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Na początek wakacji
W najbliższy weekend, 28 i 29 czerwca
2014 r. zapraszamy Państwa do Bralina.
Na stadionie sportowym odbywać będą
Dni Gminy Bralin. Staraliśmy się, żeby
każdy z mieszkańców w tych dniach znalazł coś dla siebie. Dlatego sobotni wieczór
i noc dedykujemy młodzieży i wszystkim
tym, którzy lubią mocne rockowe brzmienie. A zatem, w sobotę – Gorączka Czerwcowej Nocy, a po niej rockoteka. W niedzielę z myślą o nieco starszej publiczności

podczas tegorocznych Dni Gminy zaśpiewa Wojciech Gąssowski, który przypomni
nieśmiertelne: „Gdzie się podziały tamte
prywatki” i „Zielone wzgórza nad Soliną”.
Dla dzieci stanie plac zabaw z najróżniejszymi szalonymi zabawami, a wszystkie
atrakcje będą za darmo. Szczegółowy
program tych dni znajdziecie państwo na
plakacie. Zapraszamy do wspólnego świętowania, do wspólnej zabawy, zapraszamy
na Dni Gminy Bralin!
mak
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Absolutorium udzielone jednogłośnie
26 maja 2014 r. odbyła się XLVIII sesja
Rady Gminy Bralin. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez radę
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi za 2013 rok. Głosowanie
w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Bralin za 2013 rok, które
przedstawił wójt gminy Roman Wojtysiak.
Plan budżetu gminy uchwalony na
2013 r. przewidywał dochody w wysokości
19 076 013,83 zł i został zrealizowany w wysokości 18 356 978,81 zł, co stanowi 96,23%
wykonania planu rocznego. Natomiast plan
wydatków wynosił 19 603 632,43 zł, a wykonanie nastąpiło w kwocie 18 082 406,96 zł,
co stanowi 93,9% rocznego planu wydatków.
Wydatki inwestycyjne wykonane zostały
w wysokości 2 522 775,36 zł. Wśród głównych zadań inwestycyjnych w 2013 roku
znalazły się m.in.: zakończenie budowy
kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej,
gdzie w 2013 r. była to kwota 186 071 zł,
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej –
873 890 zł, budowa i modernizacja dróg
gminnych – 829 596 zł czy dotacje celowe
dla powiatu kępińskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych branży drogowej
realizowanych przez powiat na terenie
gminy Bralin w łącznej kwocie 244 710 zł.
W 2013 r. planowano deficyt budżetu

Podczas sesji

w wysokości 527 618,60 zł, gdzie ostateczne
wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką
budżetową w wysokości 274 571,85 zł.
Po złożeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
skarbnik gminy Grażyna Mosch przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Bralin na 2013 wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego. Następnie
przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Fras odczytał pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi za 2013 rok. Po czym radni
jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem
absolutorium wójtowi gminy. Po głosowaniu
wójt Roman Wojtysiak podziękował radnym,
sołtysom, kierownictwu i pracownikom

Nie wszystko do kubła na śmieci
Począwszy od marca bieżącego roku
wzrosła znacząco ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu
naszej gminy. Dodatkowo coraz częściej
otrzymujemy zgłoszenia od podmiotu odbierającego odpady o częstym i powtarzającym się występowaniu w naszych pojemnikach dużej ilości trawy i chwastów oraz
gruzu i ziemi. Oczywiście nie dotyczy to
wszystkich posesji. Są bowiem takie, których poziom segregacji jest bardzo wysoki
i zadowalający. Jednak zaistniała w ostatnich miesiącach sytuacja jest niepokojąca, gdyż wiąże się ze wzrostem wydatków
ponoszonych na zagospodarowanie tych
odpadów. Nawiasem mówiąc, koszty te fi-

nansowane są z naszych opłat, które mają
wystarczyć na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu, zakup pojemników).
Jeśli w złożonej przez właściciela czy
użytkownika nieruchomości deklaracji
wskazano selektywny sposób zbierania odpadów, to w pojemniku na odpady komunalne zmieszane tzw. mokre, odbieranym
sprzed naszych posesji, nie mogą znajdować
się odpady wymienione w poniższej tabeli.

Sposób postępowania z odpadem

odbiór worka sprzed posesji

W przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy do częstych kontroli i wzywania
właścicieli nieruchomości do wyjaśnień,
celem zmiany i podniesienia opłaty za
odpady, gdyż są zbierane w sposób nieselektywny. W dłuższej perspektywie czasu
może to nawet doprowadzić do konieczności podniesienia przyjętej stawki opłaty od
mieszkańca.
Przypominamy zatem, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bralin,
który wyznacza między innymi normy postępowania dotyczące wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie naszej gminy, z wytwarzanych przez nas odpadów komunalnych należy wydzielić: patrz tabela poniżej.
Małgorzata Krzak

Rodzaje odpadów komunalnych zbierane selektywnie
zmieszane odpady
opakowaniowe tzw.
suche
(tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier)

szkło

X

X

odpady zielone
ulegające biodegradacji (liście,
chwasty, trawa,
gałęzie z drzew
i krzewów)

odbiór sprzed posesji tzw. wystawka

odpady
wielkogabarytowe
(np. stare meble, wykładziny,
dywany), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.
pralki, odkurzacze, telewizory, lodówki), zużyte opony

przeterminowane leki

d r o b n e
odpady budowlane, z
remontów
(np. gruz,
ziemia)

odpady niebezpieczne
typu
chemikalia, oleje, resztki farb
olejnych i rozpuszczalników

X

X
X

X

X

X

X

pojemniki w placówkach handlowych i Urzędzie Gminy Bralin

X

X

X

X

pojemniki w aptekach i ośrodku zdrowia w Bralinie
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baterie i
akumulatory małogabarytowe

X

przydomowy kompostownik
wywóz we własnym zakresie do PSZOK-u w Mianowicach

urzędu za dobrą współpracę i rzetelną pracę.
Szczególne podziękowania i kwiaty złożył na
ręce skarbnik gminy Grażyny Mosch, która
czuwa nad prawidłowością działalności finansowej gminy.
Po kilkuminutowej przerwie obrady wznowiono, by podjąć cztery bieżące
uchwały: zmiany w uchwale budżetowej na
2014 rok, uchwałę w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
gminie Bralin i uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości położonych
w Nowej Wsi Książęcej i Borku Mielęckim.
Tego dnia radni przyjęli także nowe
stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Od 1 czerwca 2014 roku pobór 1 m3
wody z wodociągu kosztował będzie 2,23 zł
plus należny podatek VAT (wzrost o 5 gr).
Zaś cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków
do kanalizacji sanitarnej wynosić będzie
4,63 zł plus podatek VAT (wzrost o 11 gr).
Miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz pozostała na dotychczasowym poziomie – 2 zł + VAT. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie niezbędnych
przychodów dla prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni
zdecydowali o podniesieniu dotychczas obowiązujących stawek o stopień inflacji.
Marzena Kuropka

X
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Bieżące inwestycje gminne
Centrum rekreacyjno-kulturalne
w Taborze Wielkim
Od końca kwietnia mieszkańcy Taboru
Wielkiego mają nowy, utwardzony kostką
brukową plac, zlokalizowany tuż za obiektem
byłej szkoły. Jego realizacja miała na celu
przede wszystkim stworzenie bazy do organizacji na terenie miejscowości imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, ale
także poprawę estetyki wiejskiej przestrzeni
publicznej i atrakcyjności miejscowości.

Remont ulicy Lipowej w Bralinie
Trwa przebudowa ulicy Lipowej w Bralinie. Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe wyłonione
w drodze przetargu. Drugi i ostatni z zaplanowanych etapów polega na ułożeniu nowej
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
wykonaniu po drugiej stronie nowego chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami,
wykonaniu krawężników, ścieku przykrawężnikowego, elementów kanalizacji deszczowej oraz innych drobnych robót i czynności. Termin zakończenia robót nastąpi
do 30 czerwca 2014 r. Realizacja inwestycji
wyniesie 408,8 tys. zł.

Teren zagospodarowują mieszkańcy Taboru Wielkiego

W ramach budowy centrum rekreacyjno-kulturalnego w Taborze Wielkim zakupiono
również namiot wystawowy o wymiarach 6 x
12 m, dzięki któremu organizacja uroczystości nie będzie tak bardzo zależna od warunków pogodowych. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania pozwoli zagospodarować
czas wolny młodzieży szkolnej i wszystkim
mieszkańcom podczas wspólnego biesiadowania. Koszt stworzenia centrum rekreacyjno-kulturalnego w Taborze Wielkim wyniósł
łącznie 23,6 tys. zł. Realizacja projektu była
możliwa dzięki pozyskanym przez samorząd
środkom finansowym w wysokości 14,6 tys.
zł pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata
2007-2013.
Dach na Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej
Tuż po zakończeniu roku szkolnego na
budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej rozpocznie się kapitalny remont dachu.
Przypomnijmy, że wymiana pokrycia dachowego zaplanowana była już na zeszłoroczny
okres wakacyjny, ale z uwagi na sprzeciw
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i Starosty Kępińskiego, którzy nie wyrazili
zgody na nowe pokrycie z blachodachówki,
roboty budowlane musiały zostać przeniesione na kolejny rok. Ostatecznie, aby
zachować zabytkowy charakter budynku,
nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane
z blachy powlekanej łączonej na rąbek stojący. W dniu 17 czerwca została podpisana
stosowna umowa na roboty budowlane z firmą KiK z Ostrzeszowa, wyłonioną w drodze
zapytania ofertowego. Termin realizacji zadania został ustalony na 22 sierpnia 2014 r.
Koszt wymiany pokrycia dachowego wyniesie 137,4 tys. zł.
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Prace posuwają się naprzód

Remonty domów ludowych
5 czerwca wójt gminy Bralin podpisał
umowę na II etap robót remontowych w domach ludowych w pięciu miejscowościach:
Chojęcinie-Parcelach, Czerminie, Goli, Mnichowicach i Nowej Wsi Książęcej. Wykonawcą robót została spółka BUDONIS z Kępna,
która złożyła najkorzystniejsze oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
Przypomnijmy, że zakres prac obejmuje szereg robót budowlano-montażowych różnych
branż: ogólnobudowlanej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej – indywidualnie zaprojektowanych dla każdego z obiektów.
Koszt tego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
zgodnie z zawartą umową, wyniesie prawie
484,3 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót – IV kwartał 2014 r.
Niestety, podczas w/w postępowania
przetargowego żadna z firm nie złożyła oferty na remonty gminnych obiektów w Taborze Wielkim i Taborze Małym. Z tego
względu postępowanie w tym zakresie
unieważniono i rozpisano ponownie nowy
przetarg. W wyznaczonym na nowo terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty,
w przedziale cenowym 320,5 – 518,9 tys. zł.
Jednakże nawet tańsza z ofert przekracza
założony plan finansowy. Realizacja robót
remontowych jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013.
Karolina Zagrobelna
Skatepark
W ramach realizacji operacji pt. „Przestrzeń ekstremalna – młodzi skate’owcy”
na stadionie sportowym w Bralinie powstaje
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skatepark. Realizację zadania podzielono na
dwie części: wykonanie nawierzchni placu
z kostki betonowej o powierzchni 360 m2
(prace zakończone w połowie czerwca) i dostawę z montażem gotowych urządzeń (zapytanie ofertowe w trakcie przygotowań).
Skateboarding jest sportem, to sposób
na spędzenie wolnego czasu i aktywny wypoczynek. A skatepark jest specjalnym miejscem, gdzie można pojeździć i spotkać ludzi
podzielających podobną pasję. W Bralinie
powstanie nowoczesny i funkcjonalny obiekt
głównie dla miłośników jazdy zarówno na
rowerze (bmxie) jak i deskorolce. Korzystanie z zamontowanych elementów do jazdy
będzie oczywiście bezpłatne, obiekt posiadać
będzie w przyszłości własne oświetlenie i będzie monitorowany. Skatepark jest miejscem
dla młodzieży. Musiał więc być odpowiednio
zaprojektowany, aby spełniał oczekiwania
jeżdżących. Przyszli użytkownicy wiedzieli
najlepiej, jakie przeszkody chcieliby w skateparku i która dyscyplina przeważa. Całość
będzie składać się z następujących elementów: bank ramp, grindbox, quarter pipe, ławka oraz poręcz prosta. W ten sposób młodzi
ludzie mogą się w miarę bezpiecznie wyszaleć, wyładować energię, a także doskonalić
swoje umiejętności. Sprzęt planowany do
montażu na terenie obiektu będzie produkowany w systemie modułowym, co jest jego
zaletą, ponieważ będzie można uzupełniać,
w miarę posiadanych środków, wyposażenie
skateparku. Teren zostanie tak urządzony,
aby zadowoleni byli wszyscy, którzy z niego
korzystają, czyli rowerzyści, zarówno BMX-owcy, których jest najwięcej, jak i deskorolkarze i łyżworolkarze.
Dawid Kosakiewicz

Działki na
sprzedaż
Wójt Gminy Bralin informuje, że
gmina posiada do sprzedaży działki
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone w:
Nowej Wsi Książęcej – działki niezabudowane nr 299/3, 299/4, 299/5, 299/8,
299/9 o wielkości 1099 do 1300 m2
w cenie od 23 000 do 30 000 zł,
Mielęcinie – dz. 485/15 – zabudowana budynkiem po szkole podstawowej
w cenie ok. 98 000 zł, Goli - działka
niezabudowana nr 43/2 o powierzchni
1,7000 ha w cenie ok. 210 000 zł.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych przetargów na
sprzedaż nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin pokój
16 oraz pod nr. telefonu 62 78 11 230
w godz. pn. 10.00 – 16.00; wt. – pt.
8.00 -14.00.
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Nasza gimnazjalistka w gronie najlepszych
Uczestnicy
W marcu br. gmina Bralin zadeklarowała uczestnictwo w programie „Listy dla
Ziemi”, do którego przystąpiło prawie 300
gmin z całej Polski. Swoje zaangażowanie
zapewniły trzy nasze placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie oraz Zespół Szkół im. Księdza Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej.
Kwiecień – miesiąc pisania listów
W kwietniu br. około 300 uczniów
z trzech wspomnianych wcześniej szkół napisało listy, w których namawiają dorosłych
do proekologicznych działań. Ich tematyka
dotyczyła przede wszystkim palenia śmieci
w piecach domowych i niskiej emisji. Najmłodsi wyrazili swoje zaniepokojenie zanieczyszczeniem powietrza i jego konsekwencjami, zwłaszcza na zdrowie nas wszystkich.
Zanim jednak uczniowie zaczęli zapisywać
swoje przemyślenia, na specjalnych kartkach
papieru z makulatury, wzięli udział w specjalnych lekcjach tematycznych. Z przeprowadzonych przez pedagogów pogadanek dowiedzieli się, jakie są źródła zanieczyszczeń
powietrza, czym jest niska emisja, dlaczego
palenie śmieci w piecach jest niebezpieczne.
Wybór Strażnika
Na tym jednak droga listów się nie skończyła. Listy trafiły do rodziców, dziadków
i stanowiły bodziec do podjęcia dyskusji
ekologicznej oraz aktywnego włączenia się
w pomoc środowisku. Na drugiej stronie papieru listowego znajdowały się bowiem porady oraz wolne miejsce na zapisanie 3 pomysłów na ekologiczne działania. Członkowie
rodziny wybrali spośród siebie Strażnika,
który będzie pilnował, by podjęte zobowiązania zostały zrealizowane.
Konkurs na najpiękniejszy list
Tak duży trud musiał zostać nagrodzony, dlatego nauczyciele w placówkach
wyłonili najpiękniejsze ich zdaniem listy.
Niestety, każda szkoła mogła przysłać do
Fundacji Ekologicznej Arka tylko jeden z takich listów, który wziął udział w konkursie
na najpiękniejszy „List dla Ziemi”. Licząc
się z trudnością wyboru jednej pracy oraz
dużym wkładem uczniów i ich rodzin, lokalny samorząd wyszedł naprzeciw i nagrodził
najlepsze prace.
Uczennica z gminy Bralin w finale
ogólnopolskiego konkursu
Na konkurs organizowany w ramach
akcji „Listy dla Ziemi” wpłynęło prawie 900
prac. Do finału trafiło 150 prac napisanych
przez uczniów z całej Polski. Wśród nich
znalazł się również list autorstwa uczennicy
bralińskiego gimnazjum – Wioletty Dwernickiej. Zostały one zamieszczone na specjalnej aplikacji konkursowej na Facebooku
„Listów dla Ziemi”. Jedna osoba w ciągu 24
godzin mogła zagłosować na jeden list tylko
raz. Głosowanie na Facebooku trwało do 15
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Wioletta i Agnieszka odebrały nagrody z rąk
z-cy wójta Roberta Kieruzala

czerwca. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Ogólnopolska edukacja
„Listy dla Ziemi” to edukacyjna akcja
proekologiczna zainicjowana w 2013 roku
przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej. Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna oraz podejmowanie ważnych
i aktualnych problemów dotyczących środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym „Listów dla Ziemi 2014” jest palenie
śmieci w piecach domowych i niska emisja.
Laureaci etapu gminnego
Gimnazjum w Bralinie: I miejsce – Wioletta
Dwernicka, II – Oliwia Kucharska, III miejsce – Agnieszka Piórek.
Szkoła Podstawowa w Bralinie (klasy IV-VI):
I miejsce – Zuzanna Gogół, II – Olaf Biegański, III – Natalia Piworowicz, Wiktoria Kula
i Błażej Lenek.
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej: I miejsce – Natalia Sawicka, II – Jan Heising, III
– Bartosz Banach (przedszkole); I miejsce –
Maja Federenko, II – Anastazja Krowiarz,
III – Wojciech Paprzycki i Marta Wąsala
(klasy I-III); I miejsce – Kornelia Zimoch, II
– Jakub Sawicki (klasy IV-VI).
Małgorzata Krzak

Czego można nauczyć się
od własnych dzieci?
„Jako dziecko niewiele jeszcze mogę zrobić
dla Ziemi, ale wiem, że lepiej się żyje w czystym środowisku i zdrowiej oddycha czystym
powietrzem”. Zuzanna Gogół
„Drodzy przyjaciele każdy z nas chce, aby otaczający nas świat istniał jak najdłużej, proszę
Was nie palcie w piecach plastików, bo zanieczyszczają powietrze. Przez to egoistyczne działanie narażamy ludzi na wiele chorób oraz
ginie przez to wiele gatunków owadów zapylających rośliny i drzewa”. Karol Gruchocki
„Zanieczyszczenia powietrza powodują czasami nieodwracalne skutki. Należą do nich
kwaśne deszcze. Pani łzy są zanieczyszczone
przez dwutlenek siarki, węgla, które znajdują się w „brudnej” atmosferze. Odpady powodują uszkadzanie błon roślinnych i śmierć
Pani podopiecznych – drzew. Twój oddech
także uległ złym skutkom dymów wytwarzanych ze spalania materiałów nieprzeznaczonych do spalania, spalin (ludzie nazywają te
zanieczyszczenia i ich źródła niską emisją)”.
Wioletta Dwernicka
„Wiem, że wiele osób nie szanuje Ciebie i Twoich darów, jakimi nas ciągle obsypujesz”. Oliwia Kucharska
„Wiem, że Cierpisz przez ludzi, którzy zanieczyszczają Ciebie przez palenie: plastiku, opon
i styropianu oraz wyrzucanie śmieci w miejsca niedozwolone. Ale my jako dzieci, jesteśmy
gotowi, aby zadbać o Ciebie i o nas samych,
chcemy żyć zdrowo, czysto i bezpiecznie. Będziemy palić tylko: drewnem, węglem i papierem oraz segregować śmieci, abyśmy chodzili
po czystej ziemi”. Jakub Sawicki
„Zanieczyszczają Ciebie i całe środowisko,
wyrzucając śmieci na dzikie wysypiska, paląc
plastiki, opony, różne szkodliwe rzeczy”. Kornelia Zimoch
„My, Ziemianie przez wiele dziesiątek lat niszczyliśmy Cię. Teraz chcemy to zmienić”. Maja
Federenko

Festyn na Dzień Dziecka
7 czerwca br. w Bralinie na placu za
świetlicą ,,Tęcza” odbył się festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana została przez Urząd Gminy Bralin
oraz Świetlicę Profilaktyczno-Środowiskową „Tęcza”. Zabawę otworzył, witając
wszystkich przybyłych oraz życząc im wspaniałej zabawy, wójt gminy Roman Wojtysiak.
Tego dnia dzieci mogły korzystać za darmo
z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Do wyboru były urządzenia rekreacyjne zarówno dla tych małych jak i dla
większych dzieci: dmuchane zjeżdżalnie,
żółw wspinaczkowy, kule wodne, euro bungee, żyroskop. Całość poprowadziła i przygotowała dla dzieci grupa Akademii Twórczej
Zabawy ,,A KUKU”, organizując liczne gry
i konkursy takie jak: czarowanie z baloników, podniebne tunele, tęczowy spado-
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Dzieciaki były szczęśliwe

chron, przeciąganie liny, wyścig na nartach.
Uczestnicy festynu mogli zdobyć wiele słodkich upominków. Każde chętne dziecko mogło poprzez pomalowanie buzi stać się postacią ze swojej ulubionej bajki. Na zakończenie
podjęto próbę w biciu rekordu w puszczaniu
baniek wodnych. Licznie przybyłe rodziny
spędziły wspaniały i radosny dzień.
Marta Długowska
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14 czerwca 2014 r. w kościele Na Pólku pożegnano bralińskiego proboszcza, ks. prałata Dariusza Smolnika, który po 7 latach posługi w Bralinie objął
parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 20.00

Podziękowali za posługę w parafii
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
ks. Dariusz Smolnik. Towarzyszyli mu księża z
dekanatu bralińskiego: ks. Czesław Jędroszka z
Nowej Wsi Książęcej, ks. Ryszard Zieliński z Turkowych, ks. Józef Lipiński z Trębaczowa, ks. Tomasz Płóciennik z Domasłowa, ks. Paweł Świątek ze Słupi pod Bralinem, a także ks. Marcin
Zych z Ostrowa Wielkopolskiego, były braliński
wikariusz i ks. Jakub Grzybowski, który obecnie
pełni tę funkcję.
W homilii ks. D. Smolnik przypomniał 30
czerwca 2007 r., dzień, w którym został wprowadzony do parafii Bralin, podziękował też wiernym
za współpracę w licznych pracach remontowych
oraz pomoc w przygotowaniach do uroczystej koronacji papieskiej wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej. Prosił jednocześnie o rozkrzewianie Jej kultu

i trwanie w wierze, w miłości i szacunku do Kościoła, parafii i kapłanów. Proboszcz słowa wdzięczności skierował również do kapłanów, władz samorządowych gminy Bralin, bliskich współpracowników.
- Cieszę się – mówił wyraźnie wzruszony, że dane
mi było być proboszczem tej parafii i kustoszem tego
sanktuarium.
W oświadczeniu skierowanym do wiernych w
ogłoszeniach duszpasterskich ksiądz proboszcz
powiedział m.in., że w bieżącym roku (do 15
czerwca) wydano ponad 236 tys. zł na różnego
rodzaju przedsięwzięcia w parafii: wycinkę drzew,
remont salek parafialnych i ich wyposażenie, wymianę ścieżek przy Pólku, kapitalny remont kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej, ponadto dokonano
częściowej wpłaty na szopkę do sanktuarium, prace przy kościele w Mnichowicach. Ks. D. Smolnik

Biskup poświęcił odnowioną kaplicę
4 czerwca – ważna data
4 czerwca jest datą z różnych powodów
ważną i wyjątkową. Tego dnia w 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej
częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Z kolei w 1997 r. papież
Jan Paweł II odwiedził Kalisz. Mieszkańcy
Ziemi Bralińskiej i czciciele św. Jadwigi Śląskiej dzień ten kojarzyć będą z jeszcze jednym
wydarzeniem. 4 czerwca 2014 r. do kaplicy
w Mnichowicach Na Łąkach przybył ksiądz
biskup Edward Janiak, biskup kaliski, by poświęcić gruntownie odnowiony obiekt.
Witając Jego Ekscelencję, ks. D. Smolnik
powiedział m.in.: Zgromadziliśmy się wraz
z tobą, naszym pasterzem, z kapłanami z dekanatu i innymi kapłanami, z mieszkańcami
Mnichowic, Bralina i ościennych parafii wokół ołtarza Chrystusowego na dziękczynieniu
w odnowionej kaplicy. Są wśród nas również:
wójt gminy Bralin, pan Roman Wojtysiak
oraz wykonawcy tego małego, ale jakże pięknego dzieła, jakim jest ta odnowiona kaplica.
(…) Nierzadko można spotkać ludzi przybywających w to miejsce, aby duchowo odpocząć od codziennego trudu i znoju. To w cieniu tej kaplicy wierni swoją myśl i modlitwę
kierują do Boga, Stwórcy człowieka i piękna
otaczającego nas świata. (…) Bóg jest dawcą
prawdziwej harmonii, piękna i wewnętrznego pokoju, którego ludzie dzisiaj szukają i w
różnych sakralnych miejscach znajdują. Na
pewno takim miejscem odnajdywania Boga w
sercu człowieka i Jego pokoju jest ta sakralna
przestrzeń, jaką tworzy kaplica św. Jadwigi
Śląskiej Na Łąkach. Świadczą o tym zeszyty
zapełnione wpisami ludzi przybywających tutaj na osobistą modlitwę i duchową refleksję.
Ksiądz proboszcz podziękował ofiarodawcom i osobom zaangażowanym w różnego
rodzaju prace przy kaplicy. Następnie biskup
odmówił stosowną modlitwę i dokonał poświęcenia kaplicy, a później odprawił mszę świętą
w intencji fundatorów, dobrodziejów, ofiarodawców, wykonawców remontu i czcicieli św.
Jadwigi Śląskiej. Towarzyszyli mu: ks. proboszcz Dariusz Smolnik oraz ks. Benon Ho-
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Przy kaplicy zebrało się liczne grono wiernych

jeński, salwatorianin rodem z Krzyżownik.
Ostatni z wymienionych wygłosił też Słowo
Boże. W homilii kapłan obszernie przedstawił
życie patronki kaplicy oraz okoliczności powstania wśród mnichowickich pól i łąk obiektu sakralnego. W dalszej części mszy świętej
organista Alfons Puchała zaintonował stary
„Hymn mnichowski do świętej Jadwigi” (mel.
„Tysiąc razy pozdrawiamy, Ciebie…”). Do
śpiewu włączyli się również wierni.
Przed rozesłaniem wiernych biskup
Edward Janiak w przedsionku kaplicy poświęcił tablicę upamiętniającą wykonanie generalnego remontu obiektu oraz opisywanej
uroczystości.
Na zakończenie modlitewnego spotkania
mieszkańcy sołectwa Mnichowice (Maria Bajer i Bogdan Puchała) podziękowali ks. biskupowi za przybycie i odprawienie mszy świętej,
zaś księdzu proboszczowi za zaangażowanie
w prace remontowe, składając na ich ręce bukiety kwiatów. Całość zakończyło odśpiewanie
pieśni „Boże, coś Polskę”.
Druga część uroczystości miała miejsce
w sali miejscowego Domu Ludowego, gdzie
dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek, zaś dla dzieci i młodzieży w jego obejściu zorganizowano ognisko.
Remonty i renowacje
W 2007 r. firma Andrzeja Króla, artysty
plastyka z Wrocławia, odrestaurowała znajdu-
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oświadczył również, że parafia nie ma żadnych zobowiązań wobec instytucji kościelnych i świeckich
oraz osób fizycznych. Protokolarne przekazanie
parafii nastąpi do 1 lipca 2014 roku przy współudziale przedstawicieli rad parafialnych.
Odchodzącego proboszcza żegnały liczne
delegacje, a w kościele parokrotnie rozlegały się brawa, które chyba najlepiej świadczyły
o wdzięczności licznie zgromadzonych parafian
i czcicieli Matki Bożej Pólkowskiej za 7-letnią posługę kapłana w bralińskiej wspólnocie.
Po mszy świętej odśpiewano Apel Jasnogórski, a po nim pieśń „Miasteczko Bralin”. Całość
zakończyła się ok. godz. 21.45.
Nowym proboszczem parafii Bralin został ks.
kanonik Roman Krzyżaniak.
Jacek Kuropka

jące się w kaplicy witraże (jest ich pięć). Koszt
ich renowacji i rekonstrukcji wyniósł 6500 zł.
Z kolei od marca do maja 2014 r.
został przeprowadzony gruntowny
remont obiektu. Prace remontowo-konserwatorskie
obejmowały
m.in.: wymianę pokrycia dachowego wraz z impregnacją więźby
dachowej oraz odnowieniem wieżyczki kaplicy (wykonawca: Zakład
Dekarsko-Blacharski Włodzimierz
Ślęzak, Ostrzeszów), renowację
ścian zewnętrznych, uzupełnienie
cegły, wzmocnienie fundamentów,
odwodnienie kaplicy, drenaż, odnowienie krzyża stojącego przy wejściu
do obiektu i inne zewnętrzne prace
oraz wnętrze kaplicy, położenie gładzi, malowanie, czyszczenie posadzki (Firma
Remontowo-Budowlana Wiesław Kasprzak, Węglewice), renowację i konserwację ołtarza głównego, a także 14 stacji Drogi Krzyżowej i figury
świętej Jadwigi Śląskiej (Firma Konserwatorska
dr hab. Edgar Pill, Grębocin pod Toruniem), odnowienie drzwi wejściowych i okienek (Mateusz
Krzak, Bralin), założenie instalacji odgromowej
(Marian Kłosek, Bralin) i wywietrzników (firma
„Konstal” Sp. z o. o., Bralin), opracowanie tablicy informacyjnej przy kaplicy (Jacek Kuropka,
Bralin) oraz jej usytuowanie (Marek Gudra, Marian Koryciaki, J. Kuropka, Bralin), odnowienie
i naprawę ogrodzenia kaplicy oraz uporządkowanie terenu (mieszkańcy Mnichowic).
Całkowity koszt prac remontowo-konserwatorskich wyniósł przeszło 113 000 złotych.
Pracami remontowymi kierował i nadzorował ich przebieg Tadeusz Kafanka z Bralina,
który przez wiele lat służy bezinteresownie
wspólnocie parafialnej swoją wiedzą i doświadczeniem budowlanym. Do współpracy w remoncie włączył się również Urząd Gminy Bralin, użyczając agregat prądotwórczy.
Od dziesiątków lat opiekunami kaplicy są
mnichowiczanie, potomkowie Ludwika Moscha, który w 1891 r. był inicjatorem budowy
kaplicy w obecnym kształcie. Współcześnie są
to rodziny Zofii i Tadeusza Puchałów oraz Marii i Władysława Bajerów.
Jacek Kuropka
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Symbole Światowych Dni Młodzieży nawiedziły
Sanktuarium Ziemi Bralińsko-Kępińskiej
11 maja br. powitaliśmy w Sanktuarium
Matki Bożej Pólkowskiej długo oczekiwane
przez nas symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż oraz ikonę Maryi Salus Populi Romani, która wraz z nim wędruje po
całym świecie.
W niedzielne popołudnie przy kaplicy
Matki Bożej Fatimskiej, w miejscu, gdzie
zaczyna się Aleja Jana Pawła II prowadząca do sanktuarium krzyż i ikonę przyjęli
przedstawiciele dekanatu bralińskiego oraz
kępińskiego: ks. dziekan Dariusz Smolnik,
kapłani wspomnianych dekanatów, ministranci, dzieci, młodzież i dorośli. W duchowym przygotowaniu do tego święta wiary
pomagał ojciec Piotr, franciszkanin z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który wprowadził nas w czas nawiedzenia i przeżywanie obecności krzyża oraz Maryi w znaku
ikony. Młodzież naszego dekanatu podjęła
krzyż oraz ikonę i poniosła w uroczystej
procesji do wnętrza sanktuarium. Uroczystej mszy świętej, w którą zaangażowali się
parafianie, przewodniczył ksiądz dziekan.
Niedługo po jej zakończeniu miała miejsce
Droga Krzyżowa, eucharystia z udziałem
osób chorych i starszych, Apel Jasnogórski
oraz nabożeństwo majowe.
Nocne czuwanie
Od godziny 22.00 rozpoczął się czas modlitwy poszczególnych wspólnot parafialnych wraz ze swoimi duszpasterzami, który
trwał aż do godziny 6.00. Była to dla każdego doskonała okazja, żeby w modlitewnym
skupieniu adorować i uczcić krzyż młodych
oraz ikonę Maryi. W czasie ciszy i adoracji
wielu z nas powierzyło swoje życie Bogu,
rozmyślając o przyjęciu krzyża, zarówno
tego Chrystusowego, jak i własnych, życiowych krzyży. Być może podejmując decyzję
o włączeniu się w przygotowania, nie tylko
duchowe, do Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie w 2016 roku.
Dary Ducha Świętego
Poniedziałkowy poranek, 12 maja rozpoczął się godzinkami ku czci Niepokala-

Procesja do Sanktuarium była świadectwem wiary
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Jan Paweł II powierzył młodym całego świata. Pasterz przypomniał
także słowa papieża Polaka wypowiedziane wówczas do tych, którzy przyjęli te znaki Jezusa i Jego
matki. - W tych trudnych chwilach
dał nam Pan matkę, tę którą tutaj
czcimy w obrazie Matki Bożej Pólkowskiej, bo to także nasza matka,
która stała pod krzyżem, współcierpiała z Chrystusem; która chce być
na drogach naszego życia, kiedy my
w trudnych chwilach też dźwigamy
Młodzież złożyła dar ołtarza - relikwiarz św. Jana Pawła II
swoje krzyże. Matka Boża pomoże
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nam wejść w bardzo szczery i osobisty kontakt
oraz mszą św. Po jej zakończeniu natomiast z Jezusem – mówił ksiądz biskup.
adorację poprowadziły koła żywego różań- Dzieci pod krzyżem
Po eucharystii, która była kulminacyjca. Po Pólkowskiej Drodze Krzyżowej ojciec
Piotr poprowadził rozważanie dla młodzieży nym, można tak powiedzieć, punktem doby
przygotowujące ich na przyjęcie sakramentu nawiedzenia krzyża ŚDM i ikony Maryi
bierzmowania. - Ci wszyscy dorośli, którzy w Bralinie, do sanktuarium przybyły dziewas przygotowywali do tego dnia, wierzą głę- ci wraz z rodzicami i opiekunami. Zgromaboko, że od tego momentu, gdy przyjmiecie dziły się one wokół krzyża, a potem także
ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w ławkach na wspólnej modlitwie, której
będzie już sami odpowiadać za swoją wiarę. zakończeniem było błogosławieństwo księZa chwilę będziecie wspólnie wyznawać wo- dza biskupa – na głowę każdego z malubec biskupa te słowa: ,,Pragniemy, aby Duch chów położył pasterz swoją rękę. PrzekaŚwięty, którego otrzymamy, umocnił nas do zaniem Krzyża Światowych Dni Młodzieży
mężnego wyznawania wiary i do postępowa- oraz ikony Salus Populi Romani młodzieży
nia według jego zasad”. Mężne wyznawanie z Kępna zakończył się czas nawiedzenia
wiary, ale też postępowanie według zasad, w naszym sanktuarium. Symbole ŚDM
które ma chrześcijaństwo. Jedną z zasad ży- powędrowały polnymi drogami do Kępna
cia chrześcijańskiego jest obrona własnych niesione przez tamtejszą młodzież i innych
przekonań, własnych wartości, a taką warto- przedstawicieli parafii w procesji pokutnej.
ścią jest krzyż i przekonanie, że krzyż nikogo Obecność symboli Światowych Dni Młonie rani - mówił franciszkanin do młodzieży dzieży była wielkim darem zarówno dla
różnych parafii dekanatu bralińskiego, która Sanktuarium Matki Bożej Pólkowskiej,
tego dnia przyjęła sakrament z rąk ks. bpa które znalazło się na trasie tego wielkiego
seniora Teofila Wilskiego. Ksiądz biskup roz- wydarzenia, jak i dla wszystkich modlących
począł wizytę w sanktuarium Na Pólku od się tam wiernych oraz całej naszej wspólucałowania krzyża oraz krótkiej modlitwy noty parafialnej. Pełni wdzięczności za ten
przed symbolami Światowych Dni Młodzieży. czas łaski zaczerpnijmy więc każdego dnia
W homilii biskup Teofil rozważał poszcze- z tej mocy i mądrości, które dają Chrystusogólne dary Ducha Świętego, próbując umiej- wy krzyż i matczyna opieka Maryi.
ks. Jakub Grzybowski
scowić je w codzienności każdego człowieka.
Mówił także o krzyżu i ikonie Maryi, które

Pierwsza stacja powitania symboli ŚDM
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Oświata
Zespół Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Tydzień pełen emocji
W dniach 30 maja – 6 czerwca uczniowie
zespołu szkół byli uczestnikami programu
,,Zielona Szkoła”. Dziewiętnaścioro uczniów
wraz z opiekunami przebywało w Ośrodku
Wczasowo-Kolonijnym „Barka” w Jarosławcu. Większość dzieci po raz pierwszy gościła
na środkowym wybrzeżu i, nie da się ukryć,
oczarowana była nadmorskim krajobrazem.
Nic dziwnego, urozmaicone, pofałdowane
tereny urzekają ekosystemem lasów i jezior,
a przede wszystkim olbrzymimi, unikatowymi w skali europejskiej, ruchomymi wydmami.
Okolice Jarosławca to przepiękne piaszczyste
plaże, szumiące morze, malownicze klify, niewielkie porty rybackie. Można tu z powodzeniem urządzać wycieczki piesze i rowerowe,
jeździć konno, żeglować, pływać w morzu lub
jeziorach, a także zwiedzać muzea, latarnie
morskie, wiejskie kościółki i pałace. Wybrzeże
środkowe, nazywane często Krainą w Kratę

Nadmorska plaża zachęcała do spacerów

(ze względu na to, że przetrwały na niej liczne
ryglowe budowle sakralne i mieszkalne), chlubi się także największą w kraju liczbą dni słonecznych w roku. Spacer na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i pobyt w Klukach,
słynących z jednego z najładniejszych parków

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Przedszkolacy w teatrze
Konwalie i Różyczki - dzieci z najstarszych grup przedszkolnych, wraz ze swoimi
opiekunkami, w nagrodę za całoroczny trud
wyjechały do Teatru Lalek do Wrocławia.
Wycieczka była sponsorowana przez Radę
Rodziców i miała miejsce dnia 7.05.2014r.
Przedszkolaki obejrzały sztukę ,,Podłogowo”. Spektakl miał charakter interaktywny,
a przyświecało mu hasło przewodnie: ,,Dotknij, poczuj, usłysz, wyobraź sobie, dołącz”.
Spartakiada Przedszkolaka
Przedszkole w Bralinie rozpoczęło współpracę z Zespołem Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej. Efektem tej współpracy była wizyta
dnia 14.05.2014 r. najstarszych przedszkolaków w oddziale przedszkolnym utworzonym
przy szkole w Nowej Wsi Książęcej oraz udział
w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i Spartakiadzie Przedszkolaka. Rywalizacje sportowe dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych
wrażeń. Uczestnikom spartakiady wręczono
pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.
W przygotowanie zawodów zaangażowały się
nauczycielki Przedszkola w Bralinie: Renata
Mazurowska, Bożena Niełacna oraz nauczycielki Przedszkola w Nowej Wsi Książęcej:
Zofia Koryciak, Ewelina Patyk. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali dyrektorzy
obu placówek: Teresa Michalska i Elżbieta
Kuropka. Pierwsza Spartakiada Przedszkolaka już za nami, następna znów za rok.
Dzień Dziecka na sportowo
Dzień Dziecka przebiegał w przedszkolu
w sportowym klimacie. Nauczycielki przygotowały dla swoich podopiecznych niespodzianki w formie ćwiczeń gimnastycznych,
gier zręcznościowych oraz tor przeszkód.

Życie Gminy Bralin

Piosenki, wierszyki i tańce dla mamy i taty

Imprezę zorganizowano na placu przedszkolnym, jej uwieńczeniem miały być pląsy i tańce przy muzyce. Jednak kapryśna aura przerwała nam zabawę i zmusiła wszystkich do
powrotu w przedszkolne mury.
Festyn rodzinny – Dla mamy i taty
W niedzielę, 15 czerwca, na placu przedszkola odbył się festyn rodzinny, na którym
bawiły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami.
Impreza zorganizowana była dla uczczenia obchodów Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia
Dziecka i przebiegała pod hasłem ,,Dla mamy
i taty”. Festyny rodzinne na stałe wpisały
się w kalendarz imprez przedszkolnych i są
przedsięwzięciem profilaktycznym, integrującym społeczność Bralina, a także promującym
aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
Tegoroczny festyn zaszczycili swoją obecnością goście: wójt gminy Roman Wojtysiak, kierownik d/s oświaty Sławomir Bąk, dyrektor
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etnograficznych w Polsce, zwiedzanie Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie, Bunkrów
Bluchera w Ustce, wizyta w latarni morskiej
w Jarosławcu, rejs tramwajem wodnym w
Darłówku, kąpiel w nadmorskim aquaparku
Panorama Morska to tylko nieliczne atrakcje, jakich doświadczyli uczniowie. Niezapomnianym przeżyciem pozostanie zapewne
dla wszystkich uczestników zielonej szkoły
spędzanie każdej wolnej chwili nad brzegiem
morskim – wypatrywanie statków na horyzoncie, moczenie nóg w Bałtyku, rzeźbienie
figur piaskowych, zbieranie muszelek i kamyków czy poszukiwanie bursztynu. Czas
przeznaczony na pobyt w Jarosławcu upłynął
bardzo szybko i nim się wszyscy obejrzeli trzeba było wracać. Uczniom pozostała nadzieja,
że już za rok znów będą mogli wdychać jod
pełnią piersią, a być może, i zażywać kąpieli
w Bałtyku. Jeśli przysięga złożona Neptunowi: „Ślubujemy za rok odwiedzić polskie wybrzeże” nie pozostanie tylko pustą obietnicą,
z pewnością tak się stanie.
Wiesława i Andrzej Mirowscy

Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika Adam
Pruban, dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej Elżbieta Kuropka. Obecny był też
prezes PZERiI Alojzy Leśniarek. Nad sprawnym i zabawowym przebiegiem imprezy czuwał wodzirej. Otwarcia
festynu dokonała przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Szczepaniak,
ponadto głos zabrała dyrektor placówki oraz wójt
gminy. Wszyscy życzyli
zgromadzonym udanej zabawy.
Atrakcjami imprezy
były popisy artystyczne
dzieci: tańce i piosenki
dla mamy i taty w wykonaniu poszczególnych
grup, pod kierunkiem nauczycielek. Swoje umiejętności zaprezentowały też
przedszkolaki uczęszczające na dodatkowe zajęcia
taneczne, które prowadzi
w naszym przedszkolu Marzena Rogalińska.
Dzieci nie miały czasu na nudę, uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach proponowanych przez wodzireja i organizatorów.
Dodatkowymi atrakcjami były: ,,kwiatowe
niespodzianki”, kącik makijażu, dmuchany
zamek, suchy basen, cukrowa wata, licytacje
– między innymi ,,Weekend z Renault” oraz
grill, sklepik i mała gastronomia. Całkowity
dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
bieżące potrzeby placówki.
Dyrekcja i Rada Rodziców składają podziękowania nauczycielkom, pracownikom
obsługi, Urzędowi Gminy Bralin i wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do organizacji festynu. Szczególne podziękowania
skierowane są do sponsorów, gdyż dzięki ich
ofiarności możliwa była realizacja tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Małgorzata Bednara
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Sukcesy w konkursach i sporcie
Nagroda i wyróżnienie
W V Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną pn. „Alfred Nobel
– historia i wpływ na dzisiejszy świat”,
którego organizatorem był Zespół Szkół
Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych
w Byczynie, z powodzeniem wystąpili gimnazjaliści z Bralina. II miejsce w rywalizacji zajęła Zuzanna Kuropka. Wykonała ona
pracę na temat Matki Teresy z Kalkuty.
Z kolei Natalia Sutowicz otrzymała wyróżnienie. Opiekunem dziewcząt był Jerzy
Liebner, nauczyciel informatyki.
Nie tylko teoria
8 maja 2014 r. na terenie miasteczka
ruchu drogowego w Baranowie odbyły się
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Turniej składał się z części
teoretycznej i praktycznej (jazda rowerem
po torze sprawnościowym oraz ćwiczenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej). Gimnazjaliści z Bralina
po raz kolejny zaprezentowali się bardzo
dobrze i w ogólnej punktacji zajęli 2. miejsce, ustępując jedynie uczniom z Mroczenia. Drużynę w bieżącym roku stanowili

Gimnazjaliści na triathlonie w Mikorzynie

uczniowie klasy 3a: Tomasz Hojeński, Karol Oziembłowski i Oskar Widański. Ich
opiekunem był Jerzy Liebner. W zawodach
wzięło udział 42 uczniów z 12 szkół powiatu kępińskiego.
Wyróżnienie dla Zuzanny
Organizatorem XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Droga Karola Wojtyły do świętości” był Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Laskach. 16 maja 2014 r.
w rywalizacji z rówieśnikami z powiatu kępińskiego uczestniczyły w nim: Zuzanna
Kuropka i Aleksandra Moś. Ostatecznie jedno z dwu przyznanych tego dnia wyróżnień
otrzymała Zuzia. Z kolei 22 maja w Zespole

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Święto Ulicy 3 Maja
Tegoroczne obchody trzeciomajowego
święta przybrały nieco inną formę. Społeczność Szkoły Podstawowej w Bralinie
przy współpracy z Urzędem Gminy Bralin przygotowała dla mieszkańców gminy
liczne atrakcje. Goście, którzy przybyli do
świetlicy terapeutycznej, obdarowani zostali kotylionami narodowymi, które powstały
dzięki zaangażowaniu p. Ilony Wojtysiak
i p. Elżbiety Leśniarek. Chwilę później
rozpoczęliśmy program artystyczny. Montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Jestem
Polakiem i Europejczykiem” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie składał się
z dwóch części. Pierwsza nawiązywała do
postaci słynnego Polaka - Mikołaja Kopernika oraz opowiadała o ważnym wydarzeniu,
jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Do występów uczniów przygotowały p. Jolanta Cudniewicz i p. Katarzyna Szczepaniak. Druga część to program przygotowany
z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. W tej części uczniowie
zaprosili przybyłych gości na wędrówkę po
Europie. Uczniowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROKLUB” pod kierunkiem
p. Iwony Maciejewskiej i p. Karoliny Tylżanowskiej zaprezentowali kraje europejskie
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należące do UE. Nie zabrakło też znakomitych gwiazd światowej estrady. Odwiedziły
nas zespoły ABBA i The Beatles oraz duet Al
Bano i Romina Power. Prezentacje krajów
przeplatały występy taneczne uczniów. Do
kankana i flamenco uczniów przygotowała
p. Marzena Turowska, a zorbę zatańczył
zespół chłopców pod kierunkiem p. Bożeny
Bojanowskiej. Nad strojami i innymi akcesoriami potrzebnymi do występów i tańca pracowały: p. Krystyna Żary, p. Karolina Gaweł,
p. Agnieszka Kozioł-Zmyślona, p. Agata Nowak, p. Karolina Tylżanowska oraz p. Monika Słowińska. Sztalugi przedstawiające
projekty dydaktyczne realizowane w naszej
szkole oraz inwestycje gminne zrealizowane
dzięki środkom unijnym przygotowały p. Joanna Wieloch i p. Katarzyna Albert. Po części oficjalnej wójt gminy Roman Wojtysiak
i dyrektor Adam Pruban zaprosili wszystkich gości na ul. 3 Maja, gdzie odbywała
się druga część imprezy. Po godzinie 16.00
ruszył rajd rowerowy, chwilę później na trasę nordic walking wyruszyli uczniowie klas
IV-VI z opiekunami oraz grupa dorosłych
pod kierunkiem p. Bożeny Bojanowskiej
i p. Moniki Słowińskiej. Sportowe zmagania
koordynowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. Marzena Turowska i p. Michał
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Szkół Trzcinicy zorganizowano VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyły
w nim również dwie uczennice reprezentujące bralińskie gimnazjum – Adriana Grześkowiak i Joanna Ostapska. Choć nasze reprezentantki nie uzyskały tytułu mistrza (zajęły
5. i 6. miejsce w gronie 13 uczestników z 7
szkół), zdobyły nowe doświadczenia, mierząc
się ze swymi rówieśnikami w niełatwej potyczce na „ortograficznej corridzie”. Opiekunem młodzieży był Jacek Kuropka, nauczyciel języka polskiego.
Ścigali się w Mikorzynie
Sukcesem zakończył się udział młodzieży z Bralina w IX Powiatowym Triathlonie
Gimnazjalistów, który Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie tradycyjnie zorganizowała
6 czerwca 2014 r. Zawodnicy z 10 gimnazjów
rywalizowali na terenie ośrodka wypoczynkowego „Mikora” w Mikorzynie. Ostatecznie
gimnazjaliści pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: Jacka Falszewskiego i Wiesława Klaczyńskiego zajęli w swoich kategoriach następującemiejsca: Tomasz Bryłka – 1.
w kategorii rocznik 2000, Marcin Sutowicz –
1. (rocznik 1999), Maja Drelak – 1., Izabela
Jańska – 2. (obie wystartowały w kategorii
rocznik 1998).
Opracowano na podstawie informacji
ze strony internetowej
wwww.gimnazjumbralin.pl
Górecki. Na miejscu prężnie działały przedstawicielki Rady Rodziców, które częstowały
gorącą kawą i pysznym ciastem. Tuż obok
pachniała grochówka pana Mariana i inne
smakołyki. Obchody zakończyło podsumowanie i wręczenie nagród dla najlepszych.
Mamy nadzieję, że taka forma obchodów na
stałe zagości w kalendarzu imprez gminy.
Należy zaznaczyć bardzo duże zaangażowanie całego grona pedagogicznego w prace
nad przygotowaniem obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Wydarzenia dokumentował
p. Piotr Szczepaniak (zdjęcia do wglądu na
stronie www.spbralin.pl), a o oprawę plastyczną zadbała p. Elżbieta Leśniarek. Całość prowadzonych przez szkołę prac koordynowała p. Krystyna Żary – wicedyrektor
szkoły i opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego „EUROKLUB”.
Dziękujemy rodzicom za dostarczenie
ciast, p. Marii Kuropce za zasponsorowanie
strojów do tańca, p. Monice Nowak za usługi krawieckie oraz Dominikowi Antczakowi
za pomoc przy obsłudze sprzętu nagłaśniającego.
W minionym czasie odbyły się w naszej
szkole liczne konkursy – „Magia żywego
słowa”, Gminny Konkurs Matematyczny,
IV Międzygminny Konkurs Gramatyczny. Nasi uczniowie reprezentowali szkołę
w różnych konkursach i osiągali sukcesy.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie szkoły –
www.spbralin.pl
K. Żary, K. Szczepaniak

Życie Gminy Bralin

Historia

Ze starego albumu…
W poprzednim numerze „Życia Gminy
Bralin” zapowiadałem, że kolejny odcinek cyklu „Ze starego albumu…” poświęcę zmarłemu w ostatnich dniach marca
2014 r. ks. Stefanowi Schudemu. Braliniakowi! Choć większość swego życia spędził
w Poznaniu, pewnie nie protestowałby
przeciw temu stwierdzeniu. Miałem okazję
z nim parokrotnie rozmawiać i wiem, że rodzinna miejscowość z kościołem Na Pólku
była mu szczególnie droga. Pamiętam regularną obecność ks. S. Schudego w naszej
parafii za czasów proboszczowania księdza
Jana Ćwiejkowskiego (1928-2001), najczęściej podczas uroczystości odpustowych.
Dla nas, chłopców służących do mszy świętej, był wówczas, podobnie jak inni kapłani
pochodzący z bralińskiej parafii, gościem,
a jednocześnie kimś bliskim. Pytał o nasze
imiona, nazwiska, dopytywał o rodziców,
prosił, by ich pozdrowić.
Stefan był najmłodszym z siedmiorga dzieci Józefy z domu Hanisch i Józefa.
Schudowie mieszkali w Bralinie przy dzisiejszej ul. 3 Maja 8, jednak później przeprowadzili się na tzw. Sady. To tu przy
ul. Ogrodowej 18. 2 sierpnia 1936 r. urodził
się przyszły ksiądz. Już jako siedmiolatek
stracił oboje rodziców. Zmarli w 1943 r.
- Wspomnienie tego smutnego dzieciństwa
– mówił po latach – drąży moją osobowość
i rzutuje bardzo na moje życie, czego staram
się nie okazywać.
Szkołę podstawową S. Schudy ukończył
w Bralinie, średnią – w Kępnie. Gdy po maturze zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, odesłano go.

Życie Gminy Bralin

Ze względu na zbyt młody wiek na przyjęcie
musiał czekać rok. Był to czas brutalnej walki z Kościołem i systematycznego odbierania
mu jego podstawowych praw. To jednak nie
zrażało kandydatów do kapłaństwa.
W ciągu sześcioletniego pobytu w seminarium S. Schudy dał się poznać jako niezwykle zdolny, głęboko pobożny kleryk. Od
pierwszego roku był niekwestionowanym
autorytetem dla kolegów, którzy stanowili
najliczniejszy rocznik w historii archidiecezji poznańskiej. Od samego początku przewodniczył wspólnocie kursowej, organizując później rocznicowe zjazdy koleżeńskie,
m.in. w Ziemi Świętej, Fatimie, Rzymie i na
Kresach.
Rektor seminaryjny w opinii do święceń napisał: „Na przestrzeni całego pobytu
w Seminarium należał do najwzorowszych
i rokujących najlepsze nadzieje na przyszłość wychowanków. Ma urobiony wszechstronnie charakter”.
Święcenia kapłańskie diakon Stefan
otrzymał z rąk księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka (1904-1977) w katedrze
poznańskiej wraz z 38 kolegami kursowymi (z tej licznej grupy pozostało 18). Był
26 maja 1960 roku, Dzień Matki.
Po święceniach przez 2 lata pracował
jako wikariusz w parafii Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. Po tym okresie podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
gdzie później obronił (1971) znakomicie napisany doktorat. Gdy powrócił do Poznania,
czekały na niego nowe obowiązki. W latach
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1965-1968 oraz 1970-1974 pełnił funkcję
duszpasterza akademickiego, stosunkowo
wcześnie (1972) został wykładowcą w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, wykładając teologię pastoralną aż do 2000 r.
Pierwszą samodzielną placówką ks.
Schudego była parafia pw. św. Andrzeja Boboli na Junikowie (1974-1975), a po
niej – św. Rocha (1975-1992). Ostatnią była
parafia Wniebowzięcia NMP (1992-1997)
w Kobylempolu.
Znając zdolności organizacyjne ks. Stefana, w 1996 r. zwierzchnicy zlecili mu organizację odradzającej się Akcji Katolickiej,
powierzając funkcję asystenta Diecezjalnego Instytutu AK oraz wikariusza biskupiego ds. Akcji Katolickiej.
Ks. Schudy miał niezwykłą łatwość
kontaktu z ludźmi. Był znanym i cenionym rekolekcjonistą kapłanów i kleryków
w całej Polsce. Po przejściu na emeryturę
pełnił posługę kapelana sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo (szarytek) w Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Czekalskie
17 w Poznaniu. Po pogorszeniu stanu
zdrowia w 2012 r. zamieszkał w Domu
Księży Emerytów przy ul. Sędziwoja 46,
otoczony opieką ks. Mateusza Żarnowieckiego – dyrektora placówki, sióstr albertynek, lekarzy, a także przyjaciół, dawnych
studentów z duszpasterstwa akademickiego. Dla tych ostatnich na zawsze pozostał
Arturem. Imię to przyjęło się w czasie jednej z pierwszych wycieczek, jakie odbywał
z młodzieżą.
Ks. prałat dr Stefan Schudy zmarł
27 marca 2014 roku w wieku 78 lat, z czego 54 przeżył w kapłaństwie. Uroczystości
pogrzebowe pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego rozpoczęły się 1 kwietnia w parafii pw. św. Rocha,
gdzie przez lata zmarły pełnił funkcję proboszcza. Tu
też, na cmentarzu przykościelnym, został pochowany.
Miejsce wiecznego spoczynku znalazł w dawnym grobie błogosławionej s. Marii
Sancji Szymkowiak (19101942), serafitki, której relikwie spoczęły w kościele.
Ponieważ ks. S. Schudy
wielką miłością darzył Matkę Bożą Pólkowską, która
dla niego, jak i dla wielu rodowitych braliniaków była
i jest wielką nieprzemijającą
duchową wartością, w dniu
pogrzebu – przed mszą świętą za zmarłego, a później
przy grobie – zaśpiewano
starą pieśń znaną od wieków
w jego rodzinnej miejscowości. Rozpoczyna się ona od
słów: „Miasteczko Bralin
przy śląskiej granicy…”.
Jacek Kuropka
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Emeryci rozpoczęli sezon wycieczkowy
Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla mandatariuszy bralińskiego oddziału
rejonowego. Jak zwykle o tej porze najwięcej czasu poświęcają oni na zaplanowanie
i organizację wycieczek i wczaso-wycieczek. Tradycyjnie już sezon wycieczkowy
rozpoczyna się pielgrzymką do miejsca kultu religijnego. W tym roku miał to być wyjazd do Lichenia, zgodnie z życzeniem kilku
pań. Niestety, jak się okazało chętnych było
bardzo mało. Pielgrzymka do tego świętego miejsca już po raz któryś nie doszła do
skutku i dlatego Zarząd w najbliższym czasie rezygnuje z organizowania wyjazdów do
Lichenia. Pierwszą całodzienną wyprawą
była wycieczka do Żelazowej Woli i Niepokalanowa. Zwiedzanie miejsc związanych
z naszymi wielkimi Polakami: kompozytorem Fryderykiem Chopinem i św. Maksymilianem Maria Kolbe sprawiła wszystkim
wiele radości i pozwoliła poznać miejsca
życia i działalności tych wielkich postaci.
Największe wrażenie zrobiła na wszystkich uczestnikach Panorama Tysiąclecia
– ruchoma szopka przedstawiająca dzieje
chrześcijaństwa na ziemiach polskich od
Piastów do Jana Pawła II. 22 maja odbył
się drugi już w tym roku wyjazd do Uniejowa. Niektórzy seniorzy dbają o ciało i postanowili popływać w ciepłych źródełkach.
Organizatorzy zadbali jednak, aby wyprawa miała także aspekt duchowy i po drodze
odwiedzili Łęczycę, gdzie zwiedzili wspaniałe zabytkowe kościoły, zamek, basztę
obronną i zespoły klasztorne. Szukali też
ducha słynnego diabła Boruty, który podobno do dziś pilnuje złota w lochach warow-

rząd koła w Baranowie
na takie świąteczne
spotkania przygotowuje dla swoich członków i gości drobne
upominki. Tym razem
wszystkie panie otrzymały kwiatki z kolorowego filcu, a panowie
piękne
miniaturowe
żabki. Przygotowanie
kilkudziesięciu takich
upominków
wymaga
różnych umiejętności,
pomysłowości i czasu,
Przed pomnikiem Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
ale taka twórcza praca,
ni zamkowej, ale niestety nie znaleźli go. świętowanie i wspólne spędzanie wolnego
Maj to również czas wzmożonej działalno- czasu znakomicie integruje wszystkich członści kół terenowych. W kilku z nich odbyły ków i pozwala oderwać się od codziennych
się zebrania sprawozdawcze z udziałem trosk i kłopotów. Czerwiec to czas wyjazdów
przedstawicieli Zarządu Oddziału Rejono- nad morze. W tym roku będą to wyjazdy do
wego. Takie spotkania zgodnie ze statutem Pobierowa i Chłapowa (jest jeszcze kilka
powinny się odbyć przynajmniej raz na wolnych miejsc), do Sianożętów i do Trójmiakwartał w każdym kole. Ale oprócz tej obo- sta - to nowe miejsce. W lipcu zaplanowano
wiązkowej działalności zarządy starają się jednodniowy wyjazd do Wisły i Ustronia,
zadbać o przyjemne i pożyteczne spędza- a w sierpniu i we wrześniu wczasy w Pobienie czasu przez seniorów. Członkowie koła rowie i Sianożętach - są jeszcze wolne miejw Rychtalu pokochali przyrodę i jej pięk- sca. We wrześniu planowana jest wycieczka
ne okazy podziwiali w Arboretum w Stra- do Zakopanego śladami Jana Pawła II. Zaindomii i w Laskach. Wyjazdy te połączyli teresowanych wyjazdami odsyłam do biura
z pieczeniem kiełbasek, zabawą taneczną Zarządu. I na koniec zaproszenie: 6 lipca
i zakupami oryginalnych sadzonek do swo- 2014 roku o godz 16.00 na placu przy Domu
ich ogrodów. W niektórych kołach odbyły Strażaka w Bralinie odbędzie się wakacyjny
się imprezy z okazji Dnia Matki połączone piknik, na który wszystkich członków, przyz Dniem Ojca przypadającym wprawdzie jaciół i sympatyków serdecznie zaprasza Zadopiero w czerwcu, ale organizatorzy za- rząd Koła w Bralinie.
wsze umiejętnie łączą oba te święta. ZaŁucja Wieloch

Biblioteka Publiczna w Bralinie

Wystawa w bibliotece
11 czerwca br. w Bibliotece Publicznej
w Bralinie miało miejsce otwarcie wystawy haftu płaskiego pt. „Wszystko co nas
otacza”. Autorką wystawionych prac jest
urodzona w Słupi pod Bralinem, obecnie
mieszkanka Wrocławia pani Barbara Drygała.
Gości przybyłych na inaugurację wystawy serdecznie przywitała Ewa Jędrysiak
dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie,
natomiast inicjator wystawy Wiesław Walas, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie przedstawił postać autorki wystawy.
Pani Barbara ukończyła liceum ekonomiczne. Przez 33 lata pracowała zawodowo, obecnie jest na emeryturze i szuka
wypełnienia czasu. Wychowała troje dzieci,
obecnie cieszy się wnukami. Już w wieku
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10 lat zdobywała umiejętności stosowania
ściegów hafciarskich, jak również robótek
na drutach. Można powiedzieć, że w różnych etapach życia zajmowała się różnym
rękodziełem (wyszywanie, szydełko, druty
i w końcu obrazy). Obecnie wyszywa obrazy ściegiem płaskim. Stara się udoskonalać swoje umiejętności, ponieważ jak sama
mówi prace te dają jej dużo zadowolenia
i radości. Próbując nowych technik, rozwija swój twórczy warsztat, a efekty jej pracy
cieszą oczy odwiedzających liczne wystawy,
w których artystka uczestniczy. Wystawiane prace są tylko częścią dorobku artystki.
Tworzy je seriami: pejzaże, kwiaty, portrety,
konie, ptaki. Przy tworzeniu prac artystka
nie korzysta z gotowych wzorów, wszystkie
projekty szkicuje sama. Wyszywając ma, jak
sama mówi, podzielną uwagę i dużą cierpli-

www.bralin.pl

wość, gdyż obraz średniej wielkości wyszywa
około dwóch miesięcy. Na wystawie oprócz
prac wyszywanych mogliśmy obejrzeć obrazy stworzone z suszonych roślin.
Spotkanie było okazją do ciekawych
rozmów i integracji środowiska lokalnego.
Pani Barbara zachęcała obecne na wystawie panie, które również zajmują się rękodziełem, do pokazania własnych wyrobów.
Wspieranie twórczości lokalnej w zakresie
rękodzieła artystycznego jest ważnym elementem dbania o zachowanie kulturowego
dziedzictwa regionu.
red.

Życie Gminy Bralin

Sport
Stowarzyszenie „Złoty Karaś”

Z wędką na Brodzisko
Tradycyjnie w okolicach Dnia Dziecka
na zbiorniku wodnym Brodzisko koło Pólka
odbywają się zawody wędkarskie dla dzieci i
młodzieży. W tym roku miały one miejsce w
sobotę, 31 maja. Organizatorem było Stowarzyszenie „Złoty Karaś” oraz Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy Urzędzie
Gminy Bralin. Piękna, słoneczna pogoda
sprzyjała plenerowej imprezie, zwłaszcza, że

w ostatnim czasie aura nas nie rozpieszczała, toteż uczestnicy chętnie stanęli do rywalizacji, a potem równie ochoczo biesiadowali
przy grillu.
O Puchar Wójta Gminy w tym roku walczyło czterdziestu dwóch młodych wędkarzy.
Dookoła stawu rozstawili swoje stanowiska
i przystąpili do wędkowania. Łowią nie tylko chłopcy, ale i dziewczyny – i to z całkiem

Uczestnicy zawodów wędkarskich dla dorosłych

LKS „Sokół” Bralin

„Orlicy”
zakończyli
pierwszy sezon
piłkarski
W miniony poniedziałek, tj. 26 maja br.
młodzi piłkarze LKS „Sokół” Bralin zakończyli swój pierwszy sezon ligowy. Po roku
zmagań wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego wszyscy zaczęli świętowanie. Wszyscy
mieli doskonałe humory po zwycięstwie
w dramatycznym meczu z rówieśnikami
z Hanulina 3 – 2. Pogoda sprzyjała.
W atmosferze pikniku majowego podsumowano dokonania pierwszego roku działalności najmłodszej drużyny piłkarskiej.
Dokonał tego trener drużyny Jerzy Liebner, który podziękował wszystkim „maluchom” za grę, postawę i zaangażowanie
oraz – co warte podkreślenia – rodzicom
za wszelką pomoc, wytrwałość w dowozie,
kibicowaniu, wkład pracy w wychowaniu
i kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci.
Na spotkanie z grupą sportowców przybył także wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak w asyście kierownika Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji Sławomira Bąka,
który w samych ciepłych słowach wyrażał
się o dzieciach i ich rodzicach, którzy wybrali taką formę spędzania czasu wolnego

Życie Gminy Bralin

Wręczenie pamiątkowych podziękowań

od nauki i pracy, angażując się w działanie,
funkcjonowanie dziecięcej drużyny piłki
nożnej. Wójt na spotkaniu podkreślił wyraźnie, że stadion w Bralinie był i jest modernizowany z myślą właśnie o dzieciach i młodzieży, którzy mają tu szanse rozwijać swoje
talenty sportowe. Każdy członek zespołu
oraz inni chłopcy uczestniczący w zajęciach
otrzymali z rąk wójta pamiątkowe dyplomy
– podziękowania.
Zarząd klubu w osobach: Stanisława
Lara oraz Artura Rozdolskiego zadbał tego
dnia o piknikową część zakończenia sezonu, zaś podczas całego okresu trwania
rozgrywek troszczył się o jak najlepszą organizację zespołu – począwszy od ubioru,
a skończywszy na transporcie i wielu innych drobnych sprawach. Natomiast Dariusz Hełka jako kierownik zespołu czuwał
nad prawidłowościami związanymi z protokołami meczowymi oraz pomagał trenerowi zapanować nad grupą, często dwudziestoosobową, podczas treningu.
Zespół orlika sezonu 2013/2014 stanowili: Patryk Antczak, Mateusz Antczak, Hubert
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dobrym rezultatem. W kategorii uczniowie
gimnazjum najlepsza okazała się Wioletta
Dwernicka, Kamil Porożyński był drugi, na
miejscu trzecim rywalizację zakończył Jakub Bryłka. Kategorię szkoła podstawowa
zdecydowanie zdominowali chłopcy: najlepsi
byli: Szymon Skudlarek, a za nim Bartosz
Bryłka i Bruno Gaweł. Zwycięzcy zawodów
otrzymali puchary i nagrody – sprzęt wędkarski, zaś dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali słodkie upominki.
Możliwe to było dzięki sponsorom, wśród
których znaleźli się: wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, Aleksander Jarczak, Ryszard Łyczko, Tomasz Kubera, Damian Porożyński i Ireneusz Chrapek.
Z kolei 14 czerwca od wczesnych godzin
porannych do rywalizacji o Puchar Wójta
Gminy Bralin stanęli dorośli wędkarze. Tego
dnia najwięcej szczęścia miał Michał Gaweł,
który zwyciężył w tegorocznych zawodach
na Brodzisku. Drugie miejsce zdobył Marian
Szenfeld, 3. – Błażej Puchała, a 4. – Damian
Porożyński. Zawody zakończyły się tradycyjnym piknikiem. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: wójt gminy Roman Wojtysiak,
sekretarz gminy Zbigniew Łatka i kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Sławomir Bąk.
Marzena Kuropka

Baliński, Dawid Bartkowiak, Kordian Burzyński, Błażej Czajka, Dominik Dąbrowski,
Sambor Hełka, Maciej Kabot, Filip Koziński,
Krystian Kłodnicki, Mikołaj Kruszelnicki,
Jakub Kula, Witold Kuropka, Tobiasz Leśniarek, Bartosz Lemiech, Jakub Marciniak,
Nikodem Myśliński, Patryk Narękiewicz,
Adam Owczarek, Jakub Oziembłowski, Filip
Pawłowicz, Jan Puchała, Krystian Świtała,
Michał Witak oraz Wojciech Zmyślony.
W zajęcia uczestniczyli również: Jakub
Górecki, Kamil Karwacki, Jan Krawczyk,
Bartłomiej Kuropka, Miłosz Koziński, Maksymilian Michalski oraz Antoś Zmyślony.
Jerzy Liebner
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Fotogaleria

W gościnie u zacnych jubilatów
Ostatnie 3 miesiące obfitowały w jubileusze, jubileusze wyjątkowe i uroczyste, bo każde
takie urodziny to wydarzenie niecodzienne i nieprzeciętne. 90. urodziny mieszkańców gminy
Bralin i każde kolejne są okazją do odwiedzin przed wójta gminy zarówno jubilata jak i jego
rodziny, tej najbliższej, ale czasem też tej bardzo dużej, wielopokoleniowej. W marcu Roman
Wojtysiak wraz z kierownikiem USC Marzeną Urbańską udali się z życzeniami do pana Józefa
Zielińskiego, który skończył 94 lata oraz pani Gertrudy Kani, która świętowała 93. urodziny.
W kwietniu życzenia urodzinowe przyjmowali: pan Antoni Dembny (92 lata), pani Apolonia
Mielczarek (90 lat), pan Edmund Wiktor (91 lat) i pani Waleria Krzywania (94 lata). W maju
do grona dziewięćdziesięciolatków dołączyły panie: Janina Marczyk i Helena Cichos. Czerwcową jubilatką jest pani Pelagia Pałka, która skończyła w tym roku swoje 91. urodziny.

Pani Apolonia Mielczarek

Pani Helena Cichos

Pani Pelagia Pałka

Pan Antoni Dembny

Pan Józef Zieliński

Pan Edmund Wiktor

Pani Gertruda Kania

Pani Waleria Krzywania

Pani Janina Marczyk

Migawka
ze Święta Ulicy
3 Maja
Po raz pierwszy inaczej, w innej formule
mieszkańcy gminy Bralin obchodzili Święto
Narodowe 3 Maja. Tego dnia zorganizowano Święto Ulicy 3 Maja – piknik na ulicy,
która tego dnia obchodziła swoje imieniny.
Poniżej zbiorowa fotografia uczestników
trzeciomajowego wydarzenia.
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