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Pieszy Rajd Mikołajkowy
We wtorek, 1 grudnia 2015 r. odbył się
III Pieszy Rajd Mikołajkowy. Jego inicjatorką była Małgorzata Domagała, opiekunka
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Bralinie. W rajdzie uczestniczyło ponad
30 osób. Trasa wędrówki wiodła z Bralina
przez Lipnik i Czermin na najwyższe wzniesienie Wielkopolski – Kobylą Górę.
O relację z tego wydarzenia poprosiliśmy opiekunkę wyprawy Małgorzatę Domagałę: „Rankiem wyruszyliśmy z dziedzińca gimnazjum pod eskortą policji.
Zatrzymaliśmy się na chwilę przy dębach
bralińskich, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i wyruszyliśmy w dalszą drogę lasem
w kierunku Czermina. Podczas wędrówki

Mikołajki na sportowo, to jest to!

od czasu do czasu towarzyszyło nam słońce. W imieniu opiekunów pragnę przekazać podziękowania młodzieży za cudowną
postawę od pierwszego do ostatniego kilometra, a rodzicom za to, że wspierają nas
w promowaniu zdrowego stylu życia. Było
ciekawie i wesoło, a to, co przeżyliśmy po
drodze, na długo zapadnie nam w pamięci.
Wszystkim, którzy przyczynili się zorganizowania rajdu – uczestnikom i zaproszonym gościom - bardzo dziękujemy.”
Czy było trudno? Pewnie nie. Już w pobliżu leśniczówki Czermin rodzice czekali
na młodzież z jeszcze ciepłym drożdżowym plackiem. Z kolei na szczycie turyści
grzali się przy ognisku, zajadając pieczone
kiełbaski. Po posiłku zorganizowano konkurs krajoznawczy. Jego
zwyciężczynią została Katarzyna Hojeńska, kolejne miejsca zajęli Dominik
Antczak i Kacper Kuropka. Zwieńczeniem wędrówki była wspólna fotografia
przy Krzyżu Milenijnym.
I można powiedzieć, że
Trzeci Rajd Mikołajkowy
przeszedł do historii.
jack
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W wigilię urząd nieczynny
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia br. (wigilia) Urząd Gminy Bralin,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Biblioteka Publiczna będą nieczynne.
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Z życia urzędu

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym rusza Akcja Zima, czyli działania związane z
prawidłowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Bralin. Za poszczególne drogi w gminie
odpowiadają ich zarządcy. O szczegółach poniżej.

O ewentualnej zimie na drogach
Zarządcą drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez teren gminy Bralin jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Kępno, ul. Przemysłowa 8,
63-600 Kępno, tel. 62 78 23 641.
Zmianie uległ zarządca drogi relacji
Wygoda Turkowska – Chojęcin Szum (była
droga krajowa nr 8). Obecnie jest nim Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25, 63-400
Ostrów Wlkp. Osoba dyżurująca dostępna
będzie pod numerem telefonu 61 22 58 478.
Utrzymaniem tej drogi zajmować się będzie
firma: Skanska S.A. z Warszawy.
Z kolei zarządcą dróg powiatowych, relacji:
- Borek Mielęcki – Mielęcin – Weronikopole
– Marcinki,
- Turkowy – Mnichowice – Nosale – Grębanin,
- Domasłów „Szczęście” – Nowa Wieś Książęca – Nowa Wieś Książeca-Parcele – Żurawiniec,
- Bralin – Mnichowice – Nowa Wieś Książęca – Drożki,

- Bralin – Tabor Mały-Lipnik – Czermin –
Marcinki,
- Bralin – Szklarka Mielęcka,
- Bralin: ul. Namysłowska, ul. Kościuszki,
część ul. Lipowej
jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, Słupia p/Kępnem, ul. Katowicka 10, 63-604
Baranów.  Informacje nt. aktualnego stanu
dróg będzie można uzyskać pod numerem
telefonu tel. 62 78 26 800. Utrzymaniem
tych dróg zajmować się będzie firma: P.U.H.
Daniel Heising z Mnichowic.
Zarządcą pozostałych dróg na terenie gminy Bralin jest Wójt Gminy Bralin. Utrzymaniem w sezonie zimowym
2015/2016 zajmować się będzie, podobnie
jak w latach poprzednich, firma pana Daniela Heisinga z Mnichowic. Dzięki wyposażeniu pojazdów w czujniki GPS monitoring pojazdów pracujących przy zimowym
utrzymaniu dróg został usprawniony.
Akcja Zima prowadzona jest całodobowo. Rozpoczęcie akcji na drogach gminnych
następuje w oparciu o wydaną zgodę osoby
odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy Bralin za
zimowe utrzymanie dróg, dostępnej pod nu-

merem telefonu 62 78 112 30. Utrzymanie zimowe przez gminę nie będzie prowadzone na
terenach i obiektach, których właścicielami
są podmioty gospodarcze takie jak: wspólnoty
mieszkaniowe, szkoły, przedszkole, obiekty
kulturalno–oświatowe i zakłady pracy.
Zima tuż, tuż, zatem poruszając się samochodem, pamiętajmy:
1. Prędkość samochodu należy zawsze dostosować do aktualnego stanu nawierzchni
i zmieniających się warunków na drodze.
2. Zimowe opony to obowiązkowy standard
wyposażenia naszego samochodu.
3. Przydatne są także: skrobaczka do szyb,
miotełka do śniegu, odmrażacz do zamków (w torebce lub kieszeni, nie w samochodzie!!!), apteczka, koc, zapałki,
latarka, mały worek piasku, przewody
do rozruchu silnika, linka holownicza,
kamizelka odblaskowa.
4. Starannie planujmy dłuższe podróże,
sprawdzajmy komunikaty na temat pogody i stanu przejezdności dróg.
Ponadto
uprzejmie
przypominamy
wszystkim właścicielom, zarządcom budynków na terenie gminy Bralin o ciążącym na
nich obowiązku odśnieżania chodników przy
swoich posesjach oraz usuwania śniegu i sopli
z dachów, gzymsów i rynien. Dziękujemy tym
z Państwa, którzy co roku z tej powinności
przykładnie się wywiązują.
Karolina Drop

Już prawie trzy lata funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym właściciel nieruchomości obowiązany jest do uiszczania tzw. „opłaty za odpady”.

Pamiętajmy o zgłaszaniu zmian
Obowiązek wnoszenia „opłaty za odpady”
związany jest ściśle z faktem zamieszkiwania
na terenie gminy Bralin. Nie ma tu znaczenia
wiek mieszkańca. Jednakowo traktowany
jest noworodek czy dziecko w wieku szkolnym, jak również osoby dorosłe i seniorzy.
Bardzo ważne jest zatem niezwłoczne i bieżące zgłaszanie wszelkich zmian w zakresie
liczby osób zamieszkujących nieruchomość
czy lokal mieszkalny. W tym celu niezbędne
jest wypełnienie formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, który jest dostępny w siedzibie
urzędu gminy oraz na stronie internetowej
www.bralin.pl. Podstawę uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi wspomniana wcześniej deklaracja.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do
czasu korekty deklaracji lub ewentualnej
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnik sam nie ma
możliwości prawnej dokonania jakichkolwiek
zmian. Nawet w sytuacjach, kiedy akt urodzenia, czy akt zgonu wydawany jest w Urzędzie Gminy Bralin.
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Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
„opłaty za odpady” właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Wówczas opłatę tę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Chyba, że mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania w trakcie miesiąca, to opłatę w tym miesiącu uiszcza w gminie, w której
zamieszkiwał dotychczas, a w nowym miejscu
zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Jednakże, aby zapobiec przypadkom,
w których właściciele nieruchomości składają deklarację na wiele miesięcy wstecz,
zmieniając dane stanowiące podstawę naliczenia stosownej opłaty, ustawodawca
ograniczył możliwość stwierdzania nadpłaty. I tak, w przypadku zgonu osoby zamieszkującej nieruchomość i przedłożenia
korekty deklaracji po upływie ustawowego
terminu 14 dni od nastąpienia zmiany opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od

