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Mikołaj pamiętał
o dzieciach

 W numerze:
Konferencja skargą wywołana

Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła Świętego Mikołaja. Mimo braku śniegu

mawiał z dziećmi, słuchał wierszy i piosenek w ich wykonaniu, podziwiał układy taneczne, cierpliwie
znosił różne swobodne
interpretacje, a co najważniejsze – rozdawał
prezenty. W tym miłym
obowiązku
wspomagały go mamy maluchów
i panie wychowawczynie.
Wszystkie dzieci, no –
może prawie wszystkie,
chętnie pozowały do zdjęć
z Mikołajem.
Tradycją w naszej gminie stały się również wizyty przedstawicieli lokalnego samorządu w przedszkolach. 5 grudnia br.
do placówek w Bralinie,
Mielęcinie i Nowej Wsi
Książęcej zawitali ze słodkimi upominkami: wiJeszcze tylko piosenka i dostaniemy słodki i zdrowy
cewójt Robert Kieruzal,
podarek od Św. Mikołaja (fot. S. Bąk)
sekretarz Zbigniew Łatodwiedził przedszkola na terenie gminy ka i Sławomir Bąk, kierownik Referatu
Bralin, przybył też do szkół. Gość roz- Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy. W podzięce za podarki
przedszkolaki zaprezenMieszkańcom gminy Bralin, Ich rodzinom
towały
gościom wieri przyjaciołom oraz wszystkim mieszkańcom
sze, piosenki
powiatu kępińskiego na ten najpiękniejszy czas
oraz zaprosiły do wspólw roku pragniemy złożyć serdeczne życzenia.
nej zabawy.
Niech święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu
Redakcja

w atmosferze spokoju i miłości, niech będą
oderwaniem od codziennych zmartwień i obowiązków.
A w Nowym – 2009 – Roku niech Państwa
najskrytsze marzenia staną się realne i jasne.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Fras

Wójt Gminy Bralin
Roman Wojtysiak
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60. urodziny biblioteki
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Do Gdańska na spotkanie
z historią i... prezydentem
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Święta Bożego Narodzenia są czasem refleksji
i zadumy, który sprzyja rodzinnej atmosferze.
Niech Święta wypełnią radością Wasze domy.
Życzymy, aby szczęście, miłość i uśmiech
towarzyszyły Wam przez cały następny rok.
Redakcja „Życia Gminy Bralin”
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Z życia urzędu

Konferencja skargą wywołana
1 grudnia br. w budynku Urzędu Roman Wojtysiak zapoznał obecnych z poW skardze Towarzystwa padł jeszcze jeGminy w Bralinie odbyła się konferen- wiatowym planem reagowania kryzysowe- den, najcięższy – zdaniem wójta – zarzut,
cja prasowa z udziałem wicestarosty go, w którym wskazuje się, jakie niebez- czyli złamania procedur przeprowadzenia
Zenona Kasprzaka, wójta Romana pieczne związki przewożone są obecnym konsultacji społecznych. Tymczasem RoWojtysiaka, wicewójta Roberta Kie- szlakiem i jakie w związku z tym zagroże- man Wojtysiak przedstawił zebranym doruzala oraz lokalnych mediów. Przy- nia z tego wynikają.
kumenty świadczące o tym, że konsultacje
czynkiem do zwołania konferencji była
Następnie głos zabrał wicestarosta zostały przeprowadzone zgodnie z proceskarga Zarządu Towarzystwa Rozwoju Zenon Kasprzak, który odczytał oświad- durą. Wójt na prośbę GDDKiA osobiście
Gminy Bralin, jaka wpłynęła do Gene- czenie Komendy Powiatowej Państwo- wziął na siebie organizację tych konsultaralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
cji. Pokazał dziennikarzom ogłoi Autostrad oraz do wiadomoszenie zamieszczone na stronie
ści wojewody wielkopolskiego.
internetowej, które od 12 września
O skardze Towarzystwa wójt zobr. widniało na www.bralin.pl,
stał poinformowany przez GDDzaś od 24 września br. ogłoszenia
KiA i poproszony jednocześnie
o konsultacjach rozwieszone były
o wyjaśnienia. Ponieważ skarw całej miejscowości Bralin oraz
ga Towarzystwa dotyczy także
na tablicy ogłoszeń w budynku
służb podległych starostwu pourzędu gminy. W dniu 25 września
wiatowemu, Roman Wojtysiak
br. stosowne ogłoszenie ukazało się
poprosił o udział w konferencji
także w „Tygodniku Kępińskim”.
wicestarostę Zenona KasprzaPonadto prezes Kucharzak napika, a jednocześnie mieszkańca
sał, że godzina konsultacji „odbyła
Bralina.
się w takim czasie, który umożli29 września br. w Bralinie odwił słabą frekwencję i spowodował
były się konsultacje społeczne,
przybycie tylko zainteresowanych
podczas których mieszkańcy mogli Podczas konferencji prasowej 1 grudnia 2008 roku
osób, zainteresowanych innym
(fot. mak)
się wypowiedzieć na temat dwóch
wariantem niż wariant zielony
koncepcji przebiegu trasy S-8. Konsulta- wej Straży Powiatowej. Jej szef oznajmił, przebiegu trasy”. Wójt z kolei oświadczył,
cje te kończyły etap uzgodnień na pozio- iż TRGB nie zwróciło się do tutejszej ko- że termin i godzina spotkania były narzumie samorządów i społeczności lokalnych. mendy o wydanie opinii w sprawie prze- cone przez Generalną Dyrekcję.
Tymczasem 5 listopada br. do GDDKiA biegu drogi krajowej S-8. Również pogo– Takie działania Zarządu TowarzyOddział w Poznaniu wpłynęła skarga To- towie ratunkowe, o czym poinformował stwa Rozwoju Gminy Bralin są próbą
warzystwa Rozwoju Gminy Bralin. Zarząd wicestarosta, nie wydawało żadnej opinii podważenia dwóch lat ciężkiej pracy samoTowarzystwa przesłał do Generalnej Dy- w sprawie planowanego przebiegu no- rządowców i ich lobbowania u parlamenrekcji rzekomo zebrane od przedsiębior- wej trasy i utrudnień z tym związanych. tarzystów. Zadaję sobie pytanie – mówił
ców, przedstawicieli straży pożarnych, Z. Kasprzak podkreślał, że wybudowanie wójt, czy Zarząd i prezes Towarzystwa nie
pogotowia ratunkowego, ratownictwa jej wg wariantu „zielonego” zamknie roz- złamali prawa, powołując się na instytucje
drogowego i mieszkańców uwagi dotyczą- wój Bralina w kierunku północnym. Poza straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.
ce przebiegu trasy S-8. W piśmie prezes tym trasa biegłaby przez teren ochronny Z kolei Zenon Kasprzak dziwił się, że MaTRGB Marian Kucharzak optuje za jej ujęcia wody pitnej dla miejscowości Bra- rian Kucharzak, zamiast działać na rzecz
pierwotnym przebiegiem, tj. za wariantem lin. Według wicestarosty takie działania rozwoju miejscowości Bralin i całej gminy,
„zielonym” usytuowanym bezpośrednio prezesa odciągają w czasie budowę drogi, podejmuje działania, które jej szkodzą.
przy zabudowaniach.
która mogłaby odciążyć ruch w powiecie -Nie myślałem, że doczekam takich czasów,
Podczas konferencji prasowej wójt Ro- kępińskim i przenieść go z dala od miej- gdzie ludzie, chcąc udowodnić nie swoje
man Wojtysiak odczytał skargę Zarządu scowości.
racje, tylko pokazać, że jeszcze istnieją, poTowarzystwa, po czym odniósł się do treści
Prezes Kucharzak powoływał się nie- trafią zabrnąć do takiego momentu, który
tego pisma, przedstawiając fakty.
prawnie nie tylko na przedstawicieli stra- chyba świadczy o tym, że zapomnieli, gdzie
M. Kucharzak powołał się na przed- ży pożarnych i pogotowia ratunkowego, mieszkają i działają na szkodę tej miejscostawicieli straży pożarnych, pogotowia ale próbował również wykorzystać miesz- wości – stwierdził wicestarosta.
ratunkowego, ratownictwa drogowego, kańców. Choć na wrześniowych konsultaSprawa przebiegu trasy S-8 poruszyła
mieszkańców i przedsiębiorców. W celu cjach społecznych pojawiły się pojedyncze samorządowców, mieszkańców i służby
wyjaśnienia tej sytuacji wójt spotkał się opinie za wariantem „zielonym”, to na te- specjalne. Jak ważne są inwestycje drogoz przedstawicielami wszystkich zarządów mat przebiegu drogi mieszkańcy Bralina we przebiegające przez teren naszej gmiOSP z terenu gminy i zwrócił się z zapy- wyrazili swoją opinię już 2 lata temu. Wte- ny, nie trzeba nikomu mówić. Droga S-8
taniem, czy Towarzystwo zostało upo- dy to powstał komitet protestacyjny prze- budzi nasze szczególne zainteresowanie,
ważnione przez kogokolwiek ze straży ciwko planowaniu trasy ekspresowej tuż ponieważ będzie stanowiła obwodnicę, któdo występowania w ich imieniu. Nikomu przy zabudowaniach. Wójt R. Wojtysiak ra odciąży ruch lokalny. Tymczasem skarz zebranych nic nie było wiadomo na ten przedstawił dziennikarzom oryginał prote- ga Towarzystwa do GDDKiA oraz do wiatemat. W związku z tym wójt poprosił pre- stu mieszkańców osiedla podpisany przez domości wojewody wielkopolskiego może
zesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP 254 osoby i mieszkańców ulicy Leśnej (50 spowolnić działania i osłabić dotychczaAlfonsa Pośloda i komendanta gminnego osób). To ponad 300 głosów mieszkańców, sowe prawie dwuletnie lobbowanie przez
OSP Romana Dębskiego o sporządzenie którzy nie życzą sobie tej drogi w starym 4 samorządy.
stosownego oświadczenia. Jednocześnie przebiegu.
Marzena Kuropka
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Inwestycje drogowe mijającego roku
Koniec roku to czas podsumowań. Podsumujmy zatem zrealizowane w 2008 roku
na terenie gminy Bralin inwestycje drogowe.
I Budowa ulic w Bralinie o nawierzchni z kostki betonowej:
1) dwa łączniki pomiędzy ulicą Ogrodową a ulicą Wrocławską – roboty o wartości 67,3 tys. zł odebrano 2.06.08 r. Łączna
długość tych dróg wynosi 74 mb.
2) ulica Krótka – roboty o wartości 74,8
tys. zł odebrano 31.07.2008 r. Ulica Krótka
stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 71m. Wykonano tu nawierzchnię z kostki betonowej 390
m2 oraz elementy odwodnienia ulicznego.
3) ulica Zielona – roboty o wartości
159,00 tys. zł odebrano 31.07.08 r. Ulica Zielona stanowi ciąg pieszo-jezdny o dł. 158 m.
Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej
822 m2, 5 szt. studzienek wpustów ulicznych
kanalizacji deszczowej, obrzeża i krawężniki.
Budowę ww. dróg w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powierzono firmie „BUDO-SAG” Grzegorz Gmerek z Ostrzeszowa. Okres gwarancyjny wynosi 4 lata.
II Budowa dróg i ulic gminnych o nawierzchni bitumicznej:

Podsumowali mijający rok
8 grudnia br. na zaproszenie wójta Romana Wojtysiaka na przedświąteczne spotkanie do sali sesyjnej urzędu gminy przybyli sołtysi. Była to dobra okazja do podsu-

1) droga w Taborze Wielkim–roboty
o wartości 172,0 tys. zł odebrano 19.09.2008 r.
Droga o dł. 716 m to trzeci–ostatni odcinek
drogi realizowanej sukcesywnie począwszy
od 2006 roku.
2) droga w Nowej Wsi Książęcej Parcelach – dł. 644 mb o nawierzchni bitumicznej. Roboty o wartości 174,8 tys. zł odebrano
19.09.2008 r.
3) ulica 21 Stycznia w Bralinie – roboty
o wartości 188,4 tys. zł odebrano 10.10.2008 r.
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej
o dł. 191m, szer. 6,0 m wraz z krawężnikami,
ściekiem przykrawężnikowym, odwodnieniem,
w tym 7 studzienek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.
Budowę ww. dróg w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego powierzono firmie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA. Okres gwarancyjny wynosi 4 lata.
Finansowanie
Na budowę dróg zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 450,0 tys. zł, który będzie

Jakie podatki w 2009 roku?
Lp.
1.

Rodzaj opłaty lokalnej
Dzienna opłata targowa

2.

Roczna opłata od posiadania psów

3.

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych
Od gruntów pozostałych w tym zajętych n a prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni od budynków mieszkalnych lub ich części
Od powierzchni użytkowych związanych z działalnością
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Od powierzchni użytkowych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni użytkowych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
Od pozostałych powierzchni, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od budowli
Podatek od środków transportu określa uchwała Rady
Gminy w Bralinie w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych.
Średnia cenę skupu 1 q żyta, przyjmowana jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego

4.
5.

Świąteczno-robocze spotkanie sołtysów
w urzędzie gminy (fot. mak)
mowania mijającego roku, omówienia bieżących spraw w poszczególnych wioskach,
podzielenia się troskami i radościami dnia
codziennego.
Sołectwa to jednostki pomocnicze gminy, dlatego też tak bardzo ważna jest dobra
współpraca pomiędzy sołtysami i urzędem.
Wójt Roman Wojtysiak, przewodniczący
Rady Gminy Marek Fras oraz sekretarz
Zbigniew Łatka omówili bieżące działania
samorządu lokalnego oraz plany budżetowe
na przyszły rok. Uczestnicy przedświątecznego spotkania złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Miłym akcentem było
przekazanie przez wójta podręcznych kalendarzy na rok 2009 z logo naszej gminy.
/mak/
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spłacany do października 2011 roku. Pozyskano też dofinansowanie zewnętrzne: ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę dróg stanowiących dojazdy
do gruntów rolnych (137.500 zł) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (45.000 zł) – jako dopłata do zaciągniętego kredytu, z czego dotychczas uruchomiono
kwotę 13,5 tys. zł.
Pozostałe drogi
Przeprowadzono także modernizację ulicy
Lipowej w Bralinie – na odcinku, który stanowi drogę powiatową. W ramach modernizacji
na koszt powiatu wykonano nakładkę bitumiczną na istniejącą dotychczas nawierzchnię.
Na koszt gminy wykonano natomiast nowe
krawężniki. W tej sprawie 29.05.2008 r. zawarto z Powiatem Kępińskim umowę o udzielenie
dotacji celowej w wysokości 27.000 zł przeznaczonej właśnie na krawężniki. Roboty zostały
wykonane w czerwcu br.
Opracował: Artur Wójcik

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

www.bralin.pl

Kwota podatku
10,00 zł; od sprzedaży
z oznaczonego stanowiska,
środka transportu.
2,00 zł; od sprzedaży z ręki,
kosza, skrzynki
29,00 zł od pierwszego psa, 6,00
zł od każdego następnego
0,69 zł 1 m2 powierzchni
3,90 zł za 1 ha powierzchni
0,21 zł za 1 m2 powierzchni
0,58 od 1 m2 pow. użytkowej
17,23 od 1 m2 pow. użytkowej
9,15 zł od 1 m2 pow. użytkowej
4,01 od 1 m2 pow. użytkowej

5,25 zł od 1 m2 pow. użytkowej
2 % ich wartości
Uchwała znajduje się do wglądu
w Biurze Rady Gminy w Bralinie
43,00 za q
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Z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców
Cenna inicjatywa
W Taborze Małym od kilku tygodni
dawny budynek szkolny po wieloletniej
przerwie znów zaczął tętnić życiem. Z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców
miejscowa Rada Sołecka i sołtys zatroszczyli się o zagospodarowanie budynku poszkolnego i jego otoczenia.
Przez szereg lat lokal stał bezużytecznie. Szkoła funkcjonowała tu od 1889
do 1974 r. Starsi pamiętają działalność
w tym miejscu Klubu Młodego Rolnika. W jednej z sal mieścił się także sklep
spożywczy. Potem obiekt tylko niszczał.
W zeszłym roku Rada Gminy przeznaczyła środki z budżetu gminy na pomalowanie
części pomieszczeń, a także na zakup siatki
i słupków do ogrodzenia boiska przy dawnej
szkole. Budynek i jego obejście zostały częściowo przywrócone do stanu użyteczności.
Dzięki zatroskaniu Rady Sołeckiej jesienią
tego roku uprzątnięto i pomalowano pozostałą część sal. Generalne sprzątanie i zakup firan to zasługa samych mieszkańców.
Troska o ten budynek jest uzasadniona,
bo to jedyne miejsce w wiosce, gdzie można
spotkać się w większym gronie. Dziś w jednym z pomieszczeń popołudniami i wieczorami bywa młodzież. Do swojej dyspozycji
ma stół pingpongowy. W drugiej części
budynku znajdują się dwie salki, kuchnia i pomieszczenie socjalne. Tu z okazji
świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia
odprawiane są msze święte, starsi mieszkańcy przystępują do przedświątecznej
spowiedzi, tu też w Wielką Sobotę wierni

przynoszą potrawy do poświęcenia. W tym
miejscu raz do roku z okazji Dnia Seniora
spotykają się członkowie Koła Oddziału

Uhonorowani dyplomami Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie (fot. M. Łabuda)
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Bralinie. Przewodnicząca Koła w Taborze Małym, Łucja
Lemanik, już teraz planuje zorganizowanie
spotkania świątecznego, zabawy karnawałowej dla najmłodszych i spotkania z okazji
Dnia Kobiet.
Sympatyczne spotkanie
15 listopada 2008 r. w odnowionych
salach byłej szkoły w Taborze Wielkim
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. W intencji zgromadzonych ks. Marcin
Zych, wikariusz z Bralina, odprawił mszę
świętą. Później przy bogato zastawionym
stole spotkali się emeryci z Koła PZERiI
w Taborze Małym. Przewodnicząca Koła,
Łucja Lemanik, szczególnie serdecznie

Przystanek jak nowy

Podróżujący PKS-em dorośli czy dojeżdżające do szkół dzieci i młodzież nie muszą

Wyremontowana wiata przystankowa
stanęła w Chojęcinie (fot. mak)
już oczekiwać pod gołym niebem na przyjazd autobusu. Na początku listopada br.
w Chojęcinie Szumie, naprzeciw firmy
„Chojmex”, stanęła wiata przystankowa.
Podczas modernizacji drogi krajowej
E-8, biegnącej przez teren gminy Bralin,
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zdemontowane zostały wiaty przystankowe, w ich miejsce stanęły nowe. Urząd
Gminy zwrócił się do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kępno
o przekazanie dwóch konstrukcji z przeznaczeniem do dalszego użytkowania. Z budżetu gminy zakupiony został materiał na wyremontowanie przystanku, a mieszkańcy
sami zajęli się resztą. Z Kępna przywieziono ramę wiaty, zakupiono materiały do jej
renowacji: blachę, pleksę, farby i przystąpiono do pracy. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców: Jerzego Wiśnego, Janusza
Nowaka, Zenona Ilskiego oraz Tomka i Michała Nowaków wysłużona niegdyś wiata
wygląda jak nowa. Inicjatywę wsparł także
właściciel fabryki mebli „Chojmex”, Roman
Moś, finansując położenie kostki brukowej
pod przystankiem oraz wykonanie siedziska dla oczekujących na autobus. Podobny
przystanek stanął także w sołectwie Chojęcin Wieś. Wiata zamontowana została przy
kapliczce, w centrum miejscowości.
Redakcja
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powitała gości: wicestarostę Zenona Kasprzaka, wójta Romana Wojtysiaka, sekretarza gminy Zbigniewa Łatkę, ks. Marcina
Zycha, radną Kazimierę Kupczak, przedstawicieli Zarządu Oddziału Rejonowego
PZERiI w Bralinie: Alojzego Leśniarka
i Stanisława Mirowskiego, sołtysa Czesława Królika oraz zespół „Ale Babki” pod
przewodnictwem Henryka Kupczaka.
Tego dnia dyplomy Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie otrzymali:
wicestarosta Zenon Kasprzak, wójt Roman Wojtysiak, sekretarz Zbigniew Łatka,
Elżbieta Ławicka, Łucja Lemanik, Maria
Mądra, Czesława Padurek, Agnieszka
Wróbel, Maria Lemiech, Czesław Królik,
Jan Szedlok, Eugenia Skibińska, Jadwiga Myślińska, Irena Dąbrowska i Elżbieta
Pawlak.
Marzena Kuropka

W Bralinie wyznaczono
strefy zamieszkania
Od połowy października 2008 roku
na dwóch osiedlach domów jednorodzinnych w Bralinie wyznaczono strefy zamieszkania. Pierwszą ze stref wyznaczają ulice: Pólkowska, Namysłowska i M.
Konopnickiej, a drugą: ul. Wrocławska,
Spokojna, T. Kościuszki, Nowa i Lipowa.
Wloty do stref zamieszkania oznakowane
są znakami D-40, a odwołanie–znakiem
D-41. Taka organizacja ruchu ma na celu
umożliwienie bezpiecznego poruszania się
pieszych, a w szczególności dzieci, na terenie osiedli objętych oznakowaniem.
Przypominamy naszym Czytelnikom, jakie zasady ruchu drogowego obowiązują
na takim obszarze.
Strefa zamieszkania jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi,
na którym obowiązują szczególne zasady
ruchu drogowego. Należą do nich:
• prawo pieszego do korzystania z całej
szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
• możliwość korzystania z drogi przez
dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby
starszej,
• prędkość dopuszczalna pojazdu lub
zespołu pojazdów w strefie zamieszkania
wynosi 20 km/h,
• zakaz postoju w strefie zamieszkania
w innym miejscu niż wyznaczone w tym
celu.
Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania,
włączamy się do ruchu i zobowiązani jesteśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa
innym pojazdom.
Zwróćmy uwagę na nowe oznaczenia
naszych osiedli i podporządkujmy się obowiązującym zasadom.
Redakcja
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Co słychać w Taborze Wielkim?
Redakcja „Życia Gminy Bralin” stara baw. Remontu wymaga również pokrycie
się sukcesywnie docierać do wszystkich dachowe na budynku poszkolnym. Ondulimiejscowości w gminie Bralin. Tym razem na jest w złym stanie, dach przecieka i buodwiedziliśmy Tabor Wielki, by poroz- dynek niszczeje. Inwestycja znalazła się
mawiać z panią sołtys Teresą Kłodnicką w planach budżetowych na rok 2009.
o tym, co dzieje się w jej sołectwie.
Inwestycje w Domu Ludowym
Dom Ludowy w Taborze Wielkim wybudowany został w 1995 roku. Pięć lat
później mieszkańcy odnowili wnętrza
sali. W 2003 r. ze środków własnych sołectwa przystapiono do remontu pokrycia dachowego na podcieniach. Dach wymagał jednak gruntownej modernizacji
i w ubiegłym roku ze środków budżetu
gminy udało się to wykonać. W grudniu
2005 r. w Domu Ludowym zainstalowano centralne ogrzewanie. Kilka tygodni
temu wymieniono drzwi wejściowe oraz
pomalowano salę. Wymiana drzwi i zakup części farb sfinansowano ze środków
Członkowie Rady Sołeckiej w Taborze Wielkim
budżetu gminy. Pozostałe koszty pokryło sołectwo. Teresa Kłodnicka wspólnie
z Radą Sołecką już planują kolejne prace.
Sfera dla ducha
Remontu wymaga komin, na wiosenne
Rada Sołecka z Taboru Wielkiego wymalowanie czeka kuchnia.
szła w tym roku do mieszkańców z inicjaPoprawa wizerunku wsi
tywą organizacji Dnia Matki i Dnia DziecWiosną tego roku urząd gminy zlecił
wykonanie oznakowania numeracji budynków. Dzięki temu przyjezdnym znacznie
łatwiej znaleźć właściwy adres. We wrześniu br. oddany do użytku został kolejny
Na początku grudnia 2008 r. w kapliodcinek drogi o nawierzchni bitumicznej. cy pw. Miłosierdzia Bożego w Nosalach
716 metrów asfaltu to trzeci–ostatni od- zamontowano pięć nowych okien. Koszt
cinek drogi realizowanej sukcesywnie,
począwszy od 2006 roku. Z kolei Rada
Sołecka zadbała o należyty wygląd ronda
przy Domu Ludowym: teren wyprofilowano, uporządkowano i nawieziono ziemię.
Nie wszyscy kierowcy jednak stosują się
do przepisów ruchu drogowego, jakie obowiązują na rondzie i skracają sobie drogę. Na prośbę mieszkańców Rada Sołecka
zmieniła lokalizację przystanku autobusowego. Poprzednie usytuowanie budziło
wiele wątpliwości, dlatego wiatę przeniesiono w dogodniejsze miejsce. Zamierzeniem mieszkańców jest także poprawa
stanu boiska usytuowanego za budynkiem
poszkolnym. Jesienią tego roku teren został zaorany i uprawiony. Wiosną boisko
Kaplica w Nosalach ma nowe okna (fot. mak)
będzie wyrównane i przygotowane do posiania trawy. Mieszkańcy chcieliby stworzyć tu obiekt wielofunkcyjny i wydzielić zakupu i montażu w wysokości 4800 zł
teren pod plac zabaw. Ale troską obejmuje pokryli mieszkańcy. Dobrowolne wpłaty
się również niewielkie, niepozorne zakąt- od rodzin wpływały na to konto od kilku
ki. Od 2003 roku Krystyna Nawrocka za- miesięcy. Dziś kaplica prezentuje się okagospodarowała zaniedbany skwerek u sty- zale, jej obejście i wnętrze są zadbane.
Kaplica w Nosalach jest filią paraku numerów 41-44. Dba o niego do dziś.
fii rzymskokatolickiej pw. Świętej TrójPlany i zamierzenia
W przyszłym roku urząd gminy planuje cy w Nowej Wsi Książęcej. Każdej soboty
dokończyć w Taborze Wielkim oznakowa- odbywają się tutaj msze św. Z posługą
nie. Wiosną najmłodsi otrzymają plac za- przyjeżdża proboszcz Czesław Jędroszka,

ka. W niedzielne popołudnie, 25 maja
dzieci wystąpiły z programem słownomuzycznym dla mam. Swój wolny czas
na przygotowanie dzieci poświęciła jedna
z mieszkanek, Zofia Gąsior. Imprezę nagłośnił Leszek Labryszewski. Spotkanie
swoim występem uświetniła także sekcja wokalna działająca przy Referacie
Kultury Urzędu Miasta i Gminy Kępno
prowadzona przez Tomasza Gorzelannego. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek, który był możliwy dzięki zaangażowaniu pań z Rady Sołeckiej i Koła
Gospodyń Wiejskich. Ta cenna inicjatywa spotkała się z uznaniem mieszkańców i zaproszonych gości. RS poszła za
ciosem i zorganizowała Dzień Dziecka
dla swoich najmłodszych mieszkańców. Na placu przed Domem Ludowym
w Taborze Wielkim dzieci spotkały się
przy ognisku. Czekały na nie kiełbaski,
słodycze i napoje. W Taborze Wielkim
Rada Sołecka rokrocznie organizuje zabawę karnawałową. Kolejną zaplanowano
na 17 stycznia 2009 roku.
Marzena Kuropka

Inicjatywa godna podziwu
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obsługę organistowską sprawuje Alfons
Puchała z Mnichowic, na co dzień kaplicą
opiekuje się Józef Szymański z Nosali. Cotygodniowe msze św. odprawiane
są od 1998 r. Wcześniej odbywały
się tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz z racji
pogrzebów.
Obecna kaplica mieści się w daw
nym budynku dworskim, tzw. Berlinku. Wcześniej jednak obiekt
poddany był gruntownej przebudowie. Z inicjatywą powołania filii
nowowiejskiej parafii w Nosalach
wyszedł przed laty ks. Jan Bartkowiak. To właśnie on wskrzesił
w mieszkańcach wiarę we własne
możliwości, przyczynił się do rozpoczęcia budowy i wspierał w pracach. Środki na budowę pochodziły
od wiernych, którzy nie szczędzili
również swej pracy. Dzięki temu
kaplica była gotowa w maju 1992 roku,
a we wrześniu 1994 r. za zgodą biskupa
ks. dziekan Jan Ćwiejkowski z Bralina
dokonał uroczystego poświęcenia obiektu.
W tym też czasie filię w Nosalach nawiedziła kopia obrazu Józefa Kaliskiego. W 2006
roku mieszkańcy Nosali we własnym zakresie wymienili pokrycie dachowe, zdjęli
płyty eternitowe i położyli blachodachówkę.
Redakcja
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W trosce duszpasterskiej
o młodych naszej parafii
Do Was należy przyszłość Kościoła i świa
ta – słowa Jana Pawła II są nam zapewne dobrze znane. A też pewnie i każdy z nas zgadza
się z tym stwierdzeniem, że przyszłość Kościoła i świata leży w rękach młodego człowieka.
Jaki jest dzisiaj młody człowiek? Zewsząd
słyszy się ogólnie powtarzaną opinię: ta dzisiejsza młodzież… Czasami odnosi się wrażenie, że powstał między młodymi a dorosłymi
pewien rodzaj podziału, który młodych jakby
z góry „skazuje” na to, że muszą być tacy, a nie
inni. Czy wszyscy młodzi są źli? Zapewne nie.
A czy natomiast wszyscy dorośli są idealni?
Też pewnie nie. Wystarczy zresztą popatrzeć
na rzeczywistość, w której żyjemy. Wymagamy od innych idealizmu, a sami?
Wiele się mówi o rodzinie, jako środowisku wychowania, o szkole, która ma ukształtować człowieka, a także i o Kościele, który
ma młodemu człowiekowi ukazać dobrą drogę w życiu.
W tytule tego artykułu zostało powiedziane: w trosce duszpasterskiej o młodych. A zatem chcemy się teraz przyjrzeć temu, co Kościół, a mówiąc konkretnie nasza parafia, ma
do zaoferowania młodym ludziom, ale nie tylko im. Oczywiście pamiętać należy, że wszelkie działanie przyniesie efekt tylko wów-

czas, jeśli prowadzone będzie z odpowiednim
przygotowaniem, zaangażowaniem środków

W dawnym domu sióstr zakonnych
powstanie oratorium (fot. J. Kuropka)
i co najważniejsze – wykonywane z otwartością, a nie pod przymusem.
A zatem: pierwszym dziełem stworzonym
z myślą o dzieciach i młodzieży ma być: Oratorium im. Jana Pawła II. Ma to być miejsce
spotkań nie tylko „okazyjnych”, ale może także w przyszłości miejsce, w którym dzieci czy
młodzież będą mogli pogłębiać swoją wiedzę,
czy też nadrabiać pewne zaległości. Ma to być
także miejsce, które da młodym możliwość
rozwijania swoich zainteresowań, talentów,
a także przestrzeń, w której będą uczyli się
życia i współpracy z innymi i dla innych. My-

Zadzwoń, odpowiedz, wygraj

Miło nam poinformować, że nagrody w konkursie ogłoszonym w poprzednim numerze „ŻGB” otrzymali: Helena Krajewska, Karolina Pietr i Mateusz Węgrzynowicz. Na naszych Czytelników czekają kolejne pozycje książkowe Wydawnictwa Księży
Marianów. Co zrobić, aby je zdobyć? Wystarczy zadzwonić na numer (062) 78 11 227
w godzinach pracy urzędu gminy i odpowiedzieć na pytanie: Z którym z polskich laureatów Nagrody Nobla 19 listopada 2008 r. spotkali się uczniowie Gimnazjum w Bralinie?
Do wygrania m.in.:
„Droga powrotna” Carlo Nesti
Bohaterem powieści jest Roberto Laudi, redaktor naczelny jednego z popularnych włoskich
dzienników. Ze swoją dużo młodszą narzeczoną mieszka w eleganckim mieszkaniu w centrum
Turynu. Wydaje się, że jego sytuacja jest godna pozazdroszczenia, a jednak... Wartki język narracji sprawia, że książkę czyta się jednym tchem. Barwna fabuła wciąga czytelnika w niemal
detektywistyczne poszukiwania.
„Nawrócenie – droga do wolności” Tanguy Marie Pouliquen
Autor książki uświadamia nam, na czym powinno polegać nawrócenie. Niezależnie od tego,
czy jesteśmy poprawnymi katolikami, czy żyjemy pozornie oddaleni od Boga, Bóg i tak pragnie
naszego szczęścia.
„Jak dokonywać dobrych wyborów” Bertranda Georgesa
Autor podpowiada czytelnikom, jak postępować w trudnych sytuacjach. Daje
konkretne wskazówki, które mogą pomóc rozwiązać najważniejsze dla nas sprawy.
„Usłyszeć Boga w bryzie poranka” Tomasza Špidlika SJ
Czeski kardynał Tomasz Špidlik w swoich refleksjach przekonuje, że przy
odrobinie wysiłku można dostrzec i usłyszeć Boga w wielu codziennych wydarzeniach. Tęsknota za Bogiem i wrażliwość na Jego głos pozostały bowiem
wpisane głęboko w naturę człowieka.
„Zawierzenie Opatrzności” Evelyne Madre
Prawdopodobnie nigdy przedtem nieszczęścia ludzkie nie były tak wielkie
i różnorodne... a społeczeństwo tak słabe jak obecnie. (...) Zdanie się na Opatrzność nie jest
starą praktyką, która na dobre wyszła z użycia. Jest nadal możliwe, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek – przekonuje nas E. Madre.
Redakcja
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ślimy więc tutaj o małej salce komputerowej,
aneksie kuchennym, gdzie będzie można przygotować herbatę, sali, gdzie młodzież będzie
mogła pośpiewać w gronie przyjaciół, popracować nad różnymi projektami itd. Oratorium
– jak sama nazwa wskazuje – ma być także
pewną możliwością zbliżenia się do Boga poprzez modlitwę i uczenia się odnoszenia wszelkich inicjatyw do Boga. Jego celem bynajmniej
nie jest wyprowadzanie młodych z Kościoła,
ale właśnie uczenie Kościoła jako wspólnoty,
w której każdy znajdzie swoje miejsce.
Podejmujemy więc inicjatywę, aby w budynku po siostrach zakonnych przy ul. Wrocławskiej albo jak inni mówili: szpitaliku lub
prałatówce na górnej kondygnacji stworzyć
owo fizyczne miejsce, by tam właśnie postawić niejako żywy pomnik Wielkiemu Papieżowi-Polakowi, Janowi Pawłowi II. W naszej
wspólnocie każdego drugiego dnia miesiąca
wspominamy Jego odejście do domu Pana
poprzez modlitewne spotkanie, czyli Apel
połączony z różańcem i modlitwą o Jego rychłe wyniesienie do chwały Ołtarzy. Wiemy,
że On, Przyjaciel Młodych, bardzo pragnął
szczęścia i dobra młodego człowieka i pewno
będzie Mu miły ów żywy pomnik, właśnie
w takiej formie wyrażony poprzez troskę
o młodzież i dzieci naszej parafii. Liczymy
na współpracę wszystkich naszych parafian,
bo przecież wszystkim nam zależy na dobru
naszej młodzieży i dzieci.
Nieco inną, ale równie wartościową przestrzenią, do której Kościół zaprasza młodych,
są grupy ministrantów. Można by na ten temat pisać wiele, ale warto tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszy, że służba
syna ministranta jest pewnym zaszczytem
nie tylko dla niego, ale także dla całej rodziny,
dalej ministrant przez swoją postawę staje
się dla innych znakiem Chrystusa i wreszcie:
bycie w grupie ministrantów daje też możliwości nawiązywania prawdziwych przyjaźni,
poznawania nieraz ciekawych ludzi.
Co niepokoi? Fakt, że spotyka się nieraz
chłopaka, który mówi z rozżaleniem: Chciałbym być ministrantem, ale mama (albo rodzice) mi nie pozwala. Pamiętacie zapewne
kilkakrotne zachęty ks. proboszcza, który
nie tylko w ogłoszeniach duszpasterskich,
ale w rozmowach z rodzicami czy dziadkami zachęcał, aby chłopcy wstępowali w szeregi ministranckie. Z drugiej strony natomiast słyszy się zdanie o tym, ile to rodzice
robią dla dobra dziecka. Szkoda, że czasami
to dobro rozumie się tylko jako nauczenie
języków, gry na instrumentach, pływania.
A co z rozwojem duchowym?
To, co zostało powiedziane powyżej nie
oznacza bynajmniej, że dla dziewczyn nie ma
miejsca w Kościele. Przecież dziewczyny mogą
przygotować piękną dekorację kościoła, śpiew
na liturgię, czytać Słowo Boże itp. A więc i dla
nich jest tutaj wiele możliwości zaangażowania się w żywą wspólnotę Kościoła w naszej
parafii. Cdn.
ks. Marcin Zych, ks. Dariusz Smolnik
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Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia bralińskiego przedszkola
Teatralne spotkania
Projekt pn. ,,Wprowadzenie dzieci w świat
teatru”, którego autorkami są Maria Szupińska i Małgorzata Bednara, uzyskał
akceptację Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W ten sposób przedszkole „Kwiaty
Polskie” otrzymało kwotę 8250 zł na realizację swojego pomysłu. Przedsięwzięcie
ma stymulować aktywność twórczą dzieci
poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką
oraz kształtować umiejętności jej odbioru
i tworzenia. Realizacja projektu dostarcza dzieciom bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach ze sztuką, uwrażliwia
na takie wartości jak dobro, prawda, miłość, piękno. W ramach realizacji projektu
przedszkolaki uczestniczyły w dwóch interaktywnych przedstawieniach ,,Dwie Dorotki” i ,,Królewna Śnieżka”, które odbyły
się na terenie przedszkola. Dla dzieci wystąpili aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych w Krakowie. Jedno z przedstawień połączone zostało z wizytą Mikołaja,
wręczeniem prezentów i wspólną zabawą.
Przedszkolaki miały też niepowtarzalną
okazję zobaczyć prawdziwy teatr. Z wycieczką udały się do Teatru Lalki i Akto-

ra w Opolu na przedstawienie ,,Koziołek
Matołek” oraz do Wrocławskiego Teatru
Lalek na ,,Calineczkę”.
Braliński system diagnozowania
5 listopada 2008 roku w bralińskim
przedszkolu odbyła się konferencja meto-

Dzieci spontanicznie uczestniczą
we wszystkich spektaklach (fot. M. Bednara)
dyczna dotycząca problematyki diagnozowania rozwoju dziecka. Gośćmi placówki
byli dyrektorzy szkół i przedszkoli podległych Wydziałowi Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu. Spotkaniu przewodniczyły

starszy wizytator Małgorzata KubackaGorwecka oraz Maria Szupińska, dyrektor
placówki. Multimedialną prezentację pt.
,,Diagnozowanie rozwoju dziecka na przykładzie dziecka 6-letniego” opracowała
i przedstawiła Małgorzata Wachowiak.
Interesujące i rzeczowe wystąpienie wzbudziło zainteresowanie wśród uczestników
spotkania, a zaprezentowany system diagnozowania rozwoju dziecka, obowiązujący w naszym przedszkolu już od 4 lat, stał
się wzorem do powielenia w innych placówkach.
Dzieci w eterze
Już od dwóch lat trwa współpraca
Przedszkola ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie
z lokalnym Radiem SUD. Ma ona na celu
poznanie sposobu myślenia oraz postrzegania przez dzieci otaczającego nas świata, kształtowanie umiejętności wielozdaniowego wypowiadania się na określony
temat i oswajanie medialne. W bieżącym
roku szkolnym na antenie Radia SUD
emitowane były wywiady z dziećmi na następujące tematy: przyjaźń, jesień, nauczyciel, Święto Niepodległości.
Małgorzata Bednara

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

Nietypowa lekcja na łonie przyrody
W Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej lekcje nie zawsze prowadzone są w klasie. Często nauka odbywa się poprzez
inne formy takie jak wycieczki czy lekcje
w terenie, które poprzez obserwacje naturalnych eksponatów czynią nauczanie
łatwiejszym i przyjemnym. Tak też było 2
grudnia br., kiedy to uczniowie klas IV–VI
udali się do Gołuchowa koło Kalisza zwiedzać zespół pałacowo-parkowy. Grudniowa
pogoda sprzyjała spacerom po gołuchowskim parku, w którym aż roi się od osobliwości przyrodniczych. Uczniowie mieli
okazję podziwiać wiekowe dęby, graby,
cyprysiki, lipy, buki, choiny kanadyjskie,
a nawet kilka okazów miłorzębu – reliktowego drzewa o liściach w kształcie wachlarzyka. Od 1974 roku mecenasem ocalałego
zespołu pałacowo-parkowego w Gołuchowie, wpisanego do Państwowego Rejestru
Zabytków, są Lasy Państwowe. W parku
istnieje Muzeum Leśnictwa. Jego różnorodne i oryginalne zbiory eksponowane
są w powozowni i w oficynie. Duża ich
część poświęcona jest pracy w lesie i kulturotwórczej roli lasu oraz jego inspirującej
roli w różnych dziedzinach artystycznej
twórczości człowieka. Dzieci miały okazję nie tylko obejrzeć stałą wystawę pt.
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„Spotkanie z lasem”, ale również wzięły
udział w zajęciach edukacyjnych ,,Czerwona Księga”, podczas których poznawały
zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt

Z wizytą w gołuchowskim zamku
fot. A. Mirowski)
i roślin. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło uczniom zwiedzanie renesansowego
zamku Działyńskich. Rezydencja Izabelli
z Czartoryskich Działyńskiej, nawiązująca formą do słynnych zamków nad Loarą,
to dziś muzeum, gdzie obejrzeć można
zbiory sztuki antycznej i orientalnej, gobeliny, broń, malarstwo i wyroby złotnicze.
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Gołuchowski zamek znany jest ponadto
z tego, że w jego wnętrzach nagrywano
zdjęcia do filmów: „Akademia Pana Kleksa” i „Królowa Bona”. Największą atrakcją
dla wszystkich uczestników wycieczki była
jednak wizyta w zagrodzie żubrów – niektórzy z uczniów mieli okazję pierwszy raz
podziwiać te ogromne zwierzęta. W gołuchowskim parku hoduje się również koniki
polskie, daniele i dziki. Sądząc po zainteresowaniu dzieci oraz po ich rozradowanych
minach, wycieczka do Gołuchowa okazała
się nie tylko pożyteczna, lecz dodatkowo
niezmiernie przyjemna. Dostarczyła wielu wrażeń, a przede wszystkim wzbogaciła wiedzę uczniów na temat życia lasu,
leśnictwa, pozyskiwania i wykorzystania
drewna.
Wycieczka została zorganizowana w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
do którego przystąpił Urząd Gminy w Bralinie. Pozyskane środki umożliwiły oprócz
wspomnianej wycieczki zorganizować wyjazdy do aquaparku w Oleśnicy i do kina
we Wrocławiu.
Andrzej Mirowski
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Odnowiony obiekt będzie służył wszystkim
Po zakończeniu termomodernizacji sali wiciele władz samorządowych: przewodni- Mamczak”), kierownik budowy Tadeusz
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. czący Rady Gminy Marek Fras, wójt gminy Kafanka, dyrektorzy placówek oświatowych
Mikołaja Kopernika w Bralinie 2 grudnia Roman Wojtysiak, wicewójt Robert Kieru- z terenu gminy, przewodnicząca Rady Ro2008 roku dokonano jej uroczystego otwar- zal, sekretarz Zbigniew Łatka, kierownik dziców, pracownicy szkoły oraz dzieci i młocia. Prace remontowe rozpoczęły się
dzież. Symbolicznego przecięcia wstęgi
na przełomie września i października
dokonali: wójt R. Wojtysiak, przewodbr. i polegały na dociepleniu ścian, wyniczący Rady Gminy M. Fras, dyrektor
mianie pokrycia dachowego z dociepleszkoły A. Pruban i wieloletni nauczyciel
niem, przebudowie łącznika, wykonawychowania fizycznego Piotr Hołoś.
niu wyjścia na stronę północną. Na ko– Jesteśmy od tego, by służyć sponiec przeprowadzono prace malarskie.
łeczności lokalnej. Dwa lata temu, kiedy
Sala gimnastyczna oddana została
spotkaliśmy się na jednej z uroczystości,
do użytku 2 listopada 1967 roku, czyli
powiedziałem, że ten obiekt, w takim
ponad 41 lat temu. Od dawna w obiekstanie ani nie służy dzieciom, ani nie
cie tym był kłopot z utrzymaniem właświadczy dobrze o nas. Wtedy zobowiąściwej temperatury w sezonie grzewzałem się, że podejmę kroki, by sala zoczym. Zimą zajęcia odbywały się w dość
stała wyremontowana–powiedział wójt
spartańskich warunkach. -Jest mi nieRoman Wojtysiak. Podczas uroczystoSymbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
zmiernie przyjemnie, że po tylu latach
ści głos zabrał również przewodniczący
R. Wojtysiak, M. Fras, A. Pruban i P. Hołoś (fot. mak)
starań udało się spełnić marzenia dzieRady Gminy Marek Fras, życząc młoci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
dzieży szkolnej wielu sukcesów sporSala, którą dziś odbieramy, to wielka zasłu- Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospo- towych. Remont sali wymagał wielu wyga władz naszej gminy, którzy przeznaczyli darczego Artur Wójcik, kierownik Referatu siłków, współdziałania różnych instytucji
na ten cel spore środki, pracowników urzędu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Sławo- i władz. W podzięce młodzież przygotowała
gminy, którzy pomagali, właścicielom firm, mir Bąk, przewodnicząca Komisji Oświaty, muzyczny bukiet życzeń, adresując do poktórzy sprawnie i terminowo prowadzili Kultury, Zdrowia i Sportu Kazimiera Kup- szczególnych zaproszonych gości utwory
prace – powiedział podczas uroczystości dy- czak, właściciele firm wykonujących remont muzyczne i liryczne. Nie zabrakło też sporrektor szkoły Adam Pruban.
sali – Andrzej Połomski (Zakład Projektowo- towych popisów uczniowskich. Był pokaz
Na uroczyste otwarcie sali gimnastycz- Budowlany „Projektobud Kępno”), a także grupy aerobiku i pokaz tańca.
nej po remoncie zaproszeni zostali przedsta- Andrzej i Wojciech Mamczakowie („Bracia
Marzena Kuropka
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie.

Obchodzili Święto Szkoły
Święto szkoły, jak co roku, tak i w tym,
obchodzone było 10 grudnia. O godzinie
10.00 odbył się konkurs międzygimnazjany
zatytułowany „Wisława Szymborska o człowieku”. Przyjechali do nas uczniowie wraz
z opiekunami z gimnazjów nr 1 i 2 w Kępnie,
Krążkowach, Laskach, Rychtalu i Opatowie.
Konkurs odbywał się na trzech płaszczyznach – recytatorskiej, literackiej i plastycznej. W ostatniej z wymienionych bezkonkurencyjny był Wojciech Walkowicz z Byczyny
(praca do liryku „Nic dwa razy”). Drugie
miejsce zajęła Joanna Ciura z Bralina, która
nawiązała do tekstu „Życie na poczekaniu”.
Na trzecim uplasowała się Karolina Felisiak
z Byczyny za rysunek do „Stu pociech”.
W drugiej części konkursu uczniowie
recytowali liryki Wisławy Szymborskiej.
Pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajęła
Emilia Kobiś, uczennica z Rychtala, drugie – Eliza Długowska z Gimnazjum nr
1 w Kępnie. W związku z tym, iż poziom
recytacji był bardzo wyrównany, na trzecim miejscu znalazły się aż trzy uczennice.
Były to: Joanna Wdowiak z Gimnazjum
nr 1 w Kępnie, Nina Podejma z Opatowa
i Anna Wolna z Rychtala.
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Ostatnia częścią międzyszkolnej rywalizacji było ogłoszenie wyników za najlepszą pracę literacką do tematu „Filozoficznie i prosto o człowieku. Zainspirowany
wskazanymi wierszami Wisławy Szymbor-

Joanna Ciura, laureatka konkursu
plastycznego (fot. T. Ambrozik)
skiej podziel się swoimi refleksjami na ten
temat”. Prac było wiele. Wszystkie bardzo
interesujące, napisane z polotem. Za najlepszy uznany został tekst Katarzyny Witak z Krążkowych. Drugie miejsce zajęła
Daria Kaźmierczak z Rychtala, trzecie
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natomiast – Agnieszka Malik z Gimnazjum nr 1 w Kępnie. Bralińskie uczennice
również wzięły udział w tej części święta
szkoły. Swoje prace napisały Hanna Łatka i Monika Sułkowska. Niestety, żadnej
z nich nie udało się wejść do finałowej
trójki.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe,
natomiast pozostali uczestnicy obchodów
Święta Szkoły – dyplomy. Całość uwieńczył
słodki poczęstunek. Natomiast po zakończonym konkursie zaproszeni goście udali
się jeszcze do biblioteki, aby obejrzeć wystawę dotyczącą W. Szymborskiej oraz zdjęcia
i pamiątki zgromadzone przez uczestników
niedawnej wizyty u Lecha Wałęsy w Gdańsku. Całość zaaranżowała i przygotowała
Dorota Nowak, bibliotekarka.
W tym samym czasie bralińscy gimnazjaliści wzięli udział w programie szkolnym
zatytułowanym: „Lech Wałęsa – przywódcą pokojowej rewolucji”, przygotowanym
przez Agnieszkę Czarnasiak oraz Jacka
Kuropkę i Dariusza Hełkę. W spotkaniu
zorganizowanym w kinie „Niesob” uczestniczył również wójt Roman Wojtysiak.
Na program składały się: prezentacja multimedialna, a także relacje uczestników
spotkania z prezydentem RP.
Agnieszka Balcerzak
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Kultura

60. urodziny biblioteki

cy urozmaicała wierszami i dowcipami, czym
rozbawiała młodych słuchaczy. Dzieci razem
z panią Ewą śpiewały bardzo dobrze znane
piosenki jej autorstwa, np. „Myj zęby”, „Mydło lubi zabawę”, „Domowa piosenka”. Dzieci zasypywały gości pytaniami, dotyczącymi
pracy nad piosenkami i tworzeniem programów telewizyjnych. Dowiedziały się, że piosenki są pisane na zamówienie, na konkretny temat i pani Ewa stworzyła ich
około 300. Nagrała też 600 odcinków
„Tik-Taka”, w którym występowała
przez 17 lat.
Ewa Chotomska wpisała się do kroniki Biblioteki Publicznej w Bralinie
oraz kronik szkolnych i przedszkola.
Umieszczała też dedykacje w książkach. Stojąc w długiej kolejce po autograf, można było posłuchać piosenek
gości w wykonaniu „Fasolek”.
Podczas spotkania przybył ŚwięEwa Chotomska w świąteczno-zimowej scenerii
ty Mikołaj. Wspólnie z E. Chotomską
w kinie „Niesob" (fot. E. Jędrysiak)
wręczył nagrody książkowe dla dzieci
za bardzo dobre wyniki w czytelnictwie.
tkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Nagrody otrzymali: Natalia Przewdzięk,
Publiczną w Bralinie oraz Wojewódzką Biblio- Martyna Szczepaniak, Weronika Przewdzięk,
tekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury Maksymilian Michalski i Mieszko Posiewała
w Poznaniu. Na spotkanie z pisarką zostały z Przedszkola w Bralinie, Kamil Biegański
zaproszone dzieci ze SP w Bralinie i Nowej i Magdalena Grossek – kl. I, Ewelina DubicWsi Książęcej oraz przedszkolaki z Bralina. ka i Agata Zimoch – kl. III, Michał WiśniewGościem spotkania była również Renata Gość ski – kl. IV i Patrycja Lenek – kl. V (wszyscy
– koordynator wojewódzki kampanii społecz- ze Szkoły Podstawowej w Bralinie). Ponadto
nej Cała Polska Czyta Dzieciom. Z życzeniami książkami nagrodzono również: Marcelinę
na 60. urodziny Biblioteki Publicznej w Brali- Gogół, Michała Mirowskiego, Natalię Sutonie przybył również wicewójt Robert Kieruzal.
wicz, Magdalenę Jańską i Natalia Geppert
Bohaterka spotkania jest córką znanej po- z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.
etki Wandy Chotomskiej. Jest autorką tekstów
Święty Mikołaj obdarował wszystkich słopiosenek dla zespołu dziecięcego „Fasolki” oraz dyczami, natomiast Biblioteka Publiczna, biprogramów telewizyjnych dla dzieci „Tik-Tak”, blioteki szkolne oraz przedszkole otrzymały
„Budzik” i „Jedyneczka”. Wydała również książki autorstwa naszego gościa.
książki: „Zając Poziomka”, „Zagadki”, „KuNa zakończenie spotkania dzieci podzięchenny alfabet”, „Pamiętnik Felka Parerasa” kowały Ewie Chotomskiej piękną gwiazdą
i „Piosennik Ciotki Klotki”.
betlejemską oraz bombką z wizerunkiem koW spontaniczny i bezpośredni sposób roz- ścioła na Pólku.
mawiała z dziećmi. Wypowiedzi o swojej praEwa Jędrysiak
17 grudnia br. w Bralinie odbyło się
spotkanie z pisarką i autorką tekstów
dla dzieci, Ewą Chotomską, zorganizowane z okazji jubileuszu 60-lecia powołania miejscowej Biblioteki Publicznej.
Jubileusz 60-lecia powołania Biblioteki Publicznej w Bralinie był okazją do zaproszenia
znanej pisarki i autorki tekstów dla dzieci. Spo-

Biblioteka i jej pracownicy

Biblioteka Publiczna w Bralinie została
oficjalnie otwarta 15 grudnia 1948 roku.
W latach 1956-1999 posiadała również filię
w Nowej Wsi Książęcej oraz punkt biblioteczny w Nosalach, prowadzony od 1979
do 1991 r. Pierwszym pracownikiem placówki była Irena Iwicka (1948-1950), nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. Od 1951 roku prowadziła ją Leokadia
Kucharska, mieszkanka Bralina. Natomiast od 1 września 1952 do 31 grudnia
1992 r. w bibliotece pracowała Maria Wolko. Od 1 stycznia 1993 r. do chwili obecnej funkcję dyrektora biblioteki pełni Ewa
Jędrysiak.
Redakcja
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Maria Wolko, długoletni pracownik
bralińskiej biblioteki (fot. arch)
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Biblioteka Publiczna
w Bralinie poleca
Jerzy Pilch
Pociąg do życia wiecznego

Zbiór felietonów jednego z najwybitniejszych
współczesnych
pisarzy polskich. Cięty dowcip,
humor, ironia, aktualność poruszanych kwestii. Teksty były drukowane
w „Polityce” i „Dzienniku”. W swych
felietonach Jerzy Pilch kontynuuje
najlepsze tradycje gatunku, łącząc
celne obserwacje obyczajowe i wielką erudycję z inteligencją i perfekcyjnym warsztatem.
Niemal pełen opis współczesnej Polski z jej absurdami,
kulturą, codziennym życiem i polityką.

Harlan Coben
W głębi lasu

Najnowsza powieść niekwestionowanego mistrza thrillera z fabułą stworzoną według sprawdzonej recepty Alfreda Hitchcocka –
najpierw trzęsienie ziemi, a potem
napięcie musi wzrosnąć. Dwadzieścia lat temu czworo nastolatków
wymknęło się do lasu z letniego
obozu. Dwoje odnaleziono później
z poderżniętymi gardłami. Pozostała dwójka jakby
zapadła się pod ziemię, nie pozostawiając po sobie
nawet najdrobniejszego śladu. Była wśród nich siostra
Paula Copelanda, obecnie prokuratora i owdowiałego
ojca sześcioletniej Cary. Paul ma ambicje polityczne,
ale jego plany mogą lec w gruzach, gdy w zastrzelonym na Manhattanie mężczyźnie rozpoznaje ofiarę
tamtej tragedii. Nie ma wyjścia, musi postawić sobie
pytanie – czy jego siostra żyje? Jaką tajemnicę skrywa milczący las? Co naprawdę wydarzyło się owej
pamiętnej nocy?

Markusa Zusaka
Złodziejka książek

Przeznaczona dla dorosłych powieść Markusa Zusaka
„Złodziejka książek” stanowi
przeciwwagę dla oskarżycielskich głosów pojawiających się
w ostatnich publikacjach na temat wojny. Pokazuje, jak istotne
były wówczas człowieczeństwo,
piękno i dobro. Dzięki nim bohaterom książki udało się ocaleć –
lub umrzeć z godnością.
Rok 1939. Tytułowa bohaterka, dziesięcioletnia Liesel, dorasta w rodzinie zastępczej w Molching koło Monachium. Jej życie jest naznaczone
stratą najbliższych oraz piętnem ciężkich czasów,
w jakich przyszło jej dorastać. A jednak odkrywa
jego piękno – dzięki szczególnym ludziom, których spotyka, oraz dzięki książkom, które kradnie.
Bez epatowania przemocą, ale i bez sentymentalizmu Markus Zusak kreśli obraz dnia codziennego
w nazistowskich Niemczech, opisując najjaśniejsze
i najciemniejsze strony natury ludzkiej, jakie wydobywają na światło dzienne dramatyczne sytuacje.
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Aktualności

Do Gdańska na spotkanie z historią i... prezydentem
W dniach 17-19 listopada 2008 r. gimnazjaliści z Bralina przebywali w Trójmieście,
dokąd wraz z opiekunami (Jacek Kuropka
i Roman Wojtysiak) udali się w ramach realizacji projektu pn. „Śladami Jana Nowaka z Nowej Wsi Książęcej, bohaterskiego
obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku”. Środki

skiem J. Nowaka w zbiorowym grobie pocz- bierajcie to, co dla was najlepsze. Przyszło
towców zapalono znicze. Moment ten sprzy- wam żyć w czasach lepszych niż żyło moje
jał zadumie, refleksji i wspomnieniom. pokolenie, w czasach, w których świat jest
Pani Henryka nie ukrywała wzruszenia... otwarty, więc szansa przed wami jest wielPodobnego wzruszenia doświadczyłaby za- ka. Są jednak pytania, na które musicie
pewne pani Łucja Nowak z Mnichowic, cór- odpowiedzieć sami. A te pytania są dosyć
ka Jana, niestety z przyczyn niezależnych znaczące: Na czym chcemy rozwijać ten
od siebie nie mogła pojechać nowy świat, na jakich wzorach, na jakim
systemie ekonomicznym, politycznym. Tego
do Trójmiasta.
Dla społeczności Gimna- typu wybory musicie dopasować do waszezjum im. Polskich Noblistów go rozwoju. Jak zrobicie to dobrze, to będzie
w Bralinie szczególną datą bę- i przyjemnie, i bogato. I tego wam życzę.
W dalszej części spotkania głos zabrał R.
dzie 19 listopada 2008 r. Tego
bowiem dnia uczniowie spo- Wojtysiak, który dokonał krótkiej prezentkali się w Gdańsku z Lechem tacji gminy Bralin, podkreślając jednoczeWałęsą w jego biurze, które śnie, że dumą jej mieszkańców jest kościół
mieści się w pięknie odrestau- odpustowy pw. Narodzenia Najświętszej
rowanej Zielonej Bramie przy Maryi Panny na Pólku. Wałęsa dopytywał,
czy obiekt ten jest należycie zabezpieczony.
ul. Długi Targ.
J. Kuropka, inicjator spo- Na pamiątkę wizyty wójt przekazał prezytkania, odczytał treść listu dentowi fotoksiążkę z artystycznymi zdjęskierowanego do prezydenta ciami ukazującymi Ziemię Bralińską, zaprzez młodzież i pracowników praszając jednocześnie do jej odwiedzenia.
Prezydent zaproponował, by każdy z jego
szkoły. Od 28 czerwca 2000
Gimnazjaliści w czasie lekcji historii w murach dawnej
r. gimnazjum nasze nosi imię gości usiadł w prezydenckim fotelu, sam
Poczty Polskiej w Gdańsku (fot. J. Kuropka)
Polskich Noblistów – czytamy cierpliwie pozował w tym czasie do zdjęć.
finansowe na ten cel pochodziły z rządowe- w piśmie do laureata Pokojowej Nagro- Później wpisał się do szkolnej Złotej Księgi,
go programu „Rozwój edukacji na terenach dy Nobla. 3 października 2002 r. oddano rozdał autografy.
wiejskich w latach 2008-2013“.
Z pewnością wizyta w biurze Lecha Wado użytku nowy budynek szkoły, o której
Podczas pobytu w Muzeum Poczty Pol- to uroczystości informowaliśmy Szanowne- łęsy, który jest symbolem pokojowych zmian
skiej (18 listopada br.) uczestnicy wyprawy go Pana Prezydenta. Otrzymaliśmy wów- demokratycznych w Polsce, zapisze się
spotkali się z Henryką Flisykowską-Kle- czas pismo z życzeniami owocnej pradzik, córką zastępcy dowódcy broniącego cy i nauki w nowej siedzibie.
W listopadzie 2008 r. spełnia się
placówki – Alfonsa Flisykowskiego, przewodniczącą Koła Rodzin Byłych Pracow- nasze marzenie. Młodzież z opiekuników Poczty Polskiej w Gdańsku, a tak- nami w ramach wycieczki do Trójże ze Stefanią Koziarowską, córką innego miasta spotka się z Szanownym Papocztowca, Maksymiliana Cygalskiego. nem Prezydentem. To dla nas wielki
Opiekunowie z Bralina otrzymali w pre- zaszczyt i ważny moment w historii
zencie m.in. egzemplarze niezwykle cen- gimnazjum. Wyrażamy wdzięczność
nej książki autorstwa Dietera Schenka pt. za możliwość takiego spotkania.
„Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego
Dzień 10 grudnia ustanowiliśmy
niemieckiego zabójstwa sądowego” z 1999 r. jako Święto Szkoły. Młodzież poznaje
Obdarowani z kolei przekazali kierownik życie i dorobek noblistów, gromadzi
MPP Annie Cydejko fotografie przedsta- o nich materiały, odwiedza miejsca
wiające J. Nowaka, bowiem Muzeum nie z nimi związane. Spotkanie z noblistą ma dla nas wyjątkowe znaczenie.
posiada na jego temat żadnych informacji.
Prezydent Lech Wałęsa rozdaje autografy
Po sympatycznej rozmowie przy kawie 20 marca 2002 r. delegacja szkoły
(fot. arch.)
i herbacie młodzież wzięła udział w niety- spotkała się w Krakowie z Czesłapowej lekcji, której temat brzmiał: „Obrona wem Miłoszem. Obecnie cieszymy się ze spo- w pamięci młodzieży uczestniczącej w wyPoczty Polskiej w Gdańsku – przygotowa- tkania z Panem Prezydentem. Uprzejmie cieczce do Trójmiasta. Ze względu na imię
szkoły spotkanie to zaliczone zostanie też
nie do walki i rozkład sił oraz etapy obrony prosimy o wpis do naszej Złotej Księgi.
Szanownemu Panu Prezydentowi i Jego do bardzo ważnych wydarzeń w historii
Poczty Polskiej w Gdańsku”. Uczniowie samodzielnie zrekonstruowali obronę budyn- Najbliższym przesyłamy serdeczne życze- Gimnazjum imienia Polskich Noblistów.
Uczniowie wracali do Bralina pełni nie
ku za pomocą modelowych żołnierzyków. nia. Łączymy najlepsze myśli i wyrazy szatylko turystycznych wrażeń, ale i wyposażeObejrzeli również prezentację multimedial- cunku.
W odpowiedzi na list L. Wałęsa powie- ni w nową wiedzę historyczną. Odsłonięcie
ną, w której wykorzystano archiwalne zdjęcia mówiące o życiu pocztowców oraz krótki dział: – Jest mi wyjątkowo miło, że macie w Nowej Wsi Książęcej tablicy pamiątkofilm dokumentalny dotyczący ataku na bu- takie zdanie o noblistach. Za moich trud- wej w październiku 2009 r., w 70. rocznicę
nych czasów też potrzebowaliśmy różnych śmierci Jana Nowaka, Honorowego Obywadynek przy dawnym placu Heweliusza.
Po ponad dwugodzinnym pobycie w Mu- drogowskazów. Ostatnio w naszej ojczyźnie tela Miasta Gdańska, może być sprzyjającą
zeum Poczty wraz z pp. H. Flisykowską- panuje zamieszanie, bo czasem okazuje się, okazją do wystosowania odpowiedniego zaKledzik i S. Koziarowską gimnazjaliści że bohaterowie nie zawsze byli bohaterami. proszenia do prezydenta Wałęsy.
udali się na Cmentarz Ofiar Hitleryzmu Przyglądajcie się pewnym postawom, luRedakcja
do dzielnicy Zaspa. Przy tablicy z nazwi- dziom, ich wkładowi w ojczyste dzieło i wy-
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Wielka Orkiestra znów
zagra w Bralinie
11 stycznia 2009 r. wolontariusze zbierać będą pieniądze już od wczesnych godzin rannych. Koncert Finałowy WOŚP
odbędzie się w Świetlicy Terapeutycznej
„Tęcza” w Bralinie. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 1500. Tradycyjnie
w drugą niedzielę nowego roku prosić będziemy wszystkich mieszkańców gminy,
aby wspomogli naszą akcję i wzięli udział
w Koncercie Finałowym WOŚP w Bralinie. Tematem XVII Finału jest „Wczesne
wykrywanie nowotworów u dzieci”.
Chcemy, aby impreza stała się ogromną
kampanią społeczną, która uświadomi rodzicom możliwości i konieczność wczesnej
diagnostyki dzieci z chorobami onkologicznymi. Wczesna diagnostyka jest elementem niezwykle istotnym, który w wielu
wypadkach decyduje o życiu! Dlatego tak
ważne jest również finansowe wsparcie.
Zapraszamy na nasz koncert. Wasze
dzieci będą brały w nim udział. Będziecie z nimi? Przewidujemy w tym dniu
wspólną dyskotekę, dla młodszych wcześniej, dla starszych w późniejszych godzi-

nach wieczornych. Dyskotekę, dla wszystkich poprowadzi DJ Mateusz Leśniarek.
W czasie zabawy dzieci i młodzież będą
popisywały się wokalnie, instrumentalnie
i tanecznie. Zorganizowane zostaną również koncerty zespołów muzycznych i występy zaproszonych gości z ościennych
gmin. Wszystkich zachęcamy do udziału
w karaoke.
Bardzo ważnym elementem będzie licytacja. Jeżeli chcielibyście Państwo przeznaczyć jakąkolwiek rzecz do zlicytowania,
gorąco zapraszamy. A może ktoś miałby
ochotę wystąpić na scenie w czasie Koncertu WOŚP? Jest to możliwe. Myślę, że tak
jak w latach poprzednich przyszłoroczny
Finał będzie wielką inicjatywą, w którą
wszyscy się zaangażujemy.
Wszelkich informacji na temat XVII Finału WOŚP w Bralinie udziela sekretariat
Gimnazjum w Bralinie w godzinach od 800
do 1500 oraz koordynator imprezy – Justyna Hołub-Rojkiewicz.
Justyna Hołub-Rojkiewicz

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BRALIN”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII
Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.1

Promocja integracji społecznej
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej
kobiet, będących beneficjentami pomocy społecznej.
Projekt zakłada wsparcie dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej
poprzez zapisanie w kontrakcie socjalnym uzgodnień dotyczących między innymi:
•
nabycie nowych umiejętności,
•
zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym,
•
podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Realizator Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie
ul. Rynek 3, 63–640 Bralin
Tel. 062 78 11 207; fax 062 78 11 202
e–mail: gopsbralin@poczta.onet.pl

Zapraszamy na Bal Walentynkowy, który zorganizowany zostanie
14 lutego 2009 roku w Restauracji „Kamiński” w Kępnie. Zapewniamy: niezwykłą
zabawę, wyśmienite menu i niezapomniane chwile. W ten wyjątkowy wieczór
przygrywał dla Państwa będzie zespół HEDAMUS. Początek zabawy o godz.
19.00. Cena biletów 180 zł od pary. Zapisy przyjmowane są pod numerami
telefonów: (062) 78 11 208 (sekretariat szkoły) oraz 512 349 971 i 664 485 379.

Rada Rodziców
przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
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Policja apeluje

Zabezpiecz swoje mienie
W związku z nastaniem okresu jesiennego i zbliżającym się okresem zimowym,
który charakteryzuje się szybkim zapadaniem zmierzchu i dłuższymi wieczorami,
co sprzyja popełnianiu wykroczeń i przestępstw przede wszystkim w postaci uszkodzeń oraz kradzieży mienia, a także włamań Komenda Powiatowej Policji w Kępnie apeluje do wszystkich mieszkańców
powiatu kępińskiego, aby dokonali zabezpieczeń fizycznych i technicznych swojego
mienia. Szczególnie należy mieć na uwadze domy jednorodzinne oraz firmy usytuowane na terenach wiejskich oraz oddalone od szlaków komunikacyjnych. Doświadczenia lat ubiegłych oraz wnikliwa analiza
pozwala stwierdzić, iż do przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności do włamań
do obiektów dochodzi najczęściej w porach
popołudniowo-wieczornych w czasie weekendów. W związku z powyższym prosimy,
by przed planowanymi wyjazdami weekendowymi zabezpieczyć mieszkania, domy,
firmy, a co najważniejsze, nie zostawiać
w nich znacznych kwot pieniędzy, drogocennej biżuterii oraz innych wartościowych
przedmiotów, by „nie kusiły” przestępców.
Ponadto należy niezwłocznie poinformować policję (dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub pod numer policyjnego telefonu zaufania 609 601 917) o wszelkich
sytuacjach „podejrzanych”, które dotyczą
np. przebywania w pobliżu naszych miejsc
zamieszkania samochodów na „obcych” numerach rejestracyjnych, nieznanych nam
ludzi obserwujących nasze domy lub domy
sąsiadów itp. Nie należy również udzielać
szczegółowych informacji dotyczących sposobu spędzenia wolnego czasu osobom postronnym i przypadkowo poznanym.
mł. asp. Mirosław Gola
ŻYCIE GMINY BRALIN
bezpłatne pismo samorządowe
gminy Bralin
Wydawca: Urząd Gminy w Bralinie,
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin
Skład redakcji: Jerzy Liebner,
Jacek Kuropka, Marcin Włodarczyk,
Marzena Kuropka (red. naczelny)
Skład i druk:
Agencja Poligraficzno‑Reklamowa „KORA”,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 26, 63-600 Kępno
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tel. 062 78 11 227,
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Niecodzienne urodziny,
niezwykły jubilat
3 grudnia 2008 roku w Bralinie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pan
Jan Kałka obchodził 100. rocznicę urodzin.
Razem z dostojnym jubilatem świętowała
najbliższa rodzina. O 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Anny ks. proboszcz Dariusz Smolnik odprawił mszę świętą, będącą podziękowaniem za długoletnie życie

Pan Jan, mimo sędziwego wieku, choroby
i zmęczenia, dotrzymywał towarzystwa
swoim gościom.
Ale nie tylko rodzina pamiętała o niecodziennych urodzinach. Z życzeniami do jubilata udali się: starosta powiatu kępińskiego
Jerzy Trzmiel, wicestarosta Zenon Kasprzak,
wójt gminy Roman Wojtysiak, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Kasprzak, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Marzena Urbańska i redaktor
„Życia Gminy Bralin”
Marzena Kuropka. Pana
Dostojny jubilat od pięciu lat mieszka
J. Kałkę odwiedziła także
w Bralinie (fot. mak)
delegacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związ- Alojzy. Pan Jan krótko pracował w tarku Emerytów, Rencistów taku w Perzowie, później zatrudnił się
i Inwalidów w Bralinie: w Państwowym Nadleśnictwie. Jako roAlojzy Leśniarek, Jan Ki- botnik leśny pracował tu do emerytury.
reńczuk i Alfons
Poślod, bowiem jubilat od 40 lat jest
członkiem PZERiI.
Z życzeniami przybył także Edward
Szablewski, lekarz
Pan Jan Kałka (drugi od prawej) pracował jako robotnik leśny
sprawujący opiekę
aż do emerytury (fot. arch)
nad jubilatem. Lii opiekę. Stan zdrowia nie pozwolił jednak sty gratulacyjne nadesłali również:
panu Janowi na uczestnictwo we mszy św. biskup kaliski – Stanisław NapieraPo niej goście szacownego stulatka spotka- ła i premier – Donald Tusk.
li się na wspólnej kolacji, o którą zadbała
Pan Jan Kałka urodził się 3 grud
córka jubilata, pani Maria. Do stołu za- nia 1908 roku w Turkowach. Posiadły 4 pokolenia, blisko 30 osób: dzieci, chodzi z wielodzietnej rodziny, jest
wnuki, prawnuk, bratanice, siostrzenice jednym z ośmiorga dzieci, miał
i chrześnica. Na niezwykły jubileusz przy- 6 sióstr i brata. Córka pana Jana
Pamiętali o urodzinach, pospieszyli z życzeniami
jechała także rodzina z Niemiec. Jednym wspomina, że zarówno dziadkowie
i gratulacjami (fot. mak)
z gości był także ks. Dariusz Smolnik. jak i rodzeństwo taty cieszyli się
długim życiem. Obecnie pan Od 1968 roku, czyli już 40 lat, pan Kałka
Jan pozostał już sam spośród jest emerytem. W 1990 roku zmarła mu
rodzeństwa. Szkołę podsta- żona. Dopiero od 5 lat ze względu na chowową ukończył w Turko- robę przeprowadził się z Wygody do córki
wach. Od szesnastego roku w Bralinie. Pan Jan ma czworo wnuków:
życia aż do roku 1939 pra- Małgorzatę, Jarosława, Marcina i Piotra
cował w Niemczech jako oraz jednego prawnuka, Michałka.
pomocnik w gospodarstwie.
Redakcja „Życia Gminy Bralin” składa
Kiedy wybuchła wojna, wrócił jubilatowi serdeczne gratulacje oraz wydo Polski. 15 lutego 1941 roku razy najwyższego szacunku. Życzymy dalożenił się z Gertrudą Kałką szych lat życia w zdrowiu, wśród bliskich
(panna młoda nie musiała i przyjaciół.
przyzwyczajać się do nowego
Rodzina Jana Kałki za naszym pośrednazwiska). Nowożeńcy za- nictwem pragnie złożyć podziękowania
mieszkali w Wygodzie Tur- dla lekarzy z przychodni „Medica”, którzy
kowskiej. Po ślubie p. Jan sprawują opiekę medyczną nad jubilatem
został wcielony do czynnej oraz wszystkim, którzy pamiętali o jego
służby wojskowej. Po wojnie wyjątkowym jubileuszu.
urodziły się dzieci państwa
Wnuczęta dostojnego jubilata – kilkanaście lat temu
Marzena Kuropka
Kałków: córka Maria i syn
(fot. arch)
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