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W młodzieży przyszłość...

Z wiosną rozpoczną się remonty
Domy ludowe jak nowe
4 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wójt gminy Roman
Wojtysiak podpisał umowę z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków unijnych drugiego etapu remontów domów ludowych na
terenie gminy Bralin. Projekt pn. „Nowoczesny dom ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem prawidłowego rozwoju
społeczeństwa na terenie gminy Bralin”
realizowany będzie w siedmiu miejscowościach: Chojęcinie-Parcelach, Czerminie,

Goli, Mnichowicach, Nowej Wsi Książęcej, Taborze Małym i Taborze Wielkim.
Przypomnijmy, że pierwszy etap robót
remontowych obejmował głównie prace
związane z wprowadzeniem ogrzewania
kominkowego w większości z tych obiektów. Tegoroczny, drugi etap prac, będzie
obejmował swym zakresem szereg robót
budowlano-montażowych różnych branż:
ogólnobudowlanej, wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej – indywidualnie zaprojektowanych dla każdego z w/w obiektów.  
Ponadto wszystkie domy ludowe zostaną wyposażone w nowe zastawy stołowe.
Przewiduje się, że koszt
operacji
przekroczy
milion złotych, z czego
292,5 tys. złotych pochodzić będzie ze środków unijnych – z działania 413: „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013.
Podczas 1. etapu przebudowy ul. Lipowej w 2013 r.

str. 11
Lipowa będzie piękniejsza
Pod koniec marca br. Gmina Bralin
ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Lipowej w Bralinie. Jest to drugi i zarazem
ostatni etap prac na tej ulicy. W jego skład
wchodzić będą roboty związane z przebudową jezdni na długości 550 mb (w tym
ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego), wykonaniem po drugiej
stronie nowego chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami, wykonaniem krawężników, ścieku przykrawężnikowego,
elementów kanalizacji deszczowej oraz innych drobnych robót i czynności. Termin
składania ofert upłynął 4 kwietnia. W wymaganym terminie złożono trzy oferty,
z czego najtańszą – na kwotę 408,8 tys. zł
– przedłożyło Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe SA i tę właśnie ofertę
wybrano. Podpisanie umowy planowane jest tuż po świętach wielkanocnych,
a termin zakończenia robót nastąpi   do
30 czerwca 2014 r.
Karolina Zagrobelna
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Gospodarowanie odpadami w liczbach
31 marca 2014 roku minęło dziewięć miesięcy od wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami w gminach. Zobrazujmy ten
czas w liczbach



zacznijmy od deklaracji (stan na dzień 10 kwietnia 2014 r.)

liczba złożonych deklaracji
z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych)
1451 szt.



liczba złożonych deklaracji
z nieruchomości niezamieszkałych (zakłady pracy, jednostki organizacyjne itp.)
97 szt.

liczba osób zamieszkujących liczba osób zamieszkujących
na terenie gminy według na terenie gminy według zazłożonych deklaracji
meldowania
5481

6061 na dzień

następnie kwestia finansów

wpływy miesięczne do budżetu gminy z opłaty średnie zadłużenie
za gospodarowanie odpadami, według stanu na na poziomie około
dzień 10 kwietnia 2014 r., powinny wynieść:
z gospodarstw domo- z firm
wych
i instytucji
33 984,00 zł
5 257,00 zł
19%

średni
miesięczny
koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

średni
miesięczny
koszt
utrzymania
PSZOK-u w Mianowicach

37 417,35 zł

1 169,10 zł

Do wskazanych powyżej wydatków nie wliczono kosztów zakupu pojemników na odpady, które otrzymali mieszkańcy, ani opłat związanych z obsługą administracyjną (oprogramowanie, pracownik, upomnienia itp.).



na koniec ilość zebranych odpadów od lipca 2013 r. do marca 2014 r.

masa zebranych od- masa odpadów zebranych selektywnie
padów komunalnych zmieszane odpady opakowa- szkło
zmieszanych
niowe (tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, papier, metale)
773,20 Mg
45,44 Mg
71,04 Mg

masa odpadów zebranych podczas objazdowych zbiórek
odpady wielkogaba- zużyte opony
rytowe
64,47 Mg

18,95 Mg

Przypomnijmy jeszcze raz, iż zgodnie z ustawowymi zapisami, w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wynikającej z prawidłowo złożonej deklaracji, nie będą corocznie wydawane i wysyłane żadne decyzje, ani wezwania. Każdy z nas musi
pamiętać i uiszczać opłatę z góry, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:
Termin płatności do dnia:
15 stycznia
15 marca
15 maja
15 lipca
15 września
15 listopada

Za okres (miesiąc):
styczeń i luty
marzec i kwiecień
maj i czerwiec
lipiec i sierpień
wrzesień i październik
listopad i grudzień

Zadeklarowaną w deklaracji kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać u inkasenta (przy wodzie
i/lub ściekach) lub na konto gminy z tym, że każdemu właścicielowi nieruchomości na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji
nadany został indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności.
Zwracamy uwagę, iż składanie deklaracji oraz ich uaktualnianie jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu.
Każde działania i wysiłek są opłacalne, jeżeli skutkują poprawą stanu środowiska. Pamiętajmy, że „Ziemi nie otrzymaliśmy od naszych przodków, ale pożyczyliśmy od naszych dzieci”, postarajmy się oddać ją w lepszym stanie niż ją zastaliśmy.
Małgorzata Krzak

Pozbądź się
azbestu
Przed nami kolejny etap realizacji zadania pn. „Usuwanie z terenu powiatu kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.
Można zatem składać wnioski wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Bralin w terminie do końca sierpnia bieżącego roku
(dotyczy nieruchomości położonych na terenie gminy Bralin), które po pozytywnym
zaopiniowaniu zostaną przekazane do Sta-
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rostwa Powiatowego w Kępnie. Stosowne
formularze dostępne są w siedzibie Urzędu
Gminy Bralin (pokój nr 17), bądź na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.
bralin.pl w zakładce Ochrona środowiska
i gospodarka komunalna/Azbest.
W minionym roku z przedmiotowego
dofinansowania skorzystało dziewiętnastu
mieszkańców naszej gminy. Łączna ilość
odebranych wyrobów zawierających azbest
(tzw. eternit) wyniosła ponad 51 ton.
Pomimo że azbest był wykorzystywany
od czasów starożytnych, to jego szkodliwy
wpływ na organizm człowieka rozpoznano
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dopiero na początku XX wieku. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu
może prowadzić do zaburzeń oddechowych,
bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe
może skutkować zaburzeniami funkcji oddechowych, kaszlem, zgrubieniami końcówek palców, a także odbarwieniami skóry
i błon śluzowych.
Zatem, w miarę możliwości korzystajmy z dofinansowania i pozbywajmy się
azbestu.
Małgorzata Krzak

Życie Gminy Bralin

Aktualności

3

O podsumowanie sezonu zebrań wiejskich w gminie Bralin poprosiłam wójta gminy Romana Wojtysiaka. Zachęcam do
zapoznania się z ciekawymi zestawieniami i podsumowaniami w cyfrach minionego 2013 roku

