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100. urodziny.
To nie zdarza się często
10 lutego 2014 r. w Bralinie miała
miejsce niecodzienna uroczystość. Mieszkanka gminy Bralin pani Pelagia Żymełka
skończyła 100 lat. Wcześniej, bo w niedzielę, 9 lutego w jej intencji odprawiona została msza św. w kościele parafialnym pw.
św. Anny z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Z kolei w poniedziałkowe popołudnie z gratulacjami do jubilatki udała
się delegacja z urzędu gminy i starostwa
powiatowego. Z życzeniami pospieszyli:
zastępca wójta gminy Robert Kieruzal,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Urbańska, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Kasprzak oraz członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Piotr Hołoś. List gratulacyjny
nadesłał również premier Donald Tusk.
Pani Pelagia z domu Leśniarek urodziła się w Borku Mielęckim, była najmłodszą i jedyną córką z pięciorga dzieci. Kiedy
miała osiemnaście lat, zmarli jej rodzice:
Franciszka i Andrzej. 19 czerwca 1943
roku wyszła za mąż za Idziego Żymełkę,
który mieszkał po sąsiedzku. Ślub odbył
się w Kępnie. W Borku Mielęckim urodziły
się ich córki: Anna i Stanisława.  Od 1951
roku rodzina przeprowadziła się do Bralina. Przez jakiś czas mieszkała też w Lipniku, w miejscu, w którym dziś mieszkają państwo Olechowie. Wówczas ten dom
Żymełkowie dzielili razem z sąsiadami
Paprockimi. W   1957 roku   pobudowali
się w Bralinie przy ul. Wrocławskiej 86.

Z życzeniami w dniu urodzin



W numerze:

Rusza budowa łącznika do S-8

str. 3
Z życia przedszkola „Kwiaty Polskie”

Zdjęcie z rodzinnego albumu. I Komunia Święta wnuczki Marylki. Od prawej: Pelagia Żymełka, jej mąż Idzi, córka Stanisława i wnuczki:
Maria i Wanda

Idzi pracował w lesie jako drwal, a Pelagia
zajmowała się gospodarstwem domowym.
Jak wspomina wnuczka Maria Lemanik,
babcia była bardzo skromną osobą i bardzo zaradną. Sama przędła wełnę, by potem robić z niej swetry, sukienki czy czapki. Sąsiedzi wspominają ją jako zawsze
chętną do pomocy. Z kolei osoby mieszkające w Bralinie pamiętają ją jako osobę
bardzo żywotną, długo sprawną fizycznie, w pamięci pozostaje obrazek
pani Pelagii spacerującej w Bralinie
z laską i torbą w ręku. Wnukowie
i prawnukowie zapamiętali babcine
opowieści o zwyczajach kiedyś panujących, piosenki i przyśpiewki. Mąż
pani Pelagii zmarł 23 lata temu. Od
sześciu lat w wyniku nieszczęśliwego upadku jubilatka nie porusza się
o własnych siłach, choroba przykuła
ją do łóżka i od tego też czasu mieszka u wnuczki Marii i Romana Lemaników w Bralinie. Choć znajduje
się pod serdeczną opieką rodziny,
jednak często wraca w opowieściach

str. 7
Konkurs wiedzy ekologicznej

str. 8
do swego dawnego domu „na koloniach”,
jak zawsze mówi o miejscu, gdzie mieszkała przy Wrocławskiej 86. Pani Pelagia
wspomina sąsiadów, którzy już dziś nie
żyją. Często mówi, że została sama jedna,
że jej pokolenie już odeszło. Doczekała się
7 wnucząt i 13 prawnucząt.
Pani Pelagii Żymełce składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku.
Życzymy dalszych lat w zdrowiu, wśród
bliskich i przyjaciół.
Marzena Kuropka
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Sprawozdawczo w jednostkach OSP
Od 24 stycznia br. w gminie
Bralin odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych za
2013 r. Spotkania rozpoczęto od Chojęcina, potem przyszedł czas na Nową
Wieś Książęcą, Golę, Czermin, Tabor
Wielki oraz Mnichowice. Zebrania
potrwają do 14 marca, podczas każdego z nich dokładnie poddawana jest
kwestia finansowa funkcjonowania
poszczególnych jednostek. My spróbowaliśmy się przyjrzeć ogólnym wydatkom gminy na ochronę przeciwpoPodczas zebrania w Goli
żarową w poprzednim roku.
Gmina Bralin przeznaczyła sumę podłogi w garażach zostały wyłożone płyt122 990,99 zł na finansowanie ośmiu jed- kami. W czerwcu 2013 r. zorganizowano
nostek. Wśród najważniejszych zakupów na stadionie Ludowego Klubu Sportowego
znalazł się samochód ratowniczo-gaśniczy „Sokół” Bralin Powiatowe Zawody Sportolekki typu kontener – ford transit dla OSP wo-Pożarnicze. Wymieniono zaświadczenia
Gola oraz motopompa szlamowa honda kierowców pojazdów uprzywilejowanych
na zezwolenia wydawane przez starostę kęKTH 100 X dla OSP Nowa Wieś Książęca.
Wśród zestawienia poniesionych wydat- pińskiego.
OSP Gola otrzymała lekki samochód
ków znalazły się również takie kategorie
jak: bieżąca eksploatacja i naprawy samo- ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit
chodu, pompy do brudnej wody, gaśnice z napędem 4x2, silnikiem o mocy 125 KM,
proszkowe, smok ssawny oraz kurtyna typu kontener, wyposażony w wysokociśniewodna. Zakończono również prace remon- niowy agregat gaśniczy AWP 40/40 o wydajtowe w remizie strażackiej w Bralinie, gdzie ności 40 litrów na minutę przy ciśnieniu 40

OSP wzbogaciło się
o nowy sprzęt
8 lutego 2014 roku w Rychtalu odbyło
się spotkanie strażaków z udziałem Stanisława Piotrowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Kalisza.
Wówczas wybrane jednostki OSP z terenu
powiatu kępińskiego otrzymały sprzęt do
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych na
drodze.
Zgodnie z decyzją Prezydium Związku
Oddziału Powiatowego OSP sprzęt otrzy-

mało 7 jednostek z terenu powiatu kępińskiego. Wśród nich znalazła się również
Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi
Książęcej. W spotkaniu z przedstawicielami straży uczestniczyli także: senator RP
Andżelika Możdżanowska oraz członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, który pełni również
funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

