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W gościnie u Słowaków

 W numerze:
Dzień Edukacji na wesoło

Od 16 do 20 września 2010 r. delegacja z gminy Bralin gościła w partnerskiej gminie Svinica na Słowacji. Obie
gminy współpracują oficjalnie ze sobą od
19 maja 2006 r., a współpraca polega na
stałych cyklicznych wymianach przedstawicieli różnych grup społecznych obu zaprzyjaźnionych gmin.

się również seniorzy z Bralina, na koniec
zaś dołączył do nich zespół ze Svinicy, by
razem zaśpiewać wcześniej przygotowaną polską piosenkę biesiadną.
Z kolei w niedzielę uczestniczyliśmy
w Festiwalu Starej Sztuki, który odbywał
się w ramach Dni Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego i Kultury Chrześcijańskiej. Festiwal zorganizowano w urokliwym
dawnym kościele romańsko-gotyckim z połowy XII
stulecia. Kościół dziś wyłączony jest z użytku duszpasterskiego. Odrestaurowany na początku lat 90. XX
wieku pełni obecnie rolę
centrum kulturalnego.
Podczas wizyty w zaprzyjaźnionej gminie nie
zabrakło wspólnego spotkania z przedstawicielami urzędu i radnymi, poznaliśmy funkcjonowanie
urzędu w Svinicy, zwieZespoły: z Bralina i Svinicy wspólnie zaśpiewały po polsku dziliśmy nowo wyremonto(fot. mak)
waną ze środków unijnych
Do tej pory w Bralinie gościli przed- siedzibę lokalnych władz oraz dom kultustawiciele tamtejszych władz samorządo- ry. Była również okazja do odwiedzenia
wych, lokalnych służb, pracownicy urzę- miejscowej szkoły podstawowej i jednostdu, młodzież, członkowie ludowego ze- ki zawodowej straży pożarnej w Koszyspołu śpiewaczego i zespół Country Boys. cach. System słowackiej oświaty różni się
Z kolei Svinicę i okolice mogli poznać od polskiej. Dzieci w Svinicy uczęszczają
przedstawiciele lokalnych organizacji, do szkoły czteroklasowej, ze względu na
Rady Gminy Bralin, młodzież, a w tym niewielką liczbę uczniów zajęcia klasy
roku także członkowie zespołu śpiewa- I i II oraz III i IV są łączone, w budynku
czego „Ale Babki”, działającego przy Od- funkcjonuje również oddział przedszkoldziale Rejonowym PZERiI.
ny. Kameralna szkółka liczy około 40
Tegoroczna wizyta w Svinicy obfito- uczniów. Kolejny etap edukacyjny to klawała w kulturalne wydarzenia. Delegacja sy V-IX, które znajdują się w sąsiedniej
z Polski uczestniczyła w jubileuszowym, miejscowości – Kosicky Klecenov.
czterdziestym festiwalu śpiewu ludoweAle nie tylko oficjalne spotkania i wygo pn. „Dargovska róża”. Mieliśmy okazję darzenia były punktem wizyty przedstapoznać miejscowy folklor i barwne stroje wicieli z gminy Bralin w Svinicy. Gościnkilkudziesięciu zespołów ludowych z oko- ni gospodarze zapewnili nam odpoczynek
lic Svinicy. Słowackie zespoły mają wiel- w basenach termalnych na Węgrzech,
ką siłę, prężnie się rozwijają, a przede było spotkanie w myśliwskiej chacie,
wszystkim nie brakuje w nich młodych gdzie gospodarze raczyli nas gulaszem
osób, dzięki czemu tradycja śpiewów lu- z jelenia, była też zabawa przy zespole
dowych nie zanika. Podczas festiwalu Country Boys czy wreszcie zwiedzanie
z gościnnym występem zaprezentowali oddalonych o ok. 20 km Koszyc.
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Spotkanie z policjantem
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Rodzinne pasje kolarskie

str. 10
Wymiany partnerskich gmin niewątpliwie przybliżają kulturę drugiego
kraju, warunki życia codziennego czy
funkcjonowanie samorządu i lokalnych
organizacji. Kiedy do wymiany zapraszani są kolejni mieszkańcy, tak jak ma to
miejsce w gminie Bralin czy Svinicy, to
niewątpliwie spełnia się dobrze pojmowana współpraca między partnerskimi miejscowościami.
Marzena Kuropka
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Ostatnie drogowe inwestycje
Dobiegają końca prace na Błotnej
29 lipca br. wójt gminy Roman Wojtysiak podpisał umowę na przebudowę ulicy
Błotnej w Bralinie oraz przebudowę dróg
gminnych w miejscowości Chojęcin Szum
na łączną kwotę 796.999,80 zł. Wykonawcą tych robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Carbon” Jan Kuropka.
Dobiegają końca, trwające od początku
września 2010 r., prace budowlane na ulicy
Błotnej w Bralinie. Do tej pory wykonano
roboty ziemne, stabilizację gruntu cementem, podbudowę tłuczniową, położone zostały obrzeża, koryto odwadniające z prefabrykatów betonowych i wpusty uliczne
kanalizacji deszczowej. Na tak przygotowane podłoże nałożono pierwszą warstwę
asfaltu. Zakończenie budowy długo oczekiwanej przez mieszkańców może nastąpić
jeszcze przed terminem umownym.
Asfaltem do Chojęcina Szumu
Dotychczasowa nawierzchnia, niejednorodna, z wybojami i dziurami utrudniała poruszanie się pojazdom i pieszym użyt-

Będzie droga jak się patrzy (fot. jack)

kownikom dróg w miejscowości Chojęcin
Szum. Dzięki trwającym obecnie robotom
znacznie poprawi się komunikacja w tej
miejscowości. Na dwóch odcinkach dróg
o łącznej długości 1,1 km w chwili zamykania tego numeru gazety trwały prace
polegające na wylaniu nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. Żużel pozyskany z rozbiórki istniejącej nawierzchni będzie zużyty do poprawy
jakości pobliskich dróg gruntowych. Termin wykonania tych robót został ustalony
na koniec października 2010 r.
Remont na odcinku Utrata – Mielęcin
24 września br. dobiegła końca inwestycja polegająca na powierzchniowym
utrwaleniu nawierzchni drogi gminnej
Utrata – Mielęcin. Celem robót było ulepszenie nawierzchni drogi oraz poprawa
bezpieczeństwa ruchu. Dotychczasowa
nawierzchnia była silnie spękana „w pajęczynę”. Zaniechanie remontu groziło
jej nieodwracalnemu zniszczeniu. Zakres
prac obejmował dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej na długości 1751 metrów bieżących
emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi po wcześniejszym przygotowaniu nawierzchni oraz ścinkę poboczy drogi z obu
stron. Ponadto przez okres 1 miesiąca od
odbioru robót droga ta będzie specjalnie
oznakowana znakami ostrzegawczymi.
Koszt robót wyniósł 118,9 tys. złotych.
Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego była firma
Saldrog Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego.

Wyprawka szkolna
„Wyprawka szkolna” to rządowy
program pomocy uczniom, którego
celem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego przez dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę.
W 2010 r. programem objęto
trzy grupy uczniów: pochodzących
z rodzin spełniających kryterium
dochodowe, tj. 351 zł dochodu
netto na jedną osobę w rodzinie,
pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadku np. bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby, alkoholizmu,
narkomanii itp. oraz posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
W gminie Bralin dofinansowanie zakupu podręczników
otrzymało 66 uczniów rozpoczy-

nających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Z pomocy finansowej skorzystało 41 uczniów
pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe,
natomiast pomoc poza kryterium dochodowym otrzymało 25
uczniów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne uczniowie
klas I-III szkoły podstawowej
otrzymali pomoc w wysokości
170 zł, natomiast uczniowie II
klasy gimnazjum – 310 zł. Łącznie gmina Bralin wypłaciła z dotacji 13.880 zł na dofinansowanie zakupu podręczników.
Wioleta Grodzka
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Przebudowany mostek w Czerminie
4 października br. rozpoczęły się prace
związane z odbudową obiektu mostowego
w miejscowości Czermin, leżącego w ciągu
drogi będącej pod zarządem starosty kępińskiego. W tym celu zostało podpisane
stosowne porozumienie pomiędzy Gminą
Bralin a Starostwem Powiatowym w Kępnie, użyczające teren pod planowaną inwestycję. Zakres prac obejmował roboty
ziemne, wymianę rur przepustowych na
żelbetowe Ø 1200 mm, wykonanie nowych
ław fundamentowych, obudowę wylotów,
wykonanie przyczółków, umocowanie rowu
przy obiekcie mostowym, a także wykonanie nawierzchni drogowej w obrębie obiek-

