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23 września 2016 r. minęła 25. rocznica śmierci Antoniego Gabriela, dawnego mieszkańca Mnichowic, który jesienią 1936 r. odbył lot na zbudowanym przez siebie samolocie „Śląsk”. Tego dnia w jego intencji w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
odprawiona została msza święta
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Podsumowanie jubileuszu…

Pamiętajmy o Gabrielu
Wczesnym popołudniem 23 września
br., w piątek, do Mnichowic przyjechał
z Katowic Jan Zub, scenarzysta i reżyser-dokumentalista, by zebrać materiał filmowy do reportażu o Antonim Gabrielu.
Po raz drugi w gościnnym domu Marii Puchałowej zaimprowizowaliśmy studio nagrań (wcześniej miało to miejsce 19 sierpnia 2013 r.). To tu reżyser nagrał rozmowy
z Heleną Gabriel – bratową naszego lokalnego bohatera, Moniką Wojnowski-Schubert – jego wnuczką i Alfonsem Puchałą
– świadkiem wydarzeń z 1936 r.
Z racji 25. rocznicy śmierci A. Gabriela do Mnichowic przybyli jego krewni
z Ostrowa Wielkopolskiego, Dobrzenia
Wielkiego, Ozorowic i Gifhorn (Dolna Saksonia, Niemcy). Mszy świętej, odprawionej
o godz. 16.30, przewodniczył ks. kanonik
Roman Krzyżaniak, braliński proboszcz.
Towarzyszył mu, pochodzący z Krzyżownik koło Rychtala, ks. Benon Hojeński
SDS, superior wspólnoty salwatorianów
w Obornikach Śląskich.
Z kościoła udaliśmy się pod obelisk
upamiętniający mnichowickiego „Ikara”, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Tego dnia towarzyszyli nam
pasjonaci lotnictwa z Kępna – Wojciech
Kardaś, instruktor modelarstwa lotni-

czego i Paweł Kurek – pilot paralotniarz.
Panowie przywieźli ze sobą model samolotu „Śląsk” wykonany w skali 1:3 kilka
lat temu i uruchomili go. Kiedy wydawało
się, że konstrukcja wzbije się w powietrze,
niespodziewanie zawiódł jeden z mechanizmów. Mimo to prezentacja modelu
wzbudziła wśród zebranych wiele radości.
Wszyscy bili brawo.
Później – dzięki operatywności pań:
Małgorzaty Klofty, Iwony Parzonki i Iwony
Szlag oraz uprzejmości Wojciecha Heisinga – w domu ludowym zostaliśmy podjęci
kawą i słodkimi wypiekami. Rozmawialiśmy, wspominaliśmy i snuliśmy plany, bo
chcemy, by w niedalekiej przyszłości powstał filmowy reportaż o A. Gabrielu. Jego
autor – J. Zub wstępnie zadeklarował, że
materiał będzie gotowy w 2017 r. Może
premierę uda się wówczas zorganizować
w Mnichowicach? Z pewnością byłoby to
spore wydarzenie nie tylko dla tej niewielkiej, liczącej niespełna 290 obywateli,  społeczności. O Antonim za sprawą telewizji
znów usłyszałaby cała Polska, a kto wie
– może i cały świat? Dziś, w dobie nowoczesnych technologii, wszystko wydaje się
możliwe.  
A. Gabriel większą część życia spędził
poza Polską, głównie w Brazylii. Zmarł 23