Résumé zebrań wiejskich

Jak jest to w zwyczaju, co roku w okresie
wiosennym, po zakończonych zebraniach
Ochotniczych Straży Pożarnych, odbywają
się zebrania wiejskie. W tym roku również,
w okresie od drugiej połowy marca do końca kwietnia odbywają się zebrania w sołectwach. Ideą tych zebrań jest zapoznanie
mieszkańców z wynikami roku poprzedniego, jak również przekazanie informacji na
temat planów, funkcjonowania i działania
gminy w 2014 roku. Podczas zebrań poruszanych jest kilka tematów. A mianowicie:
Podatki lokalne
Mieszkańcy otrzymują informacje,
jakie są wpływy do budżetu z poszczególnych działów podatkowych i jaki jest udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych
przekazywany przez Ministra Finansów do
budżetu gminy.
Wg danych za 2013 roku gmina Bralin
posiada 1590 podatników podatku od nieruchomości, chodzi tutaj o osoby fizyczne oraz
46 podatników podatku od nieruchomości,
jeśli chodzi o osoby prawne. W gminie Bralin funkcjonuje 880 gospodarstw rolnych
i to są podatnicy podatku rolnego, osoby fizyczne oraz 14 podmiotów podatku rolnego
– osoby prawne. Rada Gminy, ustalając podatki, a nie są one w maksymalnych stawkach wskazanych przez ministra finansów,
obniża tym samym dochody budżetu gminy w wyniku niewpłynięcia tych podatków
w następujących wysokościach. Jeśli chodzi
o podatki od nieruchomości od osób prawnych, to jest to kwota blisko 111 tys. zł, jeśli
chodzi o podatki od nieruchomości od osób
fizycznych, to jest to kwota 323 tys. zł. Jeśli
chodzi o podatek rolny od osób prawnych,
to jest kwota 4800 zł, a podatek rolny od
osób fizycznych to 91 tys. zł. O tyle można
powiedzieć uszczuplony jest budżet gminy
w wyniku obniżenia stawek podatkowych.
Wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego
w 2013 roku są następujące. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 331 000 zł, od osób fizycznych –
2 019 000 zł. Wpływy z podatku rolnego od
osób prawnych – 18 194 zł, od osób fizycznych – 310 483 zł. Zaległości w opłacie podatku od nieruchomości wynoszą w sumie
363 000 zł, w tym 126 000 zł to należności
zahipotekowane. Zaległości podatku rolnego wynoszą blisko 22 000 zł.
Udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych
Gmina otrzymuje również zwrot 37%
podatku, który mieszkańcy odprowadzają
od swoich dochodów do urzędów skarbowych i jest to kwota ok. 2 010 000 tys. zł.
W tym miejscu należy dodać, że ten wpływ
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mógłby być większy, gdyby wszystkie dochody osób fizycznych i prawnych były
ewidencjonowane i wykazywane. Wszyscy
wiemy, że nie do końca się tak dzieje.
Opłaty lokalne
Cena 1 m³ wody w 2013 r. wynosiła
2,18 zł netto, a cena 1 m³ nieczystości komunalnych – 4,52 zł netto. Z kolei cena
ścieków, jaką gmina wnosi do spółki Wodociągi Kępińskie, bo to Gmina Bralin reguluje w imieniu mieszkańców, wynosi 6,12 zł
netto. Wpływy do budżetu z tytułu opłat
za wodę i ścieki są następujące: za wodę –
421 855 zł, za ścieki – 377 000 zł. Zaległości w opłacie za wodę kształtują się na poziomie 6 072 zł, za nieczystości – 1 570 zł.
W tym miejscu należy przypomnieć, że
gmina posiada ok. 1700 odbiorców wody,
z czego ok. 860 odbiorców posiada również
kanalizację. Można zatem powiedzieć, że
z kanalizacji sanitarnej w gminie korzysta
ok. 50% mieszkańców.
Dochód z podatków per capita
Te opłaty lokalne mają również wpływ
na dochód z podatków per capita na głowę
mieszkańca. Warto tu podać kilka informacji, które ukazały się również w prasie
lokalnej. Najbogatszą w tej kategorii gminą w Polsce jest Kleszczów, gdzie wpływ
z podatków na jednego mieszkańca wynosi
33 560 zł, najbiedniejszą gminą jest Łukownica w Małopolsce – 343 zł. Najbogatszą
gminą w Wielkopolsce jest Suchy Las, tu
wpływ z podatków na jednego mieszkańca
wynosi 4757 zł. Jak na tym tle wypada nasza
gmina? Bralin znajduje się na 957. miejscu
w Polsce z wpływem 1 082,20 zł, w powiecie
kępińskim zajmujemy 5. miejsce na siedem
samorządów gminnych. W powiecie kępińskim najwyższy wpływ ma gmina, w której
jest 1 646,88 zł, a najniższy to 705,18 zł.
Podsumowanie gospodarki odpadami
komunalnymi
Na podstawie złożonych deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponosi 5 937 osób. Wpływy do budżetu
wg złożonych deklaracji wynoszą 33 700 zł
miesięcznie. Wyliczyliśmy, że koszt miesięczny utrzymania systemu kształtuje
się na poziomie 38 987 zł średnio, gdyż
miesiąc od miesiąca się różni w zależności
od ilości wywożonych śmieci. Z wyliczeń
wynika, że średni koszt na 1 mieszkańca
opłaty śmieciowej wynosi 6,20 zł miesięcznie. Nie ma potrzeby w najbliższym czasie
podwyższania stawki, ani też nie ma podstaw do stwierdzenia, że gmina zarabia na
śmieciach. Stawka od początku była rzetelnie wyliczona. Podczas zebrań poruszana
była jeszcze kwestia częstotliwości wywozu
śmieci. Zastanowimy się nad dwukrotnym
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W trakcie zebrania wiejskiego w Mnichowicach
23 marca br.

odbiorem odpadów w okresie zimowym, co
miało już miejsce w marcu.
Nowe okręgi i obwody do głosowania
Równie ważnym tematem podejmowanym na zebraniach sołeckich był nowy
podział gminy na okręgi i obwody do głosowania. W 2014 roku odbędą się wybory
do europarlamentu i wybory samorządowe.
Ze szczegółowym wykazem okręgów można
się zapoznać w tym numerze ŻGB na stronie 4. Zachęcamy do lektury.
O paleniu śmieciami
Coraz częściej do urzędu gminy wpływają skargi mieszkańców, którzy nie zgadzają
się   na to, by w ich otoczeniu inne osoby
w swoich przydomowych kotłowniach spalały śmieci, odpady tapicerskie, opony, płyty i inne trujące poprodukcyjne materiały.
Na to coraz większa liczba mieszkańców
nie wyraża zgody i trudno się temu dziwić.
Z odpowiednich danych, z przeprowadzonych badań wynika, że powiat kępiński
jest, niestety, tym powiatem w Wielkopolsce, w którym jest największy odsetek zachorowań na choroby nowotworowe. Jest
to również skutkiem tego, co niektórzy
mieszkańcy przez kilkanaście lat nieodpowiedzialnie spalają w swoich piecach. Jest
to temat, który będzie zajmował pracę samorządu w najbliższych miesiącach. Musimy podjąć jakieś kroki, które pozwolą na
zdyscyplinowanie niektórych mieszkańców.
Problem ten widoczny jest w Bralinie, Chojęcinie, Nowej Wsi Książęcej.
Inne
Mieszkańcy poruszają też temat inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach. Takim dużym zadaniem, które
będzie realizowane w tym roku, jest modernizacja i remont ulicy Lipowej w Bralinie
oraz duży projekt za ponad milion złotych,
polegający na modernizacji i dokończeniu
remontów domów ludowych, a także dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej
na ul. Nowej i Rzemieślniczej.
wysłuchała: Marzena Kuropka
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Rok 2014 pod znakiem wyborów
Rok 2014 w polityce upłynie przede wszystkim pod znakiem wyborów. W tym roku dwukrotnie pójdziemy do urn. Wiosną wybierzemy europarlamentarzystów, a jesienią – samorządowców. Znany jest już termin wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie to
25 maja 2014 r. Z kolei oficjalna data wyborów samorządowych nie została jeszcze ogłoszona, ale już teraz termin 16 listopada 2014 r.
wydaje się być najbardziej prawdopodobnym.
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się po raz pierwszy na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, który
zastąpił dwa obowiązujące dotychczas akty prawne. Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy wyborów samorządowych do rad gmin,
które nie są miastami na prawach powiatu. Wprowadzono bowiem w nich okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że w każdym okręgu
wyborczym zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten, który uzyska największą liczbę głosów. Gmina Bralin zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinna mieć 15 radnych, dlatego gminę podzielono na 15 okręgów wyborczych.
Poniżej przypominamy obowiązujący podział gminy Bralin na okręgi wyborcze
Nr okręLiczba radnych wyGranice okręgu wyborczego (sołectwo, miejscowość, ulica)
gu
bieranych w okręgu
Sołectwo Bralin, ulice: Jodłowa nr 15-18, Kępińska, Nowa nr 1-55a, Ogrodowa nr 1-12,
1
1
Rzemieślnicza, Słoneczna, Wrocławska nr 1-12
Sołectwo Bralin, ulice: 21 Stycznia nr 15-37, Benedykta Jańskiego, Boczna, Józefa Piłsudskiego nr 15-38,
2
1
Kalinowa, Lipowa nr 41-62a, Miodowa, Powstańców Wielkopolskich, Stefana Wojciechowskiego
Sołectwo Bralin, ulice: Krótka, Lipowa nr 15-24, Nowa nr 57-84, Ogrodowa nr 13-32, Spokojna,
3
1
Wrocławska 12a-33
Sołectwo Bralin, ulice: 21 Stycznia nr 1-14, Jana i Józefa Dirbachów, Jana Rybarka,
4
Jodłowa nr 1-14, Józefa Piłsudskiego nr 1-14, Kwiatowa, Lipowa nr 25-40a, Okrężna, Poprzeczna,
1
Przemysława, Tomasza Gabriela
Sołectwo Bralin, ulice: Jabłonkowa, Kręta, Marii Konopnickiej, Namysłowska, Południowa,
5
1
Pólkowska, Zielona
Sołectwo Bralin, ulice: Kacza, Kościelna, Kościuszki, Ks. Jana Ćwiejkowskiego, Lipowa nr 1-14,
6
1
Łąkowa, Polna, Wiosenna, Strażacka
7
Sołectwo Bralin, ulice: 3-go Maja, Błotna, Dworcowa, Leśna, Rynek, Wrocławska nr 34-99
1
8
Sołectwo Mnichowice
1
9
Część sołectwa Nowa Wieś Książęca nr 1-50 oraz nr 105-113
1
10
Część sołectwa Nowa Wieś Książęca nr 51-104 oraz Nowa Wieś Książęca-Parcele
1
11
Sołectwo Chojęcin-Parcele
1
12
Sołectwa: Chojęcin, Działosze, Nosale
1
13
Sołectwo Tabor Wielki
1
14
Sołectwa: Gola i Tabor Mały
1
15
Sołectwa: Czermin i Weronikopole
1
Ustalenie nowych okręgów wyborczych spowodowało zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania. Aktualny podział na
stałe obwody głosowania przedstawia się następująco:
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
głosowania
Sołectwo Bralin, ulice: 21 Stycznia, B. Jańskiego, Boczna, J. J. Dirbachów,
J. Rybarka, Jodłowa, J. Piłsudskiego, Kalinowa, Kępińska, Krótka,
Przedszkole „Kwiaty Polskie”,
1
Kwiatowa, Lipowa nr 15-62a, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Okrężna,
ul. Lipowa 30, 63-640 Bralin
Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Przemysława, Rzemieślnicza, Słoneczna,
Spokojna, S. Wojciechowskiego, T. Gabriela, Wrocławska nr 1-33
Sołectwo Bralin, ulice: 3-go Maja, Błotna, Dworcowa, Jabłonkowa, Kacza,
Kościelna, Kościuszki, Kręta, Ks. J. Ćwiejkowskiego, Leśna, Lipowa
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
2
ul. Rynek 1, 63-640  Bralin
nr 1-14, Łąkowa, M. Konopnickiej, Namysłowska, Polna, Południowa,
Pólkowska, Rynek, Wiosenna, Wrocławska nr 34-99, Zielona, Strażacka
Zespół Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny
3
Sołectwo Nowa Wieś Książęca
Salomonów
Nowa Wieś Książęca 32, 63-640 Bralin
Dom Ludowy
4
Sołectwa: Chojęcin-Parcele, Chojęcin, Działosze, Nosale
Chojęcin-Parcele 5
63-640 Bralin
Dom Ludowy
Sołectwa: Tabor Wielki, Gola, Tabor Mały
5
Tabor Wielki 4a
63-640 Bralin
Dom Ludowy Weronikopole
6
Sołectwa: Czermin, Weronikopole
63-640 Bralin
Dom Ludowy
7
Sołectwo Mnichowice
Mnichowice 42
63-640 Bralin
/mak/
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Środki na lokalne inicjatywy
Środki finansowe z budżetu Gminy
Bralin przeznaczone na realizację zadań
publicznych w obszarze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku zostały rozdysponowane.
Na ten cel przeznaczona została kwota 20
tys. zł.
W drugiej połowie lutego wójt gminy
Bralin ogłosił konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, a jego rozstrzygnięcie miało
miejsce 18 marca br. Na konkurs wpłynęło 5 ofert od pięciu stowarzyszeń. Komisja
konkursowa do dofinansowania zaproponowała 4 z najwyżej ocenionych ofert. Co
zaoferują mieszkańcom lokalne stowarzyszenia w tym roku? Na jakie działania
otrzymały wsparcie finansowe z budżetu
gminy? O tym słów kilka poniżej.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny
w Bralinie otrzymała dofinansowanie w
kwocie 3.850 zł na „Organizację zajęć
kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy Bralin”. Środki te
przeznaczy na wyjazd zorganizowany dla
czterdziestoosobowej grupy dzieci i młodzieży przynależącej do duszpasterstwa w
parafii. W tym roku jako miejsce docelowe
wybrano Kaczyn koło Kielc. Uczestnicy
będą poznawać kulturę i historię regionu
świętokrzyskiego, uczestniczyć w zajęciach
rękodzielniczych, odbywać piesze wędrówki, wspólnie aktywnie spędzać czas wolny.

