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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bralin
Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości
Z tej okazji prosimy o przyjęcie
najserdeczniejszych życzeń zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
zarówno w życiu rodzinnym jak i zawodowym.
Niech rok 2017 będzie czasem
spełnionych marzeń i oczekiwań,
a życie osobiste i zawodowe
będzie pełne sukcesów,
które każdemu z nas przyniosą
radość i satysfakcję.
Niech ten rok będzie lepszy od mijającego!



W numerze:

Inwestycja drogowa zakończona

str. 2
Pół wieku razem...

Łącząc wyrazy szacunku
Wójt Gminy Bralin
Roman Wojtysiak
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bralin

Parking przy Szkole Podstawowej
w Bralinie oddany do użytku
Został oddany do użytku parking przy Szkole Podstawowej
w Bralinie, który będzie służył
mieszkańcom naszej gminy. Roboty budowlane rozpoczęły się 7 października i zostały już zakończone.
Przypomnijmy, iż wartość robót
budowlanych wg umowy to kwota
176 637,54 zł.
Wykonawca parkingu, tj. Firma Handlowo-Usługowa Andrzeja
Kruszelnickiego z siedzibą w Rzetni
zrealizowała m.in. roboty przygoto- Przy szkole przygotowano 27 miejsc parkingowych
wawcze, ziemne, regulację uzbrojenia, wykonanie nowej konstrukcji na- ulic, zieleni drogowej, elementów bezpiewierzchni jezdni manewrowych, zjazdów, czeństwa ruchu drogowego. Nawierzchnia
zatok postojowych i chodnika, elementów parkingu wykonana została z kostki betonowej i płyt ażurowych układanych
w podbudowie kamiennej. W wyniku
realizacji przedsięwzięcia na terenie
szkolnym powstało 27 miejsc parkingowych.
Inwestycja ta z całą pewnością
jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców Bralina i gminy, gdyż w dużym stopniu rozwiąże spore jak dotąd
natężenie ruchu drogowego na rynku, blokady postojowe i często brak
Podczas odbioru inwestycji
miejsc dla transportu osobowego,

str. 4
Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

str. 9
w tym dla autobusów szkolnych wykonujących codzienne dowozy dzieci i młodzieży
do placówek oświatowych.
Uroczystego otwarcia tak ważnej inwestycji dokonali: wójt Roman Wojtysiak,
Adam Pruban – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bralinie, Andrzej Kruszelnicki - właściciel firmy Handlowo-Usługowej w Rzetni
- wykonawca robót, Jacek Małecki – inspektor nadzoru, a także Artur Wójcik – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy Bralin.
red.

BRALIN – WIELKOPOLSKIE MIASTECZKO O ŚLĄSKICH KORZENIACH
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Z życia gminy

Inwestycja drogowa
w Weronikopolu

Prace w Weronikopolu dobiegły końca

cy przepust 2x80Ø cm, na całym odcinku
wykonano wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm
i wykonano nową podbudowę z kruszywa
łamanego gr. 23 cm. Całkowita konstrukcja nowej drogi wynosi 46 cm, co gwarantuje jej bezusterkową eksploatację przez
długie lata. Nowa nawierzchnia asfaltowa,
utwardzone pobocza, nowe chodniki, nowe
oznakowanie, pionowe i poziome, a także
oświetlenie drogi sprawiły, że odcinek drogi
powiatowej o długości 717 m i drogi gminnej (przy kościele) o długości 113 m stały
się wizytówką gminy Bralin.
Inwestycja finansowana była z budżetu Gminy Bralin przy udziale środków
zewnętrznych, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (123 000 zł) i Powiatu
Kępińskiego (306 608 zł). Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 1.033.028,33 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza,
projekt został opracowany przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno
ZUP-K. W chwili obecnej trwają procedury
odbiorowe.
Jacek Małecki

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym rusza Akcja Zima, czyli działania związane
z prawidłowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Bralin. Za poszczególne drogi gminne
odpowiadają ich zarządcy. O szczegółach poniżej.

Starannie planujmy dłuższe podróże,
sprawdzajmy komunikaty na temat pogody
i stanu przejezdności dróg.

Dobiegła końca długo oczekiwana inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej o nawierzchni z płyt betonowych.

Wyboista i nieprzyjazna użytkownikom
droga zmieniła zupełnie swój dotychczasowy charakter. Przebudowano istnieją-

O zimie na drogach
I. DROGI KRAJOWE (S-8)
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zimowe:
BUDIA-STANDARD sp. z o.o.
ul. Kopernika 11 E, 56-400 Oleśnica
II. DROGI WOJEWÓDZKIE (była droga
krajowa nr 8)
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zimowe:
SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
III. DROGI POWIATOWE
• Borek Mielęcki – Mielęcin – Weronikopole - Marcinki
• Turkowy – Mnichowice – Nosale - Grębanin
• Domasłów „Szczęście” – Nowa Wieś
Ks. – Nowa Wieś Ks. Parcele - Żurawiniec
• Bralin – Mnichowice - Nowa Wieś Książęca - Drożki
• Bralin – Tabor Mały Lipnik – Czermin Marcinki
• Bralin – Szklarka Mielęcka
• Bralin: ul. Namysłowska, ul. Kościuszki,
część ul. Lipowej
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zimowe:
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Daniel Heising
Mnichowice 1, 63-640 Bralin
IV. DROGI GMINNE
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zimowe:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Daniel Heising
Mnichowice 1, 63-640 Bralin
Kontakt do Urzędu Gminy Bralin
Rynek 3, 63-640 Bralin
tel.: 62 7811230
Zima tuż, tuż, zatem poruszając się samochodem, pamiętajmy:
1. Prędkość samochodu należy zawsze dostosować do aktualnego stanu nawierzchni
i zmieniających się warunków na drodze.
2. Zimowe opony to obowiązkowy standard
wyposażenia naszego samochodu.
2. Przydatne są także: skrobaczka do szyb,
miotełka do śniegu, odmrażacz do zamków
(w torebce lub kieszeni, nie w samochodzie!), apteczka, koc, zapałki, latarka, mały
worek piasku, przewody do rozruchu silnika, linka holownicza, kamizelka odblaskowa.

www.bralin.pl

Ponadto uprzejmie przypominamy
wszystkim właścicielom, zarządcom budynków na terenie gminy Bralin o ciążącym na
nich obowiązku odśnieżania chodników
przy swoich posesjach oraz usuwania śniegu i sopli z dachów, gzymsów i rynien. Dziękujemy tym z Państwa, którzy co roku z tej
powinności się wywiązują.
Adam Brząkała

W trosce
o drogi gminne
Gmina Bralin złożyła wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na przebudowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o szerokości jezdni co
najmniej 4 m. Obejmuje on trzy drogi: z Taboru Wielkiego w kierunku miejscowości
Turkowy (do granicy gminy Bralin, w miejscowości Gola (od byłej drogi krajowej nr 8
w kierunku miejscowości Turkowy) oraz
w miejscowości Nowa Wieś Książęca – Parcele. Szacunkowa wartość robót budowlanych to 450.000 zł.
Ocena złożonych wniosków i podpisanie
umów o dofinansowanie nastąpi w pierwszym kwartale 2017 roku.
Adam Brząkała

Życie Gminy Bralin

Z życia parafii
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

Nadszedł czas adwentu
     Bóg w swojej nieskończonej i wielkiej
miłości do człowieka
dał swego Syna Jezusa
Chrystusa, który przyszedł na świat, by dokonać dzieła odkupienia ludzi, czyli uwolnić
człowieka od grzechu i
szatana, który jest źródłem wszelkiego zła. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem
wspólnoty Kościoła jest przygotowanie
ludzi na godne przyjęcie Chrystusa.   Jak
owe przygotowanie wypełnia Kościół? Daje
nam szczególny czas, który nazywamy adwentem. W bieżącym roku rozpoczął się on
w niedzielę 27 listopada. Na czym tak naprawdę polega ten czas? Dlaczego w czasie

adwentu w kościołach odprawia się roraty?
Po co w kościołach są wieńce adwentowe
z czterema świecami? Spróbujmy na te pytania krótko sobie odpowiedzieć.
Adwent to okres rozpoczynający się od
pierwszych nieszporów w pierwszą niedzielę adwentu, która przypada cztery tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia. Adwent
trwa do wigilii Bożego Narodzenia, czyli do
wieczora 24 grudnia. W tym czasie wierni
oczekują na powtórne przyjście Zbawiciela
oraz na narodziny Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe.
Adwent jest oczekiwaniem na ponowne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie
przeżyć, każdy wierny zaproszony jest do
tego, by poświęcić czas na modlitwę, post
i jałmużnę. Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół

Adwentowa dekoracja w kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie

Życie Gminy Bralin
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katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach
oraz przystąpienia do sakramentu pokuty
i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale
posiada swoisty charakter refleksyjny, choć
nacechowany jest radością, która wynika z
nadziei oczekiwania. Tradycją w Kościele
katolickim są odprawiane w tym okresie
msze, zwane roratami.
Co to są roraty? Są to msze święte ku
czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że
przyjęła wiadomość od archanioła Gabriela obwieszczającego Jej, iż zostanie
Matką Syna Bożego. Roraty powinny być
odprawiane o wschodzie słońca, choć ze
względów praktycznych, by umożliwić jak
największej liczbie udział, szczególnie dzieciom i młodzieży, mogą być one odprawiane
również wieczorem. Charakterystycznym
elementem rorat jest zapalanie specjalnej
świecy, tzw. roratki, ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta pojawia się w liturgii jedynie
w adwencie. Symbolizuje ona Najświętszą
Maryję Pannę. Wierni natomiast, a szczególnie dzieci, przychodzą na msze roratnie
z zaświeconymi lampionami.
Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa
okresy:
- od początku adwentu do 16 grudnia (czas
oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa
Chrystusa na końcu czasów);
- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia).
Stałym elementem naszego adwentowego oczekiwania jest wieniec wykonany z gałązek iglastych z czterema świecami, które
zapala się kolejno w każdą niedzielę. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na
przyjście Chrystusa.
Pierwsza świeca - symbol przebaczenia
przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy
wobec Niego.
Druga świeca - symbol wiary patriarchów
Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za
dar Ziemi Obiecanej.
Trzecia świeca – symbol radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem.
Czwarta świeca - symbol nauczania proroków, głoszących przyjście Mesjasza.
W wigilię Bożego Narodzenia wszystkie
palące się świece stanowią symbol bliskości
„przyjścia” Jezusa. Światło świec w wieńcu
oznacza nadzieję. Natomiast zieleń stanowi
symbol trwającego życia.
Na koniec tej świątecznej refleksji warto się zapytać siebie, na czym ma polegać
mój adwent, człowieka, który żyje w XXI
wieku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nasze przygotowanie na spotkanie z Chrystusem polega na odbudowie i kształtowaniu
właściwej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, na przywrócenie Boga w centrum
naszego życia i uczynienia go Panem naszych rodzin.
ks. Przemysław Kapała
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Jubileusz 96. urodzin
W piątek, 18 listopada 2016 r. doniosły jubileusz 96. urodzin
obchodziła pani Cecylia Hałupka z Bralina. Z tej okazji życzenia
Jubilatce złożył osobiście wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak
wraz z z-cą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Wioletą Zalesińską. Pani Cecylia, osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej
kondycji, przyjęła gości kawą i urodzinowym ciastem. W uroczystości uczestniczył także syn. Wójt, składając w imieniu własnym,
władz samorządowych i mieszkańców gminy gratulacje pani Cecylii wręczył upominek oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha.
Wioleta Zalesińska

50 lat w związku
małżeńskim
Nie każdemu jest dane przeżyć w związku małżeńskim 50 lat.
Małżonkowie, którym życie tego nie poskąpiło i dało możliwość
przeżycia ze sobą pół wieku, nagradzani są medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta RP.
W ten sposób święto rodzinne, jakim jest rocznica ślubu, staje się
sprawą wagi państwowej. Z tej okazji 9 listopada br. Urząd Stanu
Cywilnego w Bralinie zorganizował spotkanie, na którym wręczono jubilatom przyznane medale.

Pani Cecylia wraz z synem Józefem i wójtem Romanem Wojtysiakiem

Najstarsza mieszkanka
powiatu kępińskiego
obchodziła
105. urodziny

Jubilatka w gronie najbliższych wraz z gośćmi

Pani Gertruda Famula z Goli jest najstarszą mieszkanką powiatu kępińskiego. Urodziła się 19 października 1911 r. w Goli.
Mieszkała w Wygodzie Turkowskiej. Dwukrotnie wyszła za mąż
i dwukrotnie została wdową. Nie miała dzieci. Obecnie mieszka
w Goli z bratową, która zapewnia jej stałą opiekę.
W sobotę, 22 października rodzina przygotowała dla pani Gertrudy uroczyste przyjęcie z okazji urodzin. Dzień jubileuszu rozpoczął się mszą św., którą odprawił w intencji jubilatki ks. proboszcz
Ryszard Zieliński. Do grona licznie przybyłych gości dołączyli także:
wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, przewodniczący Rady Powiatu
Kępińskiego Stanisław Baliński, kierownik USC w Bralinie Marzena Urbańska i sołtys wsi Gola Justyna Kabot. Niestety, zabrakło
brata pani Gertrudy, który zmarł w tym roku.
G. Famula dzięki troskliwej opiece najbliższych cieszy się dobrym zdrowiem i nastrojem. Jubilatce życzymy doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy.
Marzena Urbańska
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Pamiątkowe zdjęcie w sali sesyjnej UG Bralin

W 2016 r. na terenie gminy Bralin jubileusz Złotych Godów obchodziło 5 par. W tym gronie znaleźli się: Maria i Henryk Urbańscy z Mnichowic, Maria i Franciszek Węgrzynowiczowie z Bralina,
Jadwiga i Maciej Bieńkowscy z Weronikopola, Anna i Maksymilian
Smółkowie z Działoszy i Krystyna i Czesław Nawroccy z Taboru
Wielkiego.
Część oficjalna odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin.
Jubilatów powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena
Urbańska, mówiąc: Życie wasze rozkwitało, pełne było zapału, radości i nadziei, gdy pięćdziesiąt lat temu wstępowaliście w związek
małżeński. Towarzyszyła wam wtedy mniej lub bardziej dostrzegalna nuta obawy i zatroskania o nieznaną przyszłość. Jednak
pełni odwagi i młodzieńczego zapału śmiało weszliście w to nowe
życie, które nauczyło was wiele.
Słowa serdecznych gratulacji i życzeń przekazał również wójt
gminy Roman Wojtysiak: Kochać nie znaczy o kimś marzyć, kochać
nie znaczy o kimś śnić, kochać to znaczy komuś wierzyć, kochać to
znaczy dla kogoś żyć - tymi słowami zwrócił się do jubilatów, podkreślając wagę małżeństwa i jego celów.
Najważniejszym momentem tej uroczystości jest zawsze wręczenie medali przyznanych przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W imieniu Prezydenta wręczył je przybyłym wójt gminy
Roman Wojtysiak.
Wzruszający okolicznościowy program literacko-muzyczny przygotowały, wraz z uczniami klas II Szkoły Podstawowej w Bralinie,
Ilona Wojtysiak oraz Izabela Długowska-Hanas. Całość dopełniły
pięknie wykonane dekoracje oraz ręcznie zrobione upominki dzięki
pomocy i zaangażowaniu Elżbiety Leśniarek. Zebrani mogli też poznać zdolności wokalne Wojciecha Wróbla z Gminazjum im. Polskich
Noblistów w Bralinie. Nie zabrakło serdecznych życzeń i wyrazów
uznania skierowanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Bralinie Adama Prubana.
Goście złożyli wyrazy wdzięczności, że zorganizowano dla nich
taką uroczystość.
Szanownym jubilatom życzymy długich lat wspólnego życia
w zdrowiu, szczęściu oraz serdecznej opieki osób najbliższych.
Marzena Urbańska
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Historia

Ze starego
albumu…
W odwrocie
Jest 20 stycznia 1945 r. Sobota. Nie ma
jeszcze 16.00, kiedy na drodze pomiędzy
kościołem a szkołą w Mnichowicach zatrzymuje się ciężarówka. Żołnierze niemieccy,
którzy nią przyjechali, wiedzą, że Rosjanie nieubłaganie podążają za nimi. Mimo
to, zmęczeni, decydują się, by najbliższą
noc spędzić właśnie tu, w Mnichowicach.
Są głodni i przemarznięci, bo styczeń jest
wyjątkowo mroźny. Ujemna temperatura
utrzymuje się już wiele dni, spadając nierzadko do minus 20-30 stopni poniżej zera.

