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Alojzy Leśniarek, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Bralinie otrzymał medal Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Pro Publico Bono”

Pro Publico Bono
dla Alojzego Leśniarka
W piątek, 25 września 2015 roku podczas obrad Zarządu Oddziału Rejonowego
PZERiI, które odbyły się w Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej, sekretarz
stanu w Kancelarii Premiera Andżelika
Możdżanowska wręczyła Alojzemu Leśniarkowi nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pro Publico Bono”.   To
wyjątkowe wyróżnienie dla Alojzego Leśniarka przyznane zostało w uznaniu za
całokształt działalności w organizacji prowadzonej przez ludzi trzeciego wieku i dla
ludzi trzeciego wieku, czyli w Oddziale Rejonowym PZERiI.
Pan Alojzy od 23 lat jest Przewodniczącym Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie. Przed laty był głównym inicjatorem
powstania struktur tej organizacji na terenie Bralina i od początku pełnił w niej
funkcję przewodniczącego, najpierw koła
terenowego, potem oddziału gminnego
i wreszcie oddziału rejonowego. Dziś Oddział Rejonowy w Bralinie liczy 916 członków skupionych w 16 kołach terenowych
i swym zasięgiem obejmuje teren trzech
gmin w powiecie kępińskim: Gminy Bralin, Gminy Rychtal i Gminy Baranów.
Wśród wielu inicjatyw podejmowanych
przez Oddział Rejonowy należy wymienić
różne spotkaniach integracyjne z okazji
Dni Seniora, Dnia Matki i Ojca, Babci

i Dziadka, Dnia Kobiet, świąt, a ponadto
pikniki i wieczorki taneczne oraz cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem
wycieczki i wczasowycieczki. Braliński oddział PZERiI wielokrotnie organizował we
współpracy z samorządem gminnym akcje
rozdawnictwa żywności dla najuboższych
w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pan Alojzy Leśniarek nie boi się nowych wyzwań
i gdy pojawia się możliwość pozyskiwania
środków zewnętrznych na działalność organizacji, korzysta z niej. Oddział zrealizował projekt „Ale Babki – taaakie babki!”
współfinansowany ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Był też partnerem projektu pn. „Teraz
my! Pokolenie 60+” realizowanego w ramach Rządowego Programu ASOS edycja
2014. Pan Alojzy to osoba, która z pełnym
oddaniem i zaangażowaniem prowadzi
Oddział Rejonowy PZERiI w Bralinie, organizację prowadzoną przez ludzi trzeciego wieku i dla ludzi trzeciego wieku. Jego
działalność społeczna przyczynia się do
tworzenia pozytywnego wizerunku osób
starszych w społeczeństwie.
Wręczenie nagrody „Pro Publico
Bono” Alojzemu Leśniarkowi odbyło się
w dostojnej asyście wielu gości uczestniczących w obradach Zarządu Oddziału Rejonowego:
przedstawicieli z Zarządu
Głównego PZERiI z Warszawy, Zarządu Okręgowego PZERiI z Kalisza,
Starostwa
Powiatowego
w Kępnie, władz samorządowych Gminy Bralin,
Prezydium Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie, księży, osób zaprzyjaźnionych i darczyńców
organizacji.
Medal wręczyła sekretarz stanu Andżelika Możdżanowska
Marzena Kuropka
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Kolejny etap
budowy pomieszczeń
dla OSP Tabor Wielki
Trwają prace przy budowie pomieszczeń
dla OSP w Taborze Wielkim. 10 września br.
podpisana została umowa na wykonanie
trzeciego etapu rozbudowy Domu Ludowego w Taborze Wielkim o pomieszczenia
świetlicy i garażu dla OSP. Zgodnie z ustaleniami zakres prac ma zostać wykonany
do połowy listopada tego roku. Wykonawcą
trzeciego etapu budowy jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Kawaler” z Ostrzeszowa,
które wyłonione zostało w przetargu.
Budowa potrzebnych dla strażaków
z Taboru Wielkiego pomieszczeń rozłożona
została na etapy, w tym roku finalizowany jest kolejny i budowa małymi krokami
zbliżać się już będzie ku końcowi. Prace
budowlane rozpoczęły się w 2012 roku.
Strażacy ze swoich środków sfinansowali przygotowanie projektu budowlanego,
a Gmina Bralin poniosła koszty wykonania ław i murów fundamentowych, a także

przyłącza wodno-kanalizacyjnego. W 2014
roku stanęły mury, postawiono konstrukcję dachową, przykryto blachą, wstawiono
okna, drzwi zewnętrzne i bramę wjazdową. W bieżącym roku do zakresu prac przewidzianych w umowie podpisanej 10 września br.
należy wybudowanie ścian działowych,
wykonanie izolacji poziomej i posadzek,
położenie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych i gipsowych, sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych i jego
ocieplenie, a także montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz stolarki
drzwiowej. Strażacy we własnym zakresie
wykonają prace elektryczne. Do zrobienia
pozostaną jeszcze prace wykończeniowe:
położenie płytek, malowanie, elewacja.
Na wszystkie trzy etapy budowy garażu i świetlicy dla OSP Gmina Bralin wyda
łącznie 206,2 tys. zł.
Marzena Kuropka

Podczas montażu sufitu podwieszanego w garażu OSP

Trwają prace przy budowie dróg w Czerminie
2 października br. podpisano umowę na
kolejny etap przebudowy dróg gminnych
w Czerminie. Umowa przewiduje wybudowanie drugiej w tym roku drogi w Czerminie o długości ponad 0,26 km. Będzie to odcinek drogi od sklepu w kierunku zachodnim
– do posesji nr 59. Nowa droga, podobnie jak
droga wykonana w I etapie prac, będzie posiadała nawierzchnię z asfaltobetonu o szer.
3,5 m z lokalnymi poszerzeniami. Wybudowane zostaną zjazdy na posesje i wykonane
elementy odwodnienia. Wykonawcą robót
jest firma wyłoniona w drodze zapytania
ofertowego – KPDM S.A. z Kępna, która całość prac wykona za kwotę 155 tys. złotych.

Umowny termin zakończenia robót budowlanych określony został
na 10 listopada br.
Na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego Gmina
Bralin otrzymała również dotację
celową z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków przeznaczonych
na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Łączna wartość
robót drogowych realizowanych
w bieżącym roku w miejscowości
Czermin wyniesie 402,5 tys. złotych.
Karolina Drop Czermin coraz piękniejszy

Straty w gminie na skutek suszy
Gminna komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez
tegoroczną suszę zakończyła przyjmowanie
wniosków od rolników.
Rozmiar strat w gminie Bralin na skutek wystąpienia suszy, która dotknęła nas
w czerwcu, lipcu i sierpniu, przedstawia się
następująco:
Liczba zgłoszeń – łącznie szkody w formie oświadczeń zgłosiło 143 producentów
rolnych mających uprawy na terenie gminy Bralin, w tym 67 producentów rolnych
mających siedzibę gospodarstwa poza terenem gminy Bralin (gm. Perzów, gm. Baranów, gm. Łęka Opatowska, gm. Kępno, gm.
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Rychtal, gm. Trzcinica, gm. Grabów nad
Prosną oraz gm. Ostrzeszów).
Powierzchnia uszkodzonych upraw –
łączny areał upraw dotkniętych klęską suszy
na terenie gminy Bralin to około 4 500 ha.
Całkowity areał upraw na terenie gminy Bralin wynosi 4 920 ha, w związku z tym około
91% upraw zostało dotkniętych suszą.
Poziom strat – straty wywołane suszą
kształtowały się na poziomie od około 10 do
80% średniej rocznej produkcji w danym gospodarstwie, natomiast łączna kwota obniżenia przychodu w roku wystąpienia szkody
w gospodarstwach dotkniętych suszą na terenie gminy wyniosła 3 105 343,20 zł.  

www.bralin.pl

Ponadto należy podkreślić, że straty
powyżej 30% średniej rocznej produkcji wystąpiły w większości gospodarstw rolnych
mających siedzibą na terenie gminy Bralin,
a w związku z tym gospodarstwa te mogą
liczyć na bezpośrednią pomoc w postaci dofinansowania „do hektara” w zależności od
powierzchni uszkodzonych upraw.  
Uszkodzenia upraw – największe uszkodzenia zarejestrowano w zbożach jarych
oraz roślinach strączkowych, kukurydzy
i ziemniakach (od 20 do 100%).
Piotr Piotrowski

Życie Gminy Bralin
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W związku z licznymi, niezgodnymi z prawdą opiniami, które wciąż pojawiają się na temat kłopotów i utrudnień, jakie ma Zarząd LKS
„Sokół” Bralin w związku z wykorzystaniem dotacji na działalność sportową w 2015 roku, wójt gminy Roman Wojtysiak wyjaśnia, jak
wygląda ta sytuacja