Stowarzyszenie ARTwarium na realizację zadania pn. „Backstage muzyczny”
otrzymało 8.300 zł. W ramach projektu
młodzi muzycy będą realizowali swoje artystyczne zamiłowania, nagrywając koncerty akustyczne i organizując kolejną edycję
festiwalu Lokal. Ponadto otworzą katedrę
muzyczną, w ramach której kształtować
się będzie od podstaw zespół muzyczny.
Poszczególni instruktorzy obejmą opieką
merytoryczną wokalistów, gitarzystów, perkusistów, osoby grające na instrumentach
klawiszowych.
Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej będzie realizowało zadanie pn.
„Opera, operetka, musical, czyli muzyczny sezon”. To ukierunkowana tematyczne
oferta skierowana do mieszkańców gminy
Bralin polegająca na przygotowaniu cyklu
kulturalnych weekendów. Tym razem organizacja proponuje cztery wyjazdy, których
tematem wiodącym będzie muzyka przez
duże M, klasyczna, poważna, twórcy znani
i uznani, utwory z kanonu światowej muzyki. Zaplanowane już zostały wyjazdy na
operę „Carmen” i operetkę „Skrzypek na
dachu”, następne niebawem. Stowarzyszenie na ten cel otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł
Braliński Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej otrzymał dofinansowanie w
kwocie 3.850 zł do organizacji dwóch wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Ich
adresatami będą dzieci z rodzin wielodziet-

Razem
od pół wieku
8 lutego 2014 r. Genowefa i Stanisław
Dębscy z Czermina świętowali jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Choć życie
nie zawsze było dla nich łaskawe, razem
pokonali wiele przeciwności losu i może
dlatego mimo upływu lat wciąż są ze sobą
szczęśliwi.
Poznali się w czerwcu 1960 r. w Mielęcinie. Genowefa (wówczas Poprawa) bawiła
się w nieistniejącym dziś XVIII-wiecznym
dworku na szkolnej zabawie, zorganizowanej na zakończenie siódmej – ostatniej klasy
szkoły podstawowej. Miała 14 lat, Stanisław
– 17. Przyjechał z pobliskich Osin, by z kolegami wziąć udział w potańcówce z „prawdziwą” orkiestrą. Spodobali się sobie od pierwszego spotkania. Ze ślubem nie zwlekali zbyt
długo. Potrzebowali jednak pisemnej zgody
rodziców dziewczyny i decyzji sądu, bo przyszła panna młoda nie była pełnoletnia. Na
szczęście wszelkie formalności zostały załatwione pomyślnie i młodzi mogli się pobrać. Ślub cywilny wzięli 24 stycznia 1964
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Genowefa i Stanisław Dębscy w dniu jubileuszu
Złotych Godów

r. w bralińskim Urzędzie Stanu Cywilnego
w obecności sekretarza gminy Stanisława
Laskowskiego, kościelny – dwa tygodnie
później (9 lutego) w Turkowach. Sakramentu małżeństwa udzielił im ks. Mieczysław
Posmyk (1914-1984), miejscowy proboszcz.
Wesele odbyło się w Czerminie, w budynku, w którym dziś znajduje się… kaplica pw. św. Józefa Robotnika. - Co prawda
zaprosiliśmy 30 gości, ale zabawa tak się
rozkręciła, że w jej trakcie wspólnie bawili
się i weselni, i mieszkańcy wioski, tańcząc
modnego wtedy twista – wspomina pani
Genowefa. Orkiestra z Marcinków składała się z 3 muzyków: skrzypka, akordeonisty
i perkusisty.
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Podpisanie umów z parafią i Akcją Katolicką

nych, niżej uposażonych, zagrożonych.
Dwie 45-osobowe grupy wyjadą do Kalisza,
Konina i Lichenia oraz na Górę Świętej
Anny i do Muzeum Wsi Opolskiej.
Ze względów formalnych dotacji nie
otrzymał MUKS „Sokół” Bralin, który złożył ofertę na organizację wycieczki krajoznawczej w okolice Kielc i Sandomierza.
Należy również wspomnieć, że na początku marca br. stowarzyszenie ARTwarium złożyło ofertę w trybie pozakonkursowym na realizację zadania pn. „ART
– MUSIC – DANCE, czyli taniec na falach
BRALIN FM”, na które otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. Dzięki tym
środkom ARTwarium realizuje warsztaty
taneczne dla dzieci i młodzieży, kontynuuje
działalność radia BRALIN FM, przygotuje
koncert tematyczny.
/mak/
Wiele lat później przebudową wspomnianego obiektu, na prośbę kolejnego turkowskiego proboszcza – ks. Jerzego Krajki
(ur. 1937), zajął się St. Dębski. Pracował
społecznie przez dwa miesiące. Pomagali
inni mieszkańcy wioski, a także, będący
wówczas klerykiem, ks. Stanisław Gawlicki, filipin.
Dębskich w Czerminie znają wszyscy,
a i oni wszystkich znają. Od 1984 r. pan
Stanisław – z 4-letnią przerwą – pełni funkcję sołtysa, jego żona zajmuje się domem.
Wiodą skromne, ale spokojne życie. Wielką
radością są dla nich córki – Beata i Justyna
oraz wnuczęta – Kamila i Kacper.
Za pośrednictwem „Życia Gminy Bralin” jubilaci składają serdeczne podziękowanie za życzenia i udział w uroczystości
50-lecia pożycia małżeńskiego: ks. Ryszardowi Zielińskiemu, proboszczowi parafii
Turkowy, organiście Marcinowi Jasiakowi
z Taboru Wielkiego, wójtowi Romanowi
Wojtysiakowi wraz z żoną i synem, sołtysom z gminy Bralin, koleżankom – Annie
Chwalińskiej i Krystynie Słobodzian, rodzinie oraz sąsiadom.
Jacek Kuropka
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Parafie