www.bralin.pl

miesiąca zgłoszenia, czyli dokonania zmiany deklaracji. Usługa była bowiem cały czas
świadczona, gdyż podmiot odbierający odpady był gotowy do odbioru odpadów, bądź
odbierał je, gdyż były wytwarzane i wystawiane przez pozostałych mieszkańców. Natomiast jeżeli złożenie korekty lub nowej
deklaracji zwiększa wysokość zobowiązania np. z uwagi na urodzenie się dziecka,
wówczas należy przyjąć wysokość określoną w skorygowanej deklaracji dla miesięcy
wstecz. Oznacza to, że pomimo zgłoszenia
urodzenia się dziecka, czy zamieszkania
nowego domownika po upływie np. roku,
obowiązek dokonania opłaty za odpady
istnieje od dnia, w którym wzrosła liczba
mieszkańców, czyli konieczne jest dokonanie zaległej opłaty za 12 miesięcy wstecz.  
Reasumując, pamiętajmy o bieżącym
zgłaszaniu wszelkich zmian, gdyż zapobiegniemy w ten sposób naszemu niezadowoleniu wynikającemu z braku możliwości
odliczenia określonej kwoty opłaty, bądź
obowiązku zapłacenia dodatkowej wysokości opłaty za miniony okres.
Małgorzata Krzak
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Powstał aktualny dokument planistyczny
Zakończone zostały już prace nad stworzeniem nowego dokumentu planistycznego, jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy
Bralin na lata 2015-2023”.
Strategia rozwoju gminy to dokument
ujmujący główne cele i priorytety w średniookresowym horyzoncie czasowym. Tworzenie dokumentu jak i realizacja odbywała
się przy czynnym uczestnictwie lokalnych
liderów i animatorów życia publicznego
i prywatnego. Plan strategiczny stanowi
własność całej społeczności lokalnej. Jest
wyrazem oczekiwań wszystkich mieszkańców co do wizji przyszłości gminy. Strategia to podstawowy dokument planistyczny określający kierunki, cele i priorytety
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
Bralin. Strategia rozwoju gminy, będąc
zgodną z dokumentami strategicznymi
na poziomie powiatu, województwa, kraju
oraz Unii Europejskiej, ma odpowiadać na
potrzeby lokalnych społeczności.
Podjęcie prac związanych z opracowaniem strategii stanowiło odpowiedź na
zakres zmian w sferze społeczno-gospodarczej zachodzących na terenie gminy
Bralin oraz w jej otoczeniu (powiat kępiński). Opracowanie dokumentu wynika
również z przesłanek formalno-prawnych
uzasadniających
potrzebę
weryfikacji
dokumentów strategicznych wszystkich
jednostek
samorządów
terytorialnych
w kraju. Czynnikami determinującymi
powstanie dokumentu było dostosowanie

Strategii rozwoju gminy Bralin do nowych
dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i krajowego, w tym uspójnienie horyzontu czasowego strategii z horyzontem
czasowym nowego okresu programowania
Unii Europejskiej 2014-2020 oraz dokumentów nadrzędnych, adaptacja polityki
rozwoju lokalnego do zmian zachodzących
w sferze społeczno-gospodarczej, a także
określenie nowych celów, kierunków i działań w ramach kompleksowej i długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczej.
Okres realizacji planu operacyjnego dokumentu zaplanowano na lata 2015-2023.
Działania ujęte w strategii w większości
mają charakter wieloletni, a ich realizacja
uzależniona jest od możliwości finansowych gminy oraz ilości pozyskanych środków zewnętrznych. Okres, jaki obejmuje
strategia, pokrywa się znacząco z okresem
wydatkowania i rozliczania środków pochodzący z UE w ramach perspektywy na lata
2014-2020, czyli do roku 2022.
Metodyka prac nad opracowaniem
„Strategii Rozwoju Gminy Bralin na lata
2015-2023” opierała się na partycypacji
społecznej przy współudziale doradców
i ekspertów zewnętrznych z zakresu rozwoju lokalnego, planowania strategicznego,
pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji procesu inwestycyjnego. Brzmienie
dokumentu było konsultowane z mieszkańcami gminy w ramach konsultacji spo-

łecznych. Włączenie wspólnoty lokalnej
w procesy decyzyjne zachodzące w gminie
było integralnym elementem stanowiącym
o kompleksowości dokumentu.
Szczególnie istotnymi elementami strategii są m.in.: Raport o stanie gminy (który
jest tzw. bilansem otwarcia) – opracowany
w oparciu o historyczne dane statystyczne
pochodzące głównie z Głównego Urzędu
Statystycznego, Urzędu Gminy Bralin czy
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, Analiza SWOT – zestawienie słabych i mocnych
stron gminy oraz Ocena potencjału gminy
i wskazanie możliwości rozwojowych dla
obszaru, która to część bazuje na wynikach
badań ankietowych wśród społeczności lokalnej, umożliwiających opracowanie analizy SWOT, a także Plan strategiczny rozwoju gminy, który wskazuje misję i wizje
rozwoju gminy poprzez określenie celów
strategicznych i kierunków działań osadzonych w ramy czasowe.
Dzięki zaangażowaniu w proces powstawania dokumentu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych,
przedsiębiorców i społeczności lokalnej,
a w szczególności sołtysów „Strategia Rozwoju Gminy Bralin na lata 2015-2023” stanowić będzie element prowadzenia polityki
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli społeczności tworzącej
wspólnotę samorządową gminy.  
Robert Kieruzal

Gmina pozyskała grunty pod przedszkole
27 października br. wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak
wraz z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny
w Bralinie ks. Romanem Krzyżaniakiem w formie aktu notarialnego dokonali zamiany działek niezabudowanych w Bralinie.
Gminny zasób nieruchomości zwiększył się o grunty o powierzchni 0,4150 ha położone przy ulicy Wiosennej w Bralinie.
Pozyskana nieruchomość sąsiaduje z innym gruntem komunalnym – i to na nich pobudowane zostanie nowe przedszkole wraz
z oddziałem żłobkowym. W zamian parafia w Bralinie otrzymała nowo wydzieloną działkę o pow. 0,3712 ha zlokalizowaną
w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i cmentarza w centrum
Bralina. Z uwagi na nierówne wartości nieruchomości zamiana nastąpiła z dokonaniem dopłaty na rzecz parafii w kwocie
22 tys. złotych. Na zamianę tych nieruchomości zgodę musiały
wyrazić: Rada Gminy Bralin oraz Kuria Diecezjalna w Kaliszu.
Pozyskanie przez Gminę Bralin gruntu przy ul. Wiosennej
otworzyło drogę do sporządzenia pełnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy nowego przedszkola z oddziałem
żłobkowym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Podział działek przyczynił się również do wydzielenia nowej
drogi gminnej, która połączyła ulicę ks. Jana Ćwiejkowskiego
z ulicą Kościelną. Droga ta w listopadzie została wyrównana i utwardzona mieszanką kamienną. Wjazd z ulicy Kościelnej
utwardzono kostką brukową. Wytyczenie nowej drogi przyczyni-

Życie Gminy Bralin

ło się do powstania łącznika komunikacyjnego pomiędzy centrum
Bralina a rozwijającą się północną częścią miejscowości.
Karolina Drop
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„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają...”. Słowa Johanna Wolfganga Goethego pięknie ilustrują obchody Święta Niepodległości w gminie Bralin. Pieśń patriotyczna, w której zaklęta jest opowieść
o Ojczyźnie, od wieków tchnąca otuchą i nadzieją, zachęciła wielu braliniaków do wspólnego świętowania.

Wieczornica patriotyczna
10 listopada 2015 r. Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zaprosiła na wieczornicę patriotyczną pod hasłem
„Z pieśnią i wierszem przez dzieje Polski”.
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły
się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Św. Anny w Bralinie. Po mszy nastąpiło
złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
Ofiar Represji i Walk o Wolność. Następnie
wszyscy udali się do Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Tęcza”.
W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości: wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak, przewodniczący Rady Gminy
Bralin Grzegorz Lemanik, zastępca wójta
Robert Kieruzal, przedstawiciele władz powiatu kępińskiego: przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Baliński oraz radny Zenon Kasprzak, radni gminy Bralin, dyrekcja szkoły: Adam Pruban i Krystyna Żary,
pracownicy szkoły czynni i emerytowani,
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu
gminy, proboszcz bralińskiej parafii ks. Roman Krzyżaniak oraz mieszkańcy gminy
Bralin i powiatu.
Zgromadzonych powitał dyrektor szkoły, który przedstawił krótki rys historyczny
dotyczący wydarzeń związanych z 11 listo-

pada i zaprosił wszystkich
do
czynnego
udziału w akademii, do
wspólnego śpiewania.
Wójt Roman Wojtysiak podkreślił współczesne oblicze patriotyzmu i podziękował
zebranym za tak liczne przybycie – wyraz
potrzeby
wspólnego
przeżywania ważnych
dla narodu chwil.
Skupione
wokół
ogniska, w półmroku,
rozświetlanym wszech- Msza święta za ojczyznę w kościele w Bralinie
obecnymi barwami narodowymi, dzieci skosztowanie wielkopolskich wypieków na
zabrały słuchaczy w świat pieśni patrio- zakończenie uroczystości.
Kończąca wieczornicę pieśń „Żeby Poltycznych i wierszy, okraszonych słowem narratora. Teksty pieśni były wyświetlane na ska” stała się jakby przesłaniem dla obecekranie, co umożliwiło gremialny śpiew. Po- nych, by współczesny patriotyzm gromadził
ezję ilustrowały pojawiające się na ekranie ludzi, by dostrzegali wokół siebie drugiego
obrazy często wpisane w „Małą Ojczyznę” człowieka, rozumieli jego potrzeby i wspól– m.in. dęby bralińskie, kościółek na Pólku, nie jak najlepiej służyli Ojczyźnie.
Na koniec dyrekcja szkoły Adam Pruban
droga do leśniczówki, flaga narodowa utworzona z uczniów bralińskiej podstawówki i Krystyna Żary podziękowali licznie zgrooraz motyw muzyczny. Występ zespołu wo- madzonej widowni za przybycie i wspaniały
kalnego porwał zebranych… i popłynęły śpiew. Skierowali również słowa wdzięczpieśni ożywiające pamięć na- ności do szeregu osób, które przygotowały
szych bohaterów: „Mazurek uroczystość: Katarzyny Kireńczuk – SzczeDąbrowskiego”, „Wojenko, paniak, Jolanty Cudniewicz oraz Iwony
wojenko”, „Rozkwitały paki Maciejewskiej za montaż poetycki i część
białych róż”, „O mój rozma- muzyczną; Joanny Mikołajczyk, Elżbiety
rynie”, „Pierwsza Brygada”, Leśniarek, Moniki Słowińskiej, Marzeny
„Pierwsza Kadrowa”, „Uła- Turowskiej, Michała Góreckiego za wystrój
ni, ułani”, „Przybyli ułani sali; Bożeny Bojanowskiej i Piotra Szczepapod okienko” i te odzwiercie- niaka za prezentację multimedialną. Szczedlające współczesne oblicze gólne podziękowania dyrektor skierował do
Ojczyzny: „Kwiaty polskie” Krystyny Żary inspiratorki i koordynatorki
i „Pytanie o Polskę”. Nie za- wszystkich działań. Słowa podziękowań złobrakło także odwołań do wiel- żono także wszystkim nauczycielom i prakopolskiej tradycji. Uczniowie cownikom szkoły, którzy byli zaangażowani
przypomnieli, że 11 listopada w przygotowanie występu. Nie zapomniano
to też dzień wspomnienia św. również o sponsorach, którzy w różny sposób
Marcina i związana z nim tra- pomogli uświetnić tegoroczne obchody Świędycja pieczenia rogali marciń- ta Niepodległości. Serdecznie dziękujemy
skich. Miłą i smaczną niespo- Radzie Rodziców przy SP Bralin, Jolancie
Przy ognisku, w półmroku uczniowie porwali widownię do śpiewu
dzianką było dla wszystkich i Jackowi Musiał za przekazanie materiałów
tekstylnych niezbędnych do wystroju sali,
Janinie Wojtysiak za uszycie flag, ArkadiuSzkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
szowi Puchale za wydrukowanie plakatów
Urząd Gminy Bralin oraz Parafia Bralin
informacyjnych. Bardzo dziękujemy właserdecznie zapraszają na uroczysty
dzom i pracownikom Urzędu Gminy Bralin
za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.
Mamy nadzieję, że wspólna podróż
Koncert Laureatów
„Z pieśnią i wierszem przez dzieje Polski”
IV Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
dostarczyła zebranym wielu wzruszeń.
Serdecznie dziękujemy za współtworzenie
obchodów Święta Niepodległości w naszej
6 stycznia 2016 r.
„Małej Ojczyźnie”.
w Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej ok. godz. 15.45
Jolanta Cudniewicz
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Nie każdemu dane jest przeżyć 50 lat w związku małżeńskim. Małżonkowie, którym życie tego nie poskąpiło i dało możliwość przeżycia
ze sobą pół wieku, nagradzani są medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W ten sposób 50. rocznica ślubu staje się, oprócz święta
rodzinnego, prywatnego, sprawą wagi państwowej.

50 lat w związku małżeńskim
10 listopada br. Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie zorganizował spotkanie, na
którym uroczyście wręczono medale „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”. W 2015
roku jubileusz 50-lecia ślubu obchodziło
10 par małżeńskich z terenu gminy Bralin.
W gronie tym znaleźli się państwo: Hilda
i Alojzy Chmielarzowie z Działoszy, Maria
i Mieczysław Chwalińscy z Bralina, Jadwiga i Ryszard Dirbachowie z Chojęcina-

W sali sesyjnej urzędu gminy

-Parceli, Franciszka i Stefan Echaustowie
z Nowej Wsi Książęcej, Maria i Bernard Kokotowie z Bralina, Halina i Jan Lenortowie
z Nowej Wsi Książęcej, Jadwiga i Marian
Mikołowscy z Goli, Danuta i Ignacy Romaniszynowie z z Nowej Wsi Książęcej, Wiktoria i Mieczysław Smagowie z z Nowej Wsi
Książęcej oraz Gertruda i Alfons Troskowie
z Bralina. Niestety, państwo Kokotowie
mimo iż przeżyli wspólnie 50 lat, to pani
Maria nie dożyła do gminnych
uroczystości Złotych Godów.
    Część oficjalna odbyła się w sali
sesyjnej urzędu gminy. Uroczystość prowadziła Marzena Urbańska kierownik USC. Jak przed
pięćdziesięciu laty jubilaci wysłuchali marszu weselnego Mendelssohna, były życzenia, gratulacje,
chwila refleksji nad minionym
półwieczem i pamiątkowe zdjęcia.
Aktu dekoracji odznaczeniami
państwowymi przyznanymi przez
Prezydenta RP dokonał w jego
imieniu wójt gminy Bralin Ro-

man Wojtysiak. Medale stały się oficjalnym
przypieczętowaniem ze strony państwa
prawdy o trwałości małżeństwa na dobre
i złe dni, z radościami i smutkami, obowiązkami i przyjemnościami.
Po części oficjalnej jubilaci udali się do
miejscowej restauracji na spotkanie przy
kawie. Tam poza strawą dla ciała była również strawa dla ducha. O tę zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie pod opieką nauczycielki
Agaty Nowak. Dzieci z klasy II przygotowały niepowtarzalną część artystyczną ze
śpiewem, tańcem i okolicznościowym słowem, były życzenia – i słowne, i muzyczne, ręcznie robione upominki dla jubilatów, okolicznościowe dekoracje, a dwójka
uczniów wcieliła się w role starszej pani
i pana obchodzących jubileusz złotych godów. Jubilaci ze wzruszeniem wysłuchali
programu dedykowanego specjalnie dla
nich. Także z minikoncertem dla małżonków obchodzących złote gody wystąpił zespół „Ale Babki”.
Marzena Kuropka

Jubileusze
godne uwagi
4 listopada 2015 roku 90 lat skończyła
pani Anna Dwernicka z Taboru Małego.
Rodzina pani Anny 8 listopada zorganizowała z tej okazji uroczystość, na której
zgromadzili się licznie członkowie rodziny.
Do przybyłych gości dołączyli także wójt
gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz kierownik USC w Bralinie Marzena Urbańska, jak również księża z parafii Bralin: ks.
proboszcz Roman Krzyżaniak oraz ks. wikariusz Przemysław Kapała. Z życzeniami
do pani Anny przybyli także przedstawicie-