Gdzie leży prawda?
Kluby sportowe, które prowadzą na
terenie gminy Bralin działalność sportową, mogą otrzymać dotację na podstawie
Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady Gminy
Bralin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bralin
w zakresie sprzyjania sportu. W ostatnich
latach LKS „Sokół” Bralin korzystał z tej
formy pomocy kilkukrotnie.
9 września 2014 r. LKS „Sokół” Bralin zawnioskował o udzielenie w 2015 r.
dotacji celowej w niebagatelnej wysokości
110 000,00 zł na realizację celu publicznego
w zakresie poprawy warunków uprawiania
sportu na terenie gminy Bralin.  8 kwietnia
2015r. poinformowałem LKS „Sokół” Bralin, iż w budżecie Gminy Bralin przewiduje
się przyznanie dotacji celowej i jednocześnie
poprosiłem o przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania przedstawionego we wniosku z dnia 09.09.2014
r. oraz przedłożenie harmonogramu realizacji zadania. Jednocześnie klub miał
szczegółowo określić rodzaj i ilość przedsięwzięć, bądź zakupów, jakie miałyby być
finansowane z dotacji. W dniu 16.04.2015
r. klub złożył zaktualizowany kosztorys,
w którym proponowana kwota dotacji wynosiła aż 99 960,00 zł. Wówczas spotkałem
się z Zarządem LKS w dniu 17.04.2015 r.
i wyjaśniłem, że na obecną chwilę w budżecie nie ma aż tak dużych środków na
to zadanie (dostępne środki wynosiły wówczas 40 000,00 zł). W dniu 20 maja 2015 r.
LKS dostarczył zaktualizowany kosztorys
i harmonogram realizacji zadania. 22 maja
2015r. przy kontrasygnacie skarbnika
gminy Grażyny Mosch podpisałem z LKS
„Sokół” Bralin reprezentowanym przez
prezesa klubu Stanisława Lara oraz skarbnika klubu Karola Wanzka umowę o dotację celową na 2015 rok w łącznej wysokości
39 980,00 zł. Środki przekazane dla LKS
„Sokół” Bralin miały służyć realizacji celu
publicznego w zakresie poprawy warunków
uprawiania sportu na terenie gminy Bralin, zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży gminy do działalności sportowej
oraz zwiększenia dostępności mieszkańców
gminy do działalności sportowej. Umowa
została zawarta zgodnie z obowiązującymi
przepisami i na podstawie Uchwały Rady
Gminy Bralin. Z uwagi na liczne problemy
klubu z prawidłowym rozliczeniem dotacji
celowej otrzymanej w 2014 roku w umowie
zobowiązano klub do przedkładania sprawozdań częściowych z wykonania zadania, które były warunkiem uruchomienia
kolejnych transzy przyznanych środków

Życie Gminy Bralin

finansowych. Ponadto w umowie zawarto szenia na organie wykonawczym jakim jest
zastrzeżenie, że kwota 12.200,00 zł znaj- Wójt, odstąpienia od pewnych procedur. Godująca się w pierwszej pozycji „Kalkulacji łym okiem widać, że za każdym razem kiei zaktualizowanego harmonogramu kosz- dy klub składa wnioski dotyczące dotacji,
tów w odniesieniu do zakresu rzeczowego wraca na sesję temat wynagrodzenia wójta.
i celu przedsięwzięcia na 2015 r.” ma sta- Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania
nowić podstawę wypłacenia wynagrodzenia i nie ma nic wspólnego z przestrzeganiem
w okresie od dnia podpisania umowy do obowiązujących przepisów. Moją intencją
dnia 31.12.2015 r. oraz ma być przeznaczo- jest utrzymanie za wszelką cenę zespołów
na na wynagrodzenia trenerów zespołów dziecięcych i młodzieżowych, jednocześnie
dziecięcych.
brak chęci współpracy ze strony Zarządu
30 czerwca 2015 r. klub złożył pierw- klubu może spowodować, że lokalni sponsze sprawozdanie częściowe w wykorzy- sorzy, którzy i tak nie garną się do pomocy,
stania I transzy pieniędzy, która wynosiła nie będą w stanie utrzymać drużyny senio15 000,00 zł. Niestety, w sprawozdaniu rów. O przyczynach braku sponsorów nie
stwierdzono nieprawidłowości i wątpliwo- chciałbym się wypowiadać. Gmina Bralin
ści. Do dnia 29 czerwca 2015 r. klub wydał nie może być jedynym sponsorem drużyny
na wynagrodzenia trenerów aż 11 000,00 zł, seniorów. Zawsze zależało mi na dobrym
pomimo jasnego zapisu w umowie, iż kwota funkcjonowaniu klubu, czego efektem był
12 200,00 zł miała wystarczyć na wynagro- w przeszłości awans do klasy okręgowej.
dzenia trenerów zespołów dziecięcych do Niestety, zmiana trenera i części Zarządu
końca roku! Ponadto, wielką wątpliwość klubu spowodowała spadek do niższej klawzbudził fakt nieproporcjonalnej wysokości sy, obniżenie poziomu gry i funkcjonowania
wynagrodzeń trenerów, gdyż jeden z nich klubu. Moim zdaniem należy się wspólnie
otrzymał kwotę dwukrotnie wyższą niż zastanowić nad dalszą przyszłością klubu.
pozostali dwaj. Klub tłumaczył, iż niepro- Mam nadzieję, że Zarząd klubu zrozumie
porcjonalna wysokość wynagrodzeń wynika zasady prawne, współpraca zacznie się lez „zakresu obowiązków oraz czasu przezna- piej układać, a klub powróci do dobrego poczonego na odpowiednie funkcjonowanie ziomu. Jednocześnie Zarząd klubu nie może
zespołów”.
liczyć na odstąpienie od procedury rzetelne30 września 2015 r. klub złożył drugie go rozliczania finansów klubu. Wymagałem
sprawozdanie częściowe z wykorzysta- tego od 2007 r. i nie zamierzam tego zmienia kolejnej transzy środków finansowych niać. Są to pieniądze publiczne i mieszkańcy
w wysokości 9 980,00 zł. Znowu stwierdzono mają prawo wiedzieć, jak są wykorzystywanieprawidłowości w rozliczeniu zadania pu- ne. Jeszcze raz podkreślam, że działalność
blicznego, gdzie np. klub przedłożył fakturę sekcji seniorskiej musi być, oprócz dotacji
wystawioną prawie miesiąc przed podpisa- gminnych, wspierana w równym stopniu
niem umowy o dotację, a zgodnie z § 4 ust. przez sponsorów. Sekcje dziecięce będą fi2 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII/273/2010 Rady nansowane w całości ze środków publiczGminy Bralin z dnia 9 listopada 2010 roku nych, a Zarząd klubu nie może dowolnie
w sprawie określania warunków i trybu przesuwać ich według swojego uznania.
finansowania zadania własnego Gminy
Roman Wojtysiak
Bralin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,
z dotacji nie mogą być finansowane koszty, które
wnioskodawca poniósł na
„Dobroć serca jest tym,
realizację przedsięwzięcia
czym ciepło słońca: ona daje życie”.
Henryk Sienkiewicz
przed zawarciem umowy
o dotację.
Na tę chwilę muszę
Rada Rodziców, Dyrektor, Grono Pedagogiczne
oraz cała społeczność szkolna Zespołu Szkół
stwierdzić, że Zarząd
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
LKS „Sokół” Bralin nie
pragną serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli
potrafi zrozumieć oczyza okazaną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizację
wistych zasad prawnych.
festynu charytatywnego na rzecz naszego ucznia Tobiasza Aplasa.
Zaangażowanie niektórych radnych w sprawy
dotacji dla LKS „Sokół”
budzi moje uzasadnione
podejrzenie o chęć wymu-
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Wycinka drzew i krzewów po zmianach
28 sierpnia br. weszła w życie zmiana
ustawy o ochronie przyrody w zakresie zasad
udzielania zezwoleń na usuwanie drzewa lub
krzewu.
Krzewy z ogrodów usuwamy bez zezwolenia, a dla drzew wymagających pozyskania decyzji wójta wskazano konkretne obwody pni.
W świetle obowiązujących zapisów prawa
obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy
między innymi:
1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, czyli w ogródkach przydomowych;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach.
Złamane bądź wywrócone drzewa i krzewy sprzątamy dopiero po wcześniejszym
zgłoszeniu do urzędu gminy
Jednocześnie doprecyzowano kwestię usuwania wywrotów lub złomów. I tak:
W przypadku gdy są one usuwane podczas
prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia
pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia
życia lub zdrowia oraz przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infra-

struktury kolejowej, gminne lub powiatowe
jednostki oczyszczania lub inne podmioty
działające w tym zakresie na zlecenie gminy
lub powiatu, to wówczas podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub
krzewu przekazują do organu właściwego
do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu informację o terminie, miejscu
i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew
lub powierzchni usuniętych krzewów, a także
dokumentację fotograficzną przedstawiającą
usunięte drzewo lub krzew.
W pozostałych sytuacjach podmiot lub
osoba zgłasza do urzędu gminy konieczność
usunięcia wywrotu lub złomu i po przeprowadzeniu oględzin przez pracownika urzędu,
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot, można je usunąć.
Budowa nowego obiektu a kolizja z zadrzewieniem
Pojawił się również nowy zapis dotyczący usuwania drzewa lub krzewu z powodu
realizacji inwestycji wymagającej uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na
budowę. Wówczas zezwolenie może zostać
wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami
będącymi przedmiotem zezwolenia. Warunku
tego nie stosuje się do inwestycji liniowych
celu publicznego.
Zbyt radykalna redukcja koron drzew
grozi karą pieniężną
Bardzo ważnym elementem wprowadzonych zmian jest wskazanie zakresu możliwych do wykonania prac w obrębie drzewa
lub krzewu. Podkreśla się, iż prace w obrębie
korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%
korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu
przywróceniu statyki drzewa. Zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym
dokumentacji fotograficznej, wskazującej na
konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.
Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat
od końca roku, w którym wykonano zabieg.
Jeżeli usunięte zostaną gałęzie w wymiarze przekraczającym 30% korony, to uznaje
się to za uszkodzenie drzewa. Jeśli zaś w wymiarze przekraczającym 50% korony, to jest
to równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Zarówno za zniszczenie jak i uszkodzenie drzewa lub krzewu wymierza się administracyjną
karę pieniężną. Powyższy przepis nie stosuje
się do drzew, dla których nie jest wymagane
uzyskanie zezwolenia na ich wycięcie. Wprawdzie kary te uległy zmniejszeniu, ale nadal są
znaczące i ustala się je w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
Kary za nielegalną wycinkę mogą
być naliczane posiadaczowi nieruchomości lub wycinającemu
Wójt wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody
posiadacza nieruchomości.
Małgorzata Krzak