żołnierze niemieccy nie słyszą ich. Zasnęli
ze zmęczenia. Ich martwe ciała pozostają
na stercie gruzu usypanego po lewej stronie drogi biegnącej do Nosali. Zanim zginęli
może przebudzili się w ostatniej chwili, ze
strachu szeroko otwierając oczy.
Niemcy już wiedzą, że Rosjanie są we wsi.
Nie spodziewali się ich tak szybko. Dali się
zaskoczyć. Są zdezorientowani i przerażeni.
Jeden w pośpiechu wybiega przed dom Trosków, u których właśnie jadł kolację. Zdumiony, w ręku trzyma jajko. Po chwili ginie od
kuli. Inny ucieka w pola w kierunku Taboru
Wielkiego. Boso, bo nie zdążył założyć butów.
We wsi trwa strzelanina. Są kolejne ofiary.
Również wśród Rosjan. Jeden z nich ginie
obok zamarzniętego stawu, przewieszony
przez metalowe ogrodzenie,   drugi umiera,
opierając się plecami o płot Biniosków.
   Ciała sześciu mężczyzn pozostają na mrozie przez następny dzień
i kolejną noc.
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padły. Identyfikacja poległych jest więc w zasadzie niemożliwa.
Choć na zbiorowej mogile nigdy nie stanęła tabliczka ze stosowną informacją, ludzie wiedzieli, kto tam leży. Wiedzieli i dbali o niepozorny grób w głębi cmentarza. Na
znak pamięci zapalali znicze. Mijały lata.
Razem z żołnierzami
7 stycznia 1964 r. wieczorem zmarł
w Mnichowicach Sylwester Bystrzyński.
Wiadomo o nim niewiele, bo nie był stąd.
Nie miał domu. We wsi pojawiał się co jakiś
czas, mieszkał kątem to u jednych, to u drugich. Potrafił szyć, więc tym odwdzięczał się
ludziom za dach nad głową.
Bystrzyński urodził się 4 grudnia 1905 r.
w miejscowości Rogowo. Jego rodzicami
byli Ignacy i Apolonia z domu Dóboryńska.
Na pewno miał żonę, jednak w dokumentacji zachowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bralinie brak na ten temat informacji. Choć przyczyny śmierci nie podano,
wiadomo, że wieczorem spadł ze schodów
u Trosków (dziś Mnichowice 38), u których
wtedy mieszkał. Zmarł o godz. 20.00. Bezdomnego postanowiono pochować w grobie,
w którym spoczywali żołnierze. Choć byli
tacy, którzy głośno protestowali, że ktoś,
kto zaglądał do kieliszka, będzie leżał z poległymi. Ale ostatecznie tak się stało. Franciszek Posłuszny (1912-1982), grabarz, pochował S. Bystrzyńskiego „na żołnierzach”.

W jednym grobie
Zabitych na przykościelny cmentarz gospodarze z Mnichowic przywożą na taczkach.
Muszą też wykopać grób. Metr
pięćdziesiąt na dwa. Świadkami
pochówku są dzieci, które z ciekawości wdrapują się na murowane
Może właśnie takim samochodem marki Opel Blitz
ogrodzenie biegnące wokół cmen20 stycznia 1945 r. niemieccy żołnierze przyjechali do Mnitarza i kościoła. Wśród nich jest
chowic? Źródło: Internet
niespełna 10,5-letPrzybysze wystawiają czujkę przy dro- nia Marysia Mosch i jej,
dze w kierunku Nosali. Stamtąd widać też mieszkający po sąsiedzku,
dobrze szosę biegnącą do Bralina. Żołnierze o rok młodszy kuzyn, Alojzy
wchodzą na wieżę kościoła, by obserwować Sopart.
okolicę. Spodziewają się, że tej nocy mogą
- Dziecka, uciekejta, bo
nadejść Rosjanie. Są przekonani, że w porę wos postrzylóm – słyszą groźostrzeżeni, będą w stanie przed nimi uciec. ny głos Józefa Tęczy, który
Rozlokowaniem mężczyzn na kwaterach w rękach trzyma karabin.
zajmuje się Józef Kublik, sołtys. Wojskowi Mężczyzna nie mówi tego
wchodzą do domów, by się ogrzać i posilić. złośliwie. Nie chce, by dzieLiczą też na krótki sen. Nie mają problemów ci patrzyły na zakrwawione
z porozumieniem się. W Mnichowicach nie- trupy, zwłaszcza, że jeden nie
mal wszyscy dobrze mówią po niemiecku.
ma połowy twarzy. WystraZapada zmrok. Nie wiadomo dlaczego szone zeskakują z murku,
nagle z wieży kościelnej padają strzały, ter- ale ciekawie zerkają przez
kocze karabin maszynowy. Kule dziurawią otwory w opłotowaniu. Przy Zabitych żołnierzy pochowano we wspólnym grobie na przykościelnym cmentarzu od południowego wschodu, tuż przy ogrodzedachy zabudowań. Słychać skowyt i ujada- pochówku jest rosyjski oficer. niu. Mnichowice w styczniu 2009 r. (fot. J. Kuropka)
nie psów. U Seifertów płonie stodoła. Przed Na spód grobu każe połodomem Moschów wybucha granat. Szyby żyć ciała czterech Niemców, a na wierzch Współczesność
wylatują u nich ze wszystkich okien. Sły- – dwóch Rosjan. Pogrzebano ich tak, jak
W sierpniu 2016 r. na łamach „Życia Gmichać brzęk tłuczonego szkła. Ludzie boją zginęli. W mundurach, niektórych nawet w ny Bralin” informowałem o wydaniu przez
się, chowają do piwnic i obór, bo tam ciepło hełmach. Bez trumien, bez udziału księdza. wojewodę wielkopolskiego zezwolenia na wyi – mają nadzieję – bezpiecznie. Niespodziekonanie prac sondażowych i zabranie szczątwanie robi się cicho.
Ludzie pamiętali
ków żołnierzy niemieckich z Mnichowic. Od
Jak wspomniałem, świadkami pochów- tamtej pory wiele się wydarzyło. Ekshumacja
Śmierć przyszła nocą
ku byli M. Puchała i A. Seifert. Oboje byli już miała miejsce. Jej wyniki były ogromnym
Mija kilka godzin. Przypuszczenia wówczas dziećmi. Choć czas zatarł w pamięci zaskoczeniem nie tylko dla świadków wydaNiemców są słuszne. Około godz. 21.00 szczegóły, w wielu miejscach ich opowieści po- rzeń ze stycznia 1945 r. O tym, dlaczego, napiczerwonoarmiści z armii marszałka Iwana krywają się. Pan Alojzy, mieszkający obecnie szę w jednym z kolejnych odcinków cyklu „Ze
Koniewa, dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego, we Wrocławiu, pamięta, że żołnierskie nie- starego albumu…” . Dodam tylko, że w 2017 r.
zbliżają się od wschodu. Idą cicho. Filco- śmiertelniki jego ojciec, Robert, miał przeka- planowane są kolejne ekshumacje – w Goli-Wywe walonki, które mają na nogach, tłumią zać ojcu pani Marii – Pawłowi Moschowi. Co godzie Turkowskiej i Bralinie.
odgłos kroków. Wystawieni na straży dwaj się z nimi później stało? Nie wiadomo. PrzeJacek Kuropka