U pani Cecylii Hałupki

Uroczystość u pani Anny Dwernickiej

Pani Gerfruda skończyła 104 lata

le Związku Sybiraków: Franciszek Pić oraz
Edward Kolebacz. Życie pani Anny pełne
było wielu doświadczeń. Jubilatka pochodzi
z kresów wschodnich, z okolic Lwowa. Tam
też w 1948r. wyszła za mąż za Michała
Dwernickiego. Swoją młodość pani Anna
spędziła na zesłaniu, na Sybirze. Do Polski
małżonkowie przybyli w 1958r. W 2004 r.
Anna Drewnicka została wdową. Jubilatka
miała ośmioro dzieci, doczekała się
siedemnaściorga wnuków i dwadzieściorga
prawnuków. Pani Anna cieszy się dobrym
zdrowiem i nastrojem.
19 października br. 104 urodziny świętowała najstarsza mieszkanka gminy Bralin pani Gertruda Famula. Ten wyjątkowy
dzień jubilatka spędziła w gronie rodziny
i licznie przybyłych gości. W jej intencji

w niedzielny poranek odprawiona została
msza święta, a po niej wszyscy zaproszeni
goście i najbliżsi udali się na przyjęcie, które jubilatce przygotowała, tak jak każdego
roku rodzina, by wspólnie cieszyć się z kolejnych urodzin pani Gertrudy.
18 października 2015 roku 95 lat skończyła pani Cecylia Hałupka z Bralina. Od
pięciu już lat z okazji urodzin szanowną jubilatkę odwiedza z życzeniami wójt gminy
Roman Wojtysiak wraz z kierownikiem USC
Marzeną Urbańską. Redakcja „Życia Gminy
Bralin” zaś ma tę przyjemność informować
o jubileuszach godnych uwagi i niezwykłych
spotkaniach. Wszystkim paniom życzymy
pogody ducha na dalsze lata i doczekania
w dobrym zdrowiu następnych jubileuszy.
mak
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Bralinie

Na temat adwentu, prawdziwie chrześcijańskiego przeżywania okresu roku kościelnego poprzedzającego Boże Narodzenie i tego, jak
nie pogubić się w świątecznym szale przygotowań z księdzem Przemysławem Kapałą, wikariuszem bralińskiej parafii rozmawia Jacek
Kuropka

Po co w ogóle ten cały adwent?
Adventus po łacinie oznacza przyjście. Dla chrześcijan winien to być
ważny okres roku kościelnego. Mógłby ksiądz wytłumaczyć czytelnikom,
albo przypomnieć, symbolikę tego
okresu?
Dla dobrego zrozumienia tego czasu
warto na początku
sobie odpowiedzieć
na pytanie, kto ma
w ogóle przyjść? Po
co w ogóle ten cały
adwent jest i co ma
zmienić w naszym
życiu? Brak postawienia sobie tych pyks. Przemysław
tań i co za tym idzie
Kapała
– brak odpowiedzi na nie owocuje zazwyczaj
tym, że niestety ucieka nam to, co najważniejsze, a rzeczy mniej ważne urastają do
rangi najważniejszych w tym czasie, jak np.
poszukanie odpowiedniej choinki, posprzątanie. Źle po prostu kładziemy akcenty
i potem dziwimy się, że w sumie w naszym
życiu nic się nie zmienia. Nic lepiej, czasem
może nawet gorzej.
Jak zatem mamy kłaść te akcenty,
żeby się nie zagubić w świątecznym
szale?
Odpowiedzmy sobie, na kogo oczekujemy w adwencie. Odpowiedź z pozoru jest
bardzo prosta: „No, przecież święta idą,
Boże Narodzenie”, co pobożniejsi powiedzą: „Chrystus ma się narodzić w naszych
sercach”. Ale kim ON tak naprawdę dla nas
jest? Zwyczajem, przyzwyczajeniem, kimś,
kogo trzeba w tym czasie wspominać, bo
tak nas nauczyli rodzice, powodem do świętowania? Czy kimś: kto zmienia życie i kto
jest Życiem, kto uczy miłości i jest Miłością!
Do oczekiwania na takiego Boga zaprasza
nas adwent.
Warto też sobie przypomnieć fakt, że
adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca
ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia
Jezusa w chwale na końcu czasów (okres
od początku adwentu do 16 grudnia
włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego,
w której wspominamy pierwsze przyjście
Chrystusa na ziemię.
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Tym, co łączy te dwa okresy, jest czytanie księgi proroka Izajasza, które obrazuje
tęsknotę za mającym przyjść Mesjaszem.
Myślę, że jest to dobra wskazówka dla nas,
którzy może czasem zbyt bardzo przyzwyczailiśmy się do Boga, zatęsknijmy za Nim i
pozwólmy Mu przychodzić w czasie rekolekcji, spowiedzi adwentowej, słuchania Słowa
Bożego, wypełniania postanowień adwentowych i rorat. Podkreślę, że to oczekiwanie
ma przebiegać w klimacie wielkiej radości.
Pamiętam, że jako mały chłopak, wstawałem wcześnie rano (jeszcze było ciemno)
i mama prowadziła mnie do kościoła farnego na msze roratnie.
Dziś są jeszcze takie msze? Jaka
jest symbolika mszy roratniej?
Roraty to msza święta odprawiana ku
czci Maryi, którą symbolizuje postawiona
przy ołtarzu biała świeca, tzw. roratka.
Nazwa mszy świętej roratniej pochodzi od
łacińskich słów introitu „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę, niebiosa”). Roraty
odprawiane są przez cały adwent w dniach
powszednich. Zgodnie z tradycją roraty to
msza św. odprawiana rano. Wstajemy przed
świtem po to, aby wyglądać przyjścia Jezusa. Poranne msze święte, które pokazują
to nasze oczekiwanie, to tęskne wyglądanie, one jakby najbardziej pokazują, czym
tak naprawdę jest adwent. Dzisiaj z racji
praktycznych roraty odprawiane są przede
wszystkim wieczorem, choć nie brakuje parafii, w których wierni gromadzą się wczesnym rankiem, by z Maryją wyczekiwać
Zbawiciela.
Było o roratach, a czemu mają służyć postanowienia adwentowe?
Porównajmy adwent do oczekiwania
na jakiegoś gościa. Czekając na niego odpowiednio się przygotowujemy, sprzątamy,
sprawdzamy czy wszystko jest zrobione tak
jak trzeba. Przenosząc to na język duchowy,
to wyrzekanie się jest przygotowaniem się,
skupieniem swojej uwagi na czymś innym,
po to, aby dobrze się przygotować na tego,
którego mamy przyjąć w naszych sercach,
Jezusa Chrystusa, który ma się narodzić.
Czy inne kościoły chrześcijańskie
obchodzą adwent?
Kościoły chrześcijańskie, a więc protestanci przede wszystkim, którzy korzystają
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z tego samego kalendarza co my, również
w tym samym czasie obchodzą adwent
i również czekają na powtórne przyjście Jezusa i na Boże Narodzenie. Trzeba jednak
też mieć w świadomości, że nie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich tak jest,
bo po prostu wiele z nich rządzi się swoimi
prawami, niektóre z nich np. wyczekują tylko na powtórne przyjście Chrystusa, więc
dla nich Adwent trwa cały czas.  
Odnoszę wrażenie, że ludziom trochę się pomylił okres adwentu z okresem świątecznym. Celebrujemy okres
przedświąteczny, a jak już przychodzi
Boże Narodzenie, to radość świętowania jest jakby mniejsza. Można to jakoś pogodzić?
To jest dokładnie to, o czym mówiłem
wcześniej, czyli odpowiednie rozłożenie
akcentów. Trzeba zadać sobie pytanie, na
czym mi bardziej zależy, czy na tym, aby
moje życie naprawdę się zmieniło i narodził się w nim Bóg, czy na szale przedświątecznych zakupów. Nikt nie mówi, że tego
nie może być, ale z tym ukierunkowaniem,
że to ma być tylko pomoc w przeżywaniu
świąt, a nie ich szczyt.
Jak powinniśmy się przygotować
do Bożego Narodzenia?
O sposobach i praktykach adwentowych
była mowa wyżej, a tu powiem, jaką zasadą warto się kierować. Radośnie i przede
wszystkim z Bogiem. Cieszmy się tym
okresem, bo przecież wyczekujemy Zbawiciela, który chce przyjść, by nam pomagać.
Ale też pamiętajmy, żeby to ON, BÓG był
w tym czasie najważniejszy.
Pomoże nam to głębiej, lepiej i bardziej po bożemu przeżywać święta?
Nie spróbujemy, to się nie dowiemy!
Myślę, że nie ma co się pytać siebie, a czy to
na pewno się uda, tylko nam trzeba zaufać,
a wtedy Bóg będzie dokonywał naprawdę
pięknych rzeczy w naszym życiu i to nie
tylko w czasie świąt, ale zawsze! Tego Wam
i sobie pragnę życzyć na czas świąt Bożego
Narodzenia, abyśmy odkrywali, jak piękne
jest życie, kiedy Bóg do niego przychodzi.
Dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie
okresu „przyjścia”.
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Przedszkole ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Pasowanie na starszaka
Dzieci z grupy Różyczki, Tulipanki
i Konwalie zostały uroczyście pasowane
na starszaka. Ceremonia pasowania miała
miejsce 23 października br. i przebiegała
w miłej atmosferze. Najstarsze przedszkolaki złożyły ślubowanie w obecności koleżanek, kolegów, nauczycieli wychowawców
oraz przedstawicieli z Rady Rodziców. Uroczystość uświetniły popisy wokalne, taneczne oraz recytatorskie dzieci. Po występach
dyrektor Teresa Michalska – za pomocą
zaczarowanego ołówka – pasowała kolejno
dzieci na starszaków. Obecni na uroczystości goście z Rady Rodziców wręczyli przedszkolakom upominki w postaci dyplomów,
kredek-maskotek oraz plakietek z napisem
„Jestem Przedszkolakiem”.
Zapraszamy na bajkę
Ważnym celem wynikającym z realizacji priorytetów ministerialnych oraz zadań wysuniętych do pracy na rok szkolny

