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Tam, gdzie są dzieci,
tam jest Mikołaj
Namnożyło się pomocników Św. Mikołaja w okolicach 6 grudnia. Otrzymaliśmy informacje, że ten święty pojawił się
w wielu miejscach w naszej gminie.  
Do Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie Mikołaj przybył do
dzieci wraz ze swoimi pomocnikami już wieczorem 5 grudnia. To właśnie oni pomogli
stworzyć miłą atmosferę podczas spotkania.
Elfy niemal jak chochliki rozrabiały i śmiały
się wraz z dziećmi, przykuwając uwagę swoimi charakterystycznymi strojami. Pomoc-

nych gości była dyrektor szkoły Wiesława
Mirowska oraz rodzice. Wspólną zabawę
uświetnił występ grupy animatorów zabaw dziecięcych. Radosne elfy Świętego
Mikołaja zorganizowały gry i zabawy,
podczas których przedszkolaki przygotowywały się na powitanie gościa. Mikołaj
przybył z workiem pełnym prezentów,
które przy pomocy elfów rozdał wszystkim
dzieciom.
Na zaproszenie dyrektor i Rady Rodziców Przedszkola „Kwiaty Polskie”
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Radosne spotkanie z Mikołajem w przedszkolu w Nowej Wsi Książęcej

nicy Świętego Mikołaja zorganizowali dla
najmłodszych gry i konkursy. Każde dziecko
chętnie brało udział w konkurencjach, które
dały im wiele radości, ale i wzbudziły chęć rywalizacji. Elfy zaprosiły wszystkie dzieci do
krainy pełnej przygód i niespodzianek. Na
spotkanie z dziećmi przybyli również wójt
gminy Roman Wojtysiak, z-ca wójta Robert
Kieruzal, sekretarz gminy Zbigniew Łatka
oraz kierownik Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Sławomir Bąk.
Także 5 grudnia w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej odbyło się spotkanie z Św. Mikołajem. Impreza została
zorganizowana dla dzieci przedszkolnych.
Podopieczni wspólnie z wychowawczyniami: Zofią Koryciak oraz Martą Długowską
przygotowali krótki występ artystyczny,
w którym dzieci recytowały wierszyki
oraz śpiewały piosenki. Wśród zaproszo-

Św. Mikołaj przybył tradycyjnie szóstego
grudnia. Ten uroczy staruszek obdarował wszystkie dzieci prezentami i miłym
słowem. W podzięce przedszkolaki zaprezentowały mu wiersze i piosenki oraz zaprosiły do wspólnej zabawy. Mikołajkowe
prezenty sprawiły dzieciom wiele radości
i z pewnością uatrakcyjnią dziecięce zabawy. Do organizacji tego wydarzenia przyczynili się rodzice z Rady Rodziców.
A w niedzielne popołudnie 8 grudnia ten dobroduszny święty zawitał do
Domu Strażaka w Goli. Już przed godz.
13.00 najmłodsi wraz ze swoimi rodzicami
zgromadzili się przed salą, by przywitać
Świętego Mikołaja, który w asyście wozu
strażackiego przyjechał bryczką zaprzężoną w pięknego konia. Tu także pojawiły
się elfy, które zadbały o rozrywkę dla najmłodszych. Dzieci z radością uczestniczyły
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w zabawach, ale z niecierpliwością czekały
na podarki, które dzięki przedsiębiorczości organizatorów i wielkoduszności wielu
sponsorów mogły otrzymać. Zabawę mikołajkową dla dzieci zorganizowano w Goli
po raz trzeci, jej inicjatorzy dziękują sponsorom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. W spotkaniu z najmłodszymi
mieszkańcami uczestniczył także wójt
gminy Roman Wojtysiak.
oprac. redakcja na podst.:
M. Długowska, M. Bednara, J. Kabot
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Płatności
za odpady
w 2014 roku
Przypominam, iż na podstawie uchwały Rady Gminy Bralin miesięczną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, bez wezwania,
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 należy 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.
Małgorzata Krzak

Za nami pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

Pierwsze koty za płoty
Posprzątaliśmy nasze piwnice i strychy
W ostatnich dniach października br.
przeprowadzono na terenie naszej gminy
zbiórkę odpadów nietypowych, które ze
względu na swoje rozmiary nie mieszczą
się w pojemnikach na odpady komunalne.
Podczas tzw. wystawki odebrano 40 ton odpadów wielkogabarytowych (głównie stare
meble, dywany i wykładziny) i prawie 16
ton zużytych opon.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady
Gminy Bralin podobne zbiórki organizowane będą cyklicznie wiosną i jesienią każdego roku.
Dobre nawyki – wymierne korzyści
Prawie 97% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Niestety, spośród nieruchomości niezamieszkałych ponad 24% zadeklarowało
zbieranie odpadów komunalnych w sposób
nieselektywny.
Od lipca do października zebraliśmy,
w workach żółtych i zielonych, łącznie ponad 40 ton odpadów, w tym 21 ton szkła
(tylko jeden kwartał). Porównując ostatnie pięć lat, odzyskiwaliśmy średnio rocznie około 35 ton szkła i około 7 ton tworzyw sztucznych. Dzięki naszemu trudowi
i segregacji poszczególnych frakcji odpadów odzyskujemy coraz więcej surowców
wtórnych, które po przetworzeniu zyskają
„drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Przykładowo produkcja

każdej tony papieru z makulatury uchroni
17 drzew przed wycięciem (przy produkcji
papieru z makulatury używa się tylko makulatury!), a ponowne wprowadzenie do
obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6-metrowej sosny.
Wzrost selektywnej zbiórki odpadów to
przede wszystkim korzyści dla naszego otoczenia, gdyż oszczędzamy w ten sposób zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość
odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.
Nie można jednak zapomnieć o aspekcie
finansowym. Mniejsza ilość odpadów komunalnych zmieszanych trafiająca na składowisko odpadów to znaczna oszczędność
wynikająca z naliczanej opłaty, w tym głównie marszałkowskiej. Z kolei osiągnięcie poziomów odzysku poszczególnych odpadów
typu szkło, plastik, papier itp., określonych
w przepisach prawach to nienaliczanie kar
pieniężnych gminom, a pośrednio każdemu
z nas. Wszystkie ponoszone przez gminę
wydatki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, znajdują
swoje odzwierciedlenie w uchwalanej stawce
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby selektywna zbiórka przyniosła
wymierne efekty, konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców i podmiotów, zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów,
zacznij już od dziś!
Małgorzata Krzak

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BRALIN
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU
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nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
Podział gminy Bralin na rejony:
R-1 - Bralin: ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Ogrodowa, Namysłowska, M. Konopnickiej, Pólkowska, Zielona, Rynek, Błotna, 3 Maja,
Dworcowa, Leśna, Południowa
R-2 - Bralin: ul. 21 Stycznia, B. Jańskiego, Boczna, J. J. Dirbachów, J. Rybarka, Jodłowa, J. Piłsudskiego, Kacza, Wiosenna, Kalinowa,
Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka, Ks. J. Ćwiejkowskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Przemysława, Słoneczna, Spokojna, S. Wojciechowskiego, T. Gabriela
R-3 - Chojęcin, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Szum, Działosze, Nosale, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele
R-4 - Tabor Mały, Tabor Mały-Utrata, Mielęcin, Czermin, Weronikopole, Tabor Wielki, Tabor  Wielki-Chałupki, Gola, Wygoda Turkowska
Dni odbioru odpadów:

R-1 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

4

3

3

2, 14

5, 19

2, 16

7, 21

4, 18

1, 15

6

3

1

R-2 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

7

4

4

1, 15

6, 20

3, 17

1, 15

5, 19

2, 16

7

4

2

R-1, R-2 odpady opakowaniowe („suche”, żółty worek)

3

7

7

4

2

6

4

1

5

3

7

5

R-1, R-2, szkło (worek zielony)

-

-

7

-

-

6

-

-

5

-

-

5

R-3 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

13

10

10

7, 28

12, 26

9, 30

14, 28

11, 25

8, 22

13

10

8

R-4 odpady zmieszane („mokre”, pojemnik)

14

11

11

8, 22

13, 27

10, 24

8, 22

12, 26

9, 23

14

18

9

R-3, R-4 odpady opakowaniowe („suche”, żółty worek)

10

14

14

11

9

13

11

8

12

10

14

12

-

-

14

-

-

13

-

-

12

-

-

12

R-3, R-4 szkło (worek zielony)

UWAGA! – odbiór odpadów w sobotę 4.01.2014 r. to nie pomyłka, a wyjątkowa sytuacja z uwagi, że 6 stycznia jest dniem świątecznym.
Odpady należy wystawiać do godziny 7.00.
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Szanowni
Mieszkańcy
Gminy Bralin,
i znów minął kolejny rok, i nadeszły święta
Bożego Narodzenia. Dla wielu to najpiękniejsze święta w roku. Wyczekują ich z niecierpliwością dzieci, czekają też na nie dorośli. To szczególny czas spotkań w gronie
bliskich i znajomych, to czas zatrzymania
choć na chwilę galopującej codzienności
i oderwania od obowiązków służbowych.
I w ten wyjątkowy czas pragnę przekazać Państwu najlepsze życzenia. Niech
Wasze święta będą pełne życzliwości, radosnych chwil, ciepła i miłości. A dobre
i szczere życzenia towarzyszą Wam przez
cały rok.  Zaś na Nowy Rok życzę wszystkim dobrych dni, dobrych emocji i dobrych
decyzji.
Ale zanim zamkniemy stary rok i odłożymy kalendarz opatrzony datą 2013, zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy wstecz.

Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak

Dziś nie pora, by w ten świąteczny czas czynić szczegółowe podsumowanie  mijającego
roku, zastanawiać się nad tym, co udało się
zrealizować, a co można było zrobić inaczej
czy lepiej. Do tematu postaram się wrócić
w następnym numerze „Życia Gminy Bralin”.
Niemniej jednak warto w tym miejscu
wspomnieć, że tak bardzo oczekiwana przez
mieszkańców Bralina inwestycja budowy
i oddania trasy S8 stała się faktem, a trudny dla wielu z nas czas budowy dobiegł końca. W chwili zamykania składu grudniowe-

Ruszyły remonty
Pod koniec listopada rozpoczęły się prace
remontowe w domach ludowych na terenie
gminy Bralin. Realizacja tej inwestycji jest
możliwa dzięki pozyskanym środkom z Unii
Europejskiej w ramach działania Odnowa
i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
15 listopada br. wójt Gminy Roman
Wojtysiak podpisał 2 umowy na wykonanie robót remontowych w 7 obiektach domów ludowych na terenie gminy Bralin.
Wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku
postępowania przetargowego ogłoszonego 18 października br. Prace remontowe
w Nowej Wsi Książęcej, Taborze Małym,
Czerminie, Chojęcinie-Parcelach, Goli
oraz Mnichowicach wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Wykonawczo
– Usługowo – Handlowe PKD Stanisław
Kempa z Hanulina.   Przypomnijmy, że
w Nowej Wsi Książęcej zrobione zostaną
posadzki z płytek ceramicznych i roboty
malarskie w korytarzu i kuchni. W Taborze

Małym powstanie ogrzewanie kominkowe,
wymienione będą okna w sali i na poddaszu, a także wykonane roboty malarskie
wewnętrzne. Także w Czerminie będzie
ogrzewanie kominkowe, ponadto wymieniona będzie instalacja elektryczna w części budynku, pokrycie dachowe, okna na
poddaszu i inne roboty. Salka w Chojęcinie-Parcelach i Dom Ludowy w Goli także
ogrzewane będą kominkiem z systemem
nadmuchowym. W Mnichowicach zostanie
wykonane ogrzewanie piecem nadmuchowym na olej opałowy wraz z kominem zewnętrznym. Podpisana umowa opiewa na

3
go numeru gazety trwały ostatnie prace
porządkowania placu budowy i znakowania
drogi ekspresowej. Jeszcze przed świętami,
21 grudnia 43-km odcinek S8 od Sycowa do
miejscowości Walichnowy zostanie oddany
do ruchu. Po części zmniejszą się uciążliwości ruchu krajowego przez teren naszej
gminy, a zdecydowaną poprawę odczujemy
po wybudowaniu drogi dojazdowej do węzła
Bralin. 6 grudnia rozpisano przetarg na realizację tej inwestycji, która  zostanie oddana w połowie przyszłego roku. Odetchniemy wówczas z ulgą, na co czekaliśmy wiele
lat. Cieszę się również, że obietnicę, którą
składałem mieszkańcom podczas wyborów
samorządowych w 2006 roku, że uczynię
wszystko, aby przebieg trasy S8 nie zagrażał komfortowi życia mieszkańców Bralina,
udało się dotrzymać. Chcę również podziękować wszystkim osobom, które wspierały
mnie w tych działaniach, szczególnie Radzie Gminy, za życzliwość i poparcie.
Tymczasem „już słychać kolędy, już
pachnie świętami…”
Z najlepszymi życzeniami
Roman Wojtysiak
kwotę 128.337 zł brutto, a przewidywany
termin zakończenia prac planowany był
w Nowej Wsi Książęcej na 16 grudnia br.,
w Czerminie do 15 maja 2014 r., a w pozostałych obiektach do 31 stycznia 2014 r.
Druga umowa podpisana została z Jerzym Burzałą, właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego z Baranowa na
wykonanie przebudowy szamba przy Domu
Ludowym w Taborze Wielkim. Zgodnie
z umową przebudowa ta będzie kosztować
6.508 zł. W miejsce istniejącego szamba betonowego zamontowany został zbiornik na
ścieki komunalne z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z podłączeniem i wszelkimi robotami towarzyszącymi. Prace w Taborze Wielkim już się zakończyły.
mak

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby upływały
w spokoju i radości, wśród rodziny, bliskich i przyjaciół.
Wraz z Nowym, 2014, Rokiem życzymy wiele satysfakcji i sukcesów
z podjętych wyzwań, życzymy, aby był to rok szczęśliwy, w którym spełnią się
Państwa zamierzenia zawodowe, społeczne i rodzinne.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Fras
wraz z radnymi

Trwają prace w Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej

Życie Gminy Bralin
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Wyobraź sobie nowe drogi, chodniki, kanalizację, salę gimnastyczną czy odnowione przedszkole i szkoły! Wyobraź sobie atrakcyjną ofertę sportową i kulturalną! Wyobraź sobie, że o tym decyduje każdy z nas! Także Ty!

Tu mieszkam, tu płacę podatki
– tu mieszkam, tu kupuję
Jak to możliwe? Jeśli płacisz podatek
dochodowy zgodnie z miejscem zameldowania lub zamieszkania, to zwiększasz środki
dostępne w naszym budżecie. To dzięki nim
Gmina Bralin organizuje imprezy kulturalne i sportowe oraz realizuje inwestycje, które
podnoszą standard życia mieszkańców.
Dlaczego tak bardzo powinno nam zależeć, aby wszyscy płacili tutaj swoje podatki?
Bo prawie 37,5% odprowadzanego podatku
przez mieszkańców gminy do Urzędu Skarbowego w Kępnie trafia do budżetu Gminy
Bralin. Oznacza to, że to właśnie Ty jesteś
współtwórcą budżetu. Zameldowanie tam
gdzie faktycznie się mieszka naprawdę się
opłaca. Warto również wiedzieć, że jeżeli kupujesz w lokalnej firmie, która płaci podatki
tam, gdzie mieszkasz, część wydanych na
zakupy pieniędzy wraca do ciebie w postaci:
lepszych dróg, chodników czy szerokiej oferty edukacyjnej i kulturalnej, jednym słowem
– lepiej funkcjonującej gminy.
Obecnie oficjalnie w gminie Bralin zamieszkuje ponad 6 tys. osób, jednak nie
wszystkie dopełniły obowiązków związanych z zameldowaniem lub wskazaniem
swojego miejsca zamieszkania. Wiele osób
nie wie, że podatek który płaci, w znacznej
części wraca do gminy.
Zachęcamy do zameldowania się każdej
osoby zamieszkującej naszą gminę. Jeżeli
jednak nie zdecydujesz się na zameldowanie z obiektywnych przyczyn, pomimo
że zamieszkujesz naszą gminę, to możesz
wówczas wypełnić i złożyć w Urzędzie
Skarbowym w Kępnie deklarację ZAP-3,
w której jako miejsce zamieszkania wskażesz gminę Bralin.
Poniżej przedstawiamy procedurę meldunkową, czyli meldunek krok po kroku
Chciałbyś się zameldować, ale wydaje
Ci się, że to skomplikowane i czasochłonne? Nic bardziej mylnego. Nie musisz już
wymeldowywać się z poprzedniego miejsca
pobytu stałego. Teraz wszystkie formalności załatwisz za pośrednictwem naszego
urzędu. Biuro meldunkowe znajduje się na
parterze budynku Urzędu Gminy Bralin
w pok. nr 5, tel. 78 11 223. Cała procedura
zameldowania trwa około 10 min. Wystarczy, że skompletujesz dokumenty. Możliwe,
że niektóre masz „pod ręką”:
* dowód osobisty – prawdopodobnie znajdziesz go we własnym portfelu,
* wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego – do wypełnienia na miejscu w urzędzie.
* odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy
osób niepełnoletnich). Jeśli masz taki
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Zostaw podatek dochodowy w swojej gminie

dokument w domu, weź go ze sobą. Nie
posiadasz? Trudno, zameldujemy i bez
niego.
* Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w oryginale - do
wglądu). Może to być wyciąg z księgi
wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, umowa cywilno-prawna. Jeżeli nieruchomość nie jest twoją własnością, to osoba, która jest właścicielem,
musi potwierdzić fakt twojego pobytu
w mieszkaniu/domu w formie czytelnego
podpisu.
Zbigniew Łatka
sekretarz Gminy Bralin

Rozliczenie
zbiórki
publicznej
przeprowadzonej w okresie od 23 do
24.11.2013 r. w postaci sprzedaży cegiełek wartościowych na podstawie pozwolenia wydanego przez Wójta Gminy Bralin w formie decyzji z dnia 8.11.2013 r.
nr SO5311.2.2013.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół
im. Księdza Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej zawiadamia, że w okresie od 23 do 24.11.2013 r.
na terenie gminy Bralin przeprowadzona została zbiórka publiczna w formie
sprzedaży cegiełek wartościowych. W ramach przeprowadzonej zbiórki zebrano
2420,00 zł   (dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100). Formą zbiórki
publicznej był zakup cegiełek o wartości
10 zł/szt.
Całkowity koszt związany z organizacją zbiórki publicznej poniosła Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Nowej   Wsi  
Książęcej. Kwota wydatków wyniosła
82,00 zł (osiemdziesiąt  dwa złote 00/100).  
Zgodnie z celem zbiórki pozyskaną kwotę
przeznaczono w całości na dofinansowanie
wycieczek szkolnych dla dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy dokonali zakupu cegiełek, a tym samym wsparli nasze  przedsięwzięcie.
Rada Rodziców

Nowa ulica w Bralinie
Rada Gminy Bralin podczas sesji
5 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę w
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na działce nr
1034 w Bralinie. Jest to droga przebiegająca od ulicy Lipowej przez teren byłej bazy Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” aż do torów.
Nowa ulica nosić będzie nazwę Strażackiej.
Nadanie oficjalnej, urzędowej nazwy ulicy było konieczne w związku
z podziałem gruntów byłej bazy GS
oraz przeznaczeniem terenu położonego wzdłuż wymienionej drogi pod
zabudowę mieszkaniową i przemy- Przy ulicy Strażackiej powstaje zabudowa mieszkaniowa
słową. Inicjatywa w tej sprawie należała
Nazwa „ulica Strażacka” została zado wójta gminy Roman Wojtysiaka, który proponowana, gdyż od dawna to miejsce
po przeprowadzeniu konsultacji z zaintere- kojarzone jest w Bralinie z działalnością
sowanymi mieszkańcami, złożył stosowny strażaków. Nowa ulica przebiega w pobliwniosek do Komisji Rady Gminy ds. Prze- żu istniejącej od 1927 roku w tym miejstrzegania Prawa i Porządku Publicznego. scu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
Członkowie komisji pozytywnie zaopinio- w Bralinie.
wali wniosek.
Krzysztof Slipiko
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Informacje
W związku z pierwszymi mrozami warto zadać sobie kilka pytań dotyczących
instalacji centralnego ogrzewania, aby nie być zaskoczonym niespodziewaną
awarią w czasie mroźnej pogody lub co gorsza w czasie świąt. Oto kilka pytań
i odpowiedzi, które powinny pomóc w zabezpieczeniu instalacji oraz prawidłowej jej eksploatacji

Sezon grzewczy i nasze c.o.
Czy mamy dobrze dobrany kocioł?
Dla szybkiego sprawdzenia czy mamy
dobrze dobrany kocioł można, z dużym
przybliżeniem, posługiwać się wskaźnikiem
powierzchniowym zapotrzebowania na
ciepło dla ogrzewanego budynku (1 wat =
0,001 kilowata): budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją c.o. – 70 ÷ 80
W/m², budynki niezaizolowane z tradycyjną
instalacją c.o. – 100 ÷ 120 W/m² lub w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h>2,7m)
wskaźnikiem kubaturowym: budynki mieszkalne – 30 ÷ 35 W/m³, hale produkcyjne (bez
ciepła na wentylację) – 20 ÷ 25 W/m³.
Czy jest odpowiedni ciąg kominowy?
Właściwy dobór wysokości i przekroju
przewodu kominowego decyduje o prawidłowym procesie spalania. Wymagane wysokości i wymiary przewodu kominowego
dla danego typu kotła są podane w parametrach techniczno-eksploatacyjnych zamieszczonych w DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzenia, którą na pewno
otrzymaliśmy w postaci instrukcji obsługi
przy zakupie kotła (w razie braku takiej
dokumentacji można ją pobrać z Internetu,
wpisując typ i producenta kotła w wyszuki-

warce). Czasami uwarunkowania miejscowe
(sąsiednie budynki, drzewa, usytuowanie
budynku w zaniżeniu terenu) mogą powodować zaburzenie ciągu kominowego. W celu
uniknięcia powstania ciągu wstecznego
w przewodzie kominowym powodującym
zadymienie pomieszczeń kotłowni, należy
wyprowadzić go ponad najwyższą kalenicę
dachu nie mniej niż 0,6 m. Ponadto należy
pamiętać bezwzględnie o sprawdzeniu przewodu dymowego i wentylacji (nawiewnej
i wywiewnej) w kotłowni, którą powinien
wykonać kominiarz z uprawnieniami (przynajmniej raz w roku).
Czy spełniamy wymagania dotyczące
wentylacji w kotłowni?
Warunkiem prawidłowego procesu spalania w kotłach na paliwa stałe jest zapewnienie odpowiedniej dawki świeżego powierza. Służy temu wentylacja nawiewna
w postaci kanału (minimum 200 cm2 w zależności od mocy kotła) doprowadzającego
powietrze do procesu spalania z wylotem
nad podłogą w kotłowni. Brak wentylacji
nawiewnej lub jej niedrożność może powodować takie zjawiska jak: dymienie, niemożliwość uzyskania wymaganej tempera-

5
tury. Nad bezpieczeństwem dozorującego
domową kotłownię „czuwa” wentylacja wywiewna w postaci kanału (14 cm/14 cm)
wyprowadzonego ponad dach, z otworem
wlotowym pod stropem pomieszczenia. Jej
celem jest odprowadzenie z pomieszczenia
szkodliwych gazów.
Czy stosujemy odpowiedni opał?
Stosowane paliwa dobranego dla danego
typu kotła zapewnia uzyskanie deklarowanej mocy, sprawności urządzenia i utrzymanie stałej (odpowiedniej) temperatury na
kotle. Podstawowe parametry, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze paliwa to:
wartość opałowa, spiekalność (w praktyce ile
szlaki powstaje w opale), zawartość popiołu, zawartość siarki oraz wilgotność paliwa
(w przypadku palenia drewnem opałowym
należy stosować jako paliwo drewno liściaste
sezonowane przynajmniej dwa lata). Bardzo
ważne ze względu na żywotność kotła są
ostatnie trzy parametry, ponieważ konsekwencją połączenia wilgotnego środowiska,
wysokiej temperatury, obecności siarki zawartej w paliwie jest korozja powierzchniowa oraz wżerowa kotła grzewczego. Ponadto
konsekwencją palenia wilgotnym opałem
może być szybkie zabrudzenie wymiennika
ciepła, obniżenie sprawności kotła, dymienie
związanie z zasmoleniem przewodów wentylacyjnych, zwiększone zużycie opału oraz
niemożliwość osiągnięcia deklarowanej mocy.
cd. w następnym numerze
Piotr Piotrowski

OSP w Goli z nowym samochodem
Ochotnicza Straż Pożarna w Goli dzięki
wnioskowi o dopłatę otrzymała samochód
ratowniczo-gaśniczy lekki typu kontener
marki Ford Transit. Główną pomoc jednostka otrzymała z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który pozytywnie ocenił wniosek
złożony przez Gminę Bralin oraz OSP
Gola. Dofinansowanie na zakup samochodu
wyniosło 115 120,00 zł, resztę wydatków
w kwocie 28 780,00 zł w formie dotacji jednostka otrzymała od Gminy Bralin.
Zgodnie z uchwałą Prezydium ZOW
ZOSP RP z 31 lipca 2013 r. na liście do
otrzymania 80% dotacji na zakup nowego
samochodu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego znalazła się
jednostka z Goli. Gmina Bralin zagwarantowała 20% wkładu własnego. Całościowy
koszt zakupu wyniósł 143 900,00 zł. „Nowy
samochód z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bralin i pobliskich miejscowości oraz do prowadzenia niezawodnych
i skutecznych akcji ratowniczych. Starania, jakie czyniliśmy na rzecz pozyskania
nowego samochodu dla jednostki, trwały

Życie Gminy Bralin

już od poprzedniego roku i są etapem systematycznego doposażenia jednostek w naszej
gminie w specjalistyczny sprzęt pożarniczo-ratunkowy” – mówił wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak.
Uroczyste przekazanie samochodów odbyło się 16 listopada 2013 roku na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Faktyczny odbiór oraz szkolenie przedstawicieli OSP - użytkowników bezpośrednio
eksploatujących pojazd odbyło się w 9 listopada w siedzibie wykonawcy w Częstochowie – firmie Ford Frank – Cars Sp. z o.o.
W odbiorze samochodu uczestniczyli: Marek Fras – prezes Zarządu Gminnego OSP,
Eugeniusz Grodzki – prezes OSP Gola,
Daniel Kłodnicki – naczelnik OSP Gola,
Roman Dębski – komendant gminny OSP
oraz Dawid Kosakiewicz – pracownik urzędu gminy.
Do tej pory
jednostka użytkowała
30-letni o dużym stopniu awaryjności samochód pożarniczy marki Żuk GLBM. Biorąc pod uwagę, iż jednostka znajduje się
przy drodze krajowej nr 8, gdzie dochodzi
do dużej liczby wypadków i innych zdarzeń,
zakup wskazanego samochodu stał się tym
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Strażacy odbierali nowy samochód w Częstochowie

bardziej uzasadniony. OSP w Goli będzie
jedną z najbliżej położonych jednostek
mających bezpośredni dojazd do zjazdu na
nowo budowaną drogę ekspresową S8.
OSP Gola otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ford Transit z napędem
4x2, silnikiem o mocy 125KM, typu kontener, wyposażony w wysokociśnieniowy
agregat gaśniczy AWP 40/40 o wydajności
40 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 atmosfer, z 200-litrowym zbiornikiem wody
i 20-litrowym zbiornikiem piany, maszt
oświetleniowy z dwoma reflektorami po
1000 W każdy i agregatem prądotwórczym
FOGO o mocy 2,8 kW oraz w wciągarkę
o sile ciągu 4300 kg. Długość samochodu
gotowego do akcji to 6,4 m, szerokość 2,58
m, wysokość 2,95 m.
Dawid Kosakiewicz
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola ,,Kwiaty Polskie”
Uroczyste pasowanie
swoich wychowanków i ich
Przyjęcie do grona przedrodziców zabawę andrzejkoszkolaków to bardzo ważne
wą. Tradycyjne wróżby przewydarzenie w życiu każdego
platane były pląsami i zabadziecka, które po raz pierwwami z chustą animacyjną.
szy przekroczyło przedszkolZabawne andrzejkowe przepone progi. Uroczyste pasowawiednie, zabawy z rodzicami
nie ,,Kwiatuszków” miało
i wspólny słodki poczęstunek
miejsce 23 października w godostarczyły dzieciom tego wiedzinach dopołudniowych. Ceczoru niezapomnianych przeremonia przyjęcia w poczet
żyć. W pozostałych grupach
przedszkolaków przebiegała
nauczycielki
przygotowały
w obecności kolegów, koleżaandrzejkowe wróżby dla dzieci
nek, nauczycieli oraz przedw czasie ich pobytu w przedstawicieli z Rady Rodziców
szkolu. Podczas tych zabaw
i miała formę zabawnego
przedszkolaki zdobyły wiedzę
egzaminu.   Na uroczystość
o tradycjach i zwyczajach wiezłożyły się   konkursy zręczczoru andrzejkowego.
nościowe, popisy wokalne, taPodziękowania i życzenia
Zabawy z rodzicami podczas wieczoru andrzejkowego przyniosły wiele radości
neczne oraz recytatorskie. Po
Dyrekcja i pracownicy
pomyślnie zdanym egzaminie dzieci złożyły wego Misia. Światowy Dzień Pluszowego przedszkola dziękują Radzie Rodziców za
uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Te- Misia przypada  25 listopada, tego też dnia zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz
resa Michalska za pomocą zaczarowanego świętowaliśmy go w naszej placówce.  Dzieci za pomoc w organizacji mikołajek.
ołówka pasowała kolejno dzieci na przed- prezentowały na tle grupy przyniesione do
szkolaka czy też starszaka. Goście z Rady przedszkola pluszaki, uczyły się rozróżniać
Świąt wypełnionych radością i miłością,
Rodziców wręczyli przedszkolakom dyplo- i nazywać bajkowe postacie misiów, tańczyniosących spokój i odpoczynek,
my i plakietki z napisem ,,Jestem prawdzi- ły z maskotkami, malowały ich portrety,
Nowego Roku spełniającego
wym przedszkolakiem” oraz kredki. Miłym układały ,,misiowe” puzzle. Uwieńczeniem
wszystkie marzenia, pełnego optymizmu,
akcentem tego wydarzenia   była wspólna wspólnych zabaw z pluszowymi misiami
wiary, szczęścia i powodzenia życzą:
było spożycie smakowitych przekąsek przy- Dyrekcja, Dzieci i Pracownicy Przedszkola
uczta.
gotowanych na bazie miodu.
Dzień Pluszowego Misia
,,Kwiaty Polskie” w Bralinie
W bieżącym roku szkolnym  Kalendarz Andrzejkowe wróżby
Nauczycielka grupy Różyczki Renata
Małgorzata Bednara
Imprez Przedszkolnych został wzbogacony
o nowe wydarzenie, obchody Dnia Pluszo- Mazurowska zorganizowała 28 listopada dla
serdecznie zebranych gości na uroczystości
ślubowania i pasowania na pierwszoklasistę, oddając następnie głos najmłodszym.
Nasi szkolni „aktorzy” iście królewsko
udowadniali, że są w pełni gotowi podjęcia trudu bycia uczniem, a świat szkolnej
rzeczywistości nie jest im obcy. W trakcie
Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół w da w poczet uczniów przyjęto 17 pierwszo- montażu słowno-muzycznego przygotowaNowej Wsi Książęcej już za nami. 8 listopa- klasistów. Uroczysty akt pasowania na sta- nego przez wychowawcę klasy I pojawiły się
łe zagościł w kalendarzu   głośno odśpiewane piosenki i wesołe wierszkoły. Tradycyjnie od- szyki pokazujące życie szkolne. Następnie  
bywa się on na przełomie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę m.in.
października i listopada, ślubując być dobrym uczniem i kolegą. Od
gdy najmłodsi uczniowie tego momentu stali się pełnoprawnymi
poznają już wszystkie uczniami szkoły. W końcu nadszedł najważzakamarki szkoły. Głów- niejszy punkt uroczystego spotkania – wójt
nym bohaterom w tej Roman Wojtysiak olbrzymim ołówkiem
wyjątkowej chwili towa- dokonał symbolicznego aktu pasowania na
rzyszyli rodzice, dyrek- ucznia. Każdy pierwszoklasista otrzymał
tor Wiesława Mirowska dyplom i upominki – niespodzianki. Nie zai wychowawca. Honoro- brakło też życzeń i dobrych rad   od pana
wymi gośćmi byli: wójt wójta, pani radnej i pani dyrektor. Po zagminy Roman Wojtysiak kończeniu akademii czekał na dzieci słodki
i  radna Kazimiera Kup- poczęstunek przygotowany przez ich rodziców. Te chwile na długo zapadną w pamięci
czak.
   Wychowawca klasy I naszych milusińskich.
Pierwszaki z Nowej Wsi Książęcej już po ślubowaniu
Nina Habelska
Nina Habelska powitała

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

Pasowanie na ucznia
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Podróże – prawdziwe i wirtualne
Święto Szkoły na wesoło
Tym razem doroczne Święto Szkoły (9
grudnia 2013 r.) przebiegało pod hasłem
„Henryk Sienkiewicz – wędrowny pisarz
czy podróżnik z literackim zacięciem?”.
Jego organizacją zajęła się grupa nauczycieli: Małgorzata Domagała, Agnieszka
Czarnasiak-Szydłowska, Dorota Nowak,
Katarzyna Walas, Jacek Falszewski i Wiesław Klaczyński, włączając do wspólnej zabawy uczniów wszystkich klas, którzy wraz
z bohaterem tego dnia odbyli wirtualne podróże po Europie i Ameryce.

zorganizowano konkursy i quizy. Uczniowie przygotowali okolicznościowe gazetki,
a Katarzyna Walas, nauczycielka biologii,
przeprowadziła w klasach krótkie pogadanki o AIDS. Mówiła o historii choroby,
jej przebiegu, możliwych formach zakażenia wirusem HIV, o postępach w badaniach
nad szczepionką. Z kolei w poniedziałek,
2 grudnia, w szkole przeprowadzono konkurs pod nazwą „Moja wiedza o AIDS”.
Wzięło w nim udział 14 uczniów.

Spotkanie z panią senator
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki
z Przemocą Wobec Kobiet,
które przypada 25 listopada,
gimnazjaliści zaprosili senator
Andżelikę Możdżanowską, która na co dzień pracuje w Parlamentarnej Grupie Kobiet Senatu VIII kadencji. Dwugodzinne
spotkanie, które miało miejsce
27 listopada w kinie „Niesob”,
odbyło się pod hasłem „Rząd
równych szans – rola kobiet
w parlamencie”. Pani senator
opowiedziała młodzieży o swoŚwięto Szkoły. Henryk Sienkiewicz wynajmuje pokój w paryskim hotelu jej drodze do parlamentu i codziennej pracy w komisjach seSprawdzili wiedzę o AIDS
W związku ze Światowym Dniem Walki nackich. Kampania przeciw przemocy wobec
z AIDS (1 grudnia) w piątek poprzedzają- kobiet trwała w szkole do 10 grudnia – zakońcy tę datę w szkole odbyły się pogadanki, czył ją Dzień Praw Człowieka.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Ze szkolnego podwórka
Dzień Seniora
W listopadowe popołudnie spotkali się
seniorzy – nauczyciele i pracownicy szkoły
oraz zaproszeni goście – przewodniczący
Oddziału Rejonowego PZERiI Alojzy Le-

śniarek, wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, dyrektor Gimnazjum im. Polskich
Noblistów Karolina Forysiak oraz wicedyrektor naszej szkoły Krystyna Żary. Program artystyczny przygotowała klasa IIIa
wraz z wychowawcą Bożeną
Böhm. Trzecioklasiści dali odczuć zebranym, jak bardzo są
ważni: śpiewali, recytowali,
a przede wszystkim życzyli radości, przyjemności, odpoczynku i szczęścia.

Zmagania konkursowe. Oj, chyba wcale nie jest łatwo…

Życie Gminy Bralin

Eliminacje do konkursów
wojewódzkich
   20 listopada odbył się etap
szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Do
etapu rejonowego zakwalifikowali się: Olaf Biegański i Szymon Jański. Dwa dni później
uczniowie zmagali się z zada-
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Z kina do muzeum
4 grudnia 2013 r. drugoklasiści uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia i Sycowa.
Najpierw w Cinema City obejrzeli film w reż.
Marcina Głowackiego pt. „Mój biegun”, który opowiada autentyczną historię niepełnosprawnego Jana Meli, zdobywcy obu biegunów Ziemi oraz szczytów: Kilimandżaro
i Elbrus. W drodze powrotnej w Muzeum Regionalnym w Sycowie uczniowie poznali historię sycowskiego zamku oraz zwiedzili wystawę
poświęconą 125. rocznicy powstania czasopisma „National Geographic”, założonego przez
amerykańskie towarzystwo geograficzne.
Cukierki dla wszystkich
Sympatycznie upłynął uczniom i nauczycielom 21 listopada. Tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji nie tylko
obdarowano wszystkich cukierkami, ale
każdy mógł przesłać pisemnie serdeczności
swoim koleżankom, kolegom czy nauczycielom. „Listonoszem” była przewodnicząca SU Natalia Sutowicz.
„Podróżowali” wirtualnie po Hiszpanii
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK Bralin zaprosiło na
kolejne spotkanie z cyklu „Moje podróże”.
Tym razem gościem gimnazjalistów była
Anna Wieczorek, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która zabrała ich w wirtualną podróż do Hiszpanii,
gdzie mieszkała przez rok.
Jacek Kuropka

niami z języka polskiego. Do kolejnego etapu przeszli: Olaf Biegański i Tomasz Krawczyk. W etapie szkolnym Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego do rejonu zakwalifikowali się: Szymon Jański, Tomasz
Krawczyk i Emil Roczniak.
Konkurs recytatorski
29 listopada odbył się III Międzygminny
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
pod patronatem wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka. Kolejny raz organizatorem tego przedsięwzięcia była Katarzyna
Szczepaniak, nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. W recytatorskich zmaganiach brali udział uczniowie klas IV-VI ze
szkół z Perzowa, Lasek, Rychtala, Wielkiego
Buczku, Nowej Wsi Książęcej oraz Bralina.
Tegoroczna edycja różniła się od poprzedniej tym, że uczniowie zamiast jednego
tekstu poetyckiego mogli zaprezentować
fragment prozy. Komisja w składzie: Wiesław Walas, Marzena Kuropka, Ewa Jędrysiak przyznała 1. miejsce Zuzannie Bonczol
– uczennicy z Lasek. Uczeń naszej szkoły,
Patryk Antczak otrzymał wyróżnienie.
Katarzyna Kireńczuk-Szczepaniak
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Ze starego
albumu…
15 grudnia 2013 r. minęła 40. rocznica
śmierci ks. Maksymiliana Dłużewskiego,
bralińskiego proboszcza, o którym pamięć
wśród starszego pokolenia jest wciąż żywa.
Warto więc w cyklu „Ze starego albumu…”
przypomnieć tego zacnego kapłana.
Ks. M. Dłużewski ur. się 12 września
1911 r. w wielkopolskim Lwówku w powiecie nowotomyskim. Jego matka, Agnieszka
z domu Krygier, zmarła na gruźlicę, gdy
chłopiec miał 6 lat. Ojciec, Leonard, jak
podano w seminaryjnym arkuszu personalnym, był mistrzem murarskim. Z kolei proboszcz lwówecki nazwał go przedsiębiorcą
budowlanym. L. Dłużewski często pozostawał bez pracy. Jego rodzina nie była liczna
(Maksymilian miał tylko siostrę), ale materialnie nie wiodło jej się najlepiej. W rodzinnym miasteczku chłopiec ukończył 6 klas
szkoły powszechnej, po czym przez cały rok
szkolny 1923/1924 uczęszczał w Szamotułach na kurs przygotowawczy do egzaminu
do 2. klasy gimnazjum. W Szamotułach
również ukończył Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi. Maturę zdał 5 czerwca 1931 r.
Do Seminarium Duchownego w Gnieźnie M. Dłużewski zgłosił się 30 czerwca
1931 r. Jego katecheta twierdził, że do
ukończenia szkoły średniej nie wyjawił
zamiaru wstąpienia do seminarium. Być
może dlatego, że ojciec życzył sobie innego
zawodu dla syna (choć wprost nie zakazywał mu zostania księdzem)? Prefekt nie
miał jednak wątpliwości, że Maksymilian
nadaje się do stanu duchownego. Podkreślił, że był on uczniem pilnym, obowiązkowym i pobożnym. Proboszcz z kolei ocenił
go jako młodzieńca poważnego i dobrze wychowanego, o jego rodzinie wydał nie mniej
pozytywne świadectwo, podkreślając, iż jest
we Lwówku bardzo szanowana i ceniona
z powodu uczciwości i solidnego życia.
M. Dłużewski odbył studia seminaryjne w Gnieźnie i Poznaniu w latach 19311937 z wynikami dość dobrymi. Przełożeni
i wychowawcy ocenili jego zdolności jako
zasadniczo dobre, mając jedynie pewne
zastrzeżenia co do uzdolnień katechetycznych. Za godny uwagi uznali zmysł życia
towarzyskiego, łatwość podejścia do ludzi,
jak również prawość charakteru, przedsiębiorczość i inicjatywę Maksymiliana. Przed
święceniami kapłańskimi lekarz orzekł, że
jest on silny i posiada prawidłową budowę
ciała, lecz ze skłonnością do tycia. W okresie późniejszym ks. Dłużewski miał poważne kłopoty ze zdrowiem, okresowo – podobnie jak matka – chorował na gruźlicę.
Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja
1937 r. Z dniem 1 lipca został wikariuszem
w Turkowach w dekanacie bralińskim. Jego
proboszcz, ks. Tomasz Samulski (1900-
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1944), przewidując
szykany
ze
strony
N i e m c ó w,
opuścił
plebanię
rankiem
1 września
1939 r., zabierając ze
sobą młodego księdza.
Jakiś czas
później ks.
Dłużewski
wrócił, ale
bez
prob o s z c z a Ks. Maksymilian Dłużewski,
(poszukiwa- fot. Zygmunt Wasiela
ło go gestapo). Jako wikariusz substytut
pracował w Turkowach do marca 1941 r.
Zagrożony aresztowaniem, udał się do Częstochowy, pracując tam w duszpasterstwie
niemal do końca wojny. 7 marca 1945 r.
od ks. bpa Walentego Dymka (1888-1956)
otrzymał w Poznaniu nominację na administratora dwóch parafii: Bralin i Turkowy
(w następnym roku zrezygnował z administrowania tej ostatniej). Ponadto z powodu
braku kapłanów w archidiecezji od 8 listopada 1945 do 9 lutego 1946 r. ustanowiono
go wikariuszem substytutem parafii Nowa
Wieś Książęca.
Edmund Kuropka (ur. 1935) z Bralina
opowiada, że w czasie Wielkanocy 1945 r.
w kościele parafialnym pw. św. Anny była
zaledwie garstka ludzi. Osiedleńcy ze
Wschodu, uznając miejscowych za „szwabów”, bo w czasie wojny przyjęli Volkslistę,
zabronili im wejść do środka.
Zapewne około 1945-1946 r. ks. M. Dłużewski, oburzony zachowaniem repatriantów zagarniających majątek autochtonów,
w Turkowach miał wprost powiedzieć z ambony: „Coś ukradł, oddaj”. W efekcie przed
probostwo zniesiono mu pługi i inny sprzęt
używany w gospodarstwie. - Chciano też
usunąć go z plebanii w Bralinie! – wspomina E. Kuropka. Pamiętam, że treść urzędowego pisma w tej sprawie proboszcz odczytał
wiernym w kościele. Na szczęście władze nie
zrealizowały swego zamierzenia.
Kapłana nazywano nawet „szwabskim
księdzem”. Wiedział o tym. Któregoś razu powiedział w kościele: „Nie jestem „szwabskim
księdzem, jestem ksiedzem katolickim!”.
W 1950 r. ks. Dłużewski zdał egzamin
proboszczowski. Dziekan dekanatu bralińskiego, ks. Feliks Szleszkowski (1906-1976)
z Mąkoszyc, wyraził wówczas następującą
opinię o kapłanie: „pracuje bardzo gorliwie,
czym zdobył szacunek i zaufanie u wiernych; odznacza się szczególną pilnością
na ambonie; oczytany, wygłasza treściwe
i wartościowe kazania”. W 1962 r. zaczęły
się poważniejsze kłopoty ze zdrowiem ka-
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płana, konieczne były badania kliniczne, po
czym lekarz zalecił mu uregulowany tryb
życia, unikanie wysiłku fizycznego i umysłowego. W tej sytuacji ks. Maksymilian
poprosił o wikariusza dla swojej parafii (został nim ks. Jan Tecław). Sam jednak nie
oszczędzał się w pracy. Z okazji 25-lecia kapłaństwa otrzymał życzenia od arcybiskupa Antoniego Baraniaka (1904-1977), który
wyraził jubilatowi uznanie za ofiarną pracę
duszpasterską i szerzenie kultu Maryjnego.
1 września 1968 r. ks. Dłużewski został
dziekanem. Zwiększyło to jeszcze jego zajęcia, których i tak miał niemało. Trudności duszpasterzowania wynikały również
ze zróżnicowanego pochodzenia parafian,
spowodowanego znaczną liczbą ludności
napływowej, która zamieszkała na Ziemi
Bralińskiej po II wojnie światowej.
Kapłan umiejętnie prowadził duszpasterstwo, zawsze też spieszył z posługą
wiernym i kapłanom, chętnie głosił Słowo
Boże u siebie i w innych parafiach, z wyjątkowym umiłowaniem zasiadał w konfesjonale, nawet mimo złego stanu zdrowia.
W czasie choroby (miał problemy z sercem)
zachował pogodę ducha.
Po II wojnie światowej komuna zabrała część zabudowań gospodarczych i ziemi
stanowiących własność parafii Bralin. Choć
jej możliwości finansowe były słabe, ks. Dłużewski starał się utrzymać wszystkie obiekty
sakralne w dobrym stanie, remontując kaplicę pw. św. Jadwigi w Mnichowicach, kościół
parafialny, a także sanktuarium Na Pólku
(w 1966 roku wymieniono tu gonty i przeprowadzono konserwację obrazu Matki Bożej).
15 grudnia 1973 r. w parafii Bralin odbywała się spowiedź adwentowa. Około południa na plebanii zadzwonił telefon. Słuchawkę podniósł wikariusz, ks. Stanisław
Koza (ur. 1946), obecnie proboszcz w Mokronosie. Dzwoniono ze szpitala w Katowicach. Głos w słuchawce poinformował
go o śmierci ks. M. Dłużewskiego. Po ciało
wraz z trumną nabytą w Kępnie pojechał
m.in. Idzi Burnecki (1920-1999), ówczesny organista. W czasie podróży na Górny
Śląsk trumna uległa uszkodzeniu, trzeba ją
było naprawić na miejscu.
Ks. Maksymilian spoczywa przy kościele parafialnym w Bralinie. Kilka tygodni po
jego śmierci proboszczem w Bralinie został
ks. Jan Ćwiejkowski.   Kolejny wspaniały
duszpasterz.
Wszystkich, którzy chcieliby podzielić
się wspomnieniami dotyczącymi byłego
bralińskiego proboszcza, proszę o kontakt
e-mailowy: jacek.kuropka@wp.pl lub telefoniczny: (62) 78 11 195.
Jacek Kuropka
Pisząc powyższy tekst, korzystałem m.in. z „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” z lutego 1975 r., w którym zamieszczony
został nekrolog ks. Maksymiliana Dłużewskiego
autorstwa ks. Mariana Banaszaka.
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Stowarzyszenie ARTwarium

Dla młodych - przez młodych,
czyli pierwszy rok projektowy
ARTwarium
Stowarzyszenie ARTwarium zaoferowało w tym roku bogatą ofertę warsztatową
z zakresu edukacji pozaformalnej. Katedra
muzyczna BRALIN FM, festiwal LOKAL
III, mini pracownia filmowa, warsztaty teatralne, słuchowiska radiowe oraz warsztaty dziennikarsko – medialne to tylko jedne
z głównych przedsięwzięć, przed jakim stanęli członkowie stowarzyszenia.  
Stowarzyszenie działa formalnie od października 2012 r., jednak duża część osób
będących członkami organizacji, wspólnie
działała jako nieformalna grupa już dłuższy
okres. W tym roku ARTwarium realizowało projekty głównie dzięki dofinansowaniu
zewnętrznemu takiemu jak: dofinansowanie zadań z dziedziny kultury przez Gminę
Bralin, z którą jako partner wspólnie podejmuje szereg przedsięwzięć na rzecz młodzieży, program FIO Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz unijny program
„Młodzież w działaniu”. Dzięki aktywnemu działaniu stowarzyszenie rozszerzyło
grono swoich członków oraz rozbudowało
redakcję młodzieżowego radia internetowego BRALIN FM. Kilku z nich z sukcesem
rozpoczęło swoją drogę edukacyjną i zawo-

dową zgodną z ich zainteresowaniami i pasjami realizowanymi w ramach ARTwarium: studia, praktyki, praca, działalność
muzyczno – artystyczna. Warto wspomnieć
o kilku głównych przedsięwzięciach podejmowanych przez stowarzyszenie.
Teatr radia to projekt słuchowisk radiowych zrealizowanych na podstawie scenariuszy teatralnych przy udziale uczestników warsztatów i młodych dziennikarzy
internetowej rozgłośni. Słuchowisko było
nagrywane w studiu radiowym znajdującym się w Świetlicy „Tęcza”. Powstała
bajka: „Humba, Bumba, Bang”, autorstwa
Izabeli Degórskiej, którą można było wysłuchać cyklicznie zarówno w radiu SUD,
jak i BRALIN FM.
Mini pracownia filmowa - główną ideą
warsztatu było wykreowanie amatorskiego zespołu produkcji filmowej składającego
się z młodzieży m.in. szkół średnich i starszych, którzy po przejściu pewnego etapu
szkoleniowego podjęli próbę poprowadzenia całego procesu powstania krótkometrażowego filmu z udziałem młodych osób zaangażowanych w różne role: od produkcji,
pisanie scenariuszy, reżyserię, oprawę fil-

Młodzież podczas warsztatów teatralnych
w Warszawie

mową i fotograficzną po grę aktorską. Przy
okazji pracowni filmowej powstały bardzo
ciekawe i inspirujące sesje zdjęciowe.
Katedra muzyczna radia BRALIN FM –
organizowane po raz kolejny warsztaty muzyczne wpisały się już na stałe w otwartą
ofertę kulturalną w gminie. Spełniały one
rolę swoistego rodzaju lokalnej „katedry”
młodych, uzdolnionych artystów, którzy
otrzymali szansę nauki i rozwoju posiadanych umiejętności.
Warsztaty teatralne – ich główną ideą
było wykreowanie młodych instruktorów,
którzy po przejściu pewnego etapu szkoleniowego podjęli próbę poprowadzenia
warsztatów dla najmłodszych uczestników projektu – dzieci z klas I-III szkół
podstawowych.
Instruktorkami
były
członkinie stowarzyszenia, które z powodzeniem rozpoczynają swoją dorosłą aktorską przygodę.
Dawid Kosakiewicz

Wieczór z Agnieszką Chrobot
Chwilę oderwania od codzienności i powszedniości, często zabiegania i pośpiechu
zaproponowała czytelnikom Biblioteka Publiczna w Bralinie. 28 listopada br. dyrektor biblioteki Ewa Jędrysiak zaprosiła na
wieczór poetycko-muzyczny z Agnieszką
Chrobot. Tym razem spotkanie autorskie
skierowane zostało do seniorów – czytelników bralińskiej biblioteki.
Pani Agnieszka Chrobot jest poetką,
z zawodu nauczycielem, dziś już na emeryturze. Choć swój debiut poetycki miała
dopiero w 2003 roku, ma na swoim koncie
7 wydanych tomików m.in.: „Jest taka cisza”, „Zatrzymaj się”, „Rachunek z miłości”, „Dotknij mnie sercem”, „Posłuchaj
milczenia”. Poetka mieszka w Kluczborku,
a jak się dowiedzieliśmy podczas spotkania, studiowała razem z Krystyną Bielską
z Bralina i Jadwigą Miesiąc z Kępna. Obie
panie oczywiście były na obecne na wieczorze autorskim.
Spotkanie odbyło się w salce OSP
„Florian” i na tyle, na ile to było możliwe
lokalowo, salka zapełniła się po brzegi.
O przyjazny i sympatyczny klimat podczas
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Seniorzy na spotkaniu z poezją

spotkania zadbały organizatorki wieczoru:
Ewa Jędrysiak i Grażyna Latusek, które
przygotowały poczęstunek z domowym
ciastem. Ponad trzydziestoosobowa grupa
seniorów miała okazję odłożyć na bok troski dnia codziennego i zasłuchać się w wiersze pani Agnieszki. A te dotykały wartości
i prawd uniwersalnych. Poetka tematem
swych utworów czyni miłość, szczęście, radość życia, ale i przemijanie, śmierć, wiarę.
Zwraca uwagę czytelnika, by ten umiał się
zatrzymać w biegu, przerwał gonitwę z czasem, by znalazł moment na zadumanie,
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kontemplację świata, przyrody i zwykłych
codziennych spraw. Swoje wiersze poetka
czytała osobiście, ale też czytelnicy mogli
ich posłuchać w wyśpiewanych przez Małgorzatę Pasznicką i Mariusza Buczka. Duet
komponuje muzykę do wybranych utworów
A. Chrobot i podczas spotkań poetyckich
dopełnia artystycznie całość. Tak zinterpretowane wiersze zyskały nowy wymiar
i nowe brzmienie. Jak powiedziała podczas
spotkania poetka, 5 lat temu poprosiła panią Małgosię i pana Mariusza o skomponowanie muzyki do wybranych utworów
i tak rozpoczęła się ich wspólna przygoda.
Z czasem została nagrana płyta „Szukam
swojego miejsca”, na której znalazło się 15
wyśpiewanych wierszy A. Chrobot.
Po spotkaniu seniorzy chętnie kupowali
tomiki poezji i płyty, a autorka na życzenie
zamieszczała dedykacje i autografy. Zaproszeni goście nie kryli zadowolenia z takiej
formy spędzenia listopadowego wieczoru,
z przyjemnością oddali się nastrojowi, a na
koniec dziękowali organizatorce za taką
ucztę duchową.
Marzena Kuropka
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Braliński Oddział Rejonowy najlepszy w Polsce
Już grudzień. Czas na podsumowanie.
Jaki był ten rok dla Oddziału Rejonowego
w Bralinie?
Bardzo bogaty w różne wydarzenia: wyjazdy na wczasy, wycieczki, spotkania, występy zespołu „Ale Babki” na różnych ważnych
imprezach i uroczystościach. Najważniejszym wydarzeniem był V Zjazd Delegatów,
na którym wybrano nowe władze Związku
na kolejną 5-letnią kadencję. Stoją przed
nimi nowe zadania, nowe wyzwania i mnóstwo pracy, aby przygotować jeszcze ciekawsze formy spędzania wolnego czasu dla swoich prawie 1000 członków.
Praca na rzecz ludzi trzeciego wieku jest
bardzo absorbująca, ale tym, którzy swój
wolny czas poświęcają dla innych, daje wiele radości i satysfakcji. Działalność oddziału
jest bardzo atrakcyjna, bo oprócz wyjazdów
na wczasy i wycieczek jednodniowych każdy
członek może znaleźć coś dla siebie. Zarządy
kół terenowych organizują przede wszystkim
statutowe Dni Seniora i Inwalidy, spotkania
z okazji różnych świąt, np. Dnia Matki i Ojca,
ale też wieczorki taneczne, pikniki przy grillu, tradycyjne biesiady z balladą i piosenką,
spotkania z poezją, śniadania wielkanocne
i wspólne wigilie. Seniorzy razem obchodzą
rocznice urodzin, imienin, przygotowują
małe formy sceniczne, wystawiają jasełka
wg własnych scenariuszy, z papieroplastyki wykonują śliczne małe arcydzieła, które
rozdają uczestnikom spotkań, biorą udział
w różnych warsztatach i wykładach, m.in.

Wigilia w Baranowie

na zajęciach UTW w Kępnie, uczestniczą
w życiu kulturalnym i społecznym w swoich
środowiskach, wyjeżdżają do teatru, na basen, pielgrzymują do miejsc kultu religijnego. Współpracują ze szkołami, bo jako ludzie
mający wiele doświadczeń życiowych, starają
się nimi dzielić z młodym pokoleniem. Bardzo ważną dziedziną działalności jest troska
o drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego
i chorego, bo jak powiedział Jan Paweł II:
„Jest naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc, na miarę naszych możliwości tym, którzy jej oczekują”.
Tak różnorodna działalność sprawiła, że
Braliński Oddział Rejonowy (wg Zarządu
Głównego)   znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce spośród oddziałów rejonowych
PZERiI. Przy tej okazji należy bardzo gorąco podziękować członkom Prezydium Oddziału na czele z przewodniczącym Alojzym
Leśniarkiem i zarządom poszczególnych kół
za ciężką społeczną pracę na rzecz swoich

członków, poświęcenie, za możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które nie zawsze
były do pogodzenia z życiem zawodowym
i obowiązkami wobec rodziny. Podziękowania należą się także władzom samorządowym w gminach Bralin, Rychtal i Baranów,
wszystkim sponsorom i sympatykom za bardzo dobrą współpracę, pomoc i wsparcie dla
ciągle rozwijającej się działalności Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie.
Grudzień to również czas oczekiwania
na narodziny Bożej Dzieciny. Dla wielu naszych członków będą to pierwsze święta bez
bliskiej osoby. Szeregi Związku już na zawsze
opuściło w tym roku wiele osób, które pozostawiły w sercach smutek i żal, ale zostały
w naszej pamięci... Święta Bożego Narodzenia to również czas refleksji, zadumy nad życiem i przemijaniem i czas składania życzeń:
Niech więc magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie wszystkim naszym członkom,
ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom
wiele łask Bożych, radości i spokoju w gronie
najbliższych a przede wszystkim dużo zdrowia. Niech nikt nie będzie smutny i samotny,
gdy wokół unosi się zapach wigilijnych potraw i pachnie choinka. Niech życzenia wypowiadane przy dzieleniu się opłatkiem będą
szczere, życzliwe i przepełnione miłością.
Niech nowy - 2014 rok obdarzy wszystkich
zdrowiem, wszelką pomyślnością, dostatkiem i szczęściem, niech spełnią się tylko dobre sny i najwspanialsze marzenia.
Łucja Wieloch

LKS „Sokół” Bralin – sekcja rowerowa MTB Team „Sokół” Bralin - Vidioni

Trening czyni mistrza
Trening czyni mistrza – wiedzą o tym
młodzi kolarze z Bralina, z rozmysłem planuje jednostki treningowe opiekun młodzieży Dariusz Drelak, ze zrozumieniem wspierają dorośli: rodzice, Zarząd LKS „Sokół”
Bralin oraz samorząd lokalny
To że jest jesień, a niedługo przyjdzie
zima, nie znaczy, że skończył się sezon na
rowery. Młodzież jest aktywna cały rok, bez
względu na porę roku czy pogodę. Po zakończeniu sezonu wyścigów szosowych i górskich
rozpoczął się sezon wyścigów przełajowych,
które kończą się na przełomie stycznia i lutego, by już w marcu znów mogła „ruszyć”
szosa i MTB. Do tego trzeba formy i nad nią
pracują kolarze.
Plan treningowy tworzy Dariusz Drelak,
który z myślą o progresywnym rozwoju dba
jednoczenie o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Swoje metody konsultuje z autorytetami w tej dziedzinie sportu. Ostatnio
nawiązał współpracę z Rafałem Hebiszem,
trenerem reprezentacji Polski MTB, zawodnikiem i pracownikiem naukowym na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

listopad/grudzień nr 6 (36)

Młodzież regularnie ćwiczy na przygotowanej przez siebie trasie XC w bralińskim
lesie, przemierza lokalne polne ścieżki, korzysta z dobrodziejstw terenowych Kobylej
Góry, ale też wykorzystuje do treningów
mniej uczęszczane osiedlowe ulice. Oprócz
ćwiczeń na rowerze ważny jest ogólny rozwój
fizyczny i tu niezwykle pomocne są zajęcia
wuefu i SKS-y w szkole, dobra współpraca z wuefistami, a także zajęcia sportowe,
które oferują dzieciom i młodzieży lokalne
stowarzyszenia, pozyskując środki i realizując projekty. D. Drelak dba o zróżnicowanie
treningów, dlatego w okresie zimowym pojawia się siłownia, narty biegowe, zajęcia gimnastyczne kształtujące koordynację i zmysł
orientacji własnego ciała. Od października
aż do wiosny raz w tygodniu trening odbywa się na basenie. W tym roku wejściówki
na basen na cały sezon zapewnił zawodnikom LKS „Sokół” Bralin – sekcja rowerowa
MTB Team „Sokół” Bralin - Vidioni, który
pozyskał środki na ten cel z budżetu gminy,
składając ofertę realizacji zadania publicznego. Dzięki temu wsparciu młodzież może
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Mamy 10 młodych miłośników kolarstwa
w gminie Bralin

systematycznie rozwijać swoje umiejętności
i kształtować formę.
Można powiedzieć, że w Bralinie panuje
dobra aura do kolarstwa. Z dobrymi i bardzo dobrymi rezultatami na ogólnopolskich
imprezach już jako zawodnicy z licencją
Polskiego Związku Kolarskiego w barwach
klubu UKS „Stobrawa” Kluczbork startują:
Maja Drelak, Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka i Karol Przewdzięk. Podsumowanie 2013
roku pokazało, że mają za sobą ponad 40
startów. Kiedy zestawimy je z 52 tygodniami
w roku, to obrazuje rozmiar zaangażowania
i zawodników, i trenera, i rodziców. Budujący
jest też fakt, że do kolarstwa garną się młodsi: Milena, Weronika, Zosia, Konrad, Bartek
i Nikodem. Trzymamy kciuki za ich pasje,
kibicujemy i wspieramy.
Marzena Kuropka
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LKS „Sokół” Bralin

Podsumowanie rundy jesiennej
Drużyna „orlika”
To pierwszy sezon drużyny chłopców
rocznika 2002 i młodszych, którzy podjęli
regularne treningi i mecze w ramach rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Kaliszu.
Wcześniej, bo w 2012 roku, niektórzy „mali
piłkarze” uczestniczyli w zajęciach realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Bralińskiej pt. „Azymut na aktywny
styl życia”, w ramach którego zrealizowano zadanie „Akademia Małego Piłkarza”.  
M.in. stąd pomysł na kontynuację dobrego
dzieła i stworzenie grupy, która chciałaby
podnosić swoje umiejętności piłkarskie.
Zadania tego podjął się  Jerzy Liebner, nauczyciel, a zarazem instruktor piłki nożnej,
który od lat prowadził starszą grupę młodzieży w klubie piłkarskim LKS SOKÓŁ
Bralin.
Przedsięwzięciu bacznie od samego
początku pomagali rodzice, którzy bardzo
chętnie dowozili dzieciaki na zajęcia, badania lekarskie, mecze. Stali się oni  prawdziwymi kibicami, na dobre i złe.   Niektórzy
z nich w osobach Arkadiusza Pawłowicza
i Dariusza Hełki   aktywnie pomagali prowadzić zajęcia. Również Zarząd klubu
LKS SOKÓŁ Bralin i działacze wspomogli
drużynę jak mogli.   Udostępniono wyremontowany obiekt (szatnie, boiska), zorganizowano badania lekarskie, zapewniono
dojazdy na mecze wyjazdowe, wyposażono
w niezbędny sprzęt sportowy, zakupiono
piłki, komplet strojów piłkarskich, ochraniaczy. Dzieciaki wyglądają na boisku naprawdę dobrze. Ze strony organizacyjnej
wszystko zagrało jak należy. Jeśli chodzi
o wymiar sportowy, to początki zespołu,
więc trudno o… sukcesy. Sukcesem jest
przede wszystkim fakt, że powstała grupa
zapaleńców – dzieciaków i rodziców, którzy
naprawdę garną się do sportu. Ważnym akcentem zakończonej rundy jesiennej było
zwycięstwo nad drużyną z Hanulina, która
u siebie radziła sobie całkiem nieźle. Niezły
był mecz w Świbie, gdzie zabrakło 1 bram-

ki. Zespół strzela bramki, a to w piłce jest
cenne, nawet w przegranych pojedynkach.
Należy podkreślić, że wielu chłopców jest
młodszych o rok, a nawet dwa, co robi kolosalną różnicę w umiejętnościach i w ogólnym rozwoju.
21 października br. na zakończenie
rozgrywek jesiennych cały zespół „orlika”,
a także ich starsi koledzy „juniorzy”, dzięki trenerowi oraz Urzędowi Gminy Bralin
i zastępcy wójta gminy Roberta Kieruzala,
a także rodziców, którzy pełnili rolę opiekunów (Aneta Antczak,  Alina Puchała, Jacek
Kuropka, Arkadiusz Pawłowicz, Dariusz
Hełka) mogli zobaczyć na żywo mecz o Puchar Polski pomiędzy Śląskiem Wrocław,
a Jagiellonią Białystok na stadionie miejskim we Wrocławiu.  
Zespół „orlika” stanowią: Patryk Antczak, Mateusz Antczak, Dawid Bartkowiak,
Hubert Baliński, Błażej Czajka, Dominik
Dąbrowski, Sambor Hełka, Maciej Kabot,
Krystian Kłodnicki, Filip Koziński, Mikołaj
Kruszelnicki, Jakub Kula, Bartłomiej Kuropka, Witold Kuropka, Bartosz Lemiech,
Tobiasz Leśniarek, Jakub Marciniak, Nikodem Myśliński, Patryk Narękiewicz, Jakub
Oziembłowski, Filip Pawłowicz, Jan Puchała, Krystian Świtała oraz  Michał Witak.

Drużyna „juniora młodszego”
9 listopada br. zakończyła się runda jesienna w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez OZPN w Kaliszu w lidze juniora
młodszego. Zespół prowadzony przez Jerzego
Liebnera uzyskał wynik nieco poniżej oczekiwań i wstępnych założeń. Zawodnicy również
czuli się po części zawiedzeni takim obrotem
sprawy. Gdyby udało się wygrać na wyjazdach
z zespołami z Kępna i Lasek, wtedy można by
mówić o wykonaniu zakładanego planu. Jednak wszystkiego nie da się przewidzieć, bo to
jest sport i tylko sport. Drużyna boryka się ze
sporymi problemami: kartki, odejścia zawodników do innych drużyn czy też rezygnacja
z gry. Inni też mają swoją problemy, więc nie
należy zrzucać winy na okoliczności. Trzeba się wziąć w garść
i przepracować zimę,
aby wiosna była lepsza.
Nie można również za
bardzo narzekać. Zespół gra na niezłym poziomie, a wygrać mecz
w kategorii juniorów
to nie taka łatwa sprawa. Drużyny są przygotowane, grające kilka sezonów, a mecze
trwają … 80 min.
Najlepszy mecz
zespół zagrał u siebie
Zawodnicy bralińskiej drużyny juniora młodszego wraz z trenerem
Jerzym Liebnerem
z Polonią Kępno oraz
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Drużyna „orlika” podczas treningu

na wyjeździe z Lilią Mikstat, z którą to
prowadził do ostatniej minuty gry. Zresztą
nie było meczu, który by chłopcy oddali bez
walki. Świadczy o tym dobitnie stosunek
bramek 18 -24. Praktycznie w każdym meczu byliśmy w grze  nawet przy porażce 2 –
6 w Kraszewicach, gdzie mieliśmy 2 słupki,
poprzeczkę…
Na zakończenie rundy juniorzy byli na
spotkaniu z trenem reprezentacji Polski
Marcinem Dorną, które zaaranżował Jacek
Falszewski, nauczyciel Gimnazjum w Bralinie. Starsi zawodnicy zobaczyli również
mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Jagiellonią Białystok na stadionie miejskim we
Wrocławiu w ramach akcji „Uczymy dzieci
dopingu”.
Kadrę juniora młodszego stanowią:
Krzysztof Ochap/Maciej Gogół – Kamil
Wiśniewski, Patryk Kapica, Kamil Peksa, Krystian Bartkowiak - Fabian Grzana, Krystian Kulig, Kamil Panek, Miłosz
Sułkowski/Krystian Wełdziński – Daniel
Grossek, Paweł Czaprowski oraz Mateusz
Parzonka, Mateusz Malinowski, Oskar Widański, Filip Banaszak, Kamil Drapiewski,
Norbert Michalski. Trenera wspomaga Kamil Sopart, który jest rocznikowo starszy
od kolegów i nie może w obecnym sezonie
występować w grach ligowych.
Jerzy Liebner
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Tradycją stały się organizowane każdego roku spotkania z jubilatami świętującymi Złote Gody. 14 listopada przygotowana została
wspólna uroczystość dla par małżeńskich obchodzących jubileusz w 2013 roku. Najważniejszym momentem jest zawsze wręczenie
jubilatom medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta
medale wręczył małżonkom wójt gminy Roman Wojtysiak.

Mikołaje, elfy, śnieżynki i inni pomocnicy Świętego Mikołaja gimnastykowali się jak mogli, by zadowolić najmłodszych 6 grudnia.
Było kolorowo i radośnie, były upominki, zabawy, śpiewy i zdjęcia. A te powyżej wykonane zostały podczas spotkań: w świetlicy „Tęcza”,
Przedszkolu „Kwiaty Polskie” i przed Domem Strażaka w Goli.

14 grudnia br. sekcja rowerowa MTB Team Sokół Bralin – Vidioni podsumowała sezon. W spotkaniu wzięli udział: zawodnicy,
sponsorzy, rodzice najmłodszych kolarzy i goście: wójt gminy Roman Wojtysiak, Mieczysław Godzwon i Edward Gułaj z UKS Stobrawa
Kluczbork oraz prezes SPZB Marek Gudra. Inicjatorem uroczystego trzeciego już podsumowania sezonu był Marek Boryczka, menadżer
teamu. Młodzi zawodnicy oraz ich opiekun otrzymali nagrodę wójta Gminy Bralin, podziękowania odebrali również sponsorzy, a także
opiekun młodych zawodników Dariusz Drelak.

Także 14 grudnia br. odbyło się zakończenie sezonu warsztatowego 2013 projektów kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie
ARTwarium i Gminę Bralin. W tym roku oferta tematyczna warsztatów w gminie była dla dzieci i młodzieży z naszego regionu bardzo
bogata. Wśród szerokiego wachlarza propozycji znalazły się zajęcia muzyczne, teatralne, dziennikarsko-medialne oraz taneczne.
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