atmosfer, z 200-litrowym zbiornikiem
wody i 20-litrowym zbiornikiem piany, maszt oświetleniowy z dwoma
reflektorami po 1000 W każdy i agregatem prądotwórczym Fogo o mocy
2,8 kW oraz we wciągarkę o sile ciągu
4300 kg. Główną pomoc finansową
jednostka otrzymała z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Całkowita wartość samochodu wyniosła 150.650,00
zł. - Rok 2013 był dla jednostek OSP
z terenu naszej gminy bardzo intensywny pod względem realizacji zaplanowanych zakupów i wyposażenia.
Cieszy fakt, że systematycznie zaczynamy
odnawiać zaplecze samochodowe oraz pozyskiwać w pełni profesjonalny sprzęt ratowniczy, który z pewnością będzie służył
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu – komentuje Marek Fras, prezes Zarządu Gminnego OSP. Zakupy wyposażenia dla wszystkich jednostek to kwota
17.391,77 zł. Usługi, remonty, przeglądy, badania wyniosły w ubiegłym roku 18.321,72
zł. Ryczałty kierowców: 16.780,02 zł. Wypłaty za pożary: 7.038,90 zł. Inne wydatki,
w tym podatki od nieruchomości, składki
na ubezpieczenie społeczne, nagrody w konkursach: wiedzy pożarniczej oraz plastycznym, ryczałt komendanta gminnego itp.
to kwota 15.718,58 zł. Łącznie na ochronę
przeciwpożarową wydano 75.605,99 zł.
Oprócz tego gmina Bralin udzieliła dotacji na zakup wyposażenia dla jednostek
OSP na łączną kwotę 47.385,00 zł. Z dotacji gminnej skorzystało 6 jednostek. Największą kwotę – 31.780,00 zł – otrzymała
Ochotnicza Straż Pożarna w Goli na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wśród
pozyskanego wyposażenia z dotacji jednostki otrzymały m.in.: buty strażackie, węże
tłoczne, rękawice strażackie, rozdzielacz
kulowy, kominiarki, mundury koszarowe
oraz motopompę szlamową.  
Dawid Kosakiewicz

Szanowni
Jubilaci!

Na zdjęciu od lewej: prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Bralinie Marek Fras, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, dalej strażacy OSP Nowa Wieś Książęca:
Damian Hełmiński i Czesław Stencel
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Urząd Stanu Cywilnego w Bralinie
zawiadamia, że również w 2014 r. pragnie zorganizować uroczystość z okazji
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par zamieszkałych na terenie
gminy Bralin. Prosimy osoby, które
w 2014 roku będą obchodziły 50-tą
rocznicę ślubu o zgłaszanie tego faktu w bralińskim USC (pokój nr 6) lub
telefonicznie pod numerem tel. (62) 78
11 231 do końca marca br.

Życie Gminy Bralin
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Nie tylko dostają, ale też dają
W Wiejskim Domu Kultury w Nowej Wsi
Książęcej pod koniec 2013 roku i częściowo
jeszcze na początku bieżącego roku prowadzone były prace remontowe. A wszystko
po to, by obiekt wyglądał  estetycznie i jeszcze lepiej służył mieszkańcom.
Ze środków budżetu gminy położona
została posadzka z płytek ceramicznych
w korytarzu od drzwi wejściowych do sali
głównej. Ponadto w kuchni wzmocniono
i zabezpieczono konstrukcję podłogi oraz
wykonano kanalizację odwodnienia podłogowego. Na koniec też pomalowane zostały
oba pomieszczenia. Koszt wykonanych robót wyniósł 13.210 zł brutto.

Gospodarze obiektu dbają o powierzone im dobro

Decyzję o remontach
podjęli także gospodarze
obiektu, czyli strażacy
i panie z Koła Gospodyń
Wiejskich. Ze środków
własnych i przy wykorzystaniu pracy własnej
wykonali szereg prac modernizacyjnych, po to, by
kuchnia mogła spełniać
oczekiwania osób organizujących tu różne uroczystości. W kuchni rozebrano
stary piec i w jego miejsce
postawiono nowy, dwupaleniskowy piec
węglowy. Wymieniono sta- Komfort pracy w kuchni z pewnością wzrośnie po remoncie
ry bojler na
ciepłą wodę na nowy i częściowo kazała lokalna firma meblarska Karol Meble.
zmodernizowano instalację hy- A Wojciech Mes przekazał płyty meblowe do
drauliczną i elektryczną. Wyko- wyremontowanego pomieszczenia.
nana została również dodatkowa
Tak zmodernizowana kuchnia zachęca
instalacja wentylacyjna. Na ścia- do organizowania uroczystości środowiskonie głównej w kuchni płytami re- wych i rodzinnych. Gospodarze Wiejskiego
gipsowymi zabudowano system Domu Kultury w Nowej Wsi Książęcej dzięrur, a ścianę nad piecem wyłożo- kują Urzędowi Gminy Bralin za wykonane
no płytkami. Zakupiona została prace remontowe, firmie Karol Meble oraz
również kuchenka gazowa. Pra- Wojciechowi Mesowi za przekazane meble
ce te kosztowały ok. 11.400 zł oraz wszystkim osobom, które przyczyniły
brutto. Kuchnia została wyposa- się do wykonania prac remontowych.
żona w nowe meble, które prze/mak/

Rusza budowa
łącznika do S-8
Ruszyły roboty związane z budową drogi dojazdowej do węzła „Bralin”. W lutym
2014 r. Lasy Państwowe przygotowały teren do poszerzenia istniejącej drogi powiatowej oraz budowy odcinka drogi po nowym
śladzie, wycinając niezbędny fragment
lasu.
Na początku grudnia 2013 roku powiat
kępiński ogłosił przetarg na dostosowanie
układu komunikacyjnego dróg w powiecie
kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z bu-

Teren pod budowę już przygotowany

Życie Gminy Bralin

W tym miejscu będzie wyjazd z S-8 na starą „8”

dową dróg ekspresowych S-8 i S-11. Spośród
trzech firm uczestniczących w przetargu
wygrała „Skanska” SA. 3 lutego 2014 r. powiat podpisał umowę z wykonawcą i machina ruszyła.
Firma „Skanska” planuje, iż w lutym
przygotuje organizację ruchu, a w marcu
przystąpi do robót ziemnych, przebudowy
wodociągu i kanalizacji. W kwietniu i maju
trwać będą roboty związane z podbudową
nawierzchni, przygotowaniem oznakowania
i oświetlenia. Czerwiec ma być przeznaczony
na roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalony został
na 31 lipca 2014 roku. Ale jeśli tylko pogoda

www.bralin.pl

dopisze, to wykonawca informuje, że prace
powinny zakończyć się na koniec czerwca.
Od 19 lutego (zgodnie z pismem, jakie
trafiło do Urzędu Gminy Bralin) wykonawca miał przystąpić do robót drogowych.
W związku z tym możemy spodziewać się
czasowych utrudnień w komunikacji. Jednak zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu wykonawca nie przewiduje zamknięcia żadnego odcinka drogi.
Zakłada, że podczas prac ruch odbywał się
będzie wahadłowo.
Budowa drogi do węzła „Bralin” kosztować będzie łącznie 4.488.619 zł, dofinansowanie z WRPO wyniesie 2.820.988 zł,
powiat kępiński dołoży 1.497.630 zł. Swój
wkład w budowę drogi powiatowej wniesie
również Gmina Bralin w kwocie 170.000 zł.  
Dzięki otwarciu kolejnego odcinka S-8
ruch samochodów przez Bralin zdecydowanie się zmniejszył, co zauważyli chyba wszyscy. Uciążliwości odczuwać mogą
jeszcze mieszkańcy ulicy Leśnej, bo póki
co drogą tą odbywa się ruch samochodów
do obwodnicy. Jednak ten stan rzeczy ma
już określony swój kres. I wtedy, mamy nadzieję, życie w tym miejscu stanie się znów
mniej uciążliwe.
/mak/

styczeń/luty nr 1 (37)

4

Aktualności

Tęczowe ferie za nami
Od 3 do 14 lutego 2014 r. dzieci i młodzież z naszego regionu odpoczywała od
nauki, korzystając z ferii zimowych. Jak co
roku Świetlica Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” zorganizowała ciekawe zajęcia
dla dzieci. W programie znalazło się wiele
atrakcji,  z których mogły skorzystać dzieci
z całej gminy.