Wójt gminy Roman Wojtysiak z sołtysem
Romanem Dębskim na placu budowy
(fot. K. Zagrobelna)
tu mostowego oraz konieczną przebudowę
kolidującego odcinka gminnej sieci wodociągowej. Całość robót wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane „Wawrzyniak”. Gmina Bralin przeznaczyła na ten cel kwotę
ok. 50 tys. zł.
Karolina Zagrobelna

Pomoc materialna
o charakterze socjalnym
15 września 2010 r. upłynął
termin składania wniosków
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym – stypendium szkolne. Do Urzędu Gminy Bralin
wpłynęło 41 wniosków. W wyniku weryfikacji Komisji Stypendialnej w dniu 29 września
2010 r. 30 wniosków zostało
rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 11 wniosków nie spełniało kryteriów określonych
w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bralin”, w związku z czym zostały
rozpatrzone negatywnie.
Łącznie w roku szkolnym
2010/2011 58 uczniów otrzy-
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ma pomoc materialną w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Stypendium szkolne będzie realizowane w okresach
miesięcznych poprzez zapłatę należności za udział ucznia
w zajęciach edukacyjnych na
podstawie wystawionej faktury
oraz całkowitą lub częściową
zapłatę należności za zakup
pomocy naukowych, w tym
podręczników oraz przyborów
szkolnych również w oparciu
o przedstawioną fakturę.
Wioleta Grodzka
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Z prac Gminnej Komisji Wyborczej
11 października 2010 r. swoje pierwsze Komisji Wyborczej, w sprawie wyboru Za- Leśniarek Jan Stanisław, Kosakiewicz
posiedzenia miała Gminna Komisja Wy- stępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Zbigniew, okręg nr 2 – Bzymek Jerzy Anborcza powołana przez Komisarza Wybor- Wyborczej, w sprawie powołania pełnomoc- drzej, Górecka Urszula Teresa, Kuropka
czego w Kaliszu. Właściwością Gminnej nika do spraw obsługi informatycznej.
Jacek Józef, okręg nr 3 – Głąb Aldona
Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie
13 października br. członkowie uczest- Małgorzata, Kucharski Andrzej Władywyborów do rad gmin, rad powiatów i sej- niczyli w szkoleniu GKW w Ostrzeszowie.
sław, okręg nr 4 – Gogol Robert Joachim,
mików województw oraz wójtów, burmi15 października br. GKW przyjęła zgło- okręg nr 5 – Fras Marek Piotr, Otremba
strzów i prezydentów miast zarządzonych szenie list kandydatów na radnych przez Józef, okręg nr 6 – Iwan Tadeusz, Pańna dzień 21 listopada 2010 r.
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy czuk Piotr, okręg nr 7 – Kupczak KaziW skład GKW wchodzą: Alicja
miera Jadwiga.
Betscher, Magdalena Gnitecka, Iwo18 października br. na posiedzena Stasik-Jendryca, Danuta Kmieniu GKW na ręce przewodniczącej
cińska, Maria Lemanik, Regina Sowpłynęła rezygnacja z członkowstwa
larewicz i Małgorzata Wachowiak.
w komisji pani Marii Lemanik.
Siedzibą GKW jest Urząd Gminy
19 października br. GKW przyBralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin,
jęła zgłoszenie i zarejestrowała
pokój nr 1.
kandydata na wójta przez Komitet
Dyżury dla przyjmowania zgłoWyborczy Wyborców Mieszkańcy
szeń list kandydatów na radnych
Gminy Bralin. Jest to pan Roman
w wyborach do Rady Gminy Bralin
Wojtysiak.
GKW pełnić będzie od 12 paździer20 października br. przyjęto zgło
nika br. do 21 października, od godz.
szenie kandydatów na radnych
7.30 do 15.30, w dniach 18 paździerw dwóch okręgach wyborczych przez
nika i 20 października w godzinach
Komitet Wyborczy Wyborców „Forum
od 7.30 do 18.00 a w dniu 22 paźSpołeczno-Gospodarcze”. W okręgu nr
Podczas obrad komisji gminnej komisji 18 października
dziernika od godziny 7.30 do 24.00.
2 została zarejestrowana Lewek Anna
2010 r. (fot. mak)
Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń
Magdalena. W chwili zamykania nukandydatów na wójta gminy pełnione będą Gminy Bralin, który zgłosił kandydatów meru „ŻGB” zgłoszony kandydat z listy nr 6
od 12 października br. do 26 października, we wszystkich okręgach na terenie gmi- podlega weryfikacji przez członków komisji.
od godz. 7.30 do 15.30, w dniu 25 paździer- ny Bralin. Następnie w dniu 18.10.2010
Tego samego dnia przyjęto zgłoszenie
nika w godzinach od 7.30 do 18.00 a w dniu r. GKW sporządziła protokół rejestracji kandydatów na radnych w sześciu okrę27 października od godziny 7.30 do 24.00.
list kandydatów na radnych zgłoszonych gach wyborczych przez Komitet WyborNa swoim pierwszym posiedzeniu Ko- przez KWW Mieszkańcy Gminy Bralin. czy Wyborców Wspólna Sprawa – Bralin”.
misja podjęła następujące uchwały: w spra- Są to następujące osoby: okręg nr 1 – Zgłoszenia podlegają weryfikacji.
wie wyboru Przewodniczącego Gminnej Froń Paweł Roman, Lewek Janina Maria,
GKW

Dzień Edukacji Narodowej
14 października w naszym kraju
Polskie” w Bralinie. W czasie uroobchodzony jest Dzień Edukacji Naczystości wręczono między innymi
rodowej, który zastąpił świętowaNagrody Wójta Gminy Bralin. Nany dawniej Dzień Nauczyciela. Na
uczyciele pretendujący do Nagród
mocy artykułu 74. ustawy z dnia
Wójta wskazywani są przez dyrekto26 stycznia 1982 roku, zwanej Karrów i Rady Pedagogiczne. Trudnym
tą Nauczyciela, rocznicę utworzenia
zadaniem włodarza gminy jest wyKomisji Edukacji Narodowej uznabór tych najlepszych.
no za oficjalne święto wszystkich
W Gimnazjum w Bralinie nagropracowników oświaty. W każdej
dy przyznane przez wójta otrzymali:
szkole organizowane są uroczyste
Jerzy Liebner oraz Dariusz Hełka.
apele. W tym dniu wszyscy ucznioW Szkole Podstawowej w Bralinie
wie powinni zastanowić się nad rolą
nagrodzone zostały 3 nauczycielnauczyciela w edukacji i wychowaki: Anna Jamroży-Pruban, Bożena
niu młodego pokolenia.
Bojanowska oraz Iwona MaciejewDzień Edukacji Narodowej to
ska, zaś w Zespole Szkół w Nowej
przede wszystkim doskonała okazja
Wsi Książęcej dwie: Teresa KuNagrodę wójta gminy odbiera Bożena Bojanowska,
do podziękowań i nagradzania perant i Wiesława Mirowska. Natomatematyk z bralińskiej podstawówki (fot. P. Szczepaniak)
dagogów oraz pracowników obsługi
miast w Przedszkolu w Bralinie
i administracji, którzy na co dzień wyróż- zji Dnia Edukacji Narodowej w Gimna- nagrodę otrzymały: Marta Grzelak oraz
niają się pomysłami, kreatywnością i pra- zjum w Bralinie. 13 października świę- Małgorzata Wachowiak.
cowitością.
tował Zespół Szkół w Nowej Wsi KsiążęWszystkim nagrodzonym gratulujemy
We wtorek, 12 października 2010 r. cej oraz Szkoła Podstawowa w Bralinie, i życzymy dalszych sukcesów w pracy.
odbyła się pierwsza uroczystość z oka- a następnego dnia – Przedszkole „Kwiaty
Wioleta Grodzka
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Pamiętamy o jubileuszach

Diamentowe gody
60. rocznicę ślubu świętowali w tym
roku państwo Czesława i Henryk Ramusowie z Bralina. W nieco
w innej kolejności niż
jest to przyjęte obecnie, bo najpierw – 21
stycznia 1950 roku –
odbył się ślub kościelny, a pół roku później,
23 sierpnia 1950 roku,
Pani Czesława i pan Henryk razem
młodzi małżonkowie
przeżyli 60 lat (fot. M. Urbańska)
zawarli ślub cywilny.
Ślubu kościelnego udzielił im ks. Maksymilian Dłużewski. Młodzi
poznali się już w Bralinie, dokąd wojenna zawierucha zagnała ich
rodziny. Rodzice dostojnego jubilata wywodzą się z Koprzywnicy
koło Sandomierza, potem koleje losu zaprowadziły ich na Ukrainę, Kolonia Rudka w gminie Czaruków (powiat łucki, województwo wołyńskie). Stamtąd w 1944 roku musieli uciekać do Zamościa i w 1945 roku osiedli w Bralinie.
Z kolei rodzice pani Czesławy pochodzą z województwa tarnopolskiego. Pan Henryk upatrzył sobie przyszłą żonę w niedalekiej
okolicy, przy sąsiedniej ulicy w Bralinie. Państwo Ramusowie
mieli czworo dzieci, 2 synów i 2 córki, jedna z nich zmarła jako
dziecko. Doczekali się sześcioro wnuków i pięcioro prawnucząt.