Dbajmy
o czystość
swojej okolicy

czonym terminie, można wystawić przed domem
niepotrzebne odpady wielkogabarytowe i stare
opony z samochodów osobowych oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Równocześnie, przez sześć dni w tygodniu,
każdy mieszkaniec naszej gminy może zawieźć,
własnym transportem do miejscowości Olszowa,
gdzie znajduje się punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, szereg posegregowanych
odpadów, które są odbierane nieodpłatnie. Są to
między innymi: gruz, ziemia, płytki ceramiczne,
usunięte tapety, papa z dachu, szklane butelki
i słoiki, opakowania plastikowe po jogurtach,
mleku, maślance, kefirze, farbach, kosmetykach,
woreczki foliowe, reklamówki, kartony, czasopisma, książki, zeszyty, trawa, liście, chwasty,
gałęzie, drewno, puszki po napojach i żywności,
kartoniki po napojach, sokach i mleku, zużyte
opony z samochodów osobowych, pralki, lodówki, świetlówki, telewizory, odkurzacze, komputery,  tapczany, meble, zdemontowane okna,  baterie, przeterminowane leki, resztki farb olejnych.
W przypadku deklarowania selektywnego
sposobu zbierania i przekazywania odpadów, czyli
ponoszenia niższej opłaty za gospodarowanie odpadami, obowiązkowe jest wydzielenie wszystkich
wyżej wymienionych zbędnych rzeczy ze strumie-

nia wytwarzanych odpadów. Cała reszta, czyli pozostałości z przygotowywanych posiłków, obierki
z warzyw i owoców, pampersy, popiół, skorupki
jajek, tacki styropianowe, fusy po kawie i herbacie,
stłuczony kubek lub talerz ceramiczny albo lustro,
zużyte chusteczki higieniczne, zatłuszczony papier itp., trafia do plastikowego kubła.
Zwracamy również uwagę na styropian, którego nie należy umieszczać łącznie z odpadami
opakowaniowymi suchymi, czyli w żółtym worku. Jeżeli jest to niewielka jego ilość pochodząca
z zakupu, np. nowego sprzętu elektronicznego,
to można go oddać łącznie z odpadami niesegregowanymi (w pojemniku). W przypadku pozostałości styropianu z prac remontowo-budowlanych, np. ocieplania budynku, wówczas odpad
ten powinna zagospodarować firma wykonująca
usługę, a jeśli nie, to należy zlecić jego odbiór
i zagospodarowanie odpłatnie podmiotowi transportującemu odpady.
Zachęcamy wszystkich do rozejrzenia się
dookoła siebie i zastanowienia nad własnymi poczynaniami. Pilnujmy okolicy swojego codziennego przebywania, aby otoczenie naszego miejsca zamieszkania lub pracy było zawsze czyste
i przyjazne.
Małgorzata Krzak

Kiedy siądziemy na rower lub wybierzemy
się na spacer, zobaczymy, że kwestia porozrzucanych „śmieci” nie omija gminy Bralin. Niestety,
zwłaszcza tereny leśne i pobocza dróg zaśmiecane
są bezustannie podrzucanymi odpadami. Nawet
pod ogrodzeniem terenu, na którym znajdowało
się składowisko odpadów w Nowej Wsi Książęcej,
pozostawiane są cyklicznie worki z odpadami. Wydawałoby się, iż w obecnej sytuacji, kiedy każdy
mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczania na
rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, nie powinno być tzw. dzikich wysypisk. W zamian za wnoszoną opłatę właściciele
nieruchomości znajdujących się na terenie gminy
Bralin otrzymują bowiem pojemnik na odpady
komunalne zmieszane oraz żółty i zielony worek
do selektywnej zbiórki celem pozbywania się odpadów powstających na bieżąco w gospodarstwie
domowym. Ponadto dwa razy w roku, w wyzna-
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Oświata w gminie Bralin – w statystyce i w skrócie
Stan na dzień 1 września 2015 r.
Przedszkole „Kwiaty Polskie”
w Bralinie
Dzieci:
3-latki – 33 dzieci
4-latki – 39 dzieci
5-latki – 64 dzieci
6-latki – 1 dziecko
Nauczyciele:
kontraktowi – 2
mianowani – 3
dyplomowani – 5
Liczba dzieci dojeżdżających (do 3 km i powyżej 3 km) – 46
Remonty i modernizacje przeprowadzone
w ubiegłym roku szkolnym:
- wymiana podłóg, położenie nowych wykładzin,
- pomalowanie ścian w pomieszczeniach gospodarczych, kuchni i przedsionkach, pomieszczeniach sanitarnych,
- naprawa sprzętu monitorującego i zakup
nowej kamery,
- pomalowanie trzech ścian budynku przedszkola,

-

zakup nowego sprzętu na plac zabaw,
zakup nowego sprzętu do kuchni przedszkola.

Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary
i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej
Dzieci w przedszkolu:
3-4-latki – 14
5-latki – 14
2,5-latki – 1
Uczniowie w szkole podstawowej:
kl. Ia – 13
kl. Ib – 13
kl. II – 18
kl. III – 17
kl. IV – 6
kl. V – 14
Kl. VI – 17
Nauczyciele (łącznie ze szkołą; pełno- i niepełnozatrudnieni):
kontraktowi – 4
mianowani – 4
dyplomowani – 6
Uczniowie dowożeni: 40

„Ale Babki” docenione
Zespół wokalny „Ale Babki” działający
przy Oddziale Rejonowym PZERiI w Bralinie
został dwukrotnie uhonorowany. Dostrzeżenie i docenienie wieloletniej działalności zespołu to miła i sympatyczna wiadomość dla
członków grupy, ale też radość i duma dla bralińskiej organizacji seniorów.
25 września br., w godzinach przedpołudniowych podczas obrad Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie, które odbyły się w Nowej
Wsi Książęcej, członkowie zespołu „Ale Babki”
odebrali listy gratulacyjne z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz stanu i senator
RP Andżelika Możdżanowska podziękowała
zespołowi za zaangażowanie, podejmowane  
inicjatywy i integrację środowiska seniorów.
Mówiła, że dzięki takiej aktywności, życiu
pełnym pasji i zainteresowań buduje się pozytywny wizerunek seniora w społeczeństwie.
Podkreśliła, że zespół „Ale Babki” to nasze
wspólne drogocenne dziedzictwo.   
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych podczas Kępińsko-Ostrzeszowskiego Forum Seniorów, które odbyło się
w Siemianicach zespół „Ale Babki” został
uhonorowany odznaką honorową  „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie przyznane
zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzatę Omilanowską, a wręczyła je wnioskująca o odznaczenie poseł RP Bożena Henczyca.
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” to uhonorowanie osób wyróżniających się w tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury. Poseł
Bożena Henczyca wyraziła uznanie dla zespołu „Ale Babki” za ich wieloletnią i owocną
pracę i zasługi dla kultury lokalnej, a także
kultury narodowej.
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W Nowej Wsi Książęcej