2015/16 jest rozwijanie zainteresowań
czytelniczych dzieci. Przedszkole realizuje to hasło przy współudziale Rady Rodziców między innymi poprzez kontakt dzieci
z żywym słowem, teatrem i filmem. W minionym czasie przedszkolaki zaproszone
zostały na film pt. „Tom i Jerry”, obejrzały
też teatrzyki: „Wróżka Malwinka”, „Waśnie w Krainie Baśni”. Tematyka poruszana w filmie i przedstawieniach pomogła
dzieciom w kształtowaniu pojęć dobra i zła
oraz przypomniała im o konieczności stosowania na co dzień „magicznych słów”.
Kolejne spotkania z bajką już niebawem.
Bilety na film i teatrzyki ufundowała Rada
Rodziców.  
Dzień Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia
przypada co roku 25 listopada, tego też
dnia świętowaliśmy go w naszej placówce.
Na polecenie nauczycielek dzieci przyniosły
do przedszkola swoje ulubione misie.  Plu-

Misie w roli głównej

szowe przytulanki były tematem przewodnim  zajęć i zabaw przedszkolaków. Dzieci
przedstawiały imiona misiów swoim kolegom i koleżankom, uczyły się rozróżniać
i nazywać bajkowe postacie misiów, tańczyły z maskotkami, malowały ich portrety,
układały ,,misiowe” puzzle. Uwieńczeniem
wspólnych zabaw z pluszowymi misiami
było spożycie smakowitych i zdrowych owocowych przekąsek.
Małgorzata Bednara
Kolorowych bombek, dużo aniołków
i gwiazdeczek, słodkiego lenistwa i wielkiego
oddechu od codziennego pośpiechu życzą:
Dyrekcja, Dzieci i Pracownicy Przedszkola
,,Kwiaty Polskie” w Bralinie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w Koperniku
Turniej Andrzejkowy
w minikoszykówkę
30 listopada 2015 r. odbył się Turniej
Minikoszykówki. Pomysłodawcami oraz
organizatorami imprezy sportowej byli nauczyciele wychowania fizycznego Marzena
Turowska oraz Michał Górecki, a uczestnikami zgłoszone wcześniej 3-osobowe
zespoły z klas IV-VI dziewcząt i chłopców.
Pomimo popołudniowych godzin uczniowie
bardzo licznie wzięli w nim udział.
Potyczki matematyczne dla klas I – III
27 listopada zakończył się I etap Potyczek
Matematycznych, w których dzieci z klas II
i III walczyły o tytuł Matematycznych Gigantów Roku Szkolnego. W I etapie potyczek
w klasach II: 1 miejsce zdobyła kl. 2a, w klasach III– 3a. Drugi etap będzie miał miejsce
w kwietniu. Wówczas do walki o tytuł „Matematycznych Gigantów” dołączą klasy pierwsze.
Dzień Seniora
19 listopada odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. Swoją obecnością
zaszczycili: seniorzy, wójt gminy Roman Wojtysiak, dyrektor Gimnazjum im. Polskich
Noblistów Karolina Forysiak oraz przewodniczący Oddziału PZERiI Alojzy Leśniarek.
Zaproszonych gości ciepłymi słowami przywitała wicedyrektor szkoły Krystyna Żary.
Następnie głos przekazano uczniom klasy
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IId, którzy pod kierunkiem wychowawcy
Agaty Nowak przygotowali program artystyczny. Drugoklasiści zaprezentowali się
w tańcach, wierszach oraz piosenkach. Dzieci złożyły seniorom życzenia i przekazały
własnoręcznie wykonane kwiaty.
Szkolna Liga Matematyczna
17 listopada rozpoczęła się II edycja
Szkolnej Ligi Matematycznej. To konkurs
przeznaczony dla uczniów klas 3-6, który
potrwa do 31 maja 2016r. Do Ligi można
przystąpić w dowolnym momencie. Na początku miesiąca na stronie internetowej
szkoły publikowane będą zadania dla każdej klasy. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy oddać nauczycielom
matematyki do końca miesiąca. Rozwiązanie można przedstawić dowolną metodą,
należy również podać odpowiedź. Na zakończenie edycji najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody-niespodzianki.
Święto Drzewa
26 października tradycyjnie odbyło
się Święto Drzewa. Z tej okazji p. Barbara Kamoś przygotowała konkurs „Znawca
drzew”, w którym uczniowie rozpoznawali
gatunki drzew po ich pniach. Zaś podczas
akademii uczniowie opowiedzieli o różnych
gatunkach drzewach oraz zaprezentowali
ich liście. Zaproszona na apel p. Małgorza-
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Dzieci dla seniorów

ta Krzak wręczyła nagrody uczestnikom
konkursu „Nazwij bralińskie pomniki
przyrody” ogłoszonego przez wójta gminy
Romana Wojtysiaka. Rozstrzygnięto również konkurs na rozpoznawanie drzew.
Następnie uczniowie wraz z opiekunami
uczestniczyli w sadzeniu drzew przy ulicy
Namysłowskiej.
Konkurs wiedzy o Polsce
12 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu wiedzy o Polsce. Uczestnicy musieli rozwiązać
test, wytyczyć trasę rowerową po małej ojczyźnie oraz zilustrować kościół na Pólku.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. I miejsce zajęła Hanna Lewek z klasy 5b,
II miejsce należało do Weroniki Przewdzięk
z klasy 6b, a III zajęły: Joanna Siemańska
z klasy 6b oraz Julia Kozioł z klasy 5a.
materiały ze strony internetowej szkoły
więcej na www.spbralin.pl
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

W świątecznym klimacie
Dzień Życzliwości
21 listopada społeczność gimnazjum
ponownie postanowiła dołączyć do grona
obchodzących Dzień Życzliwości. Ustanowiono go w 1973 r. w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na wojnę Izraela z Egiptem. Z czasem święto to stało się całkowicie
niepolityczne. Szkolny Dzień Życzliwości
był idealną okazją do zachęcania młodzieży, by była wobec innych miła i czerpała
z tego radość. Przy pokoju nauczycielskim
postawiono skrzynkę, do której uczniowie
wrzucali kartki z pozdrowieniami dla swoich koleżanek, kolegów, pedagogów. Akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Nie tylko dyskoteka
Andrzejki to ostatnia chwila do wróżb
i zabawy przed nadchodzącym adwentem.
W bralińskim gimnazjum wykorzystano
ten fakt, organizując 25 listopada dyskotekę obfitującą w atrakcyjne formy zabawy.
Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski. Szkolny didżej, Kamil Pospiszil z kl.
3 b, zadbał o to, by na dyskotece nie zabrakło największych hitów ostatnich tygodni.
Ulubiona muzyka uczniów i niecodzienna

dekoracja sprawiły, że wszyscy
wspaniale się bawili.
Stroiki świąteczne
Następnego dnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z Marzeną Grossek, mieszkanką Bralina, która posiada
niezwykłe zdolności manualne.
Przez wiele lat pani Marzena
z pasją wykonywała ozdoby
kwiatowe dla indywidualnych
odbiorców i zajmowała się strojeniem kościołów w naszej paSekcja muzyczna podczas akademii „Kobiety noblistki”
rafii. Gość pokazał młodzieży,
w jaki sposób – według własnego pomysłu – zastępca wójta gminy Bralin oraz Sławomir
wykonać ozdoby. Inspiracje okazały się bar- Bąk – kierownik Referatu Oświaty, Kultudzo owocne – wspólnie stworzono 11 prac.
ry, Sportu i Promocji Gminy. Druga odsłona
Święto Szkoły
dorocznego święta miała miejsce w szkole,
10 grudnia, w czwartek, w gimnazjum gdzie na młodzież czekały niecodzienne zaobchodzono Święto Szkoły. Tym razem pod jęcia i zadania, które przygotowali dla niej
hasłem „Kobiety noblistki”. Pierwsza część nauczyciele.
/jack/
uroczystości miała miejsce w świetlicy „Tęcza”, gdzie zorganizowano okolicznościową
akademię. W uroczystości wzięli udział: Opracowano na podstawie informacji zaStanisław Baliński – przewodniczący Rady wartych na stronie internetowej: www.gimPowiatu Kępińskiego, Robert Kieruzal – nazjumbralin.pl