Podczas gdy pan Henryk pracował zawodowo, najpierw jako krawiec w miejscowej spółdzielni krawieckiej, a potem przez wiele
lat w Zakładach Mięsnych w Kępnie, pani Czesława zajmowała
się domem, wychowywaniem dzieci i prowadzeniem niewielkiego
gospodarstwa rolnego. Dziś jubilaci sporo czasu spędzają w przydomowym ogrodzie, pan Henryk hoduje króliki, wolne chwile wypełnia im oglądanie telewizji czy lektura gazet.
Z życzeniami do małżonków z sześćdziesięcioletnim stażem,
w rocznicę ślubu cywilnego, udali się wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak i kierownik USC Marzena Urbańska.
Życzenia dla
pani Marii
Kolejny piękny jubileusz, obchodziła pani
Maria Wittek z Taboru Wielkiego, która 28
sierpnia 2010 r. skończyła 93 lata. O jej święcie również pamiętali
włodarze gminy, którzy
udali się do seniorki
z gratulacjami.
Jubilatom życzymy kolejnych pięknych rocznic w zdrowiu i spokoju.
/mak/ Na urodzinach u pani Marii (fot. M. Urbańska)

Naszym Czytelnikom przekazujemy informację nadesłaną przez rzecznika praw
pacjenta, Krystynę Barbarę Kozłowską

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
W październiku tego roku przypada pierwsza rocznica urzędowania rzecznika
praw pacjenta, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce. Zadaniem rzecznika jest jak najlepsze realizowanie zapisów ustawy z dnia 6 listopada
2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, w tym oczywiście reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta są naruszane.
Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający
świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył Twoje
prawa – zgłoś się do biura rzecznika praw pacjenta.
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1. świadczeń zdrowotnych,
2. informacji o swoim stanie zdrowia,
3. zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem,
4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
5. poszanowania intymności i godności,
6. dokumentacji medycznej,
7. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
8. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
9. opieki duszpasterskiej,
10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Jeśli twoje prawa zostały naruszone zadzwoń: bezpłatna infolinia: 800-190-590
(czynna pn. – pt. w godz. 9.00-21.00), połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 83 30 885; (22) 63 55 996. Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz pracownicy.
Rzecznik praw pacjenta realizuje swoje zadania przy pomocy biura rzecznika
praw pacjenta.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax. (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl; www.bpp.gov.pl
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Wójt Gminy Bralin
informuje, że gmina posiada
do sprzedaży działki
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową położone w:
Nowej Wsi Książęcej – dz. nr 299/3,
299/4, 299/5, 299/8, 299/9 o wielkości:
1099 do 1300 m2 w cenie od 24 000 do
30 000 zł + VAT.
Mielęcinie – dz. nr 485/5 – nieza
budowana 1540 m2 w cenie wywo
ławczej 42 000 zł + VAT,
dz. 485/15 – zabudowana budynkiem
po szkole podstawowej w cenie wywo
ławczej 147 000 zł + VAT.
Bralinie – dz. nr 784/28 i 784/25 o łącznej
powierzchni 0,2039 ha, zabudowanej
budynkiem biurowo-mieszkalnym po
byłym POM o powierzchni użytkowej
616 m2
– wywoławcza cena łączna za obie
nieruchomości 310 000,00 + VAT
Szczegółowe informacje dotyczące
nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy Bralin, pokój
17, pod nr. telefonu (62) 78 11 226
w następującym czasie: w poniedziałek
od godz. 10.00 do 16.00; od wtorku
do piątku od godz. 8.00 do 14.00.

życie gminy bralin

Informacje

5

Posadziliśmy drzewa
Placówki oświatowe we współpracy
z Urzędem Gminy
Bralin
przyłączyły
się do ogólnopolskiej
i międzynarodowej akcji
sadzenia drzew. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu „Gaja”
realizowanym od 2003
roku i przypadającym
na dzień 10 października. Nasadzaniu na
gruntach
gminnych
kilkudziesięciu drzew
m.in. klonów, dębów,
jarząbów, sosen, lip czy
tui towarzyszył bogaty
Uczniowie z bralińskiej podstawówki posadzili drzewka wokół
program edukacji ekolodawnego kościoła ewangelickiego... (fot. M. Krzak)
gicznej, przeprowadzony we wszystkich placówkach oświatowych Kieruzal, przedstawiciel Lasów Państwonaszej gminy. Przygotowano m. in. konkursy wych Nadleśnictwa Syców Czesław Pawliplastyczne, pogadanki tematyczne i gazetki kowski, Kinga Hadaś z Wydziału Ochrony
ścienne, których tematem przewodnim była Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starorola drzew we współczesnym świecie oraz ich stwa Powiatowego w Kępnie, leśniczy z Lewpływ na zmiany klimatu. Na zaproszenie śniczówki Czermin Przemysław Woźniak,
Urzędu Gminy Bralin, oprócz dzieci i mło- a także sołtysi, radni gminy Bralin oraz stradzieży oraz nauczycieli, w Święcie Drzewa żacy z OSP w Nowej Wsi Książęcej. Darczyńuczestniczyli również: zastępca wójta Robert cami sadzonek drzew były Lasy Państwowe

a przedszkolaki w przedszkolnym ogródku
Nadleśnictwo Syców oraz Gospodarstwo
Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Izabella
i Paweł Marcinków z Mnichowic.
Wszystkim uczestnikom obchodów
Święta Drzewa serdecznie dziękujemy za
współpracę i szerzenie wiedzy ekologicznej
wśród młodych mieszkańców naszej gminy, którzy zapewne pośrednio będą edukować całą społeczność lokalną.
Małgorzata Krzak

Zbieraliśmy
Ku aktywności społecznej elektrośmieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bralinie realizuje projekt systemowy
„Program aktywności społecznej w gminie Bralin” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
przez osoby będące klientami pomocy społecznej. W projekcie biorą udział 3 kobiety
z terenu naszej gminy, które są nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Uczestniczki projektu zostały objęte
kontraktami socjalnymi, ubezpieczeniem
zdrowotnym na czas realizacji kontraktów
socjalnych, ubezpieczeniem NNW, a także otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz wsparcie finansowe
w postaci zasiłków celowych.
W programie szkoleniowo-doradczym
bierze udział 14 osób, w tym 3 osoby z gminy Bralin, 3 osoby z gminy Perzów, 3 osoby
z gminy Rychtal i 5 osób z gminy Kobyla
Góra. Panie zrealizowały do tej pory 18-godzinny warsztat aktywizacyjny, 30-godzin-
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ny kurs obsługi komputera, 30-godzinny
kurs techniki sprzedaży oraz 30-godzinny
kurs obsługa klienta. W listopadzie zrealizują jeszcze 12-godzinny warsztat doradztwa zawodowego, 12-godzinny kurs obsłu-

