:
Maja, Karol i Kacper. W jeździe indywidualnej na czas
zajęli miejsca w środku stawki, natomiast w wyścigu ze
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startu wspólnego na dystansie około 70 km w kategorii juniorka młodsza M. Drelak metę przekroczyła jako
8., a wyścigu juniorów młodszych na dystansie ponad
90 km Kacper był 104. na 170 startujących. K. Przewdzięk przejechał 70 km i nie ukończył wyścigu z powodu kłopotów zdrowotnych.
Słowo od trenera
Komentując występy swoich podopiecznych, Dariusz
Drelak powiedział m.in.: - Jak widać, pech nie omija
moich zawodników podczas wyścigów. Jesteśmy młodym
klubem i nasze zaplecze techniczne jest bardzo skromne,
nie mamy kół na wymianę w razie defektu i choćby to nie
pozwala zawodnikom ukończyć wyścigu. Prężne i mające możnych sponsorów kluby posiadają wozy techniczne
zaopatrzone w sprzęt. Podczas wyścigów szosowych jadą
one w kolumnie za peletonem i trenerzy czy technicy zawsze mogą pomóc w razie awarii. Jeśli chodzi o szkolenie, to specyfika naszych treningów pokazuje, że w wyścigach MTB jesteśmy w czołówce krajowej, natomiast
w wyścigach szosowych troszeczkę odstajemy od rywali.
Moi zawodnicy mają jednak charakter do walki. Mimo
awarii sprzętu, upadków na trasie i nie zawsze zadowalających miejsc, nie poddają się i zawsze – jeśli tylko są
zdrowi – meldują się na starcie kolejnego wyścigu.

Jacek Kuropka
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Do naszej redakcji wraz z tekstami napływają także zdjęcia.
Niestety, nie wszystkie ze względu na ograniczone miejsce w gazecie możemy zamieścić.
Dziś część z nich publikujemy.

Spotkanie z policjantem w Przedszkolu
„Kwiaty Polskie”

Występy artystyczne przedszkolaków
podczas festynu rodzinnego

Uczniowie z Nowej Wsi Książęcej
w Kudowie Zdroju

Klasy Id, Ic i Ib ze Szkoły Podstawowej w Bralinie zaprosiły na występy artystyczne swoich rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

Laureaci Konkursu
„Listy dla Ziemi - etap gminny - 2015”

Podczas Rajdu Pieszego
„Dwa dni, dwa wzgórza, dwie wędrówki”
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Dzień Sportu w SP Bralin
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Przedszkolaki z Nowej Wsi Książęcej
we Wrocławiu
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