Życie Gminy Bralin
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Wieczór
poetycki
w szkole
To nie są wiersze, poematy
I polonezy karmazynów
To biblia, w której polskie światy
Z ojców przenoszą się na synów.
„Dziady”, „Irydion”, „Pan Tadeusz”
lub „Kordian”, policz owe dzieła
I na pokoleń śpiew je przełóż.
Co w nich Ci zagra ? – Nie zginęła.
28 listopada o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w BraliSpotkanie zorganizowano w holu szkoły
nie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Na wieczorze poetyckim poświęconym naszej ojczyźnie spotkali się
Urząd Gminy Bralin
przedstawiciele różnych pokoleń: emerytowani pracownicy szkoły,
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
dyrekcja szkoły - Adam Pruban i Krystyna Żary, nauczyciele, absolZapraszają do udziału
wenci bralińskiej szkoły, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie. Z wizytą przybyli również wójt gminy Bralin - Roman Wojtysiak oraz
w Koncercie Galowym
wiceprzewodnicząca Rady Rodziców -  Alina Puchała. Zgromadzonych widzów przywitała organizatorka przedsięwzięcia, KatarzyV Powiatowego
na Szczepaniak, która zaprosiła gości  w magiczną podróż między
Festiwalu Koled i Pastorałek
wersy, w krainę polskiej poezji, tak pięknej, wzruszającej i szczerej.
Prezentacja laureatów odbędzie się 8 stycznia 2017 r.
Zabrzmiały znane i mniej znane wiersze, a towarzyszyły im piosenki Marka Grechuty. A to wszystko o ojczyźnie, a to wszystko dla
po Mszy Św. ok godz. 16:00
ojczyzny.
w Sanktuarium Maryjnym na Pólku
Ten wieczór był okazją do wspólnego spotkania i świętowania. Panował niepowtarzalny nastrój, pełen radości, zadumy i refleksji. Spotkapod Bralinem.
nie przebiegało
Zapraszamy mieszkańców Bralina i okolic do udziału w Koncercie Galowym
w pięknej scenerii,
dekoraPatronat nad koncertem objęli:
cje utrzymane
Wójt Gminy Bralin – Roman Wojtysiak
w biało-czerwoStarosta Powiatu Kępińskiego – Witold Jankowski
nych barwach,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bralinie – Adam Pruban
lampiony i latarnie, galowy strój
Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Bralinie – ks. Roman Krzyżaniak
występujących
wzbudziły wiele
emocji. UcznioOrganizatorzy i goście wieczoru poetyckiego
wie przygotowali
wspaniałą lekcję historii, udowodnili,  że pielęgnują tradycje narodowe
nie tylko od święta. Wieczornicę zakończyły rozmowy prowadzone przy
kawie i słodkościach.
Katarzyna Kireńczuk-Szczepaniak
Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Wieczorek andrzejkowy
Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie zorganizowała dla miłośników dobrej zabawy wieczorek andrzejkowy. Impreza miała miejsce
19.11.2016 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Wsi Książęcej. Atrakcjami zabawy andrzejkowej były: kotyliony, walczyk czekoladowy, loteria fantowa. Całkowity dochód
z imprezy zasili konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.
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Dyrekcja i Rada Rodziców Przedszkola
,,Kwiaty Polskie” w Bralinie   składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom i sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji
wieczorku andrzejkowego i czuwali nad
jego sprawnym przebiegiem. Sponsorami imprezy byli: Restauracja ,,Kamiński
a Zdrowie”, Salon kosmetyczny ,,Kamila”,
Kwiaciarnia ,,Zuzia”, Salon fryzjerski ,,Ha-

www.bralin.pl

nia”, Meble ,,Mars”, Apteka ,,Zdrowie”,
Apteka ,,Pod Słońcem”, Sklep obuwniczo-odzieżowy Agnieszka Roczniak, Sklep wielobranżowy ,,Gaza”, Hurtownia ,,Arien”,
Kwiaciarnia ,,Zuzia”, Bajkoland Chojęcin,
Warzywniak ,,Złota Reneta”, Słoneczne
Studio Fan, Paweł Fras, Pizzeria ,,Sorento”, Ewa Bacik, Salon fryzjerski ,,Allesa”,
Restauracja ,,Złoty Kłos”, Meble ,,Mirian”,
Meble ,,Benix”, Cukiernia Jarczak, SOHO
Style, Salon kosmetyczny ,,Venus”, Salon
fryzjerski ,,La Bella”, Bar ,,Expres”, KD
Collection, Marek Panek.
Małgorzata Bednara

Życie Gminy Bralin

Z życia placówek oświatowych
Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów

Uczymy się, bawimy i pomagamy
PLANETARIUM „APOLLO”
W dniu 16.11.2016 r. uczniowie Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej odbyli niezwykłą podróż śladami kosmosu. Pokaz planetarium ,,APOLLO” odbył się w ogromnym
dmuchanym namiocie. Dzięki wspaniałym

kojny i plastyczny pobudzał ich wyobraźnię. Dla starszych dzieci przygotowano
prezentację pod tytułem ,,Sekrety kosmosu” obrazującą budowę Układu Słonecznego. Dla najstarszych uczniów naszej szkoły
przeprowadzono lekcję astronomii pod tytułem ,,Wszechświat i Ty”, wpisującą się
w podstawę programową zajęć z przyrody.
Jesteśmy pewni, że czas spędzony
w mobilnym planetarium zaowocuje niezapomnianymi wspomnieniami.
Marta Kaczmarek
PODAROWALIŚMY PLUSZOWE MISIE

W planetarium

efektom wizualnym i dźwiękowym mogliśmy zgłębić tajniki tego niezwykłego
miejsca jakim jest kosmos. Program dostosowany był dla każdej grupy wiekowej
odbiorców, dzięki czemu każdy uczestnik
pokazu z ogromnym zainteresowaniem śledził pokaz. Dla dzieci z przedszkola przygotowany został materiał audiowizualny.
Obraz był dostosowany do zdolności poznawczych dzieci i w sposób barwny, spo-

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji
Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową” zorganizowała akcję „Podaruj misia pacjentom Przylądka Nadziei”.
Społeczność Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej również przyłączyła się do tej akcji. Chcieliśmy okazać wszystkim chorym
dzieciom, że mają wśród nas przyjaciół
i aby każdy mały pacjent kliniki dostał pluszaka, do którego będzie mógł się przytulić!
Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję i chętnie przynosili nowe
misie dla chorych dzieci.

7
Wszystkie zebrane pluszaki przekazaliśmy do fundacji we Wrocławiu, która obdarowała nimi małych pacjentów Przylądka
Nadziei w Dniu Pluszowego Misia, czyli 25
listopada 2016 roku.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE I DAR.
Elżbieta Kuropka
MAGIA NA WESOŁO
25 listopada zawitał do naszej szkoły
iluzjonista „Apollino”. W towarzystwie
asystentki - wróżki prezentował sztuczki,
które nie tylko zapierały dech w piersiach,
ale budziły również pytania: Jak on to robi?
To co zaprezentował i co wyczarowywał,
zadziwiło wszystkich oglądających. Wielkie
czarowanie rozpoczęło się od magicznego
zaklęcia „Bim-sala-bim a psik”. Znikały
i pojawiały się kolorowe chusteczki, kwiaty, magiczne karty, kostka do gry, paląca
gazeta, parasolki i monety z powietrza.
A wszystko to za sprawą czarodziejskiej
różdżki i tajemniczych zaklęć. We wszystkim pomagali uczniowie i nauczyciele.
Oglądający mogli przekonać się, jak fascynujące i prawie niemożliwe jest to, co wyczyniał iluzjonista, biorąc osobiście udział
w odbywającym się pokazie. Spektakl przeplatany muzyką i konkursami dostarczył
wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Wiesława Mirowska

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Ubogacają nas nowe doświadczenia
Artysta światowego formatu
3 listopada 2016 r. gościem uczniów bralińskiego gimnazjum był Zdzisław „Chico”
Mikołajczak, artysta mieszkający w Niemczech, a pochodzący z Kępna. Jego reliefy
znajdują się w posiadaniu takich zespołów
jak Metallica, Bon Jovi, AC/DC, Pink Floyd
czy Guns N’Roses, jednak Z. Mikołajczaka
najbardziej cieszy praca wykonana dla papieża Jana Pawła II.