Zespół został   założony w 1976 roku
i w przyszłym roku świętować będzie jubileusz 40-lecia istnienia. Obecnie liczy 15 osób
i ćwiczy pod kierunkiem Henryka Kupczaka.
„Ale Babki” przypominają dawne i zapomniane pieśni, ale w swoim repertuarze mają również piosenki i pieśni biesiadne, ludowe czy
religijne. „Ale Babki” swoją twórczość kierują
do mieszkańców gminy Bralin (występy na
dożynkach, dniach seniora, imprezach okolicznościowych, piknikach, biesiadach przy
ognisku), ale równie chętnie i często występują na uroczystościach o zasięgu powiatowym. Chętnie biorą udział w spotkaniach
integracyjnych z innymi  zespołami. We wrześniu 2010 roku zespół gościnnie wystąpił na
jubileuszowym 40. Regionalnym Przeglądzie
Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Dargowska róża” w partnerskiej gminie   Svinica na
Słowacji. W roku 2010 zespół otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 na zakup nagłośnienia, strojów i warsztaty wokalne (projekt
„Ale Babki – taaakie babki”). Członkowie zespołu śpiewanie traktują jako świetny sposób
na przełamanie codziennej rutyny.  
Marzena Kuropka
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Remonty i modernizacje przeprowadzone
w ubiegłym roku szkolnym:
- remont podwórza szkolnego, położenie
kostki brukowej, wykonanie nowych schodów z kostki, zagospodarowanie podwórza
(klomby kwiatowe, kosze na śmieci),
- rozebranie płotu od strony ulicy, wyremontowanie bramy wjazdowej,
- odnowienie drzwi wewnątrz budynku oraz
drzwi zewnętrznych,
- malowanie korytarza przy sali gimnastycznej, na łączniku przy salach przedszkolnych oraz sali dla dzieci 6-7-letnich,
- malowanie schodów wewnątrz budynku,
- wymiana pieca c.o. oraz kaloryferów w klasie i stołówce,
- częściowe odnowienie elewacji budynku
poprzez wykonanie natrysku.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie
Uczniowie:
kl. Ia – 21, kl. Ib – 21, kl. Ic – 21, kl. Id – 19,
kl. IIa – 22, kl. IIb – 22, kl. IIc – 21, kl. IId – 23,
kl. IIIa – 25, kl. IIIb – 24,
kl. IVa – 27, kl. IVb – 28,
kl. Va – 28, kl. Vb – 26,
kl. VIa – 17, kl. VIb – 19
Nauczyciele:
stażysta – 1
kontraktowi – 12
mianowani – 16
dyplomowani – 2
stołówka szkolna (uczniowie korzystający
ze stołówki przy gimnazjum) – łącznie 138
uczniów
dojazdy uczniów:
dochodzący – 215 uczniów
dowożeni i dojeżdżający – 149 uczniów
Remonty i modernizacje przeprowadzone
w ubiegłym roku szkolnym:
- remont zaplecza sali gimnastycznej (szatnie uczniowskie, pokój nauczycieli, magazyn) oraz malowanie lamperii w sali,
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej,
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Bralinie
Uczniowie:
kl. Ia – 20, kl. Ib – 19, kKl. Ic – 22,
kl. IIa – 25, kl. IIb – 23, kl. IIc – 23,
kl. IIIa – 32, kl. IIIb – 28
Nauczyciele:
stażyści – 1
kontraktowi – 4
mianowani – 9
dyplomowani – 7
stołówka szkolna – ok. 40 uczniów
dojazdy – dowożonych 101 uczniów
Remonty i modernizacje przeprowadzone
w ubiegłym roku szkolnym:
- pomalowanie i odnowienie 7 sal lekcyjnych,
- wymiana i uzupełnienie części desek
w ławkach na boiskach szkolnych,
- wyremontowanie tarasu,
- wykonanie tynku na cokołach budynku, przy
wejściu głównym i wejściu do stołówki szkolnej.
Sławomir Bąk
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Parafia pw. św. Anny w Bralinie

Światowe Dni
Młodych
Błogosławieni miłosierni, tym krótkim
fragmentem z Pisma Świętego żyją miliony młodych ludzi, którzy w przyszłym roku
przyjadą na Światowe Dni Młodych do Krakowa. Słowa te zaczerpnięte z Kazania na
Górze Pana Jezusa są hasłem przyszłorocznego spotkania młodzieży z Ojcem Świętym
Franciszkiem.
Wśród tych milionów młodych ludzi jest
również nasza bralińska młodzież, która
już rozpoczęła swoje przygotowania do spotkania z papieżem Franciszkiem. Młodzi
naszej parafii i dekanatu rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do Światowych Dni
Młodych 12 września br., w Sanktuarium
Matki Bożej na Pólku. Wtedy to odbyło
się diecezjalne spotkanie młodzieży „Meet
You” organizowane przez grupę Tratwa
i bralińską młodzież. Za śpiew i oprawę
muzyczną na spotkaniu młodych odpowiedzialni byli: Marzena Ugorna (półfinalistka The Voice of Poland) oraz ks. Grzegorz
Mączka. W spotkaniu brało udział około
200 osób z całej naszej diecezji.
Dalsze przygotowania będą odbywały
się w każdy I piątek miesiąca w Sanktuarium Na Pólku, bądź w kościele w Brali-

Zachęcają do udziału w Światowych Dniach Młodzieży

nie, na mszy świętej dla młodzieży o godz.
19.30. Ponadto chcemy się przygotować
przede wszystkim duchowo do tego wyjątkowego wydarzenia poprzez cotygodniowe
spotkania Wspólnoty Młodzieżowej „Meet
You” w soboty o 19.15 w Oratorium.
W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodych, nasza młodzież będzie
uczestniczyła w 3-dniowych rekolekcjach
młodzieżowych „Młodzi na Progu”, które
odbędą się w Dobrzycy. O następnych wydarzeniach i etapach przygotowań do spotkania w Krakowie będziemy na bieżąco informować w ogłoszeniach parafialnych oraz
na stronach parafialnych.
W Światowych Dniach Młodych w Krakowie będzie można uczestniczyć na   trzy spo-

soby: I – całotygodniowy wyjazd (690,00 zł),
II – weekendowy (390,00 zł), III – dwudniowy
(150,00 zł). Jednak jako grupa zorganizowana
potrzeba wybrać jeden z wariantów, dlatego
zapisy będą trwały do połowy listopada, by
móc już na koniec listopada rozpocząć przygotowania, które będą związane organizacją
samego wyjazdu.
Jako duszpasterze mocno zachęcamy
młodych do uczestnictwie w tym wyjątkowym czasie, bowiem jest to historyczne wydarzenie i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się powtórzy kolejny raz szansa
uczestniczenia w Światowych Dniach Młodych w naszej Ojczyźnie.
ks. Przemysław Kapała

Gimnazjaliści w studiu radiowym
We wtorek, 22 września, grupa uczniów
z Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Bralinie złożyła wizytę w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej, by nagrać audycję
radiową. Uczniów powitał i oprowadził po
studiach nagraniowych dyrektor radia ks.
Łukasz Skoracki.
Inicjatorem wyjazdu był ks. Przemysław Kapała, braliński wikariusz, który
od kilku lat nagrywa audycje o tematyce

młodzieżowej dla diecezjalnej rozgłośni.
To dzięki niemu gimnazjaliści mogli zasiąść i nagrać audycję w prawdziwym studiu radiowym. Tematyka audycji dotyczyła
wakacji oraz planów na nowy rok szkolny.
Uczniowie z wielkim entuzjazmem opowiadali o swych wakacyjnych wspomnieniach,
jak również ze sporymi nadziejami dzielili
się swoimi planami na przyszłość. Audycja
ta, nie będzie ostatnim takim doświadcze-

Po nowe doświadczenia młodzież pojechała do Radia Rodzina
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niem dla gimnazjalistów, gdyż wrześniowa
audycja rozpoczyna cykl 10. audycji, w których młodzi będą wraz z ks. Przemysławem
podejmować zagadnienia związane z tematyką młodzieżową, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i tym, jak widzą otaczający
ich świat.
Audycje radiowe są na pewno nowym doświadczeniem, jak i praktycznym wykorzystaniem wiedzy, którą na co dzień uczniowie
zdobywają w szkole, na katechezie. Ponadto
młodzież może zobaczyć, jak wygląda praca
w radiu i ile wysiłku i starań potrzeba, by
przygotować audycję. W pierwszym nagraniu uczestniczyli: Joanna Sak, Ewa Gogół,
Aleksandra Moś, Dominik Antczak, Kacper
Rozdolski i Piotr Cholewa. Nagranie z udziałem młodzieży z bralińskiego gimnazjum zostało wyemitowane na falach Radia Rodzina
2 października 2015 r. o godz. 17.35. Jest
również dostępne na stronie internetowej
radia: www.radiorodzina.kalisz.pl/nagranie/mlodziez-z-bralina-ks-przemyslaw-kapala- Wspomniana audycja rozpoczyna cykl
dziesięciu programów, w których uczniowie
wraz z ks. Przemysławem podejmować będą
zagadnienia związane z tematyką młodzieżową.
Jacek Kuropka
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Z życia placówek oświatowych
Przedszkole ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
,,Kwiaty Polskie”
Z Pyrkiem bezpieczniej
Pod takim hasłem przebiegało spotkanie
policjantów z KPP w Kępnie z najstarszymi dziećmi z przedszkola w Bralinie. Spotkanie miało miejsce 7 września br., a jego
szczególnym gościem był „sierżant Pyrek”
– maskotka wielkopolskiej Policji. W trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci policjanci omówili zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz zasady bezpieczeństwa
na co dzień.  Spotkania zakończyło się bardzo miłym akcentem – wręczeniem przedszkolakom elementów odblaskowych.
Święto Pieczonego Ziemniaka
Tradycyjnie we wrześniu obchodzone
jest w przedszkolu święto pieczonego ziemniaka. Impreza ta ma charakter integracyjny i zabawowy. Tegoroczne święto pieczonego ziemniaka  odbyło się na placu zabaw
18 września br. Nauczycielki przygotowały
dla dzieci ciekawe konkurencje. W zręczno-