Uczcijmy Krzyż Światowych
Dni Młodzieży w Sanktuarium
Matki Bożej Pólkowskiej
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia tego
roku, młodzież z Polski otrzymała z rąk papieża Franciszka oraz swoich brazylijskich
rówieśników symbole Światowych Dni Młodzieży – prosty, 40-kilogramowy, prawie
4-metrowy, drewniany krzyż oraz ikonę
Matki Bożej Salus Populus Romani. Od 30
lat z woli Ojca Świętego bł. Jana Pawła II
pielgrzymują one po Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii, gromadząc na
modlitwie miliony wierzących w Chrystusa.
Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez bł. Jana Pawła II: „Nieście go
po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że
zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.
14 kwietnia krzyż i ikona zostały przekazane do Poznania, a następnie do naszej
diecezji i poszczególnych parafii. 11 maja
tego roku krzyż wraz z ikoną w uroczystej
procesji przybędą do Sanktuarium Matki
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Bożej Pólkowskiej na Pólku pod Bralinem
i pozostaną tam do następnego dnia wystawione do adoracji dla wiernych i pielgrzymów z 18 parafii tworzących dekanaty: braliński i kępiński. Pragniemy jak najgodniej
uczcić i uwielbić ten święty znak naszego
zbawienia w miejscu, gdzie Matka Boża
Pólkowska w swoim ukoronowanym wizerunku od wieków odbiera należną Jej cześć
i prowadzi nas do Swego Syna, który jest
światłością świata. Obecność symboli Światowych Dni Młodzieży to wielkie wyróżnienie, bowiem tylko 15 świątyń z terenu
całej naszej diecezji będzie miało możliwość
je gościć. Wśród nich znajduje się Sanktuarium Matki Bożej na Pólku – zbudowane
na planie krzyża, gdzie od wieków parafianie i pielgrzymi rozważają Mękę Chrystusa podczas tradycyjnej Pólkowskiej Drogi
Krzyżowej oraz jednają się z Bogiem i drugim człowiekiem przez sakramentalną spowiedź.
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Nie można pojąć tajemnicy krzyża, który znajduje się w centrum naszej wiary, będąc gdzieś z boku i patrząc z oddali. Dlatego mamy nadzieję, że wokół Chrystusowego
krzyża zgromadzą się licznie dzieci i młodzież
ziemi bralińsko-kępińskiej oraz wszystkie parafie obu dekanatów, aby przeżywać radość
duchowego, modlitewnego przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
w 2016 roku oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Przybywajmy w tych dniach całymi rodzinami. Pamiętajmy o dzieciach, młodzieży,
osobach chorych i starszych – pozwólmy im
przy krzyżu umocnić swoją wiarę.
Niech więc będzie to dla nas wszystkich
wyjątkowa okazja do spotkania się z Chrystusem i Jego Matką oraz uwielbienia krzyża oraz ikony, przy których modlą się od
kilkudziesięciu lat miliony młodych ludzi
ze wszystkich kontynentów. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.
ks. Jakub Grzybowski
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Koniec karnawału
Grupa „Konwalii” zaprosiła rodziców
na uroczyste pożegnanie tegorocznego karnawału. Impreza    miała miejsce 4 marca,
a przygotowała ją   nauczycielka Bożena
Niełacna. Podczas   spotkania dzieci zaprezentowały   rodzicom swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie oraz
wzięły udział w wesołych zabawach i konkursach karnawałowych. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego biesiadowania.
Teatrzyk „Czerwony Kapturek”
12 marca po raz kolejny aktorzy z teatru ART-RE z Krakowa zaprosili przedszkolaków na przedstawienie. Tym razem
dzieci   oglądały bajkę „Czerwony Kapturek” w świetlicy „Tęcza”. Teatrzyk uczył
dzieci proekologicznych zachowań. Jaś
i Małgosia demonstrowali, jak należy zachowywać się w lesie. Z pomocą widzów
segregowali znalezione w lesie śmieci. Ponadto dzieci dowiedziały się  o zagrożeniach

dla środowiska przyrodniczego, wynikających z wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach. Przedstawienie obfitowało
w humorystyczne scenki i miało charakter
interaktywny.   Bilety na teatrzyk ufundowała dzieciom Rada Rodziców.
Powitanie wiosny
W pierwszy dzień wiosny, zaraz po zajęciach, przedszkolaki wyszły z marzannami
na spacer ulicami Bralina. W czasie spaceru
śpiewano wiosenne piosenki i wznoszono
okrzyki: „Precz, zimo zła!” Ponadto wyganiano zimę przy pomocy gwizdków i grzechotek. Wiosenny korowód zatrzymał się
na placu przedszkolnym, gdzie dokonano
spalenia  słomianej kukły. Marzanna spłonęła bardzo szybko, zapowiadając tym samym ciepłą wiosnę. Do uroczystego powitania pierwszego dnia wiosny przedszkolaki
przygotowywały się  cały tydzień. W czasie
wspólnych spacerów dzieci pod  opieką swoich pań obserwowały przyrodę, śledziły za-

Na spacer z marzannami

chodzące dookoła zamiany. Uwagę i podziw
najmłodszych wzbudziły pąki na drzewie,
zielona trawka, pierwsze kwiatki w przydomowych ogródkach oraz przylatujące
ptaki. W przedszkolnych salach zabaw powstały wiosenne kąciki przyrody, a w nich
zwiastuny nowej pory roku : bazie kotki,
gałązki leszczyny, gałązki forsycji. W dzień
poprzedzający przyjście wiosny dzieci pod
okiem wychowawczyń pracowały nad stworzeniem postaci marzanny - symbolu odchodzącej zimy.
Małgorzata Bednara
Z okazji świąt Wielkiej Nocy
radości, miłości i samych wspaniałości
życzą: Dyrekcja, Dzieci i Pracownicy
Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
Od 1 stycznia 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
uczestniczy w projekcie: „eSzkoła Wielkopolska-Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan”. Przedsięwzięcie ma na celu
opracowanie biogramów ludzi godnych szacunku. Dzieci mają przywrócić blask tym,
którzy poświęcili swe życie, by służyć innym;
zrobili coś, co pozostało dla potomnych.
Uczniowie najpierw przeprowadzili
samodzielne wywiady w   terenie, później
wzięli udział w spotkaniu z regionalistą
Jackiem Kuropką, który przybliżył młodemu pokoleniu sylwetki związanych z okolicą wybitnych postaci. Uczestnicy projektu odwiedzili razem z nim salę posiedzeń
Urzędu Gminy Bralin i podziwiali galerię
przedstawiającą osoby zasłużone dla Ziemi
Bralińskiej. Następnie przyszli reporterzy
obejrzeli ciekawą prezentację, ukazującą
ludzi ważnych dla naszej „małej ojczyzny”.
Prowadzący zaprezentował również literaturę związaną z omawianym zagadnieniem. Efektem wstępnej fazy projektu był
wybór postaci do biogramów.
W dalszej pracy uczniowie skupili się na
gromadzeniu informacji dotyczących: Antoniego Gabriela, ks. Tomasza Gabriela, Jana
Nowaka i ks. Jana Ćwiejkowskiego. W tym
celu realizowali różnorodne działania:
odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną
w Bralinie, szukając informacji w tekstach
źródłowych; odbyli spotkania z ciekawymi
ludźmi, którzy podzielili się wspomnienia-
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Uczestnicy projektu na ulicy ks. J. Ćwiejkowskiego

mi związanymi z życiem wspomnianych
osób. Do bralińskiej szkoły przybyła bratanica Antoniego Gabriela - Dorota Żyłka,
która opowiedziała niezwykłe historie z życia swoich krewnych i pokazała związane
z nimi rodzinne pamiątki. Pani Dorota zaprezentowała m.in. drzewo genealogiczne
swojej rodziny, w przystępny i jednocześnie
bardzo zajmujący sposób ukazała młodym
ludziom fragment historii, na jej tle malując losy bliskich.
Kolejnym gościem w murach naszej szkoły był Marian Kucharzak. Przedstawił dzieciom sylwetkę swego przyjaciela ks. Jana
Ćwiejkowskiego. M. Kucharzak posiada dużą
wiedzę związaną z codzienną pracą księdza
i jego osiągnięciami. Przyglądał się i niejednokrotnie uczestniczył w podejmowanych przez
duchownego działaniach - był przecież w tym
czasie naczelnikiem, a później wójtem gminy.
Podczas tego spotkania opowieść przeplatała
się z prezentacją pamiątek.
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Dzieci ponownie spotkały się Jackiem
Kuropką. Tym razem spotkanie poświęcone było Janowi Nowakowi. Przedstawiciel
Stowarzyszenia Ziemi Bralińskiej zabrał
uczniów w wirtualną wędrówkę w przeszłość, odkrywając kolejne karty historii.
Uczestnicy projektu obejrzeli zdjęcia i wysłuchali niezwykłych opowieści. Wszystkie
spotkania miały niecodzienny charakter,
każde wniosło w życie naszych uczniów
wiele informacji na temat ludzi im znanych, a jednak nieznanych.
Na tym nie koniec naszych starań.
Dzieci wyruszyły w teren, by naocznie
przekonać się o obecności wybranych postaci w gminie Bralin. Odwiedziły groby ks.
Tomasza Gabriela i ks. Jana Ćwiejkowskiego. Zobaczyły, jak współcześnie honoruje
się znakomitych zasłużonych, odwiedzając
ulice, którym nadano związane z nimi nazwy, m. in. ul. Tomasza Gabriela i ul. ks.
Jana Ćwiejkowskiego. Odwiedziły miejsca
związane z działalnością postaci: kościół,
probostwo, cmentarz.
To tylko niektóre działania, jakie podejmowali uczniowie, ciągle jeszcze wiele
przed nami.
Na podsumowania przyjdzie jeszcze
czas, lecz już dziś wiemy, że warto ocalić
innych od zapomnienia i jakby na nowo
powołać ich do istnienia. Zapraszamy do
śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej szkoły.
Jolanta Cudniewicz
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Rywalizują i wygrywają
Wioletta finalistką
W poniedziałek, 10 marca 2014 r.,
w Szkole Podstawowej im. III Tysiąclecia
w Sycowie odbył się finał Konkursu Wiedzy
Ekologicznej, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja systemu gospodarki
odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.  
W rywalizacji wzięło udział 10 uczniów z
gimnazjów i 10 ze szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego i
oleśnickiego. Odpowiadali oni na szczegółowe
pytania dotyczące zagospodarowania i przetwarzania odpadów, a także na zagadnienia z
dziedziny szeroko pojętej ekologii. Znajomością konkursowej tematyki wykazała się Wioletta Dwernicka – uczennica klasy 3 a, która
w finale zajęła trzecie miejsce.
Katarzyna Walas
Angielski (nie)trudny?
Tydzień później, 17 marca, odbyła się
kolejna edycja VIII Gminnego Konkursu