Od lewej: E. Stankowiak, K. Walas i Z. Mikołajczak

Gość opowiadał młodzieży  o zamiłowaniach artystycznych, które pielęgnował od
czasów szkolnych, początkach swojej kariery artystycznej, zamiłowaniu do reliefów
i wypracowanych przez siebie metodach
wytwarzania unikatowych form plastycznych, zrodzonych z zamiłowania do sztuki

Życie Gminy Bralin

i… muzyki rockowej. „Chico” przyjechał do
Bralina z Edwardem Stankowiakiem, znanym w powiecie kępińskim filatelistą. Inicjatorką spotkania była Katarzyna Walas,
nauczycielka przyrody.
W Warszawie w Dniu Niepodległości
W dniach od 10 do 11 listopada dziewiętnastoosobowa grupa młodzieży pod opieką
nauczycieli Dariusza Hełki i Jacka Kuropki
przebywała w Warszawie, gdzie zwiedziła
Muzeum Historii Żydów Polskich, Cmentarz Powązkowski i Stare Miasto. Interesujący był również pobyt w Sejmie i Senacie,
gdzie przewodniczką była posłanka Ziemi
Kępińskiej, Bożena Henczyca. Ponadto
gimnazjaliści zwiedzili PGE Stadion Narodowy, wchodząc do szatni zawodników, loży
VIP-ów, kaplicy wielowyznaniowej, strefy
zawodniczej, centrum prasowego, sali konferencyjnej i innych miejsc, do których zwykle wstęp mają sportowcy, trenerzy, działacze i dziennikarze. W Dniu Niepodległości
na Placu Piłsudskiego młodzież uczestniczyła w obchodach 98. rocznicy obchodów
tego święta z udziałem dostojników kościelnych i przedstawicieli najwyższych władz  
państwowych z prezydentem Andrzejem
Dudą na czele.
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Olimpijczyk z Londynu
25 listopada uczniowie gimnazjum mieli
okazję spotkać się w świetlicy „Tęcza” z Maciejem Rosiewiczem, polskim lekkoatletą,
olimpijczykiem z Londynu, który od 2012 r.
reprezentuje Gruzję w chodzie sportowym.
Gość w niezwykle interesujący sposób, prezentując szereg zdjęć, opowiedział uczniom,
jak przez ciężką pracę można spełnić swoje marzenia. Pan Maciej mieszka i pracuje
w Kaliszu. Do Bralina zaprosił go ks. Przemysław Kapała, szkolny katecheta.
Sukces o zasięgu regionalnym
Troje uczniów gimnazjum zostało laureatami konkursu „Promujemy dziedzictwo
regionu” w ramach projektu „Bliżej domu
2016 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce”. Organizatorem
przedsięwzięcia, obejmującego swym zasięgiem osiem powiatów, było Stowarzyszenie
Inicjatyw Edukacyjnych z Kalisza. Uczniowie
kl. 3 a – Klaudia Drapiewska, Natalia Piworowicz i Olaf Biegański pod kierunkiem Jacka
Kuropki, nauczyciela języka polskiego, regionalisty, przygotowali prezentację multimedialną pt. „Antoni Gabriel – (nie)zwyczajny
człowiek”, zajmując w konkursie II miejsce.
/jack/
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Z życia biblioteki

Biblioteka Publiczna w Bralnie

Survival i dobra książka
1 grudnia br. Biblioteka Publiczna
w Bralinie gościła Krzysztofa Petka, autora
cyklu popularnych wśród młodzieży książek sensacyjno-przygodowych, dziennikarza, podróżnika, reportażystę, organizatora wypraw i szkół przetrwania. Spotkanie
odbyło się w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” i wzięła w nim udział
młodzież gimnazjalna ze Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego PTTK oraz
Koła Bibliotecznego.
Na początku spotkania autor opowiedział kilka zdań o sobie i ciekawie zaprezentował swoje książki. Zachęcał uczniów

do czytania, nie tylko napisanych przez
siebie książek, ale do nawiązania kontaktu
z literaturą. Poprosił młodych ludzi, by nie
starali się być grzeczni i potulni, lecz zwyczajnie kulturalni. Zażyczył sobie wprost,
by kwestionowali jego tezy, poddawali
w wątpliwość to, co przedstawia; wtedy istnieje możliwość konstruktywnej dyskusji.
Krzysztof Petek jest organizatorem szkół
survivalowych w kraju i za granicą. Na
jego obozach młodzież przechodzi różne
szkolenia, ale nie jest do niczego przymuszana. Uczy zasad przetrwania w trudnych
warunkach, współpracy, elementów sa-

Krzysztof Petek w świetlicy „Tęcza” w Bralinie

moobrony, a przede wszystkim udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej. Na takich obozach każdy uczy się podejmować
samodzielne decyzje i zapobiegać zagrożeniom. Spotkanie było fascynujące, bardzo
dynamiczne, ciekawe, z ogromnym ładunkiem cennych wartości, które pan Krzysztof przekazywał w sposób bezpośredni,
prosty, posługując się porównaniami i przykładami. Dużo opowiadał o wyprawach,
o tym jak daleko odeszliśmy od prostego życia na łonie natury, jak bardzo cywilizacja
nas „uśpiła”. Jego globtroterskie wyprawy
to sposób na życie i pokonywanie własnych
słabości. Mówił o ludziach, których spotkał,
o ich odmiennym stylu życia i problemach.
Podzielił się również ciekawymi anegdotami związanymi ze swoimi podróżami.
Swoje ciekawe opowieści poparł slajdami
z wypraw. Zaprezentował też pokaz podstawowych technik obronnych, które każdy może zastosować w sytuacji zagrożenia.
Zaznaczył jednak, że podstawą skutecznej
obrony jest ucieczka. Kontakt fizyczny
z przeciwnikiem jest ostatecznością.
Na zakończenie spotkania, które upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze,
pełnej humorystycznych akcentów autor
zachęcił młodzież do odbywania wspólnych
wycieczek po przygodę, zdobywanie wiedzy,
poznawanie świata i realizowanie swoich marzeń. Przekazał uczestnikom również motto,
które przyświeca wszystkim wyprawom „wygrana walka to ta do, której nie dopuścisz”.
Krzysztof Petek dał się poznać jako osoba
o niezwykłej charyzmie i osobowości, która
potrafi zarazić każdego słuchacza chęcią poznawania świata i zdobywania doświadczeń.
Ewa Jędrysiak

Biblioteka poleca do czytania
Grunt pod nogami / Ks.
Jan Kaczkowski nieco
poważniej niż zwykle
Ksiądz Jan Kaczkowski to
nie tylko Życie na pełnej petardzie, ale też setki kazań
wygłoszonych w całej Polsce
i poza jej granicami. Książka
ta to wybór tych, które jego
zdaniem najlepiej pokazują
najbliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość,
pokonywanie własnych słabości, budowanie
bliskości i autentycznych relacji. Niezależnie
od tego, czy były wygłoszone dla tłumów, które
przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w Pucku i ich rodzin, widzimy w nich
księdza Jana, który dzieli się tym, co dla niego
najważniejsze.
Moje syberyjskie podróże / Kazimierz Sowa
Syberię pokochałem za jej bezkres, niepowtarzalny urok krajobrazów i gościnę, której doświadczy
każdy, kto lubi ludzi. Ta kraina przez Polaków
bywa często nazywana „nieludzką ziemią”. Tam,
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na każdym niemal kroku
widać ślady, jakie zostawiły
po sobie lata carskich zsyłek
i okres komunistycznego
terroru. Ale dla dzisiejszych
mieszkańców tej największej geograficznie i najbogatszej części Rosji Syberia jest domem i miejscem
normalnego życia. Żeby to
zrozumieć, trzeba tam pojechać i trochę pobyć
z rdzennymi czy „przyszywanymi” współczesnymi Sybirakami. Pójść z nimi do bani, pojechać na
rybałkę, przypomnieć sobie język (którego tak
niechętnie uczyliśmy się w szkole), pośpiewać
rosyjskie pieśni, a czasem napić się wódki. Kiedy
niedawno znajomy zapytał mnie: „Co cię na tę
Syberię tak ciągnie”, nie umiałem szybko i jednoznacznie odpowiedzieć. W ciągu ostatnich kilku lat bywam tam co najmniej dwa razy w roku
i wciąż odnajduję nowe miejsca, które „jeszcze
muszę zobaczyć”, a swoista surowość i czasem jakieś prozaiczne utrudnienia wcale mnie do tych
podróży nie zniechęcają. Przeciwnie, nadal mam
ochotę kolejny raz tam pojechać.
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Atomowy szpieg: Ryszard Kukliński i wojna wywiadów / Sławomir Cenckiewicz
Atomowy szpieg. Ryszard
Kukliński i wojna wywiadów nie jest kolejnym
głosem w jałowej i trwającej bez końca dyskusji
pod hasłem, bohater czy
zdrajca? Choć autorzy
z sympatią spoglądają na
postać i działalność Jacka Stronga, to ich książka
jest przede wszystkim próbą rzetelnego przybliżenia szpiegowskiego rzemiosła, jakim posługiwał się Kukliński. Czy Jack Strong był rzeczywiście wyjątkowym i cennych agentem CIA? Co
wiedział? Dlaczego cieszył się tak wielkim zaufaniem Jaruzelskiego, Kiszczaka i towarzyszy radzieckich? W jaki sposób ograł stąpającą mu po
piętach WSW? I jak zdołał uciec z Polski? O tej
niesamowitej historii przeczytacie w tej książce.
Ewa Jędrysiak
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Podsumowanie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”
29 listopada 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bralin odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem
był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Bralinie oraz Gmina Bralin.
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców
nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.
Tematyka konkursu obejmowała udział
jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk
żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej,
kulturalnej i historię pożarnictwa.
Na eliminacje gminne zgłoszono łącznie
75 prac w trzech grupach wiekowych.
Komisja w składzie: Roman Dębski –
komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Bralinie, Marek Fras – prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
Marta Brząkała – pracownik Urzędu Gminy Bralin wykonujący zadania związane
z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie, brała pod uwagę zarówno pomysłowość jak i staranność wykonania pracy, zgodność z tematem konkursu,
estetykę wykonania, oryginalność pracy,
a także łączenie ze sobą kilku technik wykonania. Uczestnicy konkursu wykazali się
ogromną znajomością zasad przeciwpoża-
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WRZESIEŃ