Wieści ze szkolnego podwórka
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Dzień Chłopca
30 września obchodzony jest Dzień
Chłopca. W naszym przedszkolu też pamiętano o chłopakach – przedszkolakach.
Dziewczynki w poszczególnych grupach, pod
kierunkiem swoich pań, zaprosiły kolegów
na „Koncert życzeń”. Koleżanki dedykowały
ulubionym towarzyszom wspólnych zabaw
wiersze i piosenki. O chłopcach pamiętali
też rodzice z Rady Rodziców. Odwiedzili oni
tego dnia przedszkole i wręczyli młodszym
chłopcom puzzle, a starszym książeczki. Natomiast wszystkich przedszkolaków rodzice
obdarowali słodkimi niespodziankami.
Małgorzata Bednara

ściowych zabawach z „kartofelkiem w tle”
wzięły udział wszystkie przedszkolaki.
Święto przebiegało w radosnym nastroju.
Dzień Przedszkolaka
W kalendarz imprez przedszkolnych na
rok 2015/16 wpisało się nowe święto Dzień
Przedszkolaka. „Kwiatuszki” obchodziły je
dnia 22 września. Nauczycielki w salach zabaw zaprosiły najmłodszych do
pląsów przy muzyce i tańców.
W czasie odpoczynku od zabawy dla dzieci przygotowano
zdrowy poczęstunek – owocowe przekąski. Następnie zaproszono je na teatrzyk „Złota
Rybka” w wykonaniu artystów
z Krakowa. Bilety na teatrzyk
ufundowała Rada Rodziców.
Dzień Przedszkolaka mile
wspominać będą wszystkie
dzieci.
Święto Pieczonego Ziemniaka na sportowo

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

Teatrzyk z przesłaniem
2 października br. najmłodsi uczniowie
obejrzeli przedstawienie „Wilk i Zając” przygotowane przez aktorów teatralnych z Krakowa. Aktorzy przekonywali uczniów, że prowadzenie zdrowego trybu życia jest bardzo
ważne. Uświadamiali, jakie jedzenie i picie
jest dla nich najlepsze, dlaczego warto jeść
owoce i warzywa, jak kończy się brak higieny
jamy ustnej czy jak prawidłowo zachowywać
się w lesie. Podczas przedstawienia dzieci brały czynny udział i razem z aktorami występowały na scenie.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
25 września br.   uczniowie klas IV–VI
wzięli udział w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
To bezpłatna akcja edukacyjna, która odbywa się w ostatni piątek września, a jej celem
jest propagowanie zabawowej formy uczenia
się matematyki. Akcja jest okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
Komisja egzaminacyjna w składzie: Wiesława Mirowska, Patrycja Tulij, Elżbieta
Kuropka oraz Andrzej Mirowski zaopatrzeni w losy i łamigłówki przepytali starszych
uczniów z tabliczki mnożenia. Każda osoba,
która odpowiedziała ustnie i pisemnie na
5 pytań, otrzymała tytuł MT EXPERT oraz
specjalną legitymację. Legitymację Experta
Tabliczki Mnożenia otrzymało 13 uczniów:
Tomasz Wodziak, Szymon Głowik, Patrycja
Młot, Aleksandra Czajkowska, Katarzyna Łukianowska, Paulina Mirowska, Daria Tala-
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rek, Anna Hojeńska, Kornelia Zimoch, Karol
Siudziak, Jakub Sawicki, Krystian Przybył
i Kornel Zawada. Uczniowie Zespołu Szkół
w Nowej Wsi Książęcej pierwszy raz brali
udział w akcji. Była to ogromna motywacja do
pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania
lepszych wyników w szkole.
Sprzątanie świata 2015
18 września uczniowie jak co roku włączyli się w akcję Sprzątania Świata i wraz
z wychowawcami wyruszyli na „wielkie
sprzątanie”, zaopatrzeni w plastikowe worki
na śmieci i ochronne rękawiczki. Posprzątali
nie tylko teren wokół szkoły ale też wyznaczone miejsca w wiosce. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone do
wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby, opakowania po
produktach spożywczych, czy nawet zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowi-

Najmłodsi w trosce o czysty świat
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ska. Należy dodać, że praca na rzecz ochrony
środowiska trwa w szkole cały rok.
Na turnieju o puchar Premiera RP
W dniach 11, 17 i 18 września na terenie
boiska Orlik w Perzowie odbyły się międzyszkolne turnieje piłki nożnej. Między sobą rywalizowali zarówno chłopcy jak i dziewczęta
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V
oraz klasy VI i I gimnazjum. Młodsi chłopcy
z Nowej Wsi Książęcej zajęli piąte miejsce,
a starsi IV miejsce w turnieju. Z piłką nożną
zmierzyły się również dziewczęta i tak: młodsza drużyna wywalczyła sobie 3., a starsza –
4. lokatę.
Policjanci z wizytą w szkole
8 września br. w szkole gościli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie:
mł. asp. Robert Fidyka i sier. Tomasz Kapral.
Spotkanie dotyczyło różnych aspektów bezpieczeństwa. Policjanci omówili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zwrócili
uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktów
z osobami poznanymi w sieci oraz zjawisko
cyberprzemocy. Uczniowie wiedzą, że nie wolno szydzić i obrażać kogoś za pośrednictwem
komputera i telefonu komórkowego, że bez
zgody osób zainteresowanych nie można publikować zdjęć czy filmów w Internecie. Funkcjonariusze wyjaśnili też uczniom, jak mają
zachować się w sytuacji, gdy sami doświadczą cyberprzemocy albo gdy zaobserwują, że
problem z tym ma ich kolega czy koleżanka.
W czasie spotkania policjanci po raz kolejny
poruszyli temat agresji wśród uczniów oraz
przypomnieli negatywne konsekwencje płynące z takich zachowań.
Na podst. strony internetowej szkoły,
więcej na www.zsnowawiesksiazeca.
szkolnastrona.pl
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Z życia placówek oświatowych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w bralińskim Koperniku
Najlepsi z najlepszych 2015
W piątek – 2 października br. w naszej
szkole odbył się apel, podczas którego niektórych uczniów spotkała miła niespodzianka.
Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak wraz
z dyrektorem szkoły Adamem Prubanem
oraz kierownikiem Referatu Oświaty Sławomirem Bąkiem rozdali stypendia uczniom,
którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce lub uzyskali
wysokie wyniki w sporcie.
Podczas apelu, zarówno dyrektor szkoły jak i wójt gminy Bralin złożyli gratulacje wszystkim stypendystom oraz życzyli
wszystkim, aby kolejny rok szkolny przyniósł wiele sukcesów. W sumie przyznano
55 nagród, w tym 38 za wysokie osiągnięcia
w nauce oraz 17 za sukcesy sportowe.
Wszystkim stypendystom gratulujemy
i życzymy bardzo dobrych wyników w nauce oraz wysokich osiągnięć sportowych
w bieżącym roku szkolnym.
Joanna Mikołajczyk
„Wyprawa – poprawa”
28 września 2015 r. nasza szkoła po raz
kolejny uczestniczyła w akcji „Sprzątanie
Świata”. Tegoroczna 22. edycja przebiegała pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Wicedyrektor szkoły, przedstawiciel Urzędu

Gminy Bralin oraz uczniowie klas IV-VI
przed południem spotkali się w świetlicy
terapeutycznej na apelu. Akcję poprzedziły pogadanki w szkole na temat źródeł zanieczyszczenia środowiska oraz sposobów
ich zmniejszania. Szkolny koordynator
akcji Barbara Kamoś powitała zebranych
i poinformowała o przydziale tras wyznaczonych do sprzątania poszczególnym klasom. Wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawice. Następnie
zgromadzeni obejrzeli prezentację „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie”, która ponownie przywołała segregację

Sprzatanie okolicy zakończono zdrowym poczęstunkiem

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Wiadomości z gimnazjum
Wybrali samorząd
Młodzież
bralińskiego
gimnazjum
14 września 2015 r. wybrała swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.
W komisji wyborczej zasiedli przedstawiciele każdej z klas. Ostatecznie przewodniczącą SU została Joanna Sak, jej zastępcą
– Olaf Biegański, skarbnikiem – Dominik
Antczak. Funkcję opiekuna młodzieży objęła ponownie Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska, a rzecznikiem praw ucznia kolejny raz został Dariusz Hełka.
Wycieczka pełna wrażeń
Tegoroczne obchody Światowego Dnia
Turystyki członkowie i sympatycy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
uczcili 28 września wyjazdem do Sycowa. Wycieczka obfitowała w wiele atrakcji. Dzięki pastorowi Rafałowi Millerowi
uczniowie poznali historię kościoła ewangelickiego, prezes Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, Józef Promny umożliwił młodzieży zwiedzenie historycznej baszty miejskiej
(obecnie dzwonnicy kościoła parafialnego),
a Piotr Adamczyk zaprezentował eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum Re-
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śmieci oraz wskazała działania gminy Bralin
prowadzone w tym zakresie. W tej sprawie
głos zabrała również   Małgorzata Krzak
– przedstawicielka Urzędu Gminy Bralin,
podkreślając jak ważne jest współdziałanie
wszystkich mieszkańców w celu ochrony środowiska oraz respektowanie prawa zabraniającego wyrzucania śmieci w niedozwolonych
miejscach. Później teoria połączyła się z praktyką – reprezentanci klas mieli okazję pokazać, czy potrafią segregować śmieci, wrzucając je do odpowiednich worków. Okazało się,
że dzieci bardzo dobrze rozumieją zasady
segregowania odpadów i chętnie się tego podejmują.
Tak przygotowani uczniowie wyruszyli
na podbój okolicy. Najbliższe dwie godziny
dzieci poświęciły na spacery ekologiczne,
których celem była walka ze
śmieciami. Pozytywnym aspektem wędrówki po Bralinie było
pozostawienie go czystym. Niestety, i tym razem worki zostały
wypełnione różnymi odpadami,
co świadczy o nie najlepszym
zachowaniu śmiecących i wzywa do codziennej pracy na rzecz
czystości środowiska.
Na koniec wszyscy biorący udział w „Sprzątaniu Świata” otrzymali smaczne jabłuszko.
Jolanta Cudniewicz

gionalnego w Sycowie. Organizatorką wyjazdu była Małgorzata Domagała.
Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka obchodzony jest w Polsce 30 września i choć nie cieszy się taką
popularnością jak Dzień Kobiet czy walentynki, z roku na rok zyskuje coraz więcej
zwolenników.
O „swoich chłopcach” 30 września
pamiętały i dziewczyny, i panie z gimna-