Języka Angielskiego dla Gimnazjów pod
patronatem Gimnazjum nr 10 w Przygodzicach. W zmaganiach wzięło udział dwoje
uczniów z Bralina – Wiktoria Zawada i Mateusz Szymczak. Ze względu na szeroki
zakres materiału obejmujący różnorodne
zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz
treści kulturoznawcze stopień trudności
konkursu był wysoki, jednak M. Szymczak
znalazł się wśród jego laureatów, zdobywając I miejsce. Otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz nagrody rzeczowe. Gratulacje
należą się obojgu uczestnikom konkursu.
Dorota Maciejewska
Sportowy czwartek
W czwartek, 3 kwietnia 2014 r. młodzież
reprezentowała szkołę na niwie sportowej.
Podczas kiedy drużyna kolarska pod opieką
Jacka Falszewskiego rywalizowała w Wielkopolskiej Próbie Kolarskiej w Antoninie,
drużyna piłki nożnej z Wiesławem Klaczyńskim pojechała na eliminacje turnieju Coca-Cola Cup 2014 do Perzowa.
Drużyna kolarska w składzie: Maja
Drelak, Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka
i Karol Przewdzięk spisała się znakomi-

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

Wiosenne rozmaitości
Ortograficzne potyczki
12 marca br. odbył się finał XI Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów
klas IV–VI o tytuł ,,Mistrza Ortografii”.
Z dyktandem konkursowym, przygotowanym przez Marzenę Kuropkę, zmagało się
ośmioro uczniów ze szkół podstawowych
w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej. Mistrzem
Ortografii 2013/2014 został Błażej Poźniak
z Bralina. II miejsce i tytuł „Wicemistrza
Ortografii” zdobył Damian Baliga z Nowej
Wsi Książęcej, a trzecie – Oliwia Czajkowska (SP Nowa Wieś Książęca). Laureaci
z rąk dyrektora szkoły Elżbiety Kuropki
i   przedstawiciela Urzędu Gminy Bralin
Sławomira Bąka otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe
dyplomy.
Wiosenne podchody
W ramach obchodów Dnia Wiosny
uczniowie bawili się w popularną grę terenową – podchody. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski,
a w obmyślaniu zadań i planowaniu trasy
wspierała uczniów nauczycielka Janina
Habelska. W piątkowy poranek uczniowie
wraz z wychowawcami wyruszyli według
ustalonej kolejności, najpierw klasy I-III
(grupa uciekająca), później klasy IV-VI (gru-
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Wiosenne zabawy na Święto Wiosny

pa pościgowa). Uczniowie klas starszych
pod opieką nauczycieli szli oznaczonym
szlakiem, starając się odnaleźć wszystkie
zadania. Trzeba było się nie lada natrudzić,
aby wydobyć ukryte w ściółce leśnej bądź
w korzeniach drzew kartki z poleceniami
do wykonania. Po długiej wędrówce wszystkie klasy dotarły do gospodarstwa agroturystycznego „Hubert” państwa Dachowskich.
Uczniowie, wyczerpani trudami
marszu w terenie, przystąpili do pieczenia
kiełbasek, które ufundowała Rada Rodziców. Później był czas na gry i zabawy.  
Andrzej Mirowski

www.bralin.pl

Drużyna z Bralina Mistrzem Wielkopolski w MTB

cie, zajmując 1. miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie
MTB. Także indywidualnie gimnazjaliści
poradzili sobie bardzo dobrze. Maja zdobyła 1. miejsce, Kacper – również 1., Tomasz
– 2., a Karol – 3.
W eliminacjach do 16. edycji imprezy
Coca-Cola Cup 2014 r. uczestniczyli: Hubert Chwaliński, Bartłomiej Garczarek,
Eryk Głowik, Piotr Janikowski, Bartosz
i Szymon Rybakowie, Marcin Sutowicz, Jakub Mączka, Mateusz Parzonka i Tomasz
Wiśniewski. W turnieju startowały reprezentacje trzech szkół: Perzowa, Kobylej
Góry i Bralina. Drużyna naszego gimnazjum zajęła drugie miejsce, remisując z Kobylą Góra 2:2 i Perzowem 2:2. Pierwsze
miejsce zajęła ekipa z Kobylej Góry, wygrywając z gospodarzami 5:1.
Wiesław Klaczyński
Pożegnali zimę
21 marca 2014 roku w przedszkolu
świętowano pierwszy dzień wiosny. Zajęci
swoimi sprawami mieszkańcy miejscowości mogli nie zwrócić szczególnej uwagi
na tę datę, ale nie przedszkolaki, które
w tym dniu przemaszerowały przez wieś
z kolorowymi marzannami z bibuły i słomy. Dzieci wybrały się na spacer, by w ten
sposób nie tylko pożegnać zimę, ale także
poszukać pierwszych oznak wiosny. Jeśli
chodzi o zwyczaj topienia czy też palenia
marzanny, to obrzęd ten znany jest już od
co najmniej XV wieku. Marzanna to kukła
przedstawiająca słowiańską boginię, która
symbolizowała zimę. W rytualny sposób palono ją bądź topiono, aby przywołać wiosnę.
Zwyczaj ten miał zapewnić także urodzaj
w nadchodzącym roku.
Ewelina Patyk
Daria mistrzem ortografii
       26 marca br. odbył się finał XI Gminnego
Konkursu Ortograficznego dla klas II i III.
Do rywalizacji o tytuł mistrza przystąpiło
sześciu uczniów: Daria Schudy, Julia Biały
i Aleksandra Matyszczak ze Szkoły Podstawowej w Bralinie, Aleksandra Czajkowska,
Agata Spodymek i Marcin Troska z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Małym
Mistrzem Ortografii została Daria Schudy,
a Wicemistrzem Ortografii Aleksandra Matyszczak, obie uczennice ze szkoły w Bralinie.
Teresa Kurant
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Ze starego albumu…
Poniżej
prezenmów była zbliżająca
tuję ostatnią część
się wielka rocznica
wspomnień
zwiąTysiąclecia Chrztu
zanych z ks. MaksyPolski (1966). Pramilianem Dłużewskim
gnę nadmienić, że
(1911-1973). Nie oznau kapłanów dekanacza to jednak, że do
tu mogłem w każdej
tego wątku nie możesytuacji liczyć na
my kiedyś powrócić na
wsparcie.
łamach „Życia Gminy
Obiektem szczeBralin”.
Następny
gólnego
zaintereartykuł w cyklu „Ze Rok 1949. Pamiątkowe zdjęcie z okazji przyjęcia sowania
proboszstarego
albumu…” I Komunii Świętej. W tle plebania w Bralinie.
cza była kaplica
chciałbym
jednak W gronie chłopców ks. proboszcz M. Dłużewski
publiczna
(dawna
(fot. J. Wasiela)
poświęcić zmarłemu
nazwa Pólka – przyp.
27 marca 2014 r. ks. prałatowi Stefanowi JK) pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Schudemu. Już dziś proszę o udostępnienie Panny Na Pólku pod Bralinem z obrazem
fotografii bądź innych pamiątek dotyczących Matki Boskiej z Dzieciątkiem, łaskami słytego kapłana, który – przypomnę – urodził się nącym. Eucharystia była tam sprawowana
w Bralinie.
z okazji świąt Maryjnych. Piękny był widok,
Okazuje się, że cytowane w poprzednich gdy po zakończeniu uroczystości pielgrzymi
numerach „Życia Gminy Bralin” słowa pieszo powracali do domów drogami czy
skierowane po II wojnie światowej wydeptanymi ścieżkami w różnych kierundo repatriantów w Turkowach nie kach.
wypowiedział ani ks. Maksymilian DłużewZ nieco innej perspektywy bralińskiego
ski, ani jego następca – ks. Antoni Hełka, proboszcza opisuje Tadeusz Puchała (ur.
ale głoszący wówczas rekolekcje wielko- 1956) z Mnichowic: Księdza Dłużewskiego
postne ks. Aleksy Wittek (1913-1971), ro- pamiętam bardzo dobrze. Na msze święte
dem z Goli. Na ten fakt – za co serdecznie do Mnichowic przywoził go bryczką pan Tadziękuję – zwrócił mi uwagę, pragnący za- deusz Maryniak z Bralina. Przed kościołem
chować anonimowość, jeden z mieszkańców proboszcz rozmawiał z parafianami, intereTaboru Wielkiego.
sował się ich życiem. Podczas kazania nieA oto, jak swego dawnego proboszcza jednokrotnie umiał zdecydowanie wyrazić
zapamiętał, przebywający obecnie w Domu swoje zdanie.
Księży Emerytów w Poznaniu, pierwszy
Jako katecheta cieszył się ogromnym
w historii bralińskiej parafii wikariusz, ks. autorytetem i szacunkiem wśród uczniów.
Jan Tecław (ur. 1937): 1 czerwca 1962 roku Moja mama, Maria, opowiadała, że
przyjechałem z Mosiny do Bralina, by podjąć kiedy po wojnie uczęszczała na religię do
obowiązki współpracownika ks. Maksymi- bralińskiego kościoła, ks. Dłużewski potraliana Dłużewskiego. Stało się to na prośbę fił nawet użyć kija w stosunku do niesforskierowaną przez księdza proboszcza do ar- nych uczniów.
cybiskupa Antoniego Baraniaka, metropoliRazem z siostrą Marylą często chodziliśmy
ty poznańskiego. Otrzymałem pokój na pro- na probostwo do Bralina z żywnością
bostwie. Miałem zapewnioną ciszę, spokój pochodzącą z naszego gospodarstwa. Ksiądz
i ciepło, gdy przyszła zima stulecia z obfitymi Maksymilian zawsze był bardzo wdzięczny
opadami śniegu i wielkim mrozem.
za otrzymane produkty i odwdzięczał się
Zostałem serdecznie przyjęty przez tym, co sam aktualnie posiadał. Najczęściej
ks. Dłużewskiego, panią Jadwigę Szczer- dostawaliśmy cukierki czekoladowe, które
kowską, która dbała o probostwo, oraz w tamtych czasach stanowiły prawdziwy
przez panią kucharkę. Podkreślę jednak, że rarytas.
o wszelkie pozostałe potrzeby zabiegał ksiądz
Na plebanii bywałem też razem z wujkiem
proboszcz. Korzystałem z tego. Byłem pierw- – o. Józefem Puchałą (1916-1986), oblatem
szym wikariuszem w parafii Bralin i w de- z Francji, który przebywał u nas na urlopie.
kanacie. (…) W realizowaniu zamierzeń Ks. Dłużewski podczas spotkań towarzyskich
duszpasterskich pomagał pan organista Idzi okazywał się osobą niezwykle serdeczną,
Burnecki, dbając o śpiew i korzystając z licz- skłonną do opowiadania żartów.
nych wskazań liturgicznych.
Proboszcz miał zwyczaj odwiedzać
Ksiądz proboszcz miał bardzo dobre swoich parafian przebywających w szpitalu
kontakty
z
wszystkimi
kapłanami w Kępnie. Doświadczyłem tego, gdy sam
w dekanacie. Często się spotykali, odwiedzali. tam trafiłem. Ponadto, gdy mój ojciec
Ks. Szczepan Nowak z Nowej Wsi Książęcej - śp. Tomasz Puchała (1919-2002) uległ
przychodził pieszo na kawę, by porozmawiać. wypadkowi, zaraz po południu ks. DłużewNa spotkania towarzyskie, a były one liczne ski przyjechał do nas swoim „simsonkiem”,
z różnych okazji, jechałem zawsze z ks. Dłu- by osobiście dowiedzieć się, co się stało.
żewskim. Nierzadko tematem naszych rozzebrał: Jacek Kuropka
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O Maciusiu,
który polubił
czytanie
Biblioteka Publiczna w Bralinie zaprosiła Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa ze spektaklem pt. „Magiczna
Księga Czarodziejki Arielki”. Przedstawienie teatralne w wykonaniu dwóch aktorów
odbyło się w wypełnionej po brzegi sali kina
„Niesob” 8 kwietnia 2014 r. Na spektakl
przybyły dzieci z klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Bralinie wraz z opiekunami.
Baśniowa historia
opowiadała
o różowym
Króliku
iCzarodziejce Arielce,
która uczyła miłości
do słowa
pisanego, dbałości o książki i odwiedzania
biblioteki. Przedstawienie dostarczyło małym odbiorcom wiele humoru. Fascynujące
było to, że dzieci mogły czynnie uczestniczyć
w przedstawieniu, mimo iż były widownią.
Szczególną sympatią obdarzyły spektaklowego Króliczka Maciusia, który był bardzo
nieszczęśliwy, ponieważ rodzice wymagali
od niego, by czytał książki. Podczas spaceru
Króliczek odnajduje zagubioną Magiczną
Księgę Baśni, a ponieważ się nudzi, postanawia zobaczyć, co się w niej znajduje i zaczyna
czytać. Wraz z czytającym książkę Maciusiem
zebrani przenieśli się w świat znanych bajek:
„Dziewczynki z zapałkami”, „Jasia i Małgosi” i „Żabiego króla”. Dzieci żywo reagowały
na grę aktorów i często „podpowiadały”, jak
dalej powinna toczyć się akcja. Finał bajki
jest taki, że Króliczek wybiera się do biblioteki. Doszedł do wniosku, że czytanie książek jest bardzo dobrą i wbrew pozorom ciekawą formą spędzania wolnego czasu.
Nie tylko Królik zrozumiał przesłanie,
które niosło przedstawienie, ale również
wszyscy zgromadzeni mali widzowie. Dzieci
jednoznacznie podkreślały, że doskonale wiedzą, iż czytanie książek to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa poznania
niezwykłych opowieści, która daje możliwość  
wędrowania po magicznych krainach i poznania ciekawych i fascynujących bohaterów.
Mali miłośnicy teatru byli zachwyceni bajkową scenerią oraz wesołym nastawieniem
występujących aktorów. Na sali rozlegały się
dziecięce śmiechy oraz okrzyki zachwytu.
W spektaklu dominowały kolorowe kostiumy,
rekwizyty a także oprawa muzyczna. Aktorzy mieli bardzo dobry i ciepły kontakt z naszymi milusińskimi, stąd dzieci obdarowały
ich gromkimi brawami i kwiatami.
Ewa Jędrysiak
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Oddział Rejonowy PZERiI w Bralinie

Podsumowanie 2013 roku
To statutowe spotkanie podsumowujące pracę
za 2013 rok odbyło się 21 marca w pięknej sali OSP
w Mielęcinie. Przewodniczący Oddziału Alojzy Leśniarek powitał wielu znakomitych gości, którzy
przybyli na jego zaproszenie. A byli to m.in. senator RP Andżelika Możdżanowska, przewodniczący
Oddziału Okręgowego w Kaliszu Marian Kruk,
wiceprzewodniczący Jerzy Waliduda, Aleksandra
Rabiega i Zdzisława Grajek. Władze samorządowe
gminy Bralin reprezentowali: wicewójt Robert Kieruzal, sekretarz Zbigniew Łatka, przewodniczący
Rady Gminy Marek Fras i wiceprzewodniczący
Jan Leśniarek oraz kierownik GOPS Urszula
Kasprzak, pracownik urzędu Marzena Kuropka.
Obecni byli także: komendant powiatowypPolicji
insp. Krzysztof Zimny, dyrektor Oddziału SBL
w Bralinie Wojciech Szubert, wiceprzewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI w Kępnie Jan
Schudy, radny powiatowy Zenon Kasprzak, ks. Mirosław Jankowski; sponsorzy: Tadeusz Hojeński
i Tadeusz Hanuszewicz. W komplecie zjawili się
wszyscy przewodniczący 16 kół terenowych wchodzących w skład bralińskiego oddziału.
Uroczystość rozpoczęła się pięknym minikoncertem zespołu „Ale Babki” pod kierownictwem
Henryka Kupczaka, który zaśpiewał kilka swoich
najnowszych piosenek. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków związku, których w 2013
roku odeszło aż 23. Bardzo miłą częścią spotkania
było wręczenie dyplomów i podziękowań za dobrą współpracę i życzliwy stosunek do związku.
Otrzymali je: Urząd Gminy Bralin, Urząd Gminy
w Rychtalu oraz Rady Gminy: w Bralinie, Rychtalu i Baranowie. Podziękowania odebrali także: Marian Kruk i Aleksandra Rabiega, Joanna
Leśniarek - radca prawny Senatu RP, Andżelika
Możdżanowska, Krzysztof Zimny oraz Mirosława
Szudy i Kazimiera Kupczak. Zebraniu przewodniczył wiceprzewodniczący oddziału Stanisław
Mirowski. Najważniejszą częścią posiedzenia