Tabor Mały, Tabor Mały-Utrata, Mielęcin,
Czermin, Weronikopole, Tabor Wielki, Tabor   Wielki-Chałupki, Gola, Wygoda Turkowska

SIERPIEŃ

R4

Chojęcin, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Szum,
Działosze, Nosale, Mnichowice, Nowa Wieś
Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele

LIPIEC

R3

CZERWIEC

Bralin: ul. 21 Stycznia, B. Jańskiego, Boczna, J. J. Dirbachów, J. Rybarka, Jodłowa,
J. Piłsudskiego, Kacza, Wiosenna, Kalinowa, Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka,
ks. J. Ćwiejkowskiego, Kwiatowa, Lipowa,
Łąkowa, Miodowa, Okrężna, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., Przemysława, Słoneczna, Spokojna, S. Wojciechowskiego, T. Gabriela

R-1
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-2
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-1, R-2
odpady opakowaniowe
(„suche”, żółty worek)
R-1, R-2
szkło (worek zielony)
R-1, R-2
ZSEE,
odpady wielkogabarytowe
R-3
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-4
odpady zmieszane
(„mokre”, pojemnik)
R-3, R-4
odpady opakowaniowe
(„suche”, żółty worek)
R-3, R-4
szkło (worek zielony)
R-3, R-4
ZSEE,
odpady wielkogabarytowe

MAJ

R2

MIESIĄC
REJON

KWIECIEŃ

Bralin: ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa,
Ogrodowa, Namysłowska, M. Konopnickiej,
Pólkowska, Zielona, Rynek, Błotna, 3. Maja,
Dworcowa, Leśna, Południowa, Wiśniowa

Dni odbioru odpadów:
MARZEC

R1

wa klasy IV-VI:
I miejsce -  Fabian Niechciał (Zespół Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej)
II miejsce -   Anastazja Kozica (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie)
III miejsce - Tymoteusz Czajkowski (Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej)
Wyróżnienia:
Agata Spodymek (Zespół Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej)
Daria Schudy (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie).
Laureaci oraz uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bralin Romana
Wojtysiaka.
Marta Brząkała

LUTY

Podział gminy Bralin na rejony:

Jurorzy podczas oceny prac

STYCZEŃ

HARMONOGRAM
WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE BRALIN
OD 1 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe

rowych, a ich prace pokazały różnorodność
i wszechstronność działań strażaków.
Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła
po 5 prac z każdej grupy wiekowej, zostały
one przekazane do eliminacji powiatowych:
I grupa wiekowa – przedszkola:
I miejsce -   Maria Dembna (Przedszkole
„Kwiaty Polskie” w Bralinie)
II miejsce -  Oliwier Dworak (Przedszkole
„Kwiaty Polskie” w Bralinie)
III miejsce - Maria Zając (Przedszkole
„Kwiaty Polskie” w Bralinie)
Wyróżnienia:
Lena Dobień (Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie)
Nikola Peukert (Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie)
II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
I miejsce - Ksawier Michalak (Zespół
Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej)
II miejsce - Maja Chmielewska (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie)
III miejsce - Marta Grzelak (Zespół Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej)
Wyróżnienia:
Lena Piszczałka (Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie)
Zuzanna Witak (Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie)
III grupa wiekowa – szkoła podstawo-
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Odpady należy wystawiać do godziny 700.
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Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Jubileusz, wyjazdy i…kamizelki
Rok 2016 w bralińskim Oddziale Rejonowym PZERiJ upłynął pod znakiem jubileuszu
40-lecia działalności zespołu wokalnego „Ale
Babki”. Wrześniowa uroczysta  gala z udziałem wielu znakomitych gości była wyrazem
wdzięczności i uznania dla śpiewających seniorów. Zespół nie osiadł jednak na laurach,
bo już w listopadzie wystąpił z powodzeniem
na II Senioraliach w Wieruszowie. Rywalizacja była duża, bo o nagrody ubiegało się kilkanaście zespołów prezentujących różne formy
artystyczne. Choć „Ale Babki” nie wystąpiły
w pełnym składzie, to zasłużyły na uznanie.
Gratulacje, oby tak dalej.

Zespół wokalny seniorów działa już 40 lat

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI
z siedzibą w Bralinie też może uznać ten
rok za udany, bowiem szeregi związku ciągle rosną, choć do magicznej liczby 1000
jeszcze trochę brakuje. Obecnie oddział
liczy 940 członków. Seniorów do związku

przyciąga bogata oferta wyjazdów na wczasy i wycieczki jednodniowe. W tym roku oddział zorganizował 20 wyjazdów, w których
wzięło udział ponad tysiąc osób! Najwięcej
wypoczywało na kilkudniowych wczasach
nad morzem i w górach. Wczasy mają przystępną cenę i są dostosowane do możliwości
finansowych emerytów i rencistów. Przygotowanie atrakcyjnej oferty pod względem
cenowym w ciekawym ośrodku wypoczynkowym to zasługa wielogodzinnych negocjacji prowadzonych przez przewodniczącego Alojzego Leśniarka z właścicielami
pensjonatów. Cieszy fakt, że szeroka oferta
turystyczna przyciąga również przyjaciół
i sympatyków związku, którzy chętnie wyjeżdżają z bralińskimi seniorami.  Ale turystyka to nie jedyna dziedzina działalności
oddziału. Poszczególne koła terenowe organizują dla swoich członków różne formy
spędzania wolnego czasu, choć podobno
emeryci nie mają go za wiele. Działalność
zarządów kół zależy od liczebności członków i warunków lokalowych. Niektóre organizują cykliczne spotkania przy kawie
i herbacie, inne przygotowują różne niespodzianki w postaci drobnych upominków
albo ćwiczą satyryczno-teatralne scenki lub
tańce, np.   poloneza, którego prezentują
na Dniu Seniora. Każde spotkanie, czy to

robocze, czy też uroczyste ma bardzo duże
znaczenie zwłaszcza dla ludzi samotnych,
bo jest okazją do wyjścia z domu, spotkania przyjaciół, do wspomnień, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odprężenia,
zapomnienia o chorobach, kłopotach finansowych czy rodzinnych… Wszak takiemu
celowi służy właśnie ta organizacja.
Inną dziedziną działalności oddziału
jest współpraca z KPP w Kępnie. W spotkaniach z okazji Dnia Seniora i Inwalidy w poszczególnych kołach uczestniczyli  
policjanci, którzy realizując projekt „Bezpieczny senior” przypominali o bezpieczeństwie w domu i na drodze.   Omawiali
zasady poruszania się rowerem i pieszo na
drodze publicznej, ścieżce rowerowej czy
poboczu. W ramach realizacji projektu wręczali seniorom m.in. kamizelki odblaskowe,
które mają zapewnić im bezpieczeństwo.  
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku wszystkim przyjaciołom
seniorów, sympatykom związku, a przede
wszystkim członkom bralińskiego oddziału
i ich najbliższym życzę,  aby czas świąt był
dla wszystkich okresem radości i wzruszeń,
by spotkanie przy wigilijnym stole wypełniła atmosfera wzajemnej życzliwości, miłości i   rodzinnego ciepła. Zaś wszystkim
działaczom życzę, aby w nadchodzącym
roku praca społeczna była źródłem osobistej satysfakcji, a uśmiech na twarzy  szczęśliwego seniora najwyższą nagrodą.
Łucja Wieloch