To święto i małych, i dużych chłopców...
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zjum, ofiarowując im prezenciki, słodkości
i rozsyłając promienne uśmiechy. W pokoju nauczycielskim pojawił się nawet tort,
a każdy z panów nauczycieli z dumą założył
koszulkę z napisem „Bombowy chłopak”.
Spotkanie z trenerem kadry
3 października 2015 r. trzech uczniów
gimnazjum, którzy uprawiają kolarstwo,
w Kobylej Górze i jej najbliższej okolicy
doskonaliło swoje umiejętności pod kierunkiem trenera polskiej kadry narodowej
MTB, Rafała Hebisza. Było to możliwe
dzięki inicjatywie Dariusza Drelaka, trenera Tomasza Bryłki, Kacpra Kuropki i Karola Przewdzięka z kl. 3 a oraz Mai Drelak,
tegorocznej absolwentki gimnazjum. Szkoleniowiec
zaprezentował
młodzieży, jak wykorzystać
naturalną formę terenu do
doskonalenia jazdy na rowerze. Pokazał, jak jeździć po
głazach, korzeniach, przeskakiwać różne przeszkody
oraz – co równie istotne – jak
umiejętnie się przewracać.
Kolarska młodzież okazję do
spotkania z trenerem miała
już po raz kolejny. Rafał Hebisz obiecał, że gdy ponownie
zawita w nasze strony, celem
jego podróży będzie Bralin.
/Jack/
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Dołączyli do grona 90-latków
W ostatnim czasie do grona dziewięćdziesięciolatków w naszej
gminie dołączyły kolejne trzy osoby. 22 czerwca 2015 roku 90 lat
skończył pan Wacław Kujawa z Bralina. O pięknym jubileuszu
pana Wacława oprócz rodziny i znajomych pamiętał również wójt
gminy Roman Wojtysiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Urbańska, którzy udali się do jubilata z życzeniami
i słodkim upominkiem.
6 lipca br. z kolei 90. urodziny obchodził pan Józef Wencel
z Mielęcina. W odwiedziny z życzeniami do jubilata udali się: za-

U pana Wacława Kujawy z Bralina

Na urodzinach u pani Jadwigi Kasprzak

stępca wójta Robert Kieruzal i Marzena Urbańska z USC. Pięknego wieku doczekała również pani Jadwiga Kasprzak z Bralina,
która 4 września 2015 roku skończyła swoje 90. urodziny i z tej
okazji przyjęła życzenia i kwiaty od gości z urzędu.
Ponadto w maju wójt Roman Wojtysiak udał się z życzeniami
do pani Janiny Marczyk z Bralina, która 6 maja świętowała 91.
urodziny.
Pogodnych dni, wolnych od zmartwień i dolegliwości wszystkim jubilatom życzy redakcja „Życia Gminy Bralin”.

Z życzeniami u pani Janiny Marczyk

Z odwiedzinami u pana Józefa Wencla

Nowe książki
w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Bralinie wzięła
udział w zatwierdzonym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek” realizowanym
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014-2020.
Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych poprzez zapewnienie środków finansowych na zakup
nowości wydawniczych, poprawienie jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do
zbiorów. Ponadto program przyczynia się
do wsparcia wydawnictw i sieci dystrybucji
książki oraz zwiększenia efektywności pro-

Życie Gminy Bralin

zumienia i co za tym idzie otrzymania pieniędzy było złożenie przez bibliotekę odpowiednich dokumentów oraz udział środków
własnych w zakupie nowych książek. Dzięki pozyskanej dotacji biblioteka wzbogaciła
księgozbiór o pozycje, które będą zaspakajać potrzeby wszystkich użytkowników biblioteki. Zakupiono książki z zakresu literatury pięknej klasycznej jak i współczesnej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie zabrakło wydawnictw z różnych dziedzin wiedzy,
mocji polskiej książki w kraju i za granicą,   literatury popularnonaukowej na poziomie
jak również zwiększenia zainteresowania średnim oraz podręczników akademickich
książką. Dzięki tego rodzaju dotacjom bi- i wydawnictw naukowych.
Wszystkich chętnych serdecznie zaprablioteki mają szansę na to, by kształtować
nawyk czytania i korzystania ze zdobytych szamy do korzystania z szerokiej oferty
książek, audiobooków z uwzględnieniem
informacji wśród dzieci i młodzieży.
W tym roku przyznana kwota na za- poczytnych nowości rynkowych, lektur
kup nowości wydawniczych wynosiła szkolnych i podręczników akademickich.
Ewa Jędrysiak
4.989,00 zł. Warunkiem podpisania poro-
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Stowarzyszenie ARTwarium

Medialnie
i aktorsko
z ARTwarium
w Warszawie
Po raz kolejny uczestnicy warsztatów realizowanych przez stowarzyszenie ARTwarium odbyli wyjazd szkoleniowo-edukacyjny
do stolicy. Tym razem tematyka zajęć dotyczyła dziennikarstwa oraz aktorstwa.
Przez trzy dni młodzież odbyła warsztaty
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, TVN, TVP, Jedynce Polskim Radiu,
Dwójce Polskim Radiu, Trójce Polskim Radiu
oraz odbyła zajęcia aktorskie w Domu Kultury Kadr z Agnieszką Popkiewicz - absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu, instruktorką Centrum Kultury
Agora. W Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych uczestnicy przeprowadzili
warsztaty na planie polskiego filmu „Karbala” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza.
Film przedstawia autentyczne wydarzenia
z szyickiej rebelii w Iraku w 2004 roku. Premiera filmu odbyła się 11 września 2015 r.

Z życia organizacji
W filmie przedstawiony jest epizod z wojny
w Zatoce Perskiej (2003-2011), w którym
wzięli udział żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego wchodzącego w skład Wielonarodowej Dywizji Centrum-PołudnieMłodzież mogła poznać specyfikę reżyserii, zdjęć,
charakteryzacji (wzięli udział w specjalnie
przygotowanym warsztacie charakteryzacji),
efektów specjalnych, zadań aktorskich oraz
rolę udźwiękowienia filmu. W kolejnym
dniu młodzież wzięła udział w prapremierze
filmu „Noc Walpurgi” w reżyserii Marcina
Bortkiewicza na specjalne zaproszenie głównego aktora Philippe Tłokińskiego. Zrealizowana w czerni i bieli, łącząca kameralność
z iście operowym rozmachem „Noc Walpurgi”
z pewnością zasługuje na miano jednego z najbardziej wyrazistych debiutów ostatnich lat
z wyśmienitą rolą Małgorzaty Zajączkowskiej.
Jednym z ważnych punktów zajęć była wizyta
w Czwórce Polskim Radiu, gdzie dwóch przedstawicieli stowarzyszenia wzięło udział w audycji na żywo Stacja Kultura, która dotyczyła
słuchowiska radiowego „Bajki o szczęściu”
stworzonej przez zespół ARTwarium. - W tym
roku wyjazd warsztatowy do Warszawy był
zupełnie inny niż do tej pory. Oprócz zajęć aktorskich, odwiedzin w radiu i telewizji, mieliśmy okazję promocji naszego słuchowiska w
audycji na żywo w Polskim Radiu Czwórka.
Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie i mamy

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

To było wyjątkowe spotkanie…
Tak można powiedzieć o posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie, na którym podsumowana została działalność organizacji za I półrocze 2015 roku. To
statutowe spotkanie odbyło się 25 września
w sali Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej. O jej uroczysty wygląd zadbała właścicielka kwiaciarni „Zuzia”, Mariola Dziedziczak,
która przygotowała piękne aranżacje kwiatowe. A stosowną do wydarzenia dekorację sceny wykonał pan Władysław Blabuś. Dlaczego
było wyjątkowe? Bo dużo się działo i było wielu
znakomitych gości.  Na spotkanie przybyły po
raz pierwszy do Bralina przedstawicielki najwyższych władz związkowych: przewodnicząca
Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie Elżbieta Ostrowska i skarbnik Alicja Głowacka.
Przybył także przewodniczący zarządu okręgowego w Kaliszu Marian Kruk oraz skarbnik
Aleksandra Rabiega,   przewodniczący oddzia-