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

Echa szkolne
Pierwsza wyprawa bez rodziców
26 listopada przedszkolaki wyruszyły na
wycieczkę do Wrocławia. Na dzieci czekało
wiele atrakcji, takich jak wystawa klocków
i zabawa w specjalnie wydzielonej części dla
dzieci z kinem, klockami i różnymi zabawkami. Miejsce wystawy znajdowało się na
terenie stadionu „Śląsk”, w związku z tym
dzieci zwiedziły wnętrza ogromnego obiektu. Weszły do szatni zawodników piłkarskich, na płytę boiska, obejrzały sale odnowy
biologicznej sportowców, salę konferencyjną
dla prasy, a nawet areszt dla „niegrzecznych” kibiców. Dla niektórych dzieci była to
pierwsza wyprawa bez rodziców i pierwszy
sprawdzian samodzielności. Wszystkie dzie-

Przedszkolaki na stadionie „Śląsk”
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ci bezpiecznie i z uśmiechem wróciły do rodziców.
Pasowanie na ucznia
19 listopada odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Na ten dzień dzieci klasy
1a i 1b czekały z niecierpliwością. Uczniowie
włożyli wiele pracy i wysiłku w przygotowanie
niezwykle ważnego dla nich święta. W przygotowania włączyli się również rodzice, którzy dołożyli starań, aby ten dzień pozostał
w pamięci ich pociech na długo. Uczniowie
stanęli na wysokości zadnia i przygotowali
wspaniały występ. Po zaliczeniu wszystkich
zadań postawionych bohaterom dnia dyrektor Elżbieta Kuropka dokonała uroczystego
aktu pasowania na ucznia. Na uroczystość
zostali zaproszeni również: wójt
gminy Roman Wojtysiak i przewodnicząca Rady Rodziców Ewa
Hojeńska.
Obchody Święta Niepodległości
Chociaż listopadowa aura
sprzyja raczej atmosferze zadumy i smutku, to właśnie w tym
miesiącu mamy powód do radosnego świętowania – obchodzimy Święto Niepodległości.
Świętowanie tej ważnej – już
97. – rocznicy miało miejsce
w naszej szkole 12 listopada.
W tym dniu odbył się uroczy-
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sty apel, w którym uczniowie przypomnieli
trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Występ nie był jedynie przypomnieniem suchych faktów, ale stanowił lekcję
historii, w której nie zabrakło patriotycznych wierszy, niepodległościowych pieśni
czy poloneza – polskiego tańca narodowego.
Program artystyczny z muzyką Fryderyka Chopina i Michała Kleofasa Ogińskiego
w tle dostarczył całej społeczności szkolnej
głębokich przeżyć.
Bliskie spotkanie z Pojezierzem Mazurskim
30 października br. obchodziliśmy Dzień
Patrona. W intencji patronów i całej społeczności szkolnej ks. Czesław Jędroszka odprawił mszę świętą, a po jej zakończeniu na
grobie ks. Michała Przywary złożono kwiaty
i zapalono znicze. Dalsze obchody Dnia Patrona miały miejsce na terenie szkoły. Tym
razem motywem przewodnim szkolnego
święta było Pojezierze Mazurskie. W pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja
Krainy Tysiąca Jezior – regionu turystycznego będącego idealną bazą dla żeglarzy
i wodniaków wszelkiej maści. Szczególnie
interesujące okazało się spotkanie z panem
Grzegorzem Grosskiem, dla którego żeglarstwo stało się najważniejszą pasją w życiu.  
Podczas drugiej części obchodów Dnia Patrona nauczyciele przygotowali dla swoich
podopiecznych ciekawe gry i zabawy, odnoszące się do wcześniej poznanego regionu.
materiały ze strony internetowej szkoły
więcej na: www.zsnowawiesksiazeca.
szkolnastrona.pl

Życie Gminy Bralin

Z życia biblioteki

Na spotkanie literaturą
doł i kwiaciareczka”, „Wywrotka”, „Czworo
i kości” czy „Pościg za czarną hondą”.
Autor podczas spotkania z młodzieżą
z bralińskiego gimnazjum opowiadał o swojej przygodzie z pisaniem oraz pomysłach
na nowe książki. Młodzież bardzo chętnie
zadawała pytania mentorowi literatury
i historii. Uczniowie chcieli wiedzieć, skąd
czerpie inspiracje do swoich książek, a także jak wygląda proces twórczy. Gość ze sporą dozą humoru odpowiadał
na każde pytanie, prowadząc
żywy dialog z publicznością.
Kazimierz Szymeczko pracował jako opiekun osób z niepełnosprawnością w ośrodkach
Caritasu. Jego nowa książka
„Tetrus”   adresowana do czytelników w wieku 15, 16+, jest
oparta na refleksjach i doświadczeniach autora podczas tej
pracy. „Tetrus” to mocny tekst.
Pokazuje męski świat, który
nie lubi „męczydup” i „roszczeniowców”, natomiast wysoko
ceni upór, inteligencję, poczucie
humoru. Te cechy są niezbędne,
by bohaterowie książki KaziKazimierz Szymeczko powiększy swoją kolekcję kubków
4 grudnia 2014 r. gościem Biblioteki
Publicznej w Bralinie był Kazimierz Szymeczko – absolwent filologii polskiej na
Uniwersytecie Śląskim, laureat konkursu
literackiego Uwierz w siłę wyobraźni oraz
Ambasadora Polszczyzny 2013 w dziedzinie
literatury dla dzieci, autor wielu opowiadań i powieści dla dzieci i młodzieży, w tym
między innymi: „Historia Polski w opowieściach”, „PoMOLowana historia”, „Kopi-
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mierza Szymeczki, młodzi ludzie po ciężkich
urazach ciała, mogli zwiększyć swoje szanse
w oswajaniu codzienności tak piekielnie dla
nich trudnej. Bohaterem książki jest Michał,
który po wypadku samochodowym ląduje
na wózku. Ma sprawną prawą rękę, może
poruszać głową i cieszyć się, że w ogóle żyje.
Początkowo daleko mu do tego, ale rehabilitacja i kompletnie nowe towarzystwo – innych połamańców dochodzących do siebie
w ośrodku Caritas, gdzie jest zmuszony
zamieszkać – bardzo mu w tym pomagają.
Chłopaki lubią drążyć temat, pośmiać się,
pomagają mu złapać dystans – to ogromna
ulga dla jego skołatanych myśli. Wciągają go
w rugby – bo mózg lubi ruch, no i nie bez
znaczenia jest, że dziewczyny lubią wysportowanych… Michał mozolnie dochodzi do
tego, że jego życie – życie tetrusa – ma swój
głęboki sens i cel. Nie każdy ma szczęście to
odkryć, nie mając nawet osiemnastu lat!
Po spotkaniu pisarz rozdawał autografy z miłą dedykacją ozdobioną własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Natomiast
młodzież podziękowała za ciekawe spotkanie, obdarowując gościa kwiatami oraz małym upominkiem. Kubek z herbem Gminy
Bralin dołączy do kolekcji zbiorów pana
Szymeczki, która liczy już ponad 120 sztuk
takich egzemplarzy.
Ewa Jędrysiak

O tym, dlaczego Jagiełło uwielbiał się kąpać
Gościem Biblioteki Publicznej w Bralinie
był znany ilustrator prasowy oraz autor książek dla dzieci – Paweł Wakuła. 8 grudnia br.
autor przeprowadził dwie prelekcje. Pierwsza
odbyła się w świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza”, a jej słuchaczami byli wyróżnieni w czytelnictwie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Bralinie. Druga została przeprowadzona dla uczniów Zespołu Szkół im.
Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej.
Paweł Wakuła jest absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej. Jak sam mówi

Na pamiątkę spotkania - autograf z rysunkiem

Życie Gminy Bralin

o sobie, uprawia niepoważny zawód rysownika-humorysty. Od lat związany jest z tygodnikiem „Angora” oraz popularnym dodatkiem
dla dzieci (i nie tylko) – „Angorka”. W 2007
roku zbiór opowiadań „Co w trawie piszczy”
został wyróżniony w Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren. W 2011 został nominowany do Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego za „Kajtka i Yetika”.
Spotkania autorskie oparte były na motywach książki „Jagiełło pod… prysznicem.
Opowieści o władcach Polski”. Autor zapoznał dzieci z mało znanymi faktami z życia
polskich królów i książąt.
Czytelnicy
dowiedzieli
się m.in.: dlaczego Jagiełło, wbrew ówcześnie
panującym obyczajom,
uwielbiał się kąpać? Który z polskich królów miał
u jednej ze stóp sześć palców? Czy Mieszko I był
ślepy? Dlaczego Bolesław
I Chrobry był dla poddanych taki chrobry? Jaki
był Bolesław II, Śmiały,
czy Szczodry? Czy Bolesław III Krzywousty
kochał swoich synów?
Za co Władysław I Łokietek powinien lubić
pająki? Czy Jan III So-
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bieski pijał kawę po turecku, czy po wiedeńsku? Oprócz zabawnych anegdot o polskich
władcach okraszonych rysunkami autora,
dzieci dowiedziały się wielu istotnych faktów z historii ojczystej, poznały realia omawianych epok i przekonały się, że historię
da się lubić!
Cennym upominkiem, oprócz możliwości spotkania z pisarzem, były autografy
z zabawnymi rysunkami złożone przez gościa, na zakupionych przez dzieci egzemplarzach książek.
Ewa Jędrysiak
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Ze starego albumu…
Rodzinna fotografia
3 czerwca 1934 r. na świat przyszła Janina, jedyne dziecko Marii i Jana Puchałów.
Na przedstawionej obok rodzinnej fotografii
strażnik – zgodnie z reformą mundurową
z 1933  r. – ma na sobie zielony uniform,  charakterystyczną czapkę z okrągłym denkiem,
tzw. angielkę i orzełkiem wzoru wojskowego.
Na lewym ramieniu widoczne są dwa „winkle” oznaczające 6 lat służby w Straży Granicznej. Na pasie głównym z lewej strony
umocowany jest bagnet od karabinu mauser,
zaś na lewej górnej kieszeni munduru widnieje brązowa odznaka przyznana Janowi
11 listopada 1934 r. za długoletnią służbę.
Najbardziej cenioną, srebrną, otrzymał jako
wyróżniający się podoficer w Poznaniu na
początku 1939 r. z rąk komendanta SG – generała brygady Wojska Polskiego Jana Tomasza Jur-Gorzechowskiego (1874-1948), który
właśnie odchodził w stan spoczynku.
Służba
J. Puchała osiągał bardzo dobre wyniki w pracy operacyjno-wywiadowczej.
W 1934 r. placówka Straży Granicznej I linii
w Słupi mogła pochwalić się ujawnieniem
kontrabandy na sumę 1466 zł oraz zatrzymaniem 21 przemytników i 18 osób nielegalnie przekraczających granicę państwa.
Majątek Komisariatu SG w Bralinie stanowiły w tym okresie 2 konie, powózka i rower
służbowy, które wykorzystywano w działaniach operacyjnych jednostki.
Największym sukcesem Jana było rozpracowanie w 1935 r. grupy przemytniczej Józefa Łakomego, uchodzącego za najgroźniejszego przemytnika na śląskim odcinku granicy.
Łakomy stworzył wyjątkowo skuteczną szajkę, którą trudno było rozpracować. W końcu
udało się wprowadzić do niej agenta, którego
do współpracy zwerbował J. Puchała. Dzięki długotrwałej akcji SG przywódca grupy
wpadł w pułapkę, a próbę ucieczki przypła-

cił życiem. Został śmiertelnie postrzelony
przez strażnika Jana Jędrzejaka. Pozostałych
członków grupy aresztowano. Między innymi
za tę akcję J. Puchała otrzymał awans na
starszego strażnika. Wspomniane działania
zostały opisane 18 marca 1937 r. w 6. numerze ogólnopolskiego czasopisma Straży Granicznej „Czaty”.
W pogoni za…
Pewnego letniego dnia w lipcu 1936 r.
J. Puchała dowodził dwuosobowym patrolem
poruszającym się według wytyczonego szlaku polną drogą wzdłuż granicy państwa kilkaset metrów na południe od trasy Kępno –
Gross Wartenberg (dziś Syców). W pewnym
momencie strażnicy zauważyli człowieka,
którego przez lornetkę Jan rozpoznał jako
mieszkańca wsi Schleise (obecnie Ślizów),
a który – znajdując się już po polskiej stronie
– na ich widok wsiadł na rower i rzucił się do
ucieczki. J. Puchała rozpoczął pieszy pościg,
który zakończył się w pobliskim zagajniku.
W pewnym momencie strażnik zauważył
bowiem rower oparty o drzewo w taki sposób, że jedna połowa pojazdu stała po stronie
niemieckiej, a druga – po polskiej. Jan zabrał
rower jako dowód rzeczowy. Nazajutrz został
wezwany do Komisariatu SG w Bralinie, ponieważ z Gross Wartenberg wpłynęła skarga
urzędowa do Starostwa Powiatowego w Kępnie o napaść i nielegalne przywłaszczenie
jednośladu przez funkcjonariusza „Polnische Grenzschutz”. Ostatecznie sprawa została załagodzona, a Jan otrzymał… nagrodę
finansową za wzorowe pełnienie służby. Od
wspomnianego zdarzenia strażnik żartobliwie nazywał siebie „pogromcą szpiegowskich… rowerów”.

Maj 1938 r. Maria i Jan Puchałowie z czteroletnią córką Janiną w ogrodzie za domem w Słupi

„Czaty” nr 6, 18 marca 1937 r.
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Nie tylko praca
11 listopada 1936 r. J. Puchała awansował na przodownika SG. Po służbie z pasją
oddawał się pracy w pasiece, którą założył
w ogrodzie w Słupi. Całymi dniamitowarzyszyła mu Saba – owczarek niemiecki.
Z kolei Maria działała w nieformalnym
związku rodzin strażników granicznych
i w stowarzyszeniu Samopomoc Straży Gra-
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nicznej. Brała też czynny udział w życiu
kulturalno-oświatowym
organizowanym
zgodnie z zaleceniami dowództwa SG na
rzecz lokalnego społeczeństwa przez komisariat w Bralinie. W słupskiej gospodzie odbywały się potańcówki, turnieje bilardowe,
a także spotkania, odczyty i wspólne świętowanie różnych okazji.
W listopadzie 1936 r. Puchałowie wzięli
udział w organizacji imprezy oświatowej w ramach której wystąpił chór męski z Bralina,
wygłoszono odczyt: „Znaczenie Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej” oraz wyświetlono film propagandowy pt. „Wisła – Żywicielka”. W imprezie uczestniczyło aż 530 osób.
W 1936 r. w Kępnie powstał dom, który
przy wydatnej pomocy teścia Józefa Kłobutowskiego Jan szykował dla swojej rodziny
z zamiarem zamieszkania w nim po przejściu
na emeryturę. Do dziś w znakomitym stanie
zachowały się kompletne dokumenty dotyczące domu wraz ze wszystkimi rachunkami za
usługi budowlane, stolarskie i blacharskie.
Wojna
Tymczasem po niemieckiej stronie
granicy zaczęły dziać się rzeczy, które niepokoiły J. Puchałę i jego kolegów. Tajni informatorzy częściej niż dotąd mówili o niemieckich przygotowaniach do wojny. Latem
1939 r. Jan wysłał żonę i córkę do swojej
rodziny w okolice Tarnobrzega. Wydawało
mu się, że tam będą bezpieczne. Sam wziął
udział w tajnych ćwiczeniach wojskowych
w ramach 55 pułku piechoty w Lesznie.
Po raz pierwszy był tam już w 1934 r., gdy
uczestniczył w odprawach służbowych prowadzonych przez ówczesnego dowódcę pułku pułkownika dyplomowanego Stefana
Roweckiego (1895-1944), późniejszego generała „Grota”, komendanta głównego Armii Krajowej. Wkrótce, zgodnie z rozkazem
dowództwa SG, wszyscy funkcjonariusze
stali się żołnierzami Wojska Polskiego.
1 września 1939 r. doborowe oddziały
III Rzeszy przekroczyły granicę polsko-niemiecką w Słupi pod Bralinem. Sierżant
Puchała, będąc zastępcą dowódcy plutonu
wzmocnienia SG, ppor. rez. Piotra Bauera
stanął naprzeciw sił grupy armii „Południe”
generała pułkownika Gerda von Runstedta
(1875-1953), a w jej ramach 8. armii Wehrmachtu generała Johannesa von Blaskowitza (1883-1948). Wiosną 1940 r. Jan miał
rozpocząć kurs oficerski, tymczasem wybuchła II wojna światowa.
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
1939-1942”. 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.

Życie Gminy Bralin

Z życia organizacji / Informacje

Strażacy dzieciom
19 listopada do Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej przyjechali strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem
odwiedzin strażaków było uświadomienie
dzieciom zagrożenia, jakie niesie ze sobą
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz zabawa z ogniem.

Inicjatorem spotkania był prezes Zarządu
Gminnego OSP – Marek Fras.
Podczas prezentacji został omówiony
sprzęt ratowniczo–gaśniczy oraz niektóre tajemnicze przedmioty znajdujące się
w wyposażeniu wozu bojowego. Strażacy
przeprowadzili również pokaz ratownictwa medycznego,
co jest niezmiernie
ważną czynnością,
nierzadko ratującą
życie. Jedno z dzieci miało okazję
wcielić się w rolę
poszkodowanego,
miało założony kołnierz ortopedyczny
i leżało na noszach.
Wszyscy uczniowie
byli bardzo uważnymi słuchaczami.
Nie zabrakło również czasu na zadawanie pytań. Na
zakończenie spo-

Druhowie z OSP Nowa Wieś Książęca odwiedzili uczniów miejscowej szkoły

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BRALIN
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
Podział gminy Bralin na rejony:
R-1 - Bralin: ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Ogrodowa, Namysłowska, M. Konopnickiej, Pólkowska, 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, 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
R-1
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-2
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-1, R-2
odpady opakowaniowe
(„suche”, żółty worek)
R-1, R-2
szkło (worek zielony)
R-1, R-2
ZSEE, odpady
wielkogabarytowe
R-3
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-4
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-3, R-4
odpady opakowaniowe
(„suche”, żółty worek)
R-3, R-4
szkło (worek zielony)
R-3, R-4
ZSEE, odpady
wielkogabarytowe
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Odpady należy wystawiać do godziny 7.00.
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tkania został ogłoszony konkurs plastyczny, pt: „Zapobiegajmy Pożarom”.
Dyrektor, nauczyciele oraz społeczność szkoły składają serdeczne podziękowania strażakom za umożliwienie obejrzenia
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, poznania
trudnej pracy strażaków oraz udzielenie
wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Ewelina Patyk

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Drodzy
członkowie
i przyjaciele
Dobiega końca 2015 rok i jak zwykle przy
takiej okazji każdy dokonuje oceny i podsumowania, jaki był ten rok. Dla nas, członków
bralińskiego oddziału był on bardzo dobry
i bogaty w wydarzenia, o których na bieżąco mogliście Państwo przeczytać na łamach
„ŻGB”. Dlatego też dziś chciałabym się ograniczyć do przekazania szczerych, z serca płynących życzeń świątecznych.
Łucja Wieloch
Bożonarodzeniowe świąteczne dni,
O których dziecko już latem śni,
Niechaj przyniosą nam radość i ukojenie,
A w cud narodzin jasne spojrzenie.
Radujmy się zatem w społeczeństwie i w rodzinie,
Gdzie chwała dzieciątka nigdy nie minie,
Niebo cudnymi gwiazdami usłane
I nasze serca już przygotowane.
My więc zdrowia Wam życzymy,
Pomyślności i dobrobytu winszujemy.
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie Wam radość i spokój.
Żadnych sporów, żadnych kłótni
I niech nikt nie będzie smutny.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
I uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
Niech w domach będzie Wam jak w niebie.
Niech z Nowym 2016 Rokiem
Szczęście płynie Wam szerokim potokiem,
Niechaj uśmiech i troska najbliższych dominuje,
A wzajemna miłość i Błogosławieństwo Boże
w rodzinach króluje.
Tego wszystkim członkom Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie, a także ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom życzą
członkowie Prezydium Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie.
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Fotogaleria mikołajkowa
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Świąteczny, Bożonarodzeniowy czas
Mikołajki w Przedszkolu „Kwiaty Polskie”
Do organizacji mikołajek w przedszkolu przyczynili się rodzice z Rady Rodziców. To na ich zaproszenie 4 grudnia br. przybyli
do placówki w towarzystwie elfów dwaj pomocnicy św. Mikołaja.
Zaproszeni goście odwiedzali sale zabaw przedszkolaków i obdarowywali dzieci prezentami. W podzięce przedszkolaki prezentowały Mikołajom wiersze i piosenki oraz zaproponowały im wspólną
zabawę. Po odebraniu z rąk gościa paczek i prezentów dzieci zaprosiły Mikołaja do pamiątkowego zdjęcia. Mikołajkowe prezenty
wywołały wiele radości i z pewnością uatrakcyjnią dziecięce zabawy.

Mikołajki u Mikołaja Kopernika
Na początku grudnia, jak co roku, z dalekiej Laponii wraz ze swymi pomocnikami przybył do Szkoły Podstawowej w Bralinie Święty
Mikołaj. Uczniowie od wielu dni bardzo starannie przygotowywali
się do tego wydarzenia. Najmłodsi pisali listy z prośbą o wymarzone
prezenty, a starsi z zaangażowaniem stroili sale lekcyjne i drzewka
bożonarodzeniowe. Zgodnie ze szkolnym zwyczajem, uczniowie i nauczyciele ubrani byli na czerwono, a na głowach wszystkich widać
było mikołajowe czapki. Wszyscy z niecierpliwością nasłuchiwali
dźwięków dzwonków i wyglądali przez okno. Mikołaj nie zawiódł. W ogromnych workach kryły się słodkie niespodzianki dla każdego.

listopad/grudzień nr 6 (48)

Wizyta Świętego w Nowej Wsi Książęcej
„Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci…” – tak śpiewały dzieci w oczekiwaniu na spotkanie ze świętym Mikołajem. Wizyta tego świętego to
jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego niezwykle starannie. Nauczyły się wielu piosenek
i wierszy, udekorowały salę przedszkolną, drzewko świąteczne oraz stoły
z poczęstunkiem, przy których zasiedli członkowie rodzin dzieci pragnący razem z nimi świętować ten wspaniały i radosny moment.
Spotkanie z Mikołajem odbyło się 4 grudnia i minęło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci powitały gości wierszem, piosenką i tańcem. Na koniec występu, po zapewnieniach, że będą zachowywać
się grzecznie w domu i w przedszkolu, Mikołaj obdarował dzieci
prezentami. A kiedy przedszkolaki pożegnały Mikołaja, na ich twarzach jeszcze przez długi czas gościł wesoły uśmiech. Szkoda tylko,
że ten wyjątkowy gość odwiedza nas jedynie raz w roku...

Mikołaj w Urzędzie
Jak się okazuje, Święty Mikołaj pamiętał nie tylko o najmłodszych. Niespodziankę swymi odwiedzinami sprawił również
w Urzędzie Gminy Bralin, gdzie zawitał razem z dwiema Śnieżynkami. Swą obecność goście ogłosili
dźwiękiem dzwonka. Zawitali do gabinetu wójta gminy
Romana Wojtysiaka
z życzeniami i słodkimi łakociami. Na
koniec Święty Mikołaj przymierzył się do
fotela włodarza gminy. Gdyby Święty zarządzał gminą z pewnością
starczyłoby
funduszy na wszystkie potrzeby naszych
mieszkańców…
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