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem w Mnichowicach

str. 5
Turniej Piłki Nożnej Ministrantów

str. 11
września 1991 r. w Rio de Janeiro. W tym
6,5-milionowym mieście wciąż mieszkają
jego bliscy. Na różne sposoby kultywują
pamięć o swoim ojcu i dziadku pochodzącym z maleńkich Mnichowic leżących w
dalekiej Polsce. Niemal wszyscy pasjonują
się lataniem na lotniach: córka Antoniego – Maria, syn Jan i ich dorosłe dzieci.
Wnuczka Monika do uprawiania tego
wspaniałego sportu namówiła męża, Lucasa. Ponadto jej młodszy brat – Matheus
Jose Gabriel Amaro, podobnie jak wujek
Jan, posiada licencję pilota samolotów ultralekkich. J. Gabriel lata też na lotni z napędem mosquito, a jego syn Raphael jest
instruktorem lotniowym.
My, mieszkańcy Ziemi Bralińskiej, możemy szczycić się tym, że stąd pochodzi
człowiek, o którym niegdyś mówiła cała
Polska, człowiek, którego barwny życiorys, obfitujący w niezwykłe przeżycia, wpisany jest w historię naszej małej ojczyzny.
O Gabrielu musimy pamiętać, wiedzieć,
kim był i czego dokonał. Dlaczego? Bo to
jeden z nas.  
Jacek Kuropka
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Z życia urzędu

Dyskutowali o zagrożeniach
i o walce z alkoholizmem
14 września na zaproszenie wójta gminy Bralin Romana Wojtysiaka odbyło się
spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy posiadającymi koncesję na sprzedaż alkoholu.
Tematem spotkania była szeroko pojęta
profilaktyka oraz coraz bardziej zauważalne zagrożenia związane z nadużywaniem
alkoholu, jego nadmierną dostępnością
i skutkami dotykającymi społeczeństwo.
Na wstępie gospodarz spotkania wyraził zaniepokojenie i scharakteryzował sytuację panującą w części punktów sprzedaży
oraz w ich bliskim sąsiedztwie. Wskazał

przyczyny nagannych zachowań osób, które pośrednio oddziaływują na lokalną społeczność i mogą mieć wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Przybliżone
zostały kwestie związane z obowiązkami,
jakie nakłada na sprzedawców ustawa
z 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na co muszą koniecznie zwracać uwagę właściciele sklepów i sprzedawcy
w celu bezpiecznego funkcjonowania i nienarażenia się na ewentualne skutki związane z możliwością utraty koncesji na sprzedaż alkoholu.

Powstaje parking
przy podstawówce
4 października br. wójt gminy Roman
Wojtysiak podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa utwardzenia powierzchni gruntu przed budynkiem Szkoły
Podstawowej w Bralinie – etap I”.
8 września br. Gmina Bralin ogłosiła przetarg na przebudowę tego miejsca. W wyniku postępowania komisja
przetargowa wyłoniła wykonawcę robót.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma
Handlowo-Usługowa Andrzej Kruszelnicki z siedzibą w Rzetni. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze,
ziemne, regulację uzbrojenia, wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni jezdni ma-

newrowych, zjazdów, zatok postojowych
i chodnika, elementów ulic, zieleni drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie z kostki betonowej i płyt
ażurowych układanych na podbudowie
kamiennej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie szkolnym powstanie
27 miejsc parkingowych.
Roboty budowlane rozpoczęły się 7 października, a zgodnie z umową parking
będzie gotowy do 18 listopada 2016 roku.
Wartość robót budowlanych wg umowy to
kwota 176.637,54 zł brutto.
Marzena Kuropka

Obecnie w tym miejscu trwa budowa parkingu
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Głos w sprawie zabrał również przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bralinie asp. sztab.
Dariusz Sodomski, który podkreślił ważną
rolę i odpowiedzialność właścicieli sklepów
i sprzedawców w zachowaniu ładu i porządku w obrębie punktu handlowego.
Jak można było się spodziewać, temat
wywołany na spotkaniu był bardzo ważny,
problemy z nim związane dotykają wszystkich handlowców w większym lub mniejszym stopniu. Efektem spotkania była pozytywna, merytoryczna dyskusja.
Wójt Roman Wojtysiak zwrócił się do
wszystkich właścicieli sklepów i sprzedawców z apelem o wspólne działanie w walce z alkoholizmem i pomoc oraz wsparcie
w przeciwdziałaniu skutkom nadużywania
alkoholu, a zwłaszcza o uchronienie od tragicznych skutków nałogu młodego pokolenia.
Na koniec gospodarz bardzo serdecznie
podziękował uczestnikom za pozytywną reakcję na zaproszenie oraz chęć udziału w
spotkaniu.
Robert Kieruzal