Wręczenie Medalu „Pro Publico Bono”
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łów rejonowych w Kępnie Maria Jasnowska,
w Pleszewie Rene Zawieja i w Gołuchowie
Irena Skowrońska. Była oczywiście od lat
zaprzyjaźniona z seniorami sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  Andżelika Możdżanowska. Zaproszenie przyjęli także starosta kępiński Witold Jankowski i jego
zastępca Grażyna Jany oraz przewodniczący
Rady Powiatu Stanisław Baliński. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć wójta gminy Bralin
Romana Wojtysiaka, jego zastępcy Roberta
Kieruzala i sekretarza Zbigniewa Łatki. Byli
także pracownicy urzędu: Justyna Świerczyńska, Marzena Kuropka i Sławomir Bąk. Gminę Rychtal reprezentowała sekretarz Elżbieta
Łubieńska-Kopeć. Duchową oprawę posiedzenia zapewnili księża: Roman Krzyżaniak, Czesław Jędroszka i Mariusz Białobłocki. Licznie
przybyli także sponsorzy, osoby zaprzyjaźnione z seniorami, przedstawiciele policji, prasy
i oczywiście przewodniczący kół terenowych, członkowie prezydium
oraz Komisji Rewizyjnej oddziału.
   Drugim powodem wyjątkowości
obrad było wręczenie Medalu „Pro
Publico Bono” Alojzemu Leśniarkowi przez senator A. Możdżanowską. Odznaczenie przyznał
Minister Pracy i Polityki Społecznej za wyjątkowe zasługi przewodniczącego dla ludzi „złotego wieku” w bralińskim oddziale. Pani
minister zrobiła wszystkim wielką
niespodziankę, wręczając kilka-
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nadzieję, że zauważa nas też inni. - komentuje
Izabela Chwołka, aktorka słuchowiska. Bajka promowana w rozgłośniach radiowych nie
tylko naszego regionu (Polskie Radio Łódź,
Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Sud, Bralin
fm) dotarła do jednej z największym ogólnopolskich stacji, a już niedługo będzie emitowana w Polskim Radiu Londyn. Kolejny panel
warsztatowy odbył się również w telewizjach
ogólnokrajowych: TVP i TVN/TVN24. Po
studiach TVN oprowadził młodzież znany
dziennikarz Michał Tracz. Uczestnicy uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające im
w podstawowym stopniu zarządzać produkcją telewizyjną i radiową. Poprzez warsztaty
dziennikarsko-medialne młodzież uzyskała
niezbędne podstawy wiedzy o samych mediach, sposobie ich funkcjonowania i kierunkach rozwoju. Warsztaty mają pośrednio na
celu przygotowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej działalności w mediach (telewizji, radiu i gazecie). Podczas zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kompetencje
związane z wystąpieniami przed mikrofonem
oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu
w studiu radiowym czy telewizyjnym. Wyjazd miał miejsce w ramach projektu Lokalne
warsztaty artystyczno–medialne „Media–art”
dofinansowanego przez Gminę Bralin.
Dawid Kosakiewicz
dziesiąt pięknych podziękowań członkom zarządu, przyjaciołom, darczyńcom,  działaczom
związkowym i członkom zespołu „Ale Babki”.
Również prezydium bralińskiego oddziału
przygotowało niespodzianki. Kilku zasłużonych działaczy odebrało odznaczenia-Złote
Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Związku”.
Kilkadziesiąt osób otrzymało podziękowania
za pracę na rzecz członków związku, a sponsorzy i darczyńcy za życzliwość, wsparcie i pomoc dla działalności zarządu. Tylu uścisków
dłoni nie było jeszcze na żadnej uroczystości.
Przedstawione na posiedzeniu sprawozdanie z półrocznej działalności zarządu było po
raz pierwszy ilustrowane prezentacją multimedialną. Pokazane efekty pracy spotkały
się z wielkim uznaniem zaproszonych gości,
którzy wypowiadali się w samych superlatywach o   działalności oddziału, o cennych
inicjatywach i wielkim zaangażowaniu społecznym seniorów-pasjonatów w pracy dla
innych ludzi „trzeciego wieku”. Wszyscy byli
pod wrażeniem tego, co usłyszeli i zobaczyli.
Zarówno goście jak i członkowie zarządu podziwiali kroniki oddziału, w których są zapisywane najważniejsze wydarzenia od 1984 roku.
Wspaniałą ucztę dla ducha przygotował zespół
„Ale Babki”, który wystąpił z krótkim koncertem. Ucztę dla ciała przygotowały członkinie  
zarządu koła terenowego i KGW  w Nowej Wsi
Książęcej, które pod kierunkiem Jadwigi Gogół zaserwowały wszystkim bardzo smaczny
obiad. Posiedzenie zarządu podsumowujące
pracę oddziału w I półroczu 2015 roku to już
historia, ale zapisana w pamięci uczestników,
w sercach działaczy i przyjaciół związku. No
i, oczywiście, w kronice.
Łucja Wieloch
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LKS „SOKÓŁ” Bralin – kolarstwo

Na podium stawali wiele razy
Liczne grono kolarskiej młodzieży
z Bralina z powodzeniem wystąpiło w zawodach sportowych, które 11 października
2015 r. rozegrano w Głazie niedaleko Galewic. Organizatorem imprezy był Okręgowy
Związek Kolarski w Łodzi oraz Towarzystwo Sportowo-Rowerowe Wieruszów.
11 października na terenach leśnych
w Głazie (powiat Wieruszów) rozegrano
I Memoriał Marka Malika, przedsiębiorcy
z Pieczysk, który wspierał lokalny sport.
Były to jednocześnie Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w zawodach MTB
o Puchar Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi. Do rywalizacji w kategoriach
żaczki i żaki, młodzik, młodziczka, junior
młodszy i junior przystąpiło ponad 70 zawodników. Wśród nich znalazła się grupa
sportowców z Bralina, podopiecznych trenera Dariusza Drelaka.
W kategorii szkółek kolarskich (dzieci
z roczników 2003-2005) wśród dziewcząt

Weronika Przewdzięk zajęła 1. miejsce,
a Wiktoria Wydmuch – 3. Bardzo dobrze
spisali się również chłopcy. Na linię mety
przyjechali kolejno: Nikodem Drelak,
Kacper Łukianowski i Jakub Przewdzięk.
W gronie młodziczek Milena Drelak uplasowała się na trzeciej pozycji, natomiast
wśród juniorów młodszych złoty, srebrny
i brązowy medal wywalczyli: Tomasz Bryłka, Karol Przewdzięk i Kacper Kuropka.
- Wyścig miał rangę Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, więc trasa była
znakomicie przygotowana przez organizatorów – mówi D. Drelak. Zawierała wiele
elementów technicznych, dzięki czemu moi
zawodnicy mogli pokazać, że ważniejsze
są umiejętności, a dopiero później kondycja. Jestem bardzo zadowolony z występu
swoich podopiecznych, zwłaszcza tych najmłodszych, ponieważ dla Kacpra, Jakuba i Wiktorii start w Głazie był debiutem.
Szkoda tylko, że nie wystartowały inne oso-

LKS „SOKÓŁ” Bralin – piłka nożna

Stawiają na młodzież
Sezon piłkarski w pełni. Od połowy
sierpnia 2015 r. trwają ligowe rozgrywki
piłkarskie w kaliskim OZPN, w których
uczestniczą drużyny naszego klubu. Od 2 lat
w klubie prowadzone są zajęcia w 5 grupach
wiekowych, obecnie są to zespoły: żaków,
orlików, młodzików trampkarzy i seniorzy.
Szkoleniem objętych jest ponad 90 zawodników w niemal 100% mieszkańców naszej
gminy. Jesteśmy jednym z nielicznych klubów w okręgu kaliskim, który tak mocno
stawia na rozwój zainteresowań sportowych
dzieci i młodzieży. W klubie pracuje 3 trenerów posiadających odpowiednie i ważne
licencje trenerskie, dające prawo do prowadzenia zajęć sportowych z piłki nożnej. Dodatkowo są to nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Nad
organizacją, przygotowaniem logistycznym
i zapewnieniem właściwego i wysokiego poziomu szkolenia czuwa Zarząd klubu. Paweł
Falszewski – trener zespołu seniorów, w którym notabene występują głównie młodzie-
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żowcy, wspierani przez kilku nieco bardziej
doświadczonych graczy mówił z uśmiechem
tak: „Jesteśmy najbardziej wykształconym
klubem, bo w większości to uczniowie i studenci…”
W tym sezonie rozgrywki ligowe w kaliskiej klasie „A” są bardzo wyrównane
i praktycznie „każdy może wygrać z każdym”. Po serii kilku wyników remisowych
m.in.: 3 - 3 z LZS Mikorzyn, 1 - 1 z GKS
Rychtalem-Skoroszowem, 2 - 2 z LZS Trzcinica, wreszcie przyszedł czas na cenne zwycięstwo, na trudnym terenie w Grębaninie 1 - 0.    Każdy punkt będzie na ważny,
a zwłaszcza ważne będą zwycięstwa, które
są promowane 3 punktami, remis to tylko  
„jedno oczko” i często zdobyty przez dany
zespół, traktowany jest jak strata dwóch
punktów.
Jesienią zespoły młodzieżowe prezentują się okazale. Ich postawa, wyniki świadczą o dobrym obranym wcześniej kierunku rozwoju klubu. „Młodzicy” – trenera
Michała Góreckiego oraz „orlicy”
Jerzego Liebnera prowadzą w swoich grupach rozgrywkowych. Ich
mecze, często kończą się efektywnymi zwycięstwami – przykładem
może być wygrana   11 - 0 z Victorią Ostrzeszów czy 9 - 1 z zespołem
„Łużyczanki” Kuźnica Grabowska
na boisku w Kraszewicach. Patrząc
na grę tych zespołów, możemy być
dumni, że dzieci tak dużo już potrafią. Serce rośnie również, gdy widzi-
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by z bralińskiej szkółki kolarskiej, ale nie
wszyscy mają jeszcze odpowiedni sprzęt do
ścigania. W listopadzie, jak obiecał prezes
WZKol, Lucjusz Wasilewski, szkółka wreszcie otrzyma rowery. Wszystkim zawodnikom
gratuluję zajętych miejsc.
Kolejne zawody czekają kolarzy z Bralina już 25 października 2015 r. Będzie to
trzecia seria Pucharu Polski – Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Pilicy.
Jacek Kuropka
my na boisku w Bralinie 6-, 7- i 8-latków
(grupa 16-osobowa), która z powodzeniem
rywalizuje z zespołami Marcinków z Kępna. Nie mamy czego się wstydzić. Wyniki
bardzo obiecujące, a i gra też już całkiem
„okiełzana” przemyślanymi zagraniami.  
Nieco słabiej wypada najstarszy rocznik
2002/2003 - „trampkarze”, którzy trenują
dopiero drugi rok. Niemniej grupa ta została utworzona, aby dać szansę rozwoju
chłopakom, którzy mają już po 12, 13 lat,
a do tej pory nie mogli wcześniej trenować
w zorganizowanej formie. I tu widać wyraźny postęp umiejętności, a kilkoro z nich
rokuje poważne nadzieje na późniejszą grę
w naszym lub innym klubie.
opracowali: Paweł Falszewski,
Michał Górecki, Jerzy Liebner
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Z kart historii