Zajęcia rozpoczęły się 3 lutego projekcją filmu „Smerfy II”. Ku zaskoczeniu organizatorów kino „Niesob” zapełniło się
po brzegi oglądającymi. Dla dzieci z okolic
Bralina gmina zorganizowała bezpłatny dojazd, aby każdy miał równe szanse udziału.
We wtorek w świetlicy odbył się konkurs

Uczestnicy zajęć organizowanych przez świetlicę

90 lat minęło

talentów. Dzieci przygotowały i zaprezentowały swoje najróżniejsze umiejętności. Rywalizację wygrali: Amelia Stężalska i Mateusz Antczak. Środa upłynęła pod hasłem:
„Tańczyć każdy może”  i tu postanowiono
o przyznaniu pierwszego miejsce Amelii
Hadzik. Czwartek był dniem gier i zabaw
zespołowych. Uczestnicy „Tęczowych ferii”
rywalizowali w konkursach drużynowych.
Rozegrali mecz w ,,dwa ognie” oraz konkurowali w grach i zabawach na świeżym
powietrzu. W piątek zajęcia rozpoczęły się
znów w kinie „Niesob”. Tym razem dzieci
obejrzały film animowanego pt. „Minionki
rozrabiają”. Kino wypełnione zostało do
ostatniego miejsca. Podczas ferii Świetlica
Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” zorganizowała cykl zajęć nauki gry w szachy.
Dzieci i młodzież pod okiem doświadczonego gracza pana Piotra Hołosia z zapałem
uczyła się zasad i techniki gry w szachy.
W drugim tygodniu trzydziestoosobowa
grupa uczestników „Tęczowych ferii” wyjechała do wrocławskiego kina na „Robaczki
z Zaginionej Doliny”.
Jednym słowem, ferie upłynęły pod znakiem fantastycznej zabawy i konkursów.
Dzieci spędziły czas na wspólnej zabawie
z rówieśnikami i co najważniejsze, nie siedziały w domu przed komputerem czy telewizorem.
Marta Długowska

nie poskąpiło im trosk i zmartwień, jak również zdrowie nie zawsze dopisywało, jednak
daje się zauważyć, jak wielkim szacunkiem
najbliższych są obdarowane te osoby. Dzięki troskliwej opiece rodziny jubilatki cieszą
się dobrym samopoczuciem, nie brakuje im
pogody ducha w gronie wnuków i prawnuków. Życzymy zdrowia na dalsze lata życia.
Marzena Urbańska, kierownik USC

Helena Janelt

90. urodziny w 2014 r. dołączyło w naszej
gminie 7 osób. Niestety, w ubiegłym roku
odeszło 6.
W gminie Bralin najstarsza mieszkanka
w bieżącym roku skończy 103 lata, jest również pani, która niedawno świętowała 100.
urodziny (czytaj na str. 1).
W styczniu wójt gminy Roman Wojtysiak po raz pierwszy odwiedził dwie panie,
które ukończyły 90 lat – Helenę Janelt
i Mariannę Tomicką. Również z życzeniami udał się do pani Agnieszki Tyc, która
świętowała 93. urodziny. Pod koniec ubiegłego roku 93. urodziny obchodziła także
pani Cecylia Hałupka.
W trakcie tych wizyt widać, jak wspaniałą opieką najbliższych otoczone są osoby
przeżywające jesień życia. Życie zapewne

Agnieszka Tyc

Marianna Tomicka

Cecylia Hałupka

Jak co roku, również w 2014 r., nie
zapominamy o naszych szanownych jubilatach.   Do grona jubilatów obchodzących
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przez długie lata z tego mojego sioła jako na
coś wyraźnie innego, na pewno ważnego (nie
mówiąc już o Kępnie, które wtedy w moim
mniemaniu uchodziło za miasto prawdziwie wielkie, innego dotąd nie znałem). Tutaj, w Bralinie, wiele rzeczy się załatwiało,
na przykład w urzędzie gminnym, i tutaj
też urzędował ks. Maksymilian Dłużewski,
miejscowy dziekan, o którym myślałem, że
był tu od zawsze. W części to była prawda, bo
w dekanacie bralińskim, w parafii Turkowy,
rozpoczynał swój żywot kapłański w 1937 r.
i pozostał wierny tej ziemi do końca życia,
czyli do roku 1973. Można więc powiedzieć,
że całe jego życie kapłańskie było naznaczone piętnem „bralińskim”.

kową (dodam: dla mnie do dzisiaj), czytywano miesięczniki „Znak” i „Więź”. Dyskutowano o nowych książkach, o własnych
lekturach, o sprawach Kościoła. Gdy nieraz
trudno było dojść w końcu do wspólnego
W ubiegłym numerze „Życia Gminy
zdania, a kontrowersje stawały się coraz
Bralin” (grudzień 2013 r.) zamieściłem
wyraźniejsze, pamiętam że jeden z księży
artykuł dotyczący ks. Maksymilina Dłuwygłaszał zawsze to same zdanie: „Maks, ty
żewskiego. W tekście mylnie przypisałem
powiedz, bo ty to rozumiesz najlepiej”. Wtebralińskiemu proboszczowi słowa, które
dy on w ciszy pointował tę głośną rozmowę
skierować miał do wiernych w Turkowach,
ku zadowoleniu wszystkich. A przecież było
rozkradających majątki autochtonów: „Coś
w tym środowisku wielu dobrze wykształcoukradł, oddaj”. Słowa te wypowiedział jego
nych i inteligentnych kapłanów, że wspomnę
następca, ks. Antoni Hełka (1909-1991),
tylko świetlaną postać ks. Stanisława Stróktóry w 1946 r. został administratorem turżyńskiego z mej rodzinnej parafii, ks. Felikkowskiej parafii.
sa Szleszkowskiego z Mąkoszyc, ks. Wiktora
Przed dwoma miesiącami prosiłem
Nowaka z Domasłowa, czy później ks.
Czytelników o nadsyłanie wspomnień
Lucjana Rondudę z Trębaczowa. On
związanych z ks. M. Dłużewskim. Zajednak – ks. Maksymilian Dłużewski
mieszczam je poniżej. Niewykluczone,
– wyraźnie przewyższał wszystkich.
że podobnie będzie również w kolejPosiadał wyraźny autorytet w swonym numerze „ŻGB”.
im środowisku, był bardzo przystępny,
Pochodzący z Chojęcina ks. Adam
aczkolwiek – mówiono – zachowywał
Sikora (ur. 1957), obecnie mieszkapozytywny dystans wobec swoich parający w Poznaniu, opowiada: Ks. Dłufian, co zresztą było zgodne z ówcześnie
żewskiego pamiętam jak przez mgłę.
wyraźnie obowiązującym modelem kaOn mnie chrzcił, udzielał Pierwszej
płana. Jego rola wyraźnie wykraczała
Komunii. Wikariuszem i moim katepoza środowisko bralińskie, a to główchetą był wtedy nieżyjący już dzisiaj
nie z racji kościoła na Pólku, którego
ks. Janusz Rakoczy. Katecheza odbybył gospodarzem. Dwukrotnie obchowała się zasadniczo w kościele, a zimą
dzone tu w ciągu roku uroczystości od– w zakrystii. Salki zbudował dopiero
pustowe gromadziły rzesze pątników
ks. Jan Ćwiejkowski. Ja już się w nich Wnętrze kościoła w Mnichowicach. Z lewej bp pomocniczy
z całej Ziemi Kępińskiej. Gospodapoznański Franciszek Jedwabski (1895-1975), z prawej
nie uczyłem.
rzem tych uroczystości był ksiądz DłuPóźniejsze skojarzenia to obraz – ks. prob. Maksymilian Dłużewski (1911-1973)
żewski znamienitym. Szerokie rzesze
schorowanego, starego człowieka, któPostawiono mi pytanie, jak go wspomi- ludu gromadziły się tu spontanicznie, bez
ry siedział w konfesjonale i ciągle kaszlał. nam, jakim go zapamiętałem? Mogę się- specjalnych organizacyjnych wysiłków, choW oczach dziecka był staruszkiem, choć był gnąć jedynie do mego okresu młodzieńczego, ciaż ze wszystkich stron docierały orszaki
niewiele starszy niż ja dzisiaj! Ostatnie lata przed święceniami kapłańskimi, bo potem pielgrzymkowe ze śpiewem i sztandarami.
jego życia to stopniowo słabnąca obecność był to ogląd z daleka, który wszakże utwier- To były jakby marsze gwiaździste, zmiew parafii. Pamiętam, że był nawet dosyć dłu- dził we mnie to wszystko, co wcześniej o nim rzające do jednego celu. Pamiętam, byłem
gi okres, kiedy nie było w Bralinie mszy świę- wiedziałem. W mojej młodzieńczej świado- wtedy w szkole podstawowej, jak szedłem
tej o 9.00. Wikariusz, ks. Stanisław Koza mości ks. Maksymilian Dłużewski uchodził (boso, bo buty trzeba było oszczędzać) na cze(1971-1974), jeździł o tej porze do Mnichowic. za człowieka prawdziwie mądrego, bardzo le grupy dzieci i młodzieży, niosąc dumnie
Z opowiadań rodziców wiem, że kiedy wykształconego i oczytanego, co budziło mój parafialny sztandar ministrancki. Gdy zbliw latach 1957-1960 (początkowy okres pa- wyraźny podziw. Pamiętam na przykład ze- żaliśmy się do celu, wśród śpiewów słychać
nowania rządów Władysława Gomółki) ka- brania dekanalne księży, do których mnie było głos gospodarza tego miejsca, gdyż dutecheza była w szkole, ks. Dłużewski jeździł nieraz dopuszczano (zapewne gdy byłem już chem tego wielkiego zgromadzenia był on
na skuterku do szkoły w Chojęcinie. Zimą w Seminarium Duchownym). Dyskusja przy – ksiądz dziekan Dłużewski.
woził go pan Stanisław Balcerzak – miał stole bywała bardzo uczona, niejednokrotnie
Wspomnę jeszcze, że gdy we wczesnych
zabudowaną bryczkę, którą we wsi szum- sięgano też do publicystyki „Tygodnika Po- latach sześćdziesiątych pogarszało się jego
nie nazywano „karetą”. Trzeba powiedzieć, wszechnego”, który przez księży był czytany zdrowie, znalazł się w szpitalu w Kępnie.
że wtedy atmosfera w parafii była zupełnie powszechnie, jakby był ich lekturą obowiąz- Mój młodszy brat Paweł wspomina, że spoinna niż za kolejnych proboszczów. Nie jest
tkali się jako pacjenci w jednej sali
to zarzut pod adresem ks. Dłużewszpitalnej, obok siebie. On, może sieskiego – tak wtedy po prostu było.
demnastolatek, był bardzo wzruszoChodzi o pewien dystans między księny jego bezpośredniością i pogodą,
dzem a wiernymi.
mimo cierpienia, które było zauwaA oto, jak ks.   M. Dłużewskieżalne. Mówił, iż miał wrażenie, że
go wspomina ks. Feliks Lenort (ur.
jakby nie zważał na swą godność ka1936), również mieszkający w Poznapłańską i stał się dosłownie jednym
niu: Jestem z Nowejwsi Książęcej (tak
z nich, w jednym braterstwie. Do dziś
pisaliśmy kiedyś), gdzie się urodziwspomina rozmowy, jakie prowadzili
łem, spędziłem młodość i gdzie w roku
i wdzięczność, jaką okazywał tym, któ1961, w uroczystość Świętej Trójcy,
rzy mu pomagali.
odprawiłem pierwszą mszę świętą
Zebrał: Jacek Kuropka
(prymicyjną). Na Bralin patrzyłem
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Krzyż Światowych Dni Młodzieży
na Pólku 11-12 maja 2014 r.
– wielkie święto wiary
„Nieście go na cały świat jako znak
miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście
wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” - to napis, który widnieje na Krzyżu
Światowych Dni Młodzieży.
Za kilka miesięcy czeka naszą wspólnotę parafialną wielkie wydarzenie, jakim
będzie
przybycie
11 maja
2014 roku
do Sanktuarium
M a t k i
Bożej Pólkowskiej
Krzyża
Światowych Dni
Młodzieży. Od 29
lat towarzyszy
on
spotkaniom
młodych,
pielgrzymując przez Ziemię jako widoczny
znak naszej wiary w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii. Za każdym
razem towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży, a od 1994 roku nawiedza diecezje
kraju, który przygotowuje się do organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Kilkanaście dni przed kanonizacją Jana
Pawła II, w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, młodzież z Polski przyjmie z rąk pa-

pieża Franciszka oraz swoich brazylijskich
rówieśników symbole Światowych Dni Młodzieży - Krzyż oraz kopię ikony Matki Bożej - Salus Populus Romani. To Ona, Matka
Jezusa, była świadkiem i uczestnikiem historii zbawienia. Dziś także w swojej ikonie towarzyszy Krzyżowi Światowych Dni
Młodzieży, znakowi Chrystusa, podczas
spotkań młodych i peregrynacji po całym
świecie.
Krzyż na Pólku
11 maja tego roku Krzyż Światowych
Dni Młodzieży przybędzie do Sanktuarium
Matki Bożej Pólkowskiej pod Bralinem
i pozostanie tam do następnego dnia. Będzie to okazja to pogłębienia wiary, przyjęcia darów Ducha Świętego w sakramencie
bierzmowania oraz duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 roku.

Niech więc szczególna obecność pośród
nas symboli ŚDM zgromadzi i przybliży do
Chrystusa jak największą liczbę młodzieży
oraz wszystkich naszych parafian. Przybycie Krzyża Młodych poprzedzą czuwania
modlitewne i inne inicjatywy w sanktuarium Na Pólku, na które już dziś serdecznie zapraszamy młodzież z rejonu bralińsko-kępińskiego jak i całej gminy. Wraz
z Maryją trwajmy na wspólnej modlitwie
i uwielbieniu Krzyża Jej Syna.
ks. Jakub Grzybowski

PÓLKOWSKA DROGA KRZYŻOWA
Sanktuarium Na Pólku
NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
godz. 14.00
WIELKI CZWARTEK
i WIELKI PIĄTEK godz. 15.00
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
15-19 marca 2014 r.
DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI BRALINA
WIELKI PONIEDZIAŁEK
14 kwietnia 2014 r.
REZUREKCJA W SANKTUARIUM
ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE godz. 6.00
PEREGRYNACJA
KRZYŻA SANKTUARIUM
11/12 maja 2014 r.
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Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Wzruszali
i bawili
Święto Babci i Dziadka już od wielu lat
jest wpisane w kalendarz uroczystości naszej
szkoły. W tym roku szkolnym świętowano
z seniorami w dniach od 21 do 30 stycznia.
Uczniowie oddziałów zerowych, klas drugich i czwartoklasiści bardzo dobrze przygotowali się do występów dla dziadków. Mali
artyści z przejęciem recytowali i śpiewali,
drugoklasiści składali życzenia i koncertowali, a uczniowie klas czwartych prezentowali „Królewnę Śmieszkę” i „Familiadę”.
Występy dzieci wywołały u babć i dziadków

Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez dzieci z kl. IIa

ogromną radość, a w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Dziadkowie zostali obdarowani różnymi prezentami – laurkami,
kalendarzami i uściskami. Po części oficjalnej niecodziennych gości zaproszono na herbatkę i słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. To były naprawdę wyjątko-

we dni wypełnione miłością, radością i wzruszeniem. W tym roku uczniów przygotowały
panie: Agnieszka Kozioł-Zmyślona, Agata
Nowak, Karolina Gaweł, Ilona Wojtysiak,
Natalia Piotrowiak, Iwona Maciejewska
i Katarzyna Szczepaniak.
Katarzyna Szczepaniak

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola ,,Kwiaty Polskie”
Góra Grosza
Dzieci z przedszkola ,,Kwiaty Polskie”
w Bralinie co roku uczestniczą w akcji charytatywnej organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Tegoroczna akcja Góra
Grosza trwała od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r. Jej efektem były zebrane datki
w kwocie 173 zł 1 gr. Pieniądze te wzbogacą fundusz przeznaczony na dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów
dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dzięki tej akcji dzieci uczą się podstawowych zasad humanizmu i otwartości
na cudze nieszczęścia.
Bal przebierańców
22 stycznia 2014 r. „Kwiatuszki” bawiły
się w przedszkolu na balu przebierańców.

Bal karnawałowy, przez wzgląd na trudności  lokalowe, podzielony był na dwie tury.
Najpierw bawiły się dzieci młodsze, potem
dzieci starsze. W czasie wolnym od zabaw
wszystkie grupy uczestniczyły w sesji zdjęciowej. W tym roku przebierańców do zabaw i tańców zapraszał wodzirej. Rada Rodziców przygotowała dla uczestników balu
poczęstunek: wafelki, cukierki i soczek.
Zabawy z wodzirejem i paniami, które tak
jak dzieci przebrane były w zabawne stroje,
dostarczyły wszystkim miłych wrażeń.   
Zaproszenie na film
Sala zabaw grupy Konwalie zamieniła
się dnia 24 stycznia 2014 r. w prawdziwą
salę kinową, a dzieci w prawdziwych widzów.
Stało się tak za sprawą projekcji filmu Walta

Disneya pt. „Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł”. Oglądanie bajkowego filmu
na szerokim ekranie było ciekawym wydarzeniem w życiu  przedszkolaków, ponieważ  
objazdowe kino gościło w naszej placówce po
raz pierwszy. Bilety na seans filmowy  sponsorowała dzieciom  Rada Rodziców.
Dziadek i babcia w przedszkolu
Święto Dziadków to wyjątkowy czas
dla „kwiatuszków’’. Dziadkowie to bardzo
ważne osoby w życiu każdej wnuczki i każdego wnuka.  Co roku  seniorzy, odwiedzając  wnuczęta w przedszkolu,  stają się adresatami ich wspaniałych życzeń.   W tym
roku z okazji dnia Babci i Dziadka dzieci
z grupy  „Stokrotki” i „Fiołki”  – pod bacznym okiem wychowawczyń M. Wachowiak
i B. Niełacnej – przygotowały dla miłych
gości zabawne życzenia, okolicznościowe
wiersze, tańce i piosenki. Z kolei wnuczęta z grupy „Różyczki”, „Bratki” i „Maczki”
zaprosiły dziadków 31 stycznia 2014 r. do
świetlicy ,,Tęcza” na barwną i humorystyczną prezentację bożonarodzeniowych
jasełek. Oprócz dziadków, miłymi gośćmi
tej imprezy byli: dyrektor przedszkola Teresa Michalska i wójt gminy Roman Wojtysiak. Dzieci do występów przygotowały nauczycielki: R. Mazurowska, M. Grzelak, M.
Lemanik i M. Bednara. Kreacje aktorskie
dzieci wywoływały na twarzach dziadków
uśmiechy, a niekiedy łzy szczęścia i wzruszenia. W zorganizowanie Dnia Babci
i Dziadka zaangażowani byli pracownicy
przedszkola i rodzice, którzy przygotowali
dla zaproszonych gości słodki poczęstunek
i niespodzianki dla przedszkolaków.
Małgorzata Bednara

Przedszkolaki na scenie w świetlicy „Tęcza”
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Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Tym żyliśmy w styczniu
Bożonarodzeniowe spotkanie
19 stycznia 2014 r., zaprosiliśmy przyjaciół naszej szkoły na przedstawienie jasełkowe. W niedzielne popołudnie salę gimnastyczną zapełnili rodzice, dziadkowie,
bliższa i dalsza rodzina naszych uczniów
oraz mieszkańcy wsi. Ponieważ spotkanie
to wpisało się już w tradycję lokalnego środowiska, oczekiwane jest zawsze z dużym
zainteresowaniem. Pozwala bowiem zarówno dzieciom jak i dorosłym przedłużyć
magię świąt Bożego Narodzenia. Pozwala
oderwać się od dnia codziennego i przeżyć
niezapomniane chwile w świątecznej scenografii i nastroju, który był efektem pracy
dzieci i nauczycieli. Wyrazem uznania dla
trudu, jaki włożono w przygotowanie tego
spotkania, były gromkie brawa widowni.
Elżbieta Slipiko
Dzień Babci i Dziadka
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa,
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, ponieważ wtedy obchodzimy święto naszych
kochanych babć i dziadków. W tych dniach
babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości ze strony swoich
wnucząt. Tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych w Zespole Szkół

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

W trosce
o bezpieczeństwo
młodzieży
Z okazji zimowych ferii w Gimnazjum im.
Polskich Noblistów w Bralinie odbyły się spotkania na temat bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Klasy I i II uczestniczyły
w spotkaniu ze strażakami – Cezarym Kwiatkiem i Marcinem Marczykiem, którzy w interesujący sposób przedstawili zagadnienie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Młodzież miała również okazję w praktyczny
sposób poćwiczyć tę umiejętność.   Klasy III
natomiast uczestniczyły w lekcji z policjantami – Tomaszem Kapralem i Jarosławem Gajdą, którzy rozmawiali z uczniami na temat
odpowiedzialności prawnej nieletnich i o niebezpieczeństwach na nich czyhających. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem
młodzieży. Oby w przyszłości umieli wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności.
   Pragniemy serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
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w Nowej Wsi Książęcej jest zapraszanie
babć i dziadków na uroczystość  z okazji ich
święta. Tak też było i w tym roku.
24 stycznia uczniowie szkoły w sposób szczególny chcieli uczcić to niezwykłe
święto i wyrazić swoją miłość i wdzięczność
babciom i dziadkom. Wspaniali goście jak
co roku dopisali i licznym gronem przybyli, aby podziwiać swoje wnuczęta. Wśród
zaproszonych gości był obecny sekretarz

gminy Zbigniew Łatka. Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Elżbieta Kuropka, złożyła serdeczne życzenia
wszystkim   babciom i dziadkom, którzy
przybyli na uroczystość zorganizowaną
z okazji ich święta. Dzieci wyraziły swoją
wdzięczność, podziękowały za ich bezinteresowną miłość, za codzienny trud. A uczyniły to na wiele sposobów. Jedne wyrażały
swoje emocje i wdzięczność, deklamując
piękne wiersze, inne poprzez śpiew i taniec,
a także życzenia i własnoręcznie zrobione
kwiaty, które wręczyły babciom i dziadkom.
W oczach starszego pokolenia można było
dostrzec łzy szczęścia i dumy z wnucząt.
Marta Długowska

Dzieci otrzymały gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności

Pożarnej w Kępnie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie za umożliwienie zorganizowania nam tych lekcji.
Agnieszka Czarnasiak-Szydłowska

Konkurs Wiedzy
Ekologicznej
w Bralinie
Konkurs Wiedzy Ekologicznej zorganizowany został jako część projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami
na terenie południowej
Wielkopolski oraz części
powiatu oleśnickiego”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Projekt
wzbudził
zainteresowanie uczniów. Część
z nich (26 osób) brała
udział w szkolnym etapie konkursu organizo-

wanego przez Wielkopolską Akademię Nauki
i Rozwoju. Konkurs odbył się 10 grudnia
2013 r. I miejsce w rywalizacji zajęła Nina
Sobczak, II - Wioletta Dwernicka, III - Tomasz Hojeński – wszyscy są uczniami kl. 3 a.
Brali oni udział w powiatowym etapie tego
konkursu, który odbył się 13 stycznia 2014
roku. Do ścisłego finału weszła W. Dwernicka, która zajęła 1. miejsce w kategorii gimnazjum. Tak wysoka lokata cieszy tym bardziej, że w konkursie brali udział uczniowie
wszystkich gimnazjów z powiatu kępińskiego
i ostrzeszowskiego. Finał zmagań młodzieży
odbędzie się 10 marca 2014 roku.   
Katarzyna Walas

Spotkanie z policjantami na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich
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W święto Matki Bożej Gromnicznej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Taborze odbył się koncert kolęd i pastorałek

Na zakończenie okresu Bożego Narodzenia
Choć według współczesnego kalendarza liturgicznego okres Bożego Narodzenia
skończył się w Niedzielę Chrztu Pańskiego,
która w 2014 roku przypadła 12 stycznia,
to jednak według tradycji polskiej ostatecznie okres Bożego Narodzenia kończy się
2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej. I właśnie na ten dzień zaplanowano
kolędowanie w Taborze Wielkim.
    Z inicjatywy księdza proboszcza Ryszarda Zielińskiego w niedzielę 2 lutego 2014 r.
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej
odbył się doroczny koncert kolęd i pastorałek. Wśród wykonawców znalazły się: Adrianna i Aleksandra Skiba z Turkowych,
które pięknie zaśpiewały i zagrały na gitarze kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Prawdziwą ucztą duchową uraczyli zebranych państwo Szyszkowie z Goli, którzy
zagrali i zaśpiewali 10 kolęd i pastorałek. Pan
Piotr Szyszka grał na fletni Pana, córka Weronika wtórowała mu na skrzypcach, a całość

dopełniała pani Lucyna
Szyszka,
przepięknie
śpiewająca kolędy i pastorałki. Liczni zebrani
słuchacze
wysłuchali
m.in. takie kolędy jak:
„Wśród nocnej ciszy”,
„Anioł
pasterzom”,
„Bóg się rodzi”, „Gdy
śliczna panna”, „Cicha
noc”, „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”, „Mizerna
cicha”, „Jezus Malusieńki”, „ Lulajże Jezuniu”, „W żłobku leży”
a także pastorałki „Złota Jerozolima”.
Koncert prowadził
ks. Ryszard Zieliński,
Muzykalna rodzina państwa Szyszków
który każdą kolędę i pastorałkę poprzedzał profesjonalnym i obra- i okolicznych wsi na następny już koncert
zowym komentarzem. Na koniec zaprosił bożonarodzeniowy w przyszłym roku.
zebranych mieszkańców Taboru Wielkiego
Sławomir Bąk

Kto czyta - żyje wielokrotnie
11 i 12 lutego 2014 roku komisja konkursowa w składzie: Marzena Kuropka,
Sławomir Bąk i Ewa Jędrysiak wyłoniła
zwycięzców w pięciu kategoriach wiekowych oraz przyznała tytuł „Czytelnika
Roku 2013”. Aby zdobyć miano Czytelnika
Roku należało systematycznie wypożyczać
i czytać książki oraz zachęcać innych do
czytania, brać udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Głównym kryterium dla komisji była ilość przeczytanych
książek w 2013 roku oraz popularyzowanie książki i czytelnictwa. Konkurs trwał
od stycznia do grudnia 2013 roku, a celem

konkursu było popularyzowanie czytelnictwa, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą książką, rozwój emocjonalny
poprzez literaturę, zdobycie nowych czytelników, zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki oraz udziału w imprezach
kulturalnych przez nią organizowanych.
Wyłonienie kandydatów wcale nie było
takie łatwe. Wyróżnione zostały osoby, które w zeszłym roku wypożyczyły najwięcej
książek. Spośród czytelników najmłodszych – przedszkolaków najlepsi okazali
się: Izabela Kania zdobywczyni I miejsca,
Maria i Zosia Dembna – II miejsce oraz

Spotkanie czytelniczek w bibliotece
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Martyna Chwalińska – III miejsce. W kategorii szkół podstawowych nagrody przyznano: I miejsce – Franciszek Sobczyk (kl.
I), II miejsce – Weronika Grossek (kl. II),
III miejsce – Joanna Siemańska (kl. IV).
Zaś wśród czytelników gimnazjum najlepsi okazali się: I miejsce – Daria Piorun (kl.
II), II miejsce – Ewelina Dubicka (kl. II),
III miejsce – Anita Głąb (kl. II). Natomiast
szkoły ponadgimnazjalne reprezentowały:
I miejsce – Aleksandra Dubicka (kl. III), II
miejsce – Justyna Głąb (kl. II), III miejsce –
Karolina Pietr (kl III). W kategorii osób dorosłych zwycięzcami okazały się: I miejsce
– Patrycja Gudra, II miejsce – Urszula Górecka oraz III miejsce – Teresa Gaze. Nagrody odebrali również wyróżnieni w konkursie: Natalia Kłobuch (przedszkole),
Martyna Wiśniewska (kl.I SP), Daria Schudy (kl.III SP) oraz czytelnicy dorośli: Elżbieta Misiak, Wanda Waloszczyk, Wioletta
Laryś, Helena Marczyk, Justyna Ciemna,
Teresa Słobodzian, Patrycja Burlikowska,
Pelagia Kruszelnicka, Maria Bieda, Teresa
Nawrocka, Katarzyna Labryszewska, Elżbieta Pisuła, Maria Węgrzynowicz. Spośród
wszystkich laureatów konkursu rekordzistką okazała się Iza Kania, która miała na
swoim koncie 217 przeczytanych książek.
Ta rekordowa liczba uczyniła ją zdobywczynią tytułu „Czytelnik Roku 2013”. Nagrody
dla czytelników wręczyła dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewa Jędrysiak.
Ewa Jędrysiak
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Z pracy Zarządu
Mija dopiero drugi miesiąc nowego
roku, a w Oddziale Rejonowym PZERiI
w Bralinie wydarzyło się już bardzo wiele. W styczniu w siedzibie zarządu odbyło
się szkolenie, w czasie którego skarbnicy
wszystkich 16 kół terenowych otrzymali
kwitariusze składek członkowskich oraz
potrzebne materiały piśmiennicze. Być
może nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w tym
roku roczna składka członkowska wynosi
30 zł. Nastąpił wzrost o 0,50 zł miesięcznie. Dla niektórych członków jest to z pewnością duża podwyżka, ale niestety nasz
oddział nie miał wpływu na jej wysokość.
Mimo wszystko prosimy w miarę możliwości o terminowe jej uregulowanie.
Członkowie komisji do spraw kultury
i wypoczynku pod kierownictwem Stanisława Mirowskiego wraz z przewodniczącym
Alojzym Leśniarkiem opracowali plan wycieczek i wczasów na bieżący rok. Oferta jest
bardzo atrakcyjna, choć nie wszystkie szczegóły są już dopracowane. Na 7- lub 8-dniowe wczasy możemy pojechać w czerwcu lub
w sierpniu czy wrześniu do Pobierowa, Sianożętów, Chłapowa, Trójmiasta czy Zakopa-

nego. Trwają już zapisy w kołach lub w biurze zarządu. Można dokonywać przedpłat
w wysokości minimum 200 zł. Szczegółowy
harmonogram wyjazdów i wszelkie dodatkowe informacje można sprawdzić u przewodniczących lub skarbników kół terenowych
albo w gablocie z ogłoszeniami przy ul. Wrocławskiej 49. Tam też znajdują się informacje o wyjazdach jednodniowych. Ostatni taki
bardzo udany wyjazd do Uniejowa był 12 lutego, a następny też do ciepłych źródeł jest
zaplanowany na 13 marca. Koszt wycieczki
to 70 zł od osoby.
Styczeń i luty to czas karnawału. Seniorzy lubią się bawić i starają się go wykorzystać. Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Baranowie, Donaborowie i Łęce Mroczeńskiej
odbyły się spotkania przy muzyce i zabawie. Tańczono do późnych godzin nocnych.
W Drożkach także pamiętano o babciach
i dziadkach. Na niektórych imprezach ze
specjalnym programem wystąpiły dzieci
szkolne, a na innych zaprezentowały swoje
aktorskie talenty same emerytki.  Na koniec
karnawału koło w Bralinie zaprasza wszystkich członków i miłośników dobrej zabawy

Stowarzyszenie ARTwarium

Wolontariat międzynarodowy
tylko z ARTwarium
Ten rok projektowy stowarzyszenie ARTwarium rozpoczyna z nietypową i specyficzną ofertą dla młodych osób. Od dzisiaj do
końca kwietnia br. ogłoszono nabór chętnej
młodzieży do wzięcia udziału w międzynarodowym wolontariacie. Pierwszy etap przedsięwzięcia to wytypowanie osoby/osób przez
ARTwarium, następnie członkowie stowarzyszenia pomogą danym osobom w aplikowaniu na konkretny wyjazd.
Oferta stowarzyszenia zawiera formę
wolontariatu długoterminowego (Long Term
Volunteering = LTV). Główną ideą tego
typu wolontariatu jest promowanie pokoju
i porozumienia między ludźmi różnego pochodzenia Są to projekty trwające od 2 do 12
miesięcy, podczas których kilku - kilkunastu
wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy o szczególnym
znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych i samorządowych.
Wolontariusz ma zawsze zapewnione
zakwaterowanie i wyżywienie, własne kieszonkowe, Jest to praca wolontariacka, a nie
wyjazd zarobkowy, kieszonkowe jest skalkulowane tak, że pozwala na życie wg standardów studenckich (tzn. możesz sobie od czasu
do czasu pozwolić na kino, pub, basen, muzea czy galerię sztuki, na liście tej nie będzie
jednak drogich restauracji, firmowych skle-
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pów czy wycieczek z przewodnikiem - dla
wolontariusza to i tak same nudy).
Jak się dostaniesz?
1) Najpierw musisz zgłosić się do stowarzyszenia ARTwarium:
e-mail: artwarium@onet.pl
tel. 793777851; 669351573; 793114877
Okres naboru trwa do 30 kwietnia 2014 r.
2) Umów się na spotkanie w siedzibie ARTwarium z koordynatorem wolontariatu.
3) Po wspólnej decyzji członków stowarzyszenia o współpracy rozpoczynamy poszukiwanie partnera. Wytypowane osoby zostaną następnie przygotowane przez nas do
wyjazdu, w jego imieniu złożymy wniosek
o uczestnictwo.
4) Jeśli organizacja goszcząca, do której Cię
zgłosimy, zaakceptuje Twoją kandydaturę,
to jest czas na wypełnienie wniosku o dofinansowanie. Pamiętajcie, że od momentu wypełnienia wniosku do wyjazdu musi
upłynąć kilka miesięcy.
Czy to tylko praca?
NIE! Ważną częścią tego typu projektu
jest poznanie kraju i środowiska, w którym się jest, także nauka lokalnego języka
i zwyczajów. Po dniu pracy i w weekendy
będzie mnóstwo czasu, by bawić się i zwiedzać, pływać, tańczyć, dyskutować, grać
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na wieczorek taneczny 28 lutego w restauracji „Złoty Kłos”. Wstęp od osoby 45 zł.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej organizacji był IX Walny Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Kaliszu.
Oddział braliński reprezentowali: Alojzy
Leśniarek, Stanisław Mirowski, Jan Kireńczuk, Lech Kaczmarek, Łucja Wieloch
i Mirosława Szudy. Na spotkaniu przewodniczący okręgu złożył sprawozdanie z działalności w poprzedniej kadencji, z którego
wynikało m.in., że nasz oddział jest najlepszy prawie we wszystkich dziedzinach.
Delegaci  wybrali też nowe władze Związku
na następną kadencję. Nowym „starym”
przewodniczącym Oddziału Okręgowego
PZERiI w Kaliszu został kol. Marian Kruk.
Na koniec chciałabym się podzielić miłą
informacją, dotyczącą naszego biura. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy
Bralin i wielkiej sympatii wójta Romana
Wojtysiaka do Związku nasze biuro jest
bardzo dobrze wyposażone. Otrzymaliśmy
ostatnio nowy komputer i kserokopiarkę.
Podłączono także Internet! Jeden ze sponsorów podarował biurko i 5 krzeseł. Za
wszystko bardzo dziękujemy, bo ułatwia to
pracę w biurze i wpływa na jakość obsługi
interesantów – naszych członków.
Łucja Wieloch
piłkę, śpiewać, pisać listy, nauczyć się miejscowych powiedzonek. Niektórzy znajdują
w tych miejscach bliskie osoby lub pracę na
stałe…
Projekty EVS mają różny charakter. Może to być np. praca w ośrodku dla
uchodźców, może to być praca na farmie organicznej połączona z edukowaniem dzieci
o życiu w pokoju i w zgodzie z naturą, czy
praca z osobami niepełnosprawnymi, polegająca na umożliwianiu im udziału w życiu
kulturalnym, sportowym czy społecznym.
- Bycie wolontariuszem stanowi niepowtarzalną okazję posmakowania prawdziwego życia w innym kraju i poznania ciekawych ludzi, ale to także ciężka i bardzo
ważna praca. Cała idea otwarcia międzynarodowego wpisuje się w wizję rozwoju
profilu naszego stowarzyszenia, nad czym
będziemy pracować w tym roku – komentuje koordynator projektów w ARTwarium.  
Inna formą, jaką zaproponować może
stowarzyszenie to workcampy. Jedną
z form promowania pokoju i zrozumienia
między ludźmi różnego pochodzenia są międzynarodowe obozy wolontariackie zwane
właśnie workcampami. Są to krótkoterminowe projekty, podczas których kilku - kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów
ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy
o szczególnym znaczeniu dla społeczności
lokalnej i/lub organizacji pozarządowych.
Praca ta ma wspomóc lokalne inicjatywy
i przedsięwzięcia, które będą kontynuowane po zakończeniu workcampu.
Dawid Kosakiewicz
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Sport
LKS „SOKÓŁ” Bralin

Przed rundą
wiosenną…
Trwają przygotowania drużyn piłkarskich LKS „Sokół” Bralin do rundy rewanżowej w rozgrywkach prowadzonych przez
OZPN Kaliszu.
Najwcześniej przygotowania do sezonu… rozpoczęła najmłodsza grupa „orli-

ków”, która jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia zaczęła przygotowania w sali
gimnastycznej w Bralinie. Zajęcia prowadzone są na razie w wymiarze 1 godziny tygodniowo, nie mniej od marca będą to dwie
jednostki treningowe, mamy nadzieję, że
już w terenie.
Grupa juniorów młodszych przygotowuje się od początku stycznia, również
korzystając z obiektu sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Bralinie. W czasie
ferii zimowych  dodatkowe zajęcia z grupą

Juniorzy młodsi na treningu w Kobylej Górze
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podjął Paweł Falszewski – trener pierwszego zespołu Bralina. Chłopcy trenują codziennie, a w miarę możliwości wyjeżdżają
na mecze kontrolne. Między innymi 8 lutego br. zespół  wyjechał z Jerzym Liebnerem
na halowy turniej do Kobylej Góry, gdzie
spotkał się z czołowymi zespołami byłego
województwa kaliskiego.
Wyniki spotkań:
LKS „SOKÓŁ” Bralin - „POLONIA”
Kępno 2:0, bramki: Fabian Grzana, Kamil
Panek
LKS „SOKÓŁ” Bralin   - „ZEFKA” Kobyla
Góra 0:3
LKS „SOKÓŁ” Bralin - „MASOVIA”
Kraszewice 2:2, bramki: Kamil Wiśniewski
- 2 LKS „SOKÓŁ” Bralin - „VICTORIA”
Ostrzeszów 1:3, bramka: Patryk Kapica
Zajęcia prowadzone z taką częstotliwością i z takim obciążeniem mają przygotować kilku juniorów do gry wiosną również
w „pierwszej” drużynie z Bralina.
Zespół seniorów przygotowuje się do sezonu również od początku bieżącego roku,
m.in. poprzez zajęcia na siłowni w ZSP nr 2
Kępno, na „Orliku” w Perzowie oraz na
własnych obiektach i w terenie.
Jerzy Liebner

XIII Turniej Piłki Siatkowej za nami
26 stycznia br. trwały rozgrywki turniejowe drużyn zakładowych z terenu gminy
Bralin. Turniej piłki siatkowej odbywał się
już po raz trzynasty. Tradycyjnie też mecze rozegrane zostały w sali gimnastycznej
w Nowej Wsi Książęcej, w gościnnych progach Zespołu Szkół. Organizacją sportowej
niedzieli zajął Referat Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji z Urzędu Gminy Bralin
przy współpracy z MUKS „Sokół” Bralin.
Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło
się sześć drużyn. Swoją reprezentację wystawili: PPH „Stalchem – Kubaccy”, OSP
Nowa Wieś Książęca, Zakład Mechaniczny
„Progress”, placówki oświatowe z terenu
gminy, Konstal Bralin i Gidanex. Skład
drużyn stanowili pracownicy tych zakładów  wspierani przez członków rodzin.
Przy zgłoszonych sześciu zespołach zgodnie z regulaminem organizacyjnym mecze
rozegrano w dwóch grupach. Kiedy kapitanowie drużyn wylosowali kolejność spotkań
na boisku, przystąpiono do gry. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia
główny Piotr Hołoś, a wspomagali go: Wiesław Klaczyński i Michał Górecki, czyli członkowie MUKS „Sokół” w Bralinie. Atmosfera
zdrowej sportowej rywalizacji towarzyszyła
imprezie od początku do końca. Drużyny
dzielnie walczyły o kolejne punkty, a wspierali ich wierni kibice. Godnych zauważenia kibiców miała miejscowa drużyna OSP.
Gromkie okrzyki, skandowanie i wtórowanie
niemal każdemu odbiciu piłki z pewnością
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pomogły stanąć na pudle. Wiele emocji wzbudził mecz finałowy, który stoczyła Oświata
z drużyną Gidanexu. Zespoły szły łeb w łeb,
szala przesuwała się to w jedną to w drugą
stronę, w końcu po tie-breaku wszystko stało
się jasne. Puchar Wójta Gminy Bralin w XIII
Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Zakładowych w 2014 roku należy do pracowników
Oświaty. Gidanex zakończył rozgrywki na
miejscu drugim, obok nich na pudle stanęła
drużyna OSP Nowa Wieś Książęca. Tradycją
turnieju jest przyznanie statuetki za postawę
fair-play oraz statuetki dla najskuteczniejszego zawodnika. I tak zawodnikiem prezentującym postawę „czystego sportu” kapitanowie zespołów oraz sędziowie uznali Michała
Góreckiego z drużyny Oświaty, a za najskuteczniejszego, a właściwie najskuteczniejszą
zawodniczkę okrzyknięto Darię Baligę z OSP
Nowa Wieś Książęca.
XIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn
Zakładowych podsumował i puchary oraz
nagrody wręczył wójt gminy Roman Woj-

UWAGA
27 i 28 marca 2014 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły na stronie internetowej i plakatach.
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tysiak. Podziękował właścicielom zakładów pracy, które wzięły udział w turnieju
i wszystkim zawodnikom, a także MUKS-owi, który jako współorganizator sędziował mecze i czuwał nad prawidłową realizacją regulaminu oraz dyrektor Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej Elżbiecie Kuropce za udostępnienie sali gimnastycznej
wraz z zapleczem. Organizatorzy dziękują
również panu Aleksandrowi Jarczakowi za
przekazane ciasto do serwisu kawowego.
/mak/
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Spotkania z seniorami
z okazji Dnia Babci i Dziadka
w bralińskiej podstawówce

Dzieci z klasy 2 b

Najmłodsi, czyli klasa „0”a

Dzieci z klasy „0”b

Uczniowie klasy 4 b

Zaproszeni goście klasy 2 b

Uczniowie klasy 4 a

Taki ruch przez centrum Bralina przeszedł do historii. Widok na trasę S-8. Wreszcie spełniły się marzenia i oczekiwania mieszkańców.

Drużyna numer 1, zwycięzcy XIII Turnieju
Piłki Siatkowej - pracownicy oświaty
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Drużyna Progressu kontra
OSP Nowa Wieś Książęca
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Daria Baliga najskuteczniejszym
zawodnikiem tegorocznego turnieju
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