UKS Sport Bralin

Koniec roku sprzyja podsumowaniom
Kończy się 2016 rok, a to dobra okazja do
podsumowania i spojrzenia z perspektywy
na roczną działalność klubu i tym samym
sportową aktywność dzieci i młodzieży.
Opieką trenerską klub obejmuje grupę
około trzydziestu osób. Liczba ta jest płynna,
bo jak wiemy, zainteresowania dzieci często
się zmieniają. Rozpiętość wiekowa uczestników jest dość szeroka. Najmłodsza zawodniczka ma 7 lat, najstarsza – 17. Grupa 15 osób,
uczniów szkoły podstawowej, uczestniczy w
Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa, w
ramach którego przez cały rok realizowane są
zajęcia szkółki kolarskiej. 10 zawodników naszego klubu posiada licencje Polskiego Związku Kolarskiego i większość z tej grupy z dużą
intensywnością rywalizuje w wyścigach kolarskich na arenie ogólnopolskiej. W mijającym
roku zawodnicy UKS Sport Bralin zaznaczyli
swoją obecność na 35 wyścigach, przy czym
podkreślić należy, że imprezy te odbywają się
wyłącznie w weekendy, więc większość sobót
i niedziel w roku spędzili w drodze, przemierzając niemal całą Polskę wzdłuż i wszerz.
Dzięki tej grupie mały, młody klub liczy się w
kolarskich rankingach, a Bralin jest znany w
świecie kolarskim. Dość powiedzieć, że w mijającym roku zajęliśmy 9. miejsce w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Pucharu Polski
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Ich pasją jest kolarstwo

MTB XCO 2016, 2. miejsce w klasyfikacji województw na Mistrzostwach Polski Krajowego
Zrzeszenia Kolarzy Ludowych Zespołów Sportowych, 1. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski Gimnazjów w Kolarstwie
Przełajowym czy 1. miejsce w XI Powiatowym
Triathlonie Gimnazjalistów.
Nie ma jednak sukcesów bez codziennej pracy. Młodzież rzetelnie i z wielkim zaangażowaniem przez cały rok uczestniczy
w treningach i wywiązuje się z powierzonych
zadań. Młodsi przynajmniej dwa razy w tygodniu, a starsi – w zależności od cyklu szkolenia
3-5 razy w tygodniu przemierzają na rowerach
polne ścieżki i leśne dukty, rozwijają swoje
umiejętności i ćwiczą technikę jazdy. Oprócz
treningów typowo rowerowych, dla urozmaicenia, ale i ogólnego rozwoju młodego człowieka, są też inne formy: bieganie, pływanie,

www.bralin.pl

skakanie, wspinaczka, jazda na rolkach czy
łyżwach. W okresie jesienno-zimowym młodzi kolarze raz w tygodniu odbywają zajęcia
na basenie krytym w Słupi. W tym roku udało się nam też zorganizować dwa wyjazdowe
treningi ogólnorozwojowe: do parku przygody
na Dolnym Śląsku – Adrenalina Park i parku
trampolin GOjump we Wrocławiu oraz kilka
treningów na kępińskim lodowisku.
Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia finansowego. Na tę działalność sportową
otrzymaliśmy dotację celową z Gminy Bralin
w wysokości 22.554,00 zł. Wsparcia udzielili
nam także: ECOMATERACE PPHU K&M
s.c. Krystian Pauś & Maciej Hołubko, Przew
Pol s.c. P., H. i T. Adam Przewdzięk, Michał
Przewdzięk, PPHU Wojciech Heising, PPHU
„Tarstol” Marek Głąb, PPHU „Stolar” Jurasik D. K. R. sp. j., CT BIKE, PUCHAŁA STUDIO - Arkadiusz Puchała, MULTIMASZ sp. z
o.o. Jerzy Mielczarek, Agata Zagórska, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Syców, FORCE-COMPONETS, IMPERIAL GRANIT - Michał Olejniczak, POLSKIE TKANINY Małgorzata Markowska, ADCAR AUTO-SZYBY
Adrian Musielak, „Tygodnik Kępiński”. Za tę
nieocenioną pomoc składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd UKS Sport Bralin
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Za nami runda jesienna w rozgrywkach zespołów LKS „Sokół” Bralin. 5 zespołów (4 młodzieżowe oraz drużyna seniorów) rozegrało
kilkadziesiąt spotkań w rywalizacji z organizowanej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Kaliszu. Najważniejsze jest jednak to, że
wszyscy zawodnicy podnieśli swój poziom sportowy, a mecze dawały młodszym i starszym piłkarzom wiele powodów do przeżywania
radosnych chwil.

Piłkarskie podsumowania
Drużyny młodzieżowe.
LKS „Sokół” Bralin w ramach współpracy z Akademią Piłkarską stworzoną przy
świetlicy profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie prowadzi 4 zespoły młodzieżowe w
kategoriach wiekowych: ŻAK, ORLIK, JUNIOR MŁODSZY, trenerem tych zespołów
jest Jerzy Liebner, oraz zespół w kategorii
MŁODZIK STARSZY, którego trenerem
jest Michał Górecki. Weekendy piłkarskie
dzięki meczom tych zespołów zaczynały się
w piątki, a kończyły w poniedziałki, dlatego
każdy kibic mógł wybrać sobie mecze i zobaczyć jak mali piłkarze walczą od pierwszej do ostatniej minuty.
Drużyny w kat. żak i orlik to zespoły stworzone odpowiednio z zawodników
w wieku 7-8 lat – żak i 9-10 – orlik. Obie
radzą sobie świetnie w rozgrywkach, ale
dla nich dzisiaj najważniejsza jest zabawa
oraz rozwój piłkarski jako młodych adeptów piłki nożnej. Zespół młodzika starszego po rundzie jesiennej zajmuje 3. miejsce
w tabeli swojej grupy, rywalizując z innymi
dziewięcioma zespołami. W tych meczach
odnieśli 6 zwycięstw i zanotowali 3 porażki.
Zdobycie 18 punktów to duży sukces i zapowiada niezwykle ciekawą rundę wiosenną w wykonaniu tego zespołu.
Zespół juniora młodszego w rundzie jesiennej miał za zadanie uczyć się gry w rozgrywkach z zespołami, których zawodnicy
byli starsi o rok lub dwa lata. To zadanie
zostało zrealizowane. Nasi młodzi zawodnicy w tej kat. rozgrywkowej w każdym meczu dają z siebie wszystko.
Dziękujemy naszym zawodnikom za
emocje, bramki i radość, które dają kibicom
w każdym meczu nasi młodzi sportowcy.
Już w kwietniu przyszłego roku rozpocznie się runda wiosenna zespołów młodzieżowych, zapraszamy do przychodzenia na
stadion i oglądania ich rywalizacji.
Seniorzy
Zespół seniorów to przykład mądrego
budowania zespołu, którego zazdroszczą
nam inne drużyny z powiatu kępińskiego
rywalizujące z naszym zespołem w kaliskiej
klasie A gr. 2. Nasza drużyna składa się z
25 zawodników, zdecydowana większość to
chłopcy z gminy Bralin. Spełniony został
w ten sposób cel, do którego dążyliśmy od
wielu lat. Trenerem seniorów przed tym sezonem został Michał Górecki. Szybko stworzył zespół dobrze grający w piłkę w nożną,
rozumiejący taktykę nakreśloną na mecz, a
także nauczył zawodników walczyć o każdą
piłkę od pierwszej do ostatniej minuty. Ki-
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Mecz piłkarski na stadionie LKS „Sokół” Bralin