Ze starego albumu…
Dzieciństwo i młodość
Bohater kolejnego odcinka cyklu „Ze starego albumu…” nazywał się Jan Puchała.
Choć nosił popularne w naszych stronach nazwisko, nie był stąd. Urodził się 10 maja 1904
r. w Płazach na przedmieściach Tarnobrzega.
Chyba nie przypuszczał, że los rzuci go na
odległe pogranicze polsko-niemieckie, które
z czasem stanie się jego drugą małą ojczyzną.
Z zachowanych dokumentów wynika, że
Jan ukończył Szkołę Ludową w Zbydniowie,
a naukę kontynuował w Krajowej Szkole
Rolniczej. Świadectwa szkolne przedstawiają go jako ucznia zdolnego i pracowitego,
zachowującego się „chwalebnie”. By zarobić
na swoją dalszą edukację, pracował w majątkach dworskich, najpierw jako pomocnik zarządcy, później – agronom. Wkrótce otrzymał
powołanie do wojska.  
Służba wojskowa
1 października 1925 r. J. Puchała został
żołnierzem piechoty. Ze względu na wykształcenie skierowano go do służby przygotowawczej do kursu podoficerskiego. W następnym
roku ukończył szkołę podoficerską 43 Pułku
Piechoty Strzelców Kresowych w Dubnie
(obecnie miasto na Ukrainie) z 8. lokatą. Od
stycznia 1927 r. kontynuował szkolenie na czteromiesięcznym kursie instruktorów łączności
w 2 Kompanii Szkolnej Łączności w Krasnymstawie. Służbę wojskową ukończył jesienią,
mimo propozycji dowódcy pułku – pułkownika dypl. Karola Paryłowskiego o pozostaniu
w służbie zawodowej. Marzenia o dalszej nauce
były silniejsze. Po wyjściu z wojska J. Puchała
powrócił na krótko do swoich poprzednich za-

interesowań – podjął pracę agronoma w majątku ziemskim w Piotrowicach.
W Straży Granicznej
Pod koniec 1927 roku wprowadzone zostały nowoczesne regulacje prawne dotyczące
ochrony granic II Rzeczypospolitej. Jednym
z najważniejszych przepisów było powołanie
mocą rozporządzenia prezydenta RP Ignacego Mościckiego (1867-1946) Straży Granicznej, która zastąpiła dotychczasową Straż
Celną Rzeczpospolitej. Jej struktura organizacyjna oparta była na zasadach obowiązujących w Wojsku Polskim. Szeroko zakrojona
akcja rekrutacyjna miała na celu pozyskanie
do służby m.in. wykwalifikowanych żołnierzy
rezerwy. J. Puchała, świeżo upieczony podoficer WP, okazał się idealnym kandydatem. Już
15 lutego 1928 r. wraz z pierwszą grupą przyszłych funkcjonariuszy rozpoczął kurs szkoleniowy w Centralnej Szkole Straży Granicznej
w Górze Kalwarii. Pięć miesięcy później akt
mianowania na funkcjonariusza wręczył mu
ówczesny minister skarbu Gabriel Czechowicz
(1876-1938) w towarzystwie dowódcy SG gen.
bryg. Stefana Pasławskiego (1885-1956).

Komisariat Straży Granicznej w Bralinie (obecnie ul. Wrocławska 48). J. Puchała stoi pierwszy
z lewej

Około roku 1926. Jan Puchała - elew szkoły podoficerskiej 43 Pułku Piechoty w Dubnie
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Przez Bralin do Trębaczowa
6 września 1928 r. Jan zameldował się
w Wielkopolskim Inspektoracie Straży Granicznej w Poznaniu. Odkomenderowano go
do Komisariatu SG w Bralinie (mieścił się pod
numerem 61., obecnie to ul. Wrocławska 48),
a stąd – do placówki SG I linii w Trębaczowie. Odległe od jego rodzinnych stron o ponad
350 km miejsce przydziału służbowego wynikało z założeń taktycznych Straży Granicznej, w ramach których celowo umieszczano
funkcjonariuszy z dala od swoich rodzinnych
stron. Unikano w ten sposób niepożądanych
powiązań osobistych strażników.
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Na początku lat 30. XX wieku coraz częściej odnotowywano liczne przypadki naruszania granicy polsko-niemieckiej. Przedostawali
się przez nią szpiedzy, dywersanci polityczni, przemytnicy i inni przestępcy. J. Puchała,
zgodnie z zaleceniami przełożonych, organizował na podległym sobie terenie działania operacyjno-wywiadowcze, ukończył nawet kurs
przewodników psów służbowych.
Maria
Wiosną 1930 r., na patriotycznym spotkaniu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Jan – ubrany w mundur galowy
– poznał 17-letnią Marię Kłobutowską, córkę
Józefa i Michaliny z domu Kamińska z pobliskiego Miechowa. Wkrótce oświadczył się
dziewczynie i został przyjęty. Ich ślub odbył
się we wrześniu 1932 r. w kościele parafialnym pw. św. Idziego Opata w Domasłowie.
Na pamiątkowej fotografii wykonanej przed
wejściem do domu rodzinnego panny młodej
widać również ówczesnego komendanta komisariatu w Bralinie, podkomisarza Bronisława Benita – późniejszego adiutanta szefa
sztabu Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Poznaniu oraz
kolegów Jana – Franciszka Porożyńskiego,
Tomasza Rogalkę, Józefa Rozińskiego, Piotra Walczaka.
Młodzi małżonkowie przeprowadzili się
do Słupi pod Bralinem, ostatniej polskiej
wsi przed granicą z Niemcami, usytuowanej
przy drodze Warszawa–Wrocław (wówczas
Breslau). Tutaj Jan objął stanowisko wiceszefa placówki SG I linii Słupia. Puchałowie zamieszkali w stojącym do dzisiaj domu
(obecnie nr 76 przy drodze krajowej nr 8),
wynajmowanego przez Wojewódzki Inspektorat SG od Jana Ósmego.
Na pograniczu
Kwatera Jana Puchały mieściła się w odległości zaledwie 300 metrów od placówki
Straży Granicznej ulokowanej w budynku
urzędu celnego wybudowanego na ziemi
kupionej przez Starostwo Powiatowe w Kępnie od księcia Birona von Curland z Sycowa
(niem. Gross Wartenberg). Nieopodal znajduje się wzgórze c236,9, które stanowiło
wówczas jeden z najważniejszych punktów
obserwacyjnych przedpola komisariatu SG
w Bralinie. Dziś przez jego środek prowadzi
droga ekspresowa nr 8. Tuż za wzgórzem
leży Koza Mała (niem. Klein Kosel), która
w okresie międzywojennym była pierwszą
wioską należącą do Niemiec. Z domu do granicy Puchałowie mieli zaledwie 500 metrów.
cdn.
Jacek Kuropka
Pisząc powyższy tekst, korzystałem z opracowania, jakie w czerwcu 2015 r. ukazało się
nakładem Polskiego Związku Filatelistów pt.
„Korespondencja rodzinna do Stalagu IVA,
IVB (Mühlberg), IVE i IVF w latach 19391942”. Jego autorem jest, pochodzący z Kępna, Piotr Mizera z Wałbrzycha, wnuk Jana
Puchały. Ponadto pan Piotr udostępnił mi
całość swej pracy, której druk planowany jest
na drugą połowę 2016 r.
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