Kanalizacja
w Mnichowicach
Jeszcze w tym roku, jak wcześniej zapowiadał wójt gminy Roman Wojtysiak,
w Mnichowicach   uruchomiona zostanie
kanalizacja sanitarna. Mieszkańcy bloków
do tej pory korzystali z jednego wspólnego
zbiornika bezodpływowego. Od dłuższego
jednak czasu szambo jest w bardzo złym
stanie technicznym i przysparza wiele
problemów jego użytkownikom. Dlatego
w pierwszym etapie budowy kanalizacji
w tej miejscowości przyłącze zostanie wykonane właśnie do tych budynków.
Urząd Gminy Bralin pod koniec września ogłosił zapytanie o cenę i zaprosił do
składania ofert na zadanie pn.   „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach
– etap I”. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 5 firm. Oferty cenowe kształtowały
się od 95.333,14 zł do 184.500,00 zł. Kryterium wyboru była cena, zatem zadanie
inwestycyjne sprzedane zostało Zakładowi
Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. Andrzej Bator, Mateusz Bator z Wielunia za
kwotę 95.333,14 zł brutto. Inwestycja ma
zostać wykonana w terminie do 9 grudnia
2016 roku.
mak

Życie Gminy Bralin
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W październiku ruszyły roboty budowlane na drogach w sołectwie Weronikopole. Po zakończonych procedurach przetargowych 6 października br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót

Inwestycja drogowa w Weronikopolu
Na koniec sierpnia ogłoszony został
przetarg na przebudowę dróg i przepustu
w sołectwie Weronikopole. W ramach tej
inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane na drodze powiatowej i gminnej
wraz z korektą geometrii i parametrów
łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną zjazdy z dróg i skrzyżowania, położona nawierzchnia mineralno-bi-

tumiczna na podbudowie kamiennej, a na
części będzie wykonany chodnik z kostki
betonowej. Ponadto planowane są: wycinka lub zabezpieczenie istniejących drzew
lub krzewów, wykonanie odwodnienia
i oznakowanie drogi. W ramach robót
uwzględniono przebudowę mostku, odmulenie, oczyszczenie i częściowe umocnienie
rowu melioracyjnego.

Rozmowy z wykonawcami inwestycji, w trakcie trakcie podpisania umowy

Czas remontów
w Taborze Małym
Październik w Domu Ludowym w Taborze Małym przebiega pod hasłem remontów. Na wniosek mieszkańców sołectwa
i opiekunów sali trwają niezbędne prace
mające na celu poprawę warunków organizacji odbywających się tam spotkań i uroczystości.
Malowania wymagała duża sala, w której kiedyż mieścił się oddział przedszkolny.
Tu zrezygnowano z dotychczasowej lamperii z farby olejnej, uzupełniono tynki, wygładzono nierówności i całość pomalowano
farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.
W pomieszczeniach kuchennych położono
płytki na ścianie nad kuchenkami gazowymi. W części przeznaczonej na zmywanie
płytki były potrzebne na podłodze oraz na

Życie Gminy Bralin

ścianie, by zabezpieczyć to miejsce przed
niszczącym działaniem nadmiaru wody. Pomalowano również toalety. W ramach tych
prac odnowione zostały drzwi wewnętrzne:
opalone ze starej farby i na nowo pomalowane. Wykonawcą zleconych przez Gminę
Bralin robót jest Firma „Mado” Marcin Golas.
Mieszkańcy sołectwa własnym kosztem
przebudowali część kuchni przeznaczoną
na zmywak i pomieszczenie do przechowywania naczyń. Dzięki takim pracom
organizacja spotkań i uroczystości odbywających się w Domu Ludowym w Taborze
Małym będzie łatwiejsza, a sala zyska na
wizerunku.
mak
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Na ogłoszenie przetargowe odpowiedziały 3 firmy, a oferowana cena oscylowała pomiędzy 1 mln 33 tys. zł a 1 mln 425 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji. Jest nim Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Umowę zawarto 6 października br., przy czym Gminę
Bralin reprezentował wójt Roman Wojtysiak
oraz skarbnik Grażyna Mosch, natomiast
firmę wykonawczą: wiceprezes Zarządu Mariusz Harendarz i prokurent Violetta Bujko.
Zgodnie z umową inwestycja zostanie
zrealizowana do 10 listopada 2016 roku, a jej
koszt całkowity to kwota 1.033.028,33 zł
brutto. Na realizację tego zadania Gmina
Bralin pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego (umowa
z dn. 30.03.2016 roku na dofinansowanie
budowy/przebudowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych) w kwocie 123 tys. zł, a także dotację z Powiatu Kępińskiego w łącznej
wysokości 306.608,00 zł. Pozostałe środki
pochodzić będą z budżetu gminy.
Marzena Kuropka