Podczas kursu obsługi klienta (fot. N. Dirbach)
gi kas fiskalnych oraz zostaną poddane
badaniom medycyny pracy.
Warto dodać, że w 2010 r. Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu przyznał gminie
Bralin dofinansowanie w kwocie 61 780,42
zł na realizację projektu.
Natalia Dirbach
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W trosce o środowisko naturalne Urząd
Gminy Bralin i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Daniel Heising w dniach
11–15 października 2010 r. zorganizowały bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego, elektronicznego i gospodarstwa domowego. Często nieświadomie
wyrzucamy elektrośmieci do śmietnika.
W ten sposób nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy
prawo. Na terenie gminy Bralin zbierano
bezpłatnie zużyte lodówki, zamrażarki,
pralki, bojlery elektryczne, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, odkurzacze, żelazka, telewizory oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Efektem
akcji jest zebranie około 2 ton tego typu
śmieci.
Zachęcamy mieszkańców do bezpiecznego pozbywania się odpadów i świadomego funkcjonowania w środowisku naturalnym. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Daniel Heising prowadzi w Mnichowicach całoroczną bezpłatną zbiórkę
elektrośmieci.
Małgorzata Krzak
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Niektóre owoce współpracy władz
gminy Bralin z naszą parafią
Po owocach poznają ich… Takie słowa Pi- mocą Urzędu Gminy Bralin cieszą się wszelsma św. warto przywołać na początku mojego kie inicjatywy promujące to szczególne i drokrótkiego słowa. Kończy się bowiem pierwszy gie nam miejsce, co mogliśmy widzieć przy
okres pracy i służby wobec naszego społe- realizacji podświetlanej Tablicy Informacyjczeństwa Pana Wójta Romana Wojtysiaka oraz Radnych Gminy Bralin tej
kadencji.
Czuję więc taką powinność, aby w kilku zdaniach na łamach Życia Gminy Bralin wyrazić Panu Wójtowi oraz Radzie
Gminy Bralin moją wdzięczność, w imieniu wspólnoty parafialnej, za bardzo
dobrą współpracę i efektywne zaangażowanie, najpierw w promowaniu naszego
Sanktuarium na Pólku, jak również za
wspieranie naszych inicjatyw duszpasterskich, których beneficjentami są dzie- Pólko od strony północnej podczas remontu
ci i młodzież nie tylko z naszej parafii. (fot. A. Puchała)
Przecież to wizerunek naszego drogiego Pólka nej o naszym Sanktuarium, a także wsparjest umieszczony na tytułowej stronie naszego cie finansowe promujące Pólko p. Bralinem
gminnego periodyku co jest wyrazem wielkiej podczas pieszej pielgrzymki Ziemi Kępińskiej
chluby i naszą wspólną radością. Nasza Bralin- na Jasną Górę czy też innych parafialnoka też nie mogła nie mieć wizerunku drogiego gminnych inicjatywach jak dożynki gminnonam wszystkim. Pięknym więc rysem naszej parafialne albo ostatnie powiatowo-gminne,
współpracy jest identyfikowanie się włodarzy z wielką klasą przygotowane.
naszej Gminy z tym cudownym miejscem.
Wspomnę jeszcze piękne i estetyczne zaMam tutaj na myśli, przede wszystkim, gospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Kouchwaloną i zrealizowaną dotację celową ściuszki i Lipowej z wzniesionym tam krzyżem,
w kwocie 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy zło- to również widzialny owoc naszej współpracy
tych) na prace remontowe i konserwatorskie i troski oto co drogie naszemu społeczeństwu.
przy naszym Sanktuarium Narodzenia NMP
Przywołajmy wypoczynek wakacyjny nana Pólku. Zresztą wielką przychylnością i po- szych dzieci (ministrantów), który mógł być

Podjęli ministrancką służbę
W niedzielę, 17 października 2010 r. grupa
dziewięciu chłopców specjalnym obrzędem została włączona do Liturgicznej Służby Ołtarza
w parafii pw. św. Anny w Bralinie. To wydarzenie poprzedził roczny czas próby, w którym
kandydaci poznawali swoje przyszłe obowiązki,
uczestniczyli w szeregu spotkań formacyjnych
i wspólnotowych całej grupy ministrantów, by
w ten sposób także lepiej poznać swoich „nowych” kolegów.
Obrzędowi ustanowienia nadany został bardzo uroczysty charakter bowiem dokonał się on
podczas mszy św. o godz. 10.00 wobec licznie
zgromadzonych nie tylko bliskich nowych ministrantów, ale także dzieci, młodzieży i starszych.
Mszy świętej i obrzędowi ustanowienia ministrantów przewodniczył ks. Marcin Zych, wikariusz parafii i opiekun grupy ministrantów.
Sam obrzęd ustanowienia miał następujący
przebieg: najpierw kandydaci zostali imiennie
przedstawieni, następnie rodzice kandydatów
wyrazili publicznie zgodę na podjęcie przez ich
synów służby ministranckiej oraz zapewnili
o tym, że będą współpracować z duszpasterzami nad dalszą formacją swoich synów. Wreszcie sami kandydaci złożyli swoje przyrzeczenie
podjęcia ministranckiej służby. Następną czę-
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Życzymy, by młodym ministrantom
starczyło zapału na długie lata (fot. jack)
ścią obrzędu było poświęcenie komży i uroczyste
ich nałożenie przez starszych ministrantów. Na
zakończenie Eucharystii słowo podziękowania
i gratulacji złożył wszystkim proboszcz, ks. kanonik Dariusz Smolnik, zapraszając jednocześnie rodziców do aktywnego włączania się w formację ich synów i rozpalania w nowo ustanowionych ministrantach podjętych postanowień.
Po zakończeniu Eucharystii ministranci
wraz ze swoimi nowo ustanowionymi kolegami
oraz ich rodzicami spotkali się na wspólnym
spotkaniu w Oratorium im. Jana Pawła II.
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bezpiecznie przeprowadzony i pięknie zrealizowany w Zagórzu Śląskim i okolicy, również
przy wsparciu Gminy Bralin. Zresztą każda
inicjatywa duszpasterska, jak na przykład
jednodniowa pielgrzymko-wycieczka do
Trzebnicy dla dzieci, szczególnie tych,
które nigdzie nie wyjechały na wakacje,
dofinansowana była częściowo z otrzymanej gminnej pomocy.
Ufam więc, że dalsza nasza współpraca, która ma na celu przede wszystkim, promowanie najpiękniejszego
i najcenniejszego miejsca religijnego
ziemi kępińsko-bralińskiej, którym bez
wątpienia jest nasze Sanktuarium Narodzenia NMP na Pólku p. Bralinem
wraz z Cudownym Obrazem Strażniczki Wiary Świętej, będzie owocowała
wymiernymi czynami, które wyrażą nasz
należny szacunek temu miejscu zaś nasze
Sanktuarium będzie jeszcze większą chlubą nas i przyszłych pokoleń. Liczę więc na
dalsze zrozumienie i odpowiedzialne wsparcie materialne wszelkich inicjatyw remontowych i konserwatorskich w Świątyni i jej
otoczeniu oraz wszechstronne zaangażowanie w przygotowywanie i przebieg Koronacji
Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej. Wcześniej
jednak czekają nas inne wielkie przeżycia
religijne o wielkim znaczeniu dla naszego
Sanktuarium oraz całej naszej społeczności
jakimi mają być Nawiedzenie Kopii Obrazu
Pani Jasnogórskiej 3 maja 2011 r. oraz Dożynki Diecezjalne zaplanowane na niedzielę
21 sierpnia 2011 r.
Ufam więc, że najpierw będziemy mogli
ukończyć prace remontowo-konserwatorskie
na Pólku, aby w ten sposób zakończyć kolejny etap w drodze do aktu Koronacji Obrazu.
Niech więc te czekające nas dziejowe wydarzenia, wszystkich jeszcze bardziej zmo
bilizują, abyśmy jak najpiękniej wpisali się
w tę wielką, chyba jedną z piękniejszych
kart, najnowszych dziejów ziemi bralińskiej
i naszej gminy.
Mam nadzieję, że będziemy mogli wraz
z panem wójtem Wojtysiakiem oraz nową
Radą Gminy Bralin, z których to dotychczasowej pracy i zaangażowania możemy się
wszyscy cieszyć i być ich postawą zbudowani, w nowym roku 2011 podejmować wraz
z nimi dalszą współpracę dla dobra naszego
kochanego Pólka (przypada 300-lecie świątyni), a przede wszystkim dla dobra wspólnego, jakim są mieszkańcy całej naszej gminy
i wszystko co ją stanowi.
O tym mogliśmy się, my wszyscy mieszkańcy Gminy Bralin, w tych ostatnich czterech
latach przekonać Po owocach poznają ich…
ks. Dariusz Smolnik, proboszcz
parafii Bralin oraz dziekan
dekanatu bralińskiego
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Oświata
Zespół Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
Pasowanie na ucznia
Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej. Z po12 października w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej od- wagą ślubowały, że od dziś będą wzorowo wypełniać obobyła się niezwykle uroczysta akademia – pasowanie na ucznia.
wiązki uczniowskie, godnie reprezentować imię szkoły, wzraNa uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Ro- stać w miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
Następnie wójt Roman Wojtysiak osobiście pasował
man Wojtysiak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Sławomir Bąk, dyrektor szkoły Wiesława Mirowska oraz rodzi- każdego pierwszoklasistę na ucznia, a dyrektor i przedstawiciel rodziców wręczali dyplomy i upominki. Zaproszeni
ce pierwszoklasistów.
goście skierowali wiele ciepłych słów oraz hojnie obdarowali
uczniów słodkimi prezentami. Podziękowania za zorganizowanie tej uroczystości zostały skierowane także do rodziców,
którzy poświęcili swój czas, aby uświetnić ten ważny dzień
w życiu ich dzieci.
Po tym nastąpił czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć,
które po latach jeszcze będą naszym najmłodszym uczniom
przypominać ten niezwykły, pełen radosnych emocji dzień.
Nina Habelska
Dzień Edukacji na wesoło
W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej Dzień Edukacji
Narodowej obchodzony jest każdego roku bardzo uroczyście.
Pierwszaki zaprezentowały się przed
Nie inaczej było i tym razem. Okolicznościowy apel odbył się
gośćmi doskonale (fot. S. Bąk)
w przeddzień święta, 13 października.
Jak wiadomo, tradycją każdej szkoły jest przygotowanie
Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawcy
Niny Habelskiej przygotowali program artystyczny, na który uroczystej akademii, jednak uczniowie ZS z klas IV – VI zrobili
złożyły się wiersze, piosenki, układy taneczne i krótkie scen- swym nauczycielom prawdziwy prezent. Oprócz tego, że złożyki z życia pierwszoklasisty. Dzieci świetnie prezentowały się li życzenia i podziękowania popisali się też znakomitym poczuw strojach galowych i uczniowskich biretach. Wzorowo zdały ciem humoru. Dowodem na to było przedstawienie pt. „Rozswój pierwszy egzamin, udowadniając, że zasłużyły na za- mowy podczas przerwy”. Widoczny był ogromny wkład i zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała angażowanie uczniów w realizację spektaklu jak i tego efekt,
Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola
Spotkanie z policjantem
We wrześniu dzieci z grupy Różyczki,
Fiołki, Tulipanki, Bratki i Maczki w ramach realizacji hasła programowego „Nasze bezpieczeństwo na co dzień” poznały
zasady bezpiecznego poruszania się po
obiekcie przedszkolnym, placu zabaw i ulicy. Nauczycielki Bożena Niełacna i Małgorzata Wachowiak zaprosiły 24 października br. do placówki policjanta z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. Pan Daniel
Kłodnicki, prywatnie ojciec dwójki przedszkolaków, uczył dzieci, jak właściwie zachowywać się w czasie korzystania ze środków transportu, jak prawidłowo poruszać
się po drogach i ulicach. Ponadto uświadomił przedszkolakom niebezpieczeństwo
wynikające z nieprzestrzegania zakazu
nieoddalania się od rodziców w miejscach
publicznych. Miły gość ofiarował dzieciom
pomoce dydaktyczne: plakat, film „Bezpieczna droga z radami Spongeboba” oraz
plakietki z wizerunkiem bohatera filmu.
Przedszkolaki słowami wiersza i laurką
podziękowały policjantowi za wizytę.
Pasowanie na przedszkolaka
1 października 2010 r. w sali Stokrotek
odbyło się pasowanie najmłodszych dzieci
na przedszkolaka. Maluszki, w obecności kolegów i koleżanek oraz pani dyrektor, zaprezentowały zgromadzonym swoje
umiejętności. Po części artystycznej złoży-

życie gminy bralin

ły uroczyste ślubowanie: „Już od dzisiaj
przyrzekamy, że przedszkole pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy i jedzonko
ładnie zjemy. I uśmiechem powitamy przychodzące po nas mamy”. Dzieci w poczet
przedszkolaków przyjęła, przez dotknięcie
„czarodziejskim” ołówkiem, dyrektor Maria Szupińska. Po ceremonii pasowania
wychowawczyni Stokrotek, Renata Mazurowska, zaprosiła „prawdziwych przedszkolaków” na przedszkolną ucztę.
Święto Pieczonego Ziemniaka
W tym roku święto pieczonego ziemniaka miało nieco inny przebieg niż w latach
ubiegłych. Odbyło się ono 7 października
w godzinach dopołudniowych bez udziału rodziców. Scenariusz imprezy z ziemniakiem w roli głównej opracowały: M.
Wachowiak i M. Lemanik. O oprawę muzyczną zabaw z kartofelkami zadbała B.
Niełacna i M. Grzelak. Słodycze dla dzieci
za udział w zabawnych i zręcznościowych
konkurencjach ufundowała Rada Rodziców. Po biegach slalomem z ziemniakiem
na łopatce, skokach przez ziemniaki, ciągnięciu worków z kartoflami, rzutach pyrkiem do celu oraz wspólnych pląsach przy
muzyce głodne przedszkolaki udały się na
posiłek przygotowany z ziemniaków.
Dbamy o nasze środowisko
Jednym z priorytetów pracy przedszkola w bieżącym roku szkolnym jest tworze-
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czyli uśmiech na twarzach zgromadzonych widzów. Uczniowie
wzięli na siebie odpowiedzialność za przedstawienie i przy
niewielkiej pomocy swych opiekunów – Elżbiety Kuropki,
Dariusza Hełki i Andrzeja Mirowskiego niezwykle starannie
przygotowali stroje, scenografię i rekwizyty, by potem z powodzeniem wcielić się w rolę pedagogów. Gromkie brawa były
dowodem uznania dla młodych artystów. Publiczność śmiała
się do łez – wszystkich rozbawiły rozterki znękanych nauczycieli wygłaszane w pokoju nauczycielskim podczas przerwy.
Okazało się, że uczniowie są świetnymi obserwatorami. Ich bystrej uwadze nie umknęły realia współczesnej szkoły. W krzywym zwierciadle przedstawili wszystko to, z czym boryka się
nauczyciel na co dzień w swojej pracy. Humorystyczne scenki
mówiły i o trudnym uczniu, i o awansie zawodowym nauczycieli. Całość dopełniały piosenki o tematyce szkolnej ułożone
do znanych melodii w wykonaniu szóstoklasistów i świetnie
spisującego się w roli piosenkarza – Dariusza Hełki.
Dzień Edukacji Narodowej to również okazja, by wyrazić
wdzięczność pracownikom oświaty. Przybyły na uroczystość
wójt gminy Roman Wojtysiak przyznał nagrody za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycielom: Wiesławie Mirowskiej – dyrektorowi ZS w Nowej Wsi
Książęcej i Teresie Kurant. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali
pedagodzy: Janina Habelska, Zofia Koryciak, Elżbieta Kuropka
i Andrzej Mirowski oraz pracownicy obsługi: Renata Cholewa,
Jolanta Sak i Henryk Urbański. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Andrzej Mirowski
nie systemu działań na rzecz środowiska
naturalnego, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości dzieci na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Przedszkola
realizuje w/w kierunki działania poprzez
aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska naturalnego zainicjowanych przez
instytucje samorządowe oraz przez realizację przyjętego programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. Dnia 8.10.2010 r. najstarsze przedszkolaki sprzątały świat. Ogółem
w akcji Sprzątanie Świata zebrano 20 kg
śmieci, a uczestniczyło w niej 99 dzieci 5i 6-letnich. Małgorzata Krzak z Urzędu
Gminy Bralin zaprosiła przedszkolaki do
wzięcia udziału w 8. edycji ogólnopolskiego
programu ekologicznego Święto Drzewa.
Celem nadrzędnym programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatu na Ziemi, a jego partnerem są Lasy Państwowe. 12 października
2010 r. M. Krzak zainicjowała w przedszkolu spotkanie z Czesławem Pawlikowskim, leśniczym z Nadleśnictwa Syców. Na
spotkaniu 5- i 6-latki rozmawiały z gościem
o roli drzew w przyrodzie oraz o tym, w jaki
sposób należy o nie dbać. Ponadto przedszkolaki nauczyły się rozróżniać i nazywać
najczęściej spotykane gatunki drzew. Na
zakończenie wybrane dzieci pod okiem specjalisty posadziły na przedszkolnym placu
zabaw drzewko klonu i dębu. Dąb otrzymał
nazwę „Drzewko dla pokoju”. Pan leśniczy
obdarował dzieci książkami i kolorowankami o tematyce przyrodniczej.
Małgorzata Bednara
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Ty jesteś moim kapitanem i sterem
„Jestem jak maleńki okręt na oceanie,
a Ty – jesteś moim kapitanem i sterem…”
Oto słowa, które stały się motywem przewodnim uroczystego apelu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, na który zawitało grono szanownych gości: wójt gminy Roman
Wojtysiak, przewodnicząca Komisji Oświaty Kazimiera Kupczak, przedstawicielka
Referatu Oświaty, Kultury, sportu i Promocji Gminy Wioleta Grodzka, przedstawicielki Rady Rodziców: Magdalena Kempa,
Marzena Froń, Alicja Włodarczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
Podczas uroczystości wręczono nagrody
wójta gminy Bralin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej
w minionym roku szkolnym oraz wzorową
postawę nauczyciela. Nagrody otrzymały:
Bożena Bojanowska, Iwona Maciejewska
i Anna Jamroży – Pruban. Wręczono rów-

nież nagrody dyrektora szkoły,
które otrzymali: Katarzyna Biziak, Maria Góra, Regina Marczak, Elżbieta Slipiko, Mirosława Zaucha, Piotr Hołoś, Piotr
Szczepaniak, Zdzisława Gania,
Danuta Biegun, Monika Ziomko i Tadeusz Michalski.
Po części oficjalnej głos zabrali uczniowie koła teatralnego oraz laureaci szkolnych
eliminacji przeglądu „Piosenka
jest dobra na wszystko”, którzy
słowem i muzyką dziękowali
wszystkim pracownikom szkoły za ich wielkie serca, ogromny Nagrody dyrektora szkoły dla pracowników obsługi szkół
trud i cierpliwość. Pieczę nad (fot. P. Szczepaniak)
częścią rozrywkową sprawowały Katarzyna wykonana przez uczniów koła plastycznego
Kireńczuk – Szczepaniak i Iwona Maciejew- pod opieką Elżbiety Leśniarek.
ska. Całość dopełniła wspaniała dekoracja
Katarzyna Szczepaniak

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

U nas wiele się dzieje
Plener fotograficzny
Pod opieką Agnieszki Czarnasiak, nauczycielki historii, kilkunastoosobowa gru

Podczas pleneru fotograficznego przy kościele
poewangelickim w Bralinie (fot. A. Czarnasiak)
pa gimnazjalistów 8 i 22 września 2010 r.
uczestniczyła w plenerach fotograficznych.
Uczniowie bardzo chętnie fotografowali
bralińskie kościoły: poewangelicki i katolicki oraz sanktuarium Na Pólku. Interesujących tematów szukali też w Mnichowicach. Wykonane prace można było podziwiać na wystawie, która znajdowała się na
jednym ze szkolnych korytarzy.
Sprzątanie Świata
W tym roku (23 września) młodzież pod
opieką nauczycieli sprzątała lasy: w pobliżu tzw. nowego cmentarza oraz przy drodze prowadzącej w kierunku Mielęcina. Po
powrocie do szkoły klasy zaprezentowały
przygotowany wcześniej plakaty i scenki,
które odzwierciedlały tegoroczne hasło akcji
Sprzątanie Świata: Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady. Ocenie podlegały również przygotowane przez uczniów gazetki ścienne na temat segregacji odpadów.
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Poziom plastyczny prac i prezentowanych scenek był bardzo wysoki. Uczniowie wykazali się talentem plastycznym
oraz aktorskim. Komisja oceniająca prace
przyznała I miejsce klasie II a, II – kl. II
b, III – kl. I a. Laureaci otrzymali dyplomy
i słodkie niespodzianki.
Samorządna młodzież
24 września br. młodzież wraz z nauczycielami wybrała Samorząd Uczniowski i jego opiekuna. Tego dnia zdecydowano również, kto zostanie szkolnym
rzecznikiem praw ucznia. W wyborach
wzięło udział 157 osób, co stanowi 78%
uprawnionych do głosowania. Największą
ilość głosów uzyskali, a tym samym weszli w skład SU: Przemysław Krawczyk
– przewodniczący, Magdalena Krowiarz –
zastępca przewodniczącego, Patrycja Białek – skarbnik. Opiekunem młodzieży została Agnieszka Balcerzak, polonistka, zaś
rzecznikiem praw ucznia – Dariusz Hełka,
nauczyciel muzyki.
Dzień Europejski
Języki otwierają drogę do przyjaźni,
wiedzy, świata – języki drogą do przyszłości – to hasło, jakie przyświecało szkolnym
obchodom Europejskiego Dnia Języków
Obcych. Impreza zorganizowana została 4
października br. Przedstawiciele poszczególnych klas przygotowali krótkie scenki
rodzajowe propagujące kulturę wybranych wcześniej stolic krajów europejskich.
Uczniowie zaprezentowali materiał dotyczący najważniejszych i najbardziej znanych zabytków Londynu, Berlina, Paryża,
Pragi, Warszawy. Podobna tematyka pojawiła się również na gazetkach ściennych.
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Ponadto anglistki: Dorota Borusiewicz
i Natalia Fiołka, przeprowadziły konkurs
wiedzy na temat Berlina i Londynu. Charakter imprezy sprawił, że uczniowie nie
tylko dobrze się bawili, ale również mogli
sporo się nauczyć.
Sukces sportowy
Gimnazjalistki z Bralina obroniły tytuł najlepszych, zdobywając I miejsce po
raz 6. z rzędu podczas Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
które odbyły się 12 października br. w Mikorzynie. Zwycięstwo zapewniło dziewczynom udział w finale Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Zawody odbyły się
22 października br. w Racocie. W chwili
zamykania tego numeru „Życia Gminy
Bralin” nie znaliśmy jeszcze wyników rywalizacji.
Skład reprezentacji bralińskiego gimnazjum stanowią: Izabela Janikowska, Karolina Kula, Katarzyna Kwiatek, Kamila
Mączka, Anna Michalska, Monika Mieszała, Katarzyna Ostapska, Danuta Puchała
i Natalia Sopart. Opiekunką dziewczyn
jest Małgorzata Domagała, nauczycielka
wychowania fizycznego.
Nagrody za pracę
Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w całej Polsce wręczono nagrody
wyróżniającym się pracownikom oświaty.
Nie inaczej było w Bralinie. Nagrodę Wójta Gminy Bralin otrzymało m.in. dwóch
nauczycieli gimnazjum: Dariusz Hełka
i Jerzy Liebner, z kolei Nagrody Dyrektora
wręczono: Iwonie Bartoszek, Dorocie Borusiewicz, Małgorzacie Domagale, Wiesławowi Klaczyńskiemu i Piotrowi Szczepaniakowi (nauczyciele) oraz Alicji Betscher,
Marii Florczak, Katarzynie Sopart i Monice Ziomko (pracownicy obsługi).
Jacek Kuropka

życie gminy bralin
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Promują gminę
Miniony miesiąc obfitował w imprezy
promujące produkty lokalne. W piątek,
24 września br. w Laskach odbywał się
Festiwal Produktu lokalnego pod nazwą
„Rękodzieło jako twórczość kulturalna i artystyczna”. Zaś w niedzielę 26 września
w Ustroniu po raz drugi zorganizowano Festiwal Produktu Lokalnego Ustronie 2010.
Na obu tych imprezach swą obecność zaznaczyła gmina Bralin.
24 września na wystawie rękodzieła w Zespole Szkół w Laskach swoje prace zaprezentowały panie: Łucja Stencel z Bralina, Zofia
Woźniak z Chojęcina Parceli oraz Jadwiga
Bieńkowska z Weronikopola. Spotkania tego
typu są niewątpliwie okazją do przedstawienia swojej twórczości, wymiany doświadczeń
czy wreszcie spotkania się z ludźmi, którzy
mają podobne zainteresowania.
Gmina Bralin miała również swoją ekspozycję podczas II Festiwalu Produktu Lokalnego Ustronie 2010. Mieszkańcy naszej
gminy z sukcesem wystartowali w konkursie kulinarnym i konkursie na najlepsze
rękodzieło. Wśród 31 zgłoszeń rękodzielników znaleźli się: Jadwiga Bieńkowska

W Ustroniu podczas II Festiwalu Produktu
Lokalnego (fot. mak)
z Weronikopola, która prezentowała gobeliny, kompozycje kwiatowe oraz anioły
z masy solnej, Zofia Woźniak z Chojęcina
Parceli z haftem krzyżykowym oraz pracami wykonanymi szydełkiem, a także Henryk Woźniak z Chojęcina Parceli, który zaprezentował technikę ręcznego wyplatania
powrozów. Powrozy pana Henryka zostały
docenione przez jurorów, dzięki czemu
przedstawiciel naszej gminy zdobył trzecie
miejsce w kategorii najlepsze rękodzieło.
mak

Muzyczne talenty

W piątek, 15 października 2010 r.,
w Zespole Szkół im. Księdza Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej odbyły się gminne eliminacje
do XII Powiatowego Przeglądu Piosenki.
O udział w przeglądzie walczyli uczniowie
klas I-III oraz IV-VI z dwóch placówek
oświatowych z tereny gminy.
Jury w składzie: Teresa Kurant – nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej, Wioleta Grodzka – pracownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie
Gminy Bralin, Iwona Maciejewska – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej
w Bralinie oraz Karolina Zagrobelna –
pracownik Urzędu Gminy Bralin oceniało

Dominik Antczak z chórkiem reprezentowali
bralińską podstawówkę

technikę, muzykalność, odpowiedni dobór
repertuaru oraz ogólne wrażenia artystyczne.
W kategorii I (klasy I-III)
pierwsze miejsce zajęła Paulina
Mirowska z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, wyróżniono
Zuzannę Kieruzal ze Szkoły Podstawowej w Bralinie. Zaś w kategorii II (klasy IV-VI) pierwsze
miejsce zajęła Aleksandra Terelak z chórkiem, a wyróżniono Oliwię Kucharską z chórkiem.
Finał XII Powiatowego Przeglądu Piosenki odbył się w niedzielę, 24 października 2010 roku
o godz. 14.00 w Domu Ludowym
Uczestnicy gminnych eliminacji do XII Powiatowego
w Nowej Wsi Książęcej.
Przeglądu Piosenki
Marta Dziwińska
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Biblioteka Publiczna
w Bralinie poleca
Harlan Coben
„Zaginiona”
Harlan Coben utrzymuje formę,
a jego „Zaginiona” utrzymuje napięcie do ostatnich stron, opowiadając
o najgłębszych lękach Amerykanów po zamachach 11 września.
W opublikowanym rok temu thrillerze „Zaginiona” Bolitar, niedoszły koszykarz, były pracownik FBI, obecnie zaś agent sportowy i detektyw
z amatorskiego upodobania, pakuje się w iście
międzynarodową kabałę. Po latach odzywa się
do niego przyjaciółka i kochanka Terese Collins,
słynna w latach 90. prezenterka CNN, która wycofała się z życia publicznego po tragicznym
wypadku samochodowym – w kraksie zginęła jej
siedmioletnia córka, a ona sama została ciężko
ranna. Terese prosi swojego starego kumpla, by
czym prędzej przyjechał do Paryża – sprawa jest
pilna i trudna do wyjaśnienia przez telefon. Bolitar
decyduje się na podróż. Ta decyzja będzie brzemienna w skutkach.
Kiedy Bóg odwrócił wzrok
Wiesław Adamczyk
Autor był małym chłopcem, gdy
w maju 1940 roku wraz z matką i rodzeństwem deportowano go na sowiecką Syberię. Jego ojciec, oﬁcer
Wojska Polskiego, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, zginął jako jedna z tysięcy
oﬁar zbrodni katyńskiej. Rozdzielenie rodziny i wysiedlenie zapoczątkowało dziesięcioletnią tułaczkę.
Skrajnie trudne warunki życia w Kazachstanie, głód,
karkołomna ucieczka z ZSRR, śmierć matki, obozy
dla uchodźców, rodziny zastępcze – tę drogę, tak
jak autor, przeszło tysiące Polaków. W pasjonujących wspomnieniach Wiesław Adamczyk oddaje
głos oﬁarom sowieckiego barbarzyństwa. Bezkompromisowa, przejmująca opowieść jest zapisem
utraty dziecięcej niewinności i zmagań z rozpaczą,
przez które przechodził mały chłopiec. Wiesław
Adamczyk mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest
emerytowanym chemikiem oraz doradcą podatkowym. A także uznanym sportowym brydżystą.
Stephenie Meyer
Drugie życie Bree Tanner
Drugie życie Bree Tanner to
najnowsza powieść Stephenie
Meyer na motywach trzeciej części
sagi „Zmierzch”. Opisuje losy Bree
Tanner, ważnej postaci z „Zaćmienia”, która staje się wampirem. Jest to pierwsza
nowa powieść Stephenie Meyer od dwóch lat, od
dnia ogłoszenia publikacji bestseller Amazonu.
Drugie życie Bree Tanner to połączenie tajemnicy, suspensu i romantycznej intrygi. Akcja
książki rozgrywa się w świecie wampirów, tak
mrocznym i złowrogim, jak nigdy dotąd.
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Historia/Sport

Ze starego albumu…

dworu. Gdy zmarła, 22 września 1832 r.,
miała około 45 lat. Jej mężem był Julian
Masłowski (1783-1836).
Jedno z podań głosi, że mieszkańców
Dziś próżno szukać obiektu uwiecznio- w tym miejscu kościoła. Tak się jednak nie Mielęcina ubiegli parzynowianie, którzy
nego na fotografii obok. Zniknął z krajo- stało. W przypływie złości kobieta miała mniej więcej w tym samym czasie (początek XIX w.) zbudowali swoją świąbrazu Ziemi Bralińskiej. Młodsi potynię i dlatego władze duchowne nie
wiedzą może: „I dobrze, bo to jakaś
wyraziły zgody na budowę kolejnej. To
ruina”. Starszym zdjęcie to przypobłędna informacja. Kościół w Parzynomni dawną karczmę, stojącą niegdyś
w Mielęcinie w miejscu obecnego
wie powstał dużo wcześniej, w 1780 r.
W dokumencie z 3 listopada 1840
kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela.
r. czytamy, że Mielęcin to wieś alodialJego autorem jest najprawdopodobniej – wspominany już parokrotnie
no-szlachecka. Wówczas stanowiła już
własność panny Emilii Masłowskiej,
w cyklu „Ze starego albumu…” – Jan
córki Weroniki i Juliana. W skład maWasiela z Bralina.
jątku wchodziły: folwark pański wraz
„Katalog zabytków sztuki w Polz karczmą i kuźnią kowalską oraz 32
sce”, tom V, zeszyt 6 podaje informaDawna karczma w Mielęcinie zniknęła z krajobrazu
cję, że karczma w Mielęcinie powstagospodarstwa włościańskie zaciężne.
naszej gminy (fot. arch.)
Pewnym jest, że starą karczmę roła zapewne na początku XIX wieku.
Wybudowano ją w stylu klasycystycznym, powiedzieć: „Zamiast domu Bożego bę- zebrano w 1982 r., a na jej miejscu 2 lata
frontem zwracając ku zachodowi. Murowa- dzie rozpusta”. I poleciła postawić karcz- później stanął kościół. Czy takie przed
ny i otynkowany parterowy budynek miał mę. Ponoć wtedy też zdecydowała, by po wiekami było marzenie Weroniki? Jeśli
piętrowy portyk dwukolumnowy w elewa- śmierci nie chować jej na cmentarzu, tyl- tak, spełniło się.
cji frontowej, zwieńczony trójkątnym przy- ko na niewielkim wzgórzu za wsią, wśród
A może macie Państwo jakieś wspomnieczółkiem, co doskonale widać na fotografii. pól. Pragnienie to spełniono. Dziś w miej- nia związane uwiecznionym na fotografii
Dach kryty był dachówką. Tyle fakty.
scu pochówku pani na Mielęcinie znajdu- budynkiem? Czy wiecie, kto w nim mieszkał,
Według krążącej w kilku wersjach le- je się okolicznościowy obelisk. Opatrzono jak wyglądało wnętrze? Proszę o kontakt.
Za udostępnienie zdjęcia bardzo sergendy obiekt postawiono na polecenie go jednak błędną informacją, gdyż pewne
Weroniki Masłowskiej (ok. 1787-1832). fakty z życia Weroniki udało się ustalić decznie dziękuję Franciszkowi Rossie (ur.
Mówi się, że karczma w Mielęcinie nigdy dopiero później. Okazuje się, że Weronika 1954) z Düsseldorfu, niegdyś mieszkańcoby nie stanęła, gdyby – jak głosi podanie z Kiełczewskich nie była córką, lecz syno- wi naszej gminy.
Jacek Kuropka
– szlachcianka uzyskała zgodę na budowę wą poprzednich właścicieli mielęcińskiego

Rodzinne pasje kolarskie
Dariusz Drelak, mieszkaniec Bralina,
pasjonat kolarstwa i miłośnik czynnego
wypoczynku swym młodzieńczym hobby
zafascynował całą swoją rodzinę, z pasją
opowiada o tej dziedzinie sportu, pociąga-

Pamiątkowe zdjęcie p. Darka i Mai
z Mają Włoszczowską
jąc za sobą innych. Jeździ on, jeżdżą dzieci:
11-letnia Maja, 8-letnia Milena i 6-letni Nikodem, towarzyszy i dopinguje żona – pani
Magda. Rodzinę Drelaków cieszy nie tylko
sama jazda na rowerze, ale również fakt, że
nie mają czasu na nudę. Przy okazji startów poznają różne zakątki Polski, podziwiając jednocześnie niesamowite widoki.
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na wysokiej drugiej pozycji. O tym, że kolarski sukces wcale nie należy do łatwych,
niech świadczy fakt, że dorośli zawodnicy
nierzadko pokonują 60 km, dzieci – 30 km.
Tak było w Hermanowie podczas maratonu mtb. Mimo tak sporego wysiłku Milena
zajęła 2 m, Nikodem 3 m., Maja 6 m., pan
Darek 4 m.
Można by tak jeszcze wymieniać, każdy
kolejny wyścig to kolejny sukces, wypracowany treningami, zdobyty dzięki sile charakteru i wytrzymałości. Życie z pasją ma
swoją podwójną wartość i tak z pewnością
jest w przypadku Mai, Mileny, Nikodema
i Dariusza. Życzymy im wytrwałości i kolejnych pięknych sukcesów w następnych
sezonach. O dalszych poczynaniach rodziny z pasją niewątpliwie będziemy informować naszych Czytelników na łamach „Życia
Gminy Bralin”.
Marzena Kuropka

Powrót do sportowego stylu życia i młodzieńczej pasji po 20 latach nie należał do
łatwych. D. Drelak postawił jednak na aktywny wypoczynek, by być w lepszej kondycji fizycznej i zrzucić zbędne kilogramy. Już
po pięciu miesiącach treningu osiągnął sukces podczas mistrzostw Polski amatorów.
Bralinianie systematycznie startują
w zawodach sportowych. Szlak ich tegorocznych występów wyznaczają miejscowości:
Bukownica Grabowska, Chorzów, Ostrów
Wielkopolski, Turek, Hermanów, Wieluń,
Ustroń, Kielce, Osieczna, Świeradów Zdrój
czy Karpacz. Wracają z sukcesami. Wymienić warto choć kilka z nich. W Bukownicy
Grabowskiej Milena zajęła pierwsze miejsce, w Chorzowie podczas Silesia Cup Milena zakończyła wyścig jako czwarta, a Nikodem był szósty. Kolejna rywalizacja to
kolejne zasłużone sukcesy: we Wtórku
k. Ostrowa Wlkp. Maja w klasyfikacji
ogólnej wywalczyła trzecie pozycję, Milena w klasyfikacji dziewcząt – drugą,
a w ogólnej – piątą, tata Darek uzyskał
siódme miejsce. Kolejnym punktem na
kolarskim szlaku były eliminacje Mistrzostw Polski Family Cup w Turku.
Tu Maja zajęła czwarte miejsce, Milena i Dariusz – drugie, zaś w klasyfikacji „Family” Drelakowie znaleźli się Tuż przed startem do wyścigu
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Bardzo dobra gra „Sokoła” Bralin

Od 22 sierpnia br. trwają rozgrywki piłkarskie kaliskiej klasy „A” ZINA, grupy
II. Do tej pory zawodnicy rozegrali osiem
pełnych kolejek oraz cztery rundy Okręgo-

Mecz „Sokoła” Bralin z Lilią Mikstat
(fot. J. Liebner
wego Pucharu Polski. Należy obiektywnie
stwierdzić, że jest to bardzo udany początek rozgrywek w wykonaniu piłkarskiej
drużyny seniorów. Mało kto się spodziewał
tak dobrych wyników w meczach ligowych
i tak dobrego miejsca w tabeli. Wprawdzie
zespół odpadł z rozgrywek pucharowych po
spotkaniu z LZS Trzcinica i bolesnej porażce na własnym obiekcie aż 1-6 (w pierwszej
rundzie braliniacy zwyciężyli na wyjeździe
KS Hanulin 4-3), jednak w lidze radzi sobie
nadzwyczaj dobrze. Kto by przed rozgrywkami pomyślał, że zespół zdobędzie 17 punktów na 24 możliwe do zdobycia (bilans: 5
zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka), zajmować
będzie 5. miejsce w tabeli, tracąc zaledwie
dwa oczka do lidera? Mało kto, ja również.
ŻYCIE GMINY BRALIN
bezpłatne pismo samorządowe gminy Bralin
Wydawca: Urząd Gminy w Bralinie,
Rynek 3, 63-640 Bralin

Widać, że praca w klubie
przynosi efekty. Wiosną
zespół utrzymał się w „A”
klasie, co nie było łatwą
sprawą, o czym sympatycy klubu wiedzą
doskonale. Teraz proszę, sam czubek tabeli. Czyżby w Bralinie
pojawiła się znów realnie liga okręgowa?
Fajnie by było.
To sukcesy, którymi należy się chwalić.
Kadrę seniorów
„Sokoła” w rundzie
Mecz „Sokoła” Bralin z Lilią Mikstat (fot. J. Liebner
jesiennej tworzą:
Artur Kozica – Piotr Kłodnicki, Mi- Kunz oraz Szymon Pawłowski, Mateusz
chał Krupa, Bartosz Kruszelnicki, Ma- Węgrzynowicz, Jarosław Gąszczak, Dawid
ciej Świątek – Krystian Rabiega, Błażej Hybszer, Waldemar Walczak, Dawid Kłoś.
Kozica, Marcin Hodyjas, Mateusz Bo- Trenerem jest Wacław Krupa.
Opracował: Jerzy Liebner
ryczka – Przemysław Gąszczak, Michał
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gospodarze
SOKÓŁ Bralin
LZS Olszowa
SOKÓŁ Bralin
ODALANOVIA Odolanów
SOKÓŁ Bralin
SOKÓŁ Bralin
VICTORIA Laski
SOKÓŁ Bralin
LKS CZARNYLAS
SOKÓŁ Bralin
LZS Trzcinica
SOKÓŁ Bralin
ZEFKA Kobyla Góra
LILIA Mikstat

Goście
LILIA Mikstat
SOKÓŁ Bralin
MASOVIA Kraszewice
SOKÓŁ Bralin
PELIKAN Grabów
SOKÓŁ Świba
SOKÓŁ Bralin
KS Rogaszyce
SOKÓŁ Bralin
WIELKOPOLANIN Siemianice
SOKÓŁ Bralin
STRAŻAK Słupia
SOKÓŁ Bralin
SOKÓŁ Bralin

Data Godzina Wynik Strzelcy bramek
22.08
11.00
2 – 2 M. Kunz
29.05
16.00
2 – 4 P. Gąszczak
5.09
11.00
7 – 0 M. Kunz 3, P. Gąszczak 3, B. Kozica
12.09
11.00
1 – 1 M. Kunz
19.09
11.00
3 – 1 M. Kunz, P. Gąszczak, M. Boryczka
26.09
11.00
2–4
3.10
16.00
0 – 1 M. Kozica
10.10
15.00
3 – 0, M. Kunz, P. Gąszczak 2
17.10
15.00
2 – 1 (gol samobójczy)
24.10
15.00
31.10
14.00
7.11
14.00
11.11
14.00
14.11
11.00

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej
w ramach realizacji projektu „Pociąg do kultury”
zaprasza mieszkańców gminy Bralin do teatru.

Skład redakcji: Jerzy Liebner,
Jacek Kuropka, Marcin Włodarczyk,
Marzena Kuropka (red. naczelny)

1) 12 listopada 2010 r. (piątek), godz. 19.00 – Kalisz, komedia Raya Conneya
„Mayday”, bilety w cenie 25 i 35 zł, zapisy tylko do 27 października pod nr
tel. 607 344 894

Skład i druk:
Agencja Poligraficzno‑Reklamowa „KORA”,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 26, 63-600 Kępno

2) 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 19.00 – Opole, recital „Jak w starym
kinie” (utwory Mieczysława Fogga), bilety w cenie 28 i 18 zł, zapisy tylko
do 10 listopada pod nr tel. 660 614 794

Adres redakcji: UG w Bralinie, p. 2,
tel. 62 78 11 227,
e-mail: marzena.kuropka@bralin.pl

3) 5 grudnia 2010 r. (niedziela), godz. 11.30 – Teatr Lalki i Aktora, „Baśń
o grającym imbryku” dla dzieci od lat 4, na wyjazd zapraszamy rodziny
z dziećmi, bilety w cenie 12 zł, zapisy tylko do 29.10.2010 r. pod nr tel.
608 369 086

Nakład: 1500 egzemplarzy
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru
do druku nadesłanych tekstów, a także ich
skracania i redagowania.
Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane.
Tekstów niezamówionych redakcja nie
zwraca.
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4) 17 grudnia 2010 r. (piątek), godz. 19.30 – Filharmonia Kaliska, koncert
bożonarodzeniowy w Kościele Garnizonowym przy ul. Kolegialnej, zapisy
do 3 grudnia pod nr tel. 660 614 794

Zapewniamy bezpłatny przejazd, uczestnicy pokrywają jedynie koszt
biletów (dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów bilety ulgowe).
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Fotoreportaż z odwiedzin w Svinicy
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