było przedstawienie sprawozdania z działalności
Zarządu za 2013 rok, które sporządził przewodniczący Alojzy Leśniarek. Było bardzo obszerne
i dotyczyło wszystkich obszarów działalności oddziału, m.in. organizacji imprez, Dni Seniora i Inwalidy oraz wycieczek i wyjazdów na wczasy nad
morze i w góry. Równie dokładne i szczegółowe
było sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
Komisja Rewizyjna oddziału pozytywnie oceniła
całość działalności przewodniczącego i Prezydium
i wnioskowała o udzielenie absolutorium za rok
2013. Wniosek zyskał aprobatę wszystkich obecnych w sali członków związku.
Sporo czasu zajęła dyskusja, w czasie której
głos zabierali zarówno członkowie zarządu jak i goście. M. Kruk podziękował za zaproszenie na spotkanie podkreślając, że Oddział Braliński jest ewenementem w skali kraju, gdyż jako oddział wiejski
liczy prawie 1000 członków, a tak różnorodna i bogata forma działalności to zasługa zarządu i przewodniczącego. Zwrócił się też do senator z prośbą
o pomoc i inicjatywę ustawodawczą dla środowiska seniorów, których jest w Polsce ok. 9 mln. Senator A. Możdżanowska jako honorowy członek
związku zwróciła uwagę na panującą w oddziale
bralińskim atmosferę pracy, która zachęca innych
do działania. Mówiła też o swojej pracy w różnych
komisjach senackich, m.in. w Parlamentarnym Zespole do Spraw Osób Starszych i o realizacji różnych projektów z udziałem seniorów, podziękowała
przewodniczącemu za zaproszenie i za to, co robią
emeryci, za kreatywność i zarażanie innych osób
pasją społecznikowską. K. Zimny podziękował za
odznakę i wyraził radość, że policja jest doceniana,
powiedział, że   ludzie starsi zawsze mogą na nią
liczyć. To właśnie z myślą o nich rezlizowane są
ciekawe projekty, mające na celu przygotowanie seniorów do różnych trudnych sytuacji i pokazujące,
jak należy się zachować w przypadku zagrożenia.
R. Kieruzal podziękował za uznanie dla Urzędu

Jak być bezpiecznym?
Gmina Bralin jako jeden z trzech podmiotów w Województwie Wielkopolskim realizuje
projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
– Razem Bezpieczniej. Projekt pod nazwą:
„Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin”
w ciekawej formie ma na celu uświadomienie
mieszkańcom naszego regionu jak radzić sobie
z różnego typu problemami społecznymi takimi jak: prostytucja, sekty, psychomanipulacja,
przemoc fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc
oraz narkomania i środki psychoaktywne.
Pierwszy etap warsztatów skierowany
jest do trzech głównych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz do
seniorów. Poszczególne panele warsztatowe
prowadzić będzie kadra specjalistów koordynowanych przez Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia odbywać się będą w różnych obiektach: Świetlicy
Środowiskowo–Profilaktycznej „Tęcza”, kinie
w Bralinie, szkołach oraz innych miejscach
wyznaczonych w trakcie realizacji. Projekt
obejmuje szerokie partnerstwo z różnymi podmiotami m.in. z Komendą Powiatową Policji
w Kępnie, placówkami oświatowymi z terenu
gminy oraz organizacjami pozarządowymi:
PZERiI Oddział Rejonowy w Bralinie, LKS
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„Sokół” Bralin, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, Stowarzyszenie ARTwarium.
Etap ten będzie realizowany do września. Zostanie przygotowany również specjalny blok
projektowy dla najstarszych mieszkańców regionu. Będzie to jednocześnie całościowe domknięcie wizji dotarcia w ciekawej formule do
różnorodnego wiekowo grona adresatów. Już
teraz przygotowywane są wartościowe i często trudno dostępne materiały tematyczne dla
seniorów. Będą to m.in. najnowsze publikacje
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
we Wrocławiu. Bloki warsztatowe będą w zależności od potrzeb trwały od 2 do 6 godzin.
W porozumieniu z placówkami oświatowymi
uczniowie dostaną możliwość uczestnictwa
w poszczególnych przedsięwzięciach także
w godzinach lekcyjnych. Natomiast drugi etap
to warsztaty z tworzenia gier miejskich i realizacja gry miejskiej we wskazanej tematyce,
które rozpoczęte zostaną tuż po wakacjach, od
września br. Warsztat zakłada pracę nad konkretnym, wspólnie opracowanym projektem.
Zakończeniem warsztatów jest organizacja
gry dla grupy docelowej młodzieży. Gra będzie
organizowana w większości przez uczestników ze wsparciem profesjonalnych anima-
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Gminy Bralin, który stara się wspierać działalność
organizacji, skupiającej tak wiele osób pracujących
społecznie. Życzył seniorom zdrowia i tego, by przy
każdej możliwości w obcowaniu z innymi ludźmi
czuli się potrzebni, bo są opoką, skarbnicą wiedzy,
która pozwala wychować kolejne pokolenia. Z. Łatka pogratulował A. Leśniarkowi, że jest taką „lokomotywą”, która napędza innych do działalności
służącej wszystkim mieszkańcom gminy. J. Schudy zwrócił uwagę na wysoki poziom organizacjny
uroczystości, podkreślając, że jest to pierwsze takie spotkanie, którego właśnie on był inicjatorem.
Wyraził nadzieję, że będzie to początek współpracy,
a nie rywalizacji pomiędzy obu oddziałami dla dobra członków związku, którzy już i tak uczestniczą
w wyjazdach organizowanych przez oddział braliński. Ks. M. Jankowski podziękował za wspólnotę ludzi dobrego serca, jaką tworzy związek, bo
zwłaszcza w Wielkim Poście człowiek nie może być
sam. Przewodnicząca Koła z Rychtala Władysława
Szydlik podkreśliła, że członkowie PZERiI cenią
sobie bardzo różne formy spędzania wolnego czasu
organizowane przez Zarząd, ale najbardziej są zadowoleni z bogatej oferty wycieczkowej, która pozwala im zwiedzać miejsca, których dawno nie widzieli lub nigdy tam nie byli. Zwróciła też uwagę na
bardzo miłą atmosferę panującą w biurze oddziału
podczas załatwiania różnych spraw. Ł. Wieloch
prowadząca kronikę oddziału zwróciła się z prośbą
do przewodniczących kół o przekazywanie informacji na temat działalności poszczególnych zarządów, bo wiele wydarzeń nie jest zapisanych z powodu braku materiałów. Zachęciła też wszystkich do
obejrzenia ostatnich trzech tomów kroniki, które
zostały wyłożone na stole. Podsumowując obrady,
Alojzy Leśniarek podziękował gościom za przybycie i miłe słowa, przewodniczącym kół za pracę,
a Zarządowi Koła w Mielęcinie i przewodniczącej
Kazimierze Kupczak za organizację imprezy i przygotowanie pysznego obiadu, którym zakończono
posiedzenie Zarządu.
Łucja Wieloch

torów i prowadzących warsztaty. Dokładne
formy realizacji gry zostaną dopracowane
i uzgodnione wspólnie z animatorami i uczestnikami gry.
W tym samym czasie audycje i dyskusje
w radiu internetowym BRALIN FM (www.
radio.bralin.pl) będą dotyczyć roli mediów
w kształtowaniu postaw tolerancyjnych, języka w mediach masowych. Poruszone zostaną również tematy dotyczące dewiacji życia
społecznego: prostytucja wśród małoletnich,
przemoc w rodzinach, mobbing, sekty, rasizm,
ksenofobia. Realizowane programy radiowe
będą polegać na organizacji debat radiowych,
reportaży, wywiadów z osobami na co dzień
pracującymi w organizacjach pozarządowych,
wykładowcami akademickimi, psychologami
itp. w ramach których podjęte zostaną zagadnienia związane np. z pokazaniem, w jaki sposób stereotypy i inne, często nieuświadomione
założenia kierują naszym zachowaniem.
Projekt zakłada również zwiększenie bezpieczeństwa miejscowości Bralin poprzez instalację monitoringu boiska sportowego LKS
„Sokół” Bralin, obiektu powstającego skateparku oraz monitoringu drogi dojścia do szkół
na terenie gminy.
Dawid Kosakiewicz

Życie Gminy Bralin

Sport
LKS „Sokół” Bralin

W młodzieży
przyszłość…
Seniorzy
Sezon wystartował. Seniorzy również.
Większość zespołu to chłopcy rocznika
1994 oraz 1997,  ze „starej gwardii” zostało
dosłownie kilku zawodników. Na pewno w
lidze okręgowej mamy najmłodszy skład,
to cieszy. Aż 6 piłkarzy to jeszcze juniorzy,
mają po 17 lat.  Z pewnością doświadczenie
nabyte teraz w pojedynkach z takimi drużynami jak: Barycz Janków Przygodzki, Polonia Kępno, Stal Pleszew zaprocentuje w
przyszłości. Tego kapitału nikt chłopakom
nie zabierze. Ktoś powie: brak wyników?
Wyniki nie są i nie mogą być zadowalające.
Ale czy wynik to wszystko? Takie nasuwa
się pytanie? To przecież młodzi ludzie, którzy z pasją robią to, co robią, ale nie są i
pewnie nie będą „zawodowcami” w tej dziedzinie, choć gorąco im tego życzymy. Mają
szkoły, studia, pracę zawodową, niektórzy
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rodziny, a dodatkowo realizują swoje zainteresowania.
Kadra seniorów: Krystian Bartkowiak, Patryk Bąk, Łukasz Dąbrowski, Patryk Długaszewski, Marcin Drapiewski, Paweł Janikowski,  Patryk Kędzior, Krystian
Kulig, Tomasz Mes, Kamil Panek, Szymon

Pawłowski, Patryk Kapica, Artur Pęcherczyk, Krystian Rabiega, Eryk Rozdolski,
Damian Smoczyk, Kamil Sopart, Przemysław Sopart, Kamil Wiśniewski, Paweł Troska, Karol Wanzek,  Robert Wiatrak, Wojciech Zieliński, Paweł Narękiewicz, Kacper
Lehmann.

Terminarz gry zespołu seniorów
Lp.

Spotkanie pomiędzy /na pierwszym miejscu gospodarze/

Data  i godz. meczu

Wynik meczu

1.

LKS SOKÓŁ Bralin - ODOLANOVIA Odolanów

30.04.2014 r., 16.00

0:5
2:0

2.

BARYCZ JANKÓW PRZYGODZKI -  LKS SOKÓŁ Bralin

6.04.2014 r., 11.00

3.

LKS SOKÓŁ Bralin - ŻAKI Taczanów

13.04.2014 r. 16.00

4.

ZIELONI Koźminek - LKS SOKÓŁ Bralin

19.04.2014 r., 16.00

5.

LKS SOKÓŁ Bralin - STAL Pleszew

27.04.2014 r., 16.00

6.

CZARNI Dobrzyca - LKS SOKÓŁ Bralin

1.05.2014 r., 14.00

7.

POLONIA Kępno - LKS SOKÓŁ Bralin

4.05.2014 r., 14.00

8.

LKS SOKÓŁ Bralin - POGOŃ Trębaczów

11.05.2014 r., 16.00

9.

POGOŃ Nowe Skalmierzyce  - LKS SOKÓŁ Bralin

18.04.2014 r., 16.00

10.

LKS SOKÓŁ Bralin –  Re-Bud PIAST Czekanów

25.05.2014 r., 16.00

11.

BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. - LKS SOKÓŁ Bralin

1.06.2014 r., 16.00

12.

LKS SOKÓŁ Bralin - LZS Trzcinica

8.06.2014 r., 16.00

13.

KS Opatówek - LKS SOKÓŁ Bralin

15.06.2014 r., 16.00

14.

LKS SOKÓŁ Bralin - GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie

22.06.2014 r., 16.00

„Orlicy” - Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
15 marca br. na „Orliku” w Baranowie
miał miejsce finał powiatu kępińskiego
w XIV edycji w/w turnieju. Mimo bardzo
niesprzyjającej aury - porywisty wiatr,
deszcz, a nawet od czasu do czasu deszcz ze
śniegiem, na zawodach stawiło się 7 drużyn
piłkarskich w kategorii U-10. Były to ekipy
ze Świby, Myjomic, Słupi, Bralina. Drużyny
te utworzyły grupę pierwszą. Drugą stanowiły Krążkowy, Opatów oraz gospodarze
- Baranów. Organizatorem imprezy pod
patronatem PZPN był Urząd Gminy w Baranowie. W pojedynku otwarcia imprezy
bralinianie zmierzyli się z drużyną Świby.
Ku uciesze dużego grona rodziców dzieciaków wygraliśmy 3:1. Na drugie starcie
młodzi piłkarze musieli czekać 1,5 godziny,
gdyż tak wynikało z ustalonej „drabinki”
gier. Turniej został na chwilę przerwany

z powodu nawałnicy deszczowo-wiatrowej.
Tym razem bralinianie spotkali się z jednym z faworytów imprezy, z młodymi piłkarzami ze Słupi. Po wyrównanej grze mecz
zakończył się wynikiem 1:1. W kolejnym
pojedynku (tym razem graliśmy mecz po
meczu) mieliśmy przygniatającą przewagę
nad Myjomicami. Niestety, piłka „nie chciała” wpaść do bramki. A mieliśmy w meczu uwaga - 2 rzuty karne, słupek, poprzeczkę.
Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy
się remisem,  w ostatniej minucie gry bralinianie strzelili gola na wagę zwycięstwa.
Byliśmy na pewno w rundzie finałowej
turnieju! Młodzi słupianie rozbili zespoły
ze Świby i Myjomic po 3:0 i to oni zagrali z teoretycznie słabszym zespołem. Nasi
chłopcy w półfinale zmierzyli się z gospodarzami, tj. z Baranowem i niestety ulegli
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Terminarz gier orlików
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotkanie pomiędzy
/na pierwszym miejscu gospodarze/
MARCINKI Kępno - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - SOKÓŁ Świba
SOKÓŁ Bralin
AKADEMIA PIŁKARSKA Ostrzeszów - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - POLONIA Kępno
LZS Siedlików - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - KS Hanulin  

Data
i godz. meczu
7.04.2014, 17.00
14.04.2014, 17.00
28.04.2014 r.
5.05.2014, 17.00
12.05.2014, 17.00
19.05.2014, 17.00
26.05.2014, 17.00

Wynik meczu
14 - 2
PAUZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spotkanie pomiędzy
/na pierwszym miejscu gospodarze/
LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - POLONIA Kępno
MASOVIA Kraszewice - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - VICTORIA Laski
LILIA Mikstat  - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin
POLONIA Kępno - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - MASOVIA Kraszewice
VICTORIA Laski - LKS SOKÓŁ Bralin
LKS SOKÓŁ Bralin - LILIA Mikstat

Życie Gminy Bralin

Data
i godz. meczu
5.04.2014
12.04.2014, 11.00
26.04.2014, 11.00
3.05.2014, 11.00
10.05.2014, 11.00
17.05.2014 r.
24.05.2014, 13.00
31.05.2014, 11.00
7.06.2014, 11.00
14.06.2014, 11.00
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Marzena Kuropka (red. naczelny)
Skład i druk:
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Terminarz gier juniora młodszego
Lp.

mu 0:1. W meczu o trzecią lokatę w turnieju zawiedzeni chłopcy, że stracili szansę na
wyjazd do… Poznania, ulegli rówieśnikom
z Krążkowych 1:2.
Drużynę LKS „Sokół” Bralin stanowili: Jan Puchała, Krystian Kłodnicki,
Bartosz Lemiech, Mateusz Antczak, Nikodem Mysliński, Dawid Bartkowiak oraz
Błażej Czajka, Jakub Kula, Kordian Burzyński i Wojciech Zmyślony. Strzelcy goli
dla ekipy z Bralina: Nikodem Myśliński – 4,
Mateusz Antczak – 1, Dawid Bartkowiak
– 1. Opiekunem drużyny był Jerzy Liebner.
7.04.2014 r. drużyna orlika zmierzyła się
na wyjeździe z zespołem „Marcinków” Kępno. W meczu tym chłopcy z Bralina ulegli aż
14:2 zespołowi z Kępna, a strzelcami goli  dla
nas byli: Dawid Bartkowiak i Filip Koziński.
Jerzy Liebner

Wynik meczu
PAUZA

Adres redakcji: UG Bralin, p. 2,
tel. (62) 78 11 211,
e-mail: marzena.kuropka@bralin.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy

3:0 v
PAUZA
0:3 v

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru
do druku nadesłanych tekstów, a także ich
skracania i redagowania.
Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane.
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Miłośnicy
gołębi
pocztowych
Od 1969 roku na terenie gminy Bralin
działa sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jej prezesem jest
aktualnie Jerzy Misiak. Zrzeszeni w sekcji
hodowcy gołębi pod koniec każdego roku
uroczyście podsumowują sezon lotowy.
Nie inaczej było w 2013 roku.
Podczas zebrania 7 grudnia 2013 r.
w Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach omówiono i podsumowano miniony
sezon lotowy. W spotkaniu poza członkami uczestniczyli również zaproszenie goście: zastępca wójta gminy Bralin
Robert Kieruzal i sekretarz gminy Zbigniew Łatka.
Omówienia sezonu dokonał prezes
sekcji Jerzy Misiak. Następnie przystąpiono do uhonorowania najlepszych hodowców. I tak: mistrzem w lotach gołębi
dorosłych został Wojciech Drab, I wicemistrzem – Edward Gałowski, a II wicemistrzem – Jan Kiereńczuk. W lotach gołębi młodych w sezonie 2013 tytuł mistrza
należał do tandemu – Zdzisław i Grzegorz
Stańczykowie. I wicemistrzem okrzyknięto Janusza Kowalczyka, a II wicemistrzem – Edwarda Gałowskiego. Puchar
Wójta Gminy Bralin trafiła do J. Kowalczyka. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Po uroczystym wręczeniu nagród
wszyscy przybyli zostali zaproszeni na
poczęstunek.
/mak/

Sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Bralinie
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