bice, licznie przychodzący na mecze „Sokoła” Bralin, mówią wprost, że miło patrzeć
na zespół, który gra poukładaną piłkę nożną.
Drużyna seniorów w rundzie jesiennej
rozegrała 12 spotkań. Bilans meczów to:
4 zwycięstwa, 3 remisy, 5 porażek. Stosunek bramkowy to 24 bramki strzelone
i 22 bramki stracone. Razem zespół zdobył 15 punktów i zajmuje 9. miejsce w tabeli kaliskiej klasy A gr. 2.
Mecze, zwłaszcza te przegrane, były
przegrywane niewielką liczbą bramek.  
Zwycięstwa natomiast były minimalne, jak
np. 1:0 z LZS-em Czajków, lub okazałe, jak
8:3 z LZS-em Olszowa.
Dziękujemy kibicom za wsparcie oraz
sportowy doping, dlatego w każdą niedzielę w trakcie rozgrywek zawodnicy wychodzą na boisko z radością. Mamy nadzieję,
że runda wiosenna będzie jeszcze lepsza w
wykonaniu drużyny seniorskiej. Trzymamy kciuki.
To był rok pełen ciekawych wydarzeń
w historii klubu LKS „Sokół” Bralin, klubu
z 97–letnią tradycją. Prowadzimy pięć zespołów piłkarskich, w których gra 100 osób
w różnym wieku, to przykład na to, że działamy dla gminy Bralin i jej mieszkańców
i w dalszym ciągu tak będzie. Już od marca zapraszamy na kolejne mecze na stadionie w Bralinie.

www.bralin.pl

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2017 Zarząd LKS „Sokół” Bralin, pragnie złożyć najlepsze życzenia zdrowia, radości oraz wielu sportowych
emocji w nadchodzącym roku.
Karol Wanzek
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Z życia... Świętego Mikołaja
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Wyczekiwany gość w szkole…
Jak co roku o tej porze uczniowie wyczekują starszego, siwego, niezwykłego gościa… Świętego Mikołaja. Na ten moment
wszyscy czekają cały rok i przygotowują
się do odwiedzin tak ważnego gościa. Tegoroczne mikołajki w naszej szkole obchodziliśmy 5 grudnia 2016 r.
W ostatnich dniach można było zauważyć świąteczny nastrój nie tylko
w salach lekcyjnych, ale również w całej
szkole. Uczniowie śpiewali kolędy i pastorałki, ubierali choinkę oraz byli nadzwyczaj
grzeczni. W poniedziałkowy poranek Święty
Mikołaj odwiedził uczniów oraz nauczycieli
naszej szkoły. W nagrodę wszyscy grzeczni
uczniowie otrzymali upominki. Natomiast
dzieci w podziękowaniu za pamięć zaśpiewały Mikołajowi kolędę lub pastorałkę. Ale
to nie był koniec atrakcji, po prezentach
oraz wspólnych zdjęciach nadszedł czas na
niespodziankę od Rady Rodziców.
Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w Dniu Nauki, który składał się
z warsztatów z robotyki oraz pokazu doświadczeń naukowych. Dzieci podczas
warsztatów wkroczyły do świata lego robo-

W szkole czuć już świąteczną atmosferę

tyki, ucząc się budować działające roboty
z klocków. Niezwykłą atrakcją okazała się
umiejętność sterowania pojazdami wykonanymi z klocków. Kolejną atrakcją było
uczestniczenie w pokazie doświadczeń naukowych. Podczas niego uczniowie pobudzili swą ciekawość i mogli zaspokoić umysły małych badaczy, biorąc czynny udział
w przeprowadzaniu spektakularnych doświadczeń naukowych. Na pamiątkę każdy uczestnik nie tylko zachowa niezwykłe
wspomnienia, ale również certyfikat.
Ten wyjątkowy, pełen wrażeń dzień na
pewno długo pozostanie w pamięci dzieci

Wizyta Świętego Mikołaja
Jak co roku   przedszkole w Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej odwiedził niezwykły gość - Święty Mikołaj! Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach
przedszkolaków i został serdecznie przyjęty przez naszych milusińskich. Dzieci
z błyskiem w oku spoglądały na Mikołaja,

Święty Mikołaj u najmłodszych

który przeprowadził z nimi rozmowę na temat bycia grzecznym. Mikołaj rozdał  nowe
zabawki oraz pozostawił dzieciom słodkie
upominki. Dzieci w podziękowaniu Świętemu Mikołajowi śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. Przedszkolaki były bardzo
dzielne, wszystkie odważnie podchodziły
po swój podarunek i śmiało siadały na kolanach Mikołaja. Radosne spotkanie zostało uwiecznione wieloma zdjęciami   przedszkolaków z naszym wspaniałym gościem.
Święty Mikołaj obiecał, że za rok również
nas odwiedzi. Ten szczególny dzień na długo zostanie w naszej pamięci pozostawiając
miłe wspomnienia i niezapomniane wrażenia.
Dziękujemy Mikołajowi za prezenty
oraz niezapomnianą wizytę. Do zobaczenia
za rok.
Marta Długowska

Świąteczni
goście w urzędzie
Miłą niespodziankę sprawił Święty Mikołaj pracownikom Urzędu Gminy Bralin,
gdzie zawitał razem ze Śnieżynkami.
Goście odwiedzili wszystkich pracowników urzędu, składając życzenia i częstując
słodkościami.
Wizyta zakończyła się w gabinecie włodarza gminy.                                           red.
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W Urzędzie Gminy Bralin
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i dorosłych. Z niecierpliwością czekamy na
Mikołaja w przyszłym roku.
Serdeczne podziękowania kierujemy ku
Radzie Rodziców, w szczególności do Prezydium Rady: Aleksandry Kubackiej, Aliny
Puchały oraz Małgorzaty Krzak za zorganizowanie wspaniałego dnia i zapewnienie
niecodziennych przeżyć uczniom naszej
szkoły. Ponadto słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich nauczycieli, w szczególności do Elżbiety Leśniarek za włączenie się
w tegoroczne mikołajkowe obchody - przygotowanie pięknej dekoracji.
Joanna Mikołajczyk

Mikołajkowe
niespodzianki
W tym roku przedszkolna Rada Rodziców zorganizowała mikołajki w przedszkolu  
dnia 5.12.2016 r. Święty Mikołaj w odpowiedzi na zaproszenie rodziców, pani dyrektor
oraz dzieci przysłał do placówki dwóch swoich pomocników. Mili goście w czerwonych
kubraczkach odwiedzali sale zabaw przedszkolaków i z pomocą elfów wręczali dzieciom prezenty. W podzięce przedszkolaki

U przedszkolaków w Bralinie

prezentowały wiersze i piosenki oraz zaprosiły ich do wspólnej zabawy. Miłym akcentem było pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Następnego dnia, tj. 6.12.2016 r., najstarsze
przedszkolaki z grupy 5- i 6-latków, udały
się autokarem do Kępińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na widowisko słowno-muzyczne ,,Przybysze z planety Zangular”. Najmłodsi mogli podziwiać bajkową
scenografię, efekty świetlne i wspaniałą
grę aktorów. Uważni widzowie z pewnością
zrozumieli przesłanie, jakie niosło ze sobą
to przedstawienie – najważniejsze w życiu
są: miłość, przyjaźń, dobroć i wrażliwość.
Na zakończenie, jak to w mikołajki bywa,
dzieci spotkały się z Mikołajem i zostały obdarowane prezentami.
Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku, a także wielu
miłych chwil spędzonych w gronie
najbliższych życzy
dyrektor, dzieci i pracownicy Przedszkola
,,Kwiaty Polskie” w Bralinie.
Małgorzata Bednara
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