Dzięki nowym
lampom jest
jaśniej
i bezpieczniej
Jednym z ważnych zadań własnych gminy jest dbanie o oświetlenie uliczne i drogowe. Dlatego realizując te wytyczne, Gmina
Bralin sukcesywnie stara się realizować
wnioski składane przez sołectwa z terenu
naszej gminy. Obecnie świecą już lampy
w miejscowości Chojęcin-Szum w ciągu
drogi wojewódzkiej (tzw. starej ósemki). Jaśniej jest dzięki nowym oprawom, które zostały zainstalowane na 5 słupach. Z nowego
oświetlenia ucieszą się nie tylko mieszkańcy, ale też kierowcy. Jest to także korzystna
zmiana szczególnie dla zatroskanych rodziców, których dzieci uczęszczają tą drogą do
szkół. Nowe oświetlenie nie tylko poprawi
estetykę i wygląd tego miejsca, ale przede
wszystkim zapewni większe poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańcom i użytkownikom drogi.
Planowane są też dalsze inwestycje
w nowe oświetlenie. Obecnie projektowane
jest oświetlenie w sołectwie Weronikopole.
Magdalena Gnitecka
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Remizy,
miedze, kępy
drzew
Już po raz 14. obchodzone było Święto
Drzewa, które przypada corocznie 10 października. Jest to jeden z programów stowarzyszenia Klub Gaja, w którym biorą
udział również placówki oświatowe z terenu gminy Bralin. W Szkole Podstawowej
w Bralinie ogłoszono w tym roku kilka
konkursów, w tym jeden fotograficzny. Ich
tematyka była oczywiście ściśle związana
z ochroną i sadzeniem drzew. Ponadto przeprowadzane były pogadanki i lekcje tematyczne, a także dokonywane nowe nasadzenia drzew. Tegoroczna akcja odbyła się pod
hasłem „Święto Drzewa – wśród pól” i poświęcona była roli zadrzewień i zakrzewień

Jeden ze znajomych bralińskich pejzaży

śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu skutków zmian
klimatu na terenach rolniczych. Dziś nikt
nie kwestionuje, że zadrzewienia śródpolne
stanowią piękno krajobrazu. Często zapomina się jednak, że zadrzewienia są przede
wszystkim sprzymierzeńcami rolników
w zmaganiach o lepsze plony.
Zadrzewienia śródpolne to zbiorowiska
roślinne składające się z rosnących pojedynczo lub w niewielkich grupach drzew
i krzewów, między innymi olch, brzóz, osik,
grabów, tarnin, mirabelek i innych. Pełnią
one bardzo ważną funkcję w ekosystemie,
m.in. chronią przed erozją, silnymi wiatrami oraz są miejscem życia wielu drobnych zwierząt. Każdy, nawet najmniejszy
zagajnik wśród pól czy kępa krzewów to
ostoja wielu odmian drzew owocowych,
ziół, porostów i grzybów, a także miejsce
bytowania i ochrony przed drapieżnikami
dla większości zwierząt, w tym wielu gatunków ginących. W zadrzewieniach żyje
wiele organizmów zwalczających szkodniki upraw, a także dzikie owady zapylające.
Naturalne zapory złożone z drzew i krzewów zabezpieczają przed erozyjnym działaniem intensywnych opadów i wiatrów,
które niszczą zasiewy i powodują zubożenie
gleby. Pełnią także rolę biologicznego filtra,
ograniczając zasięg emitowanych do powie-
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Informacje
trza zanieczyszczeń komunikacyjnych. Zadrzewienia śródpolne podnoszą wilgotność
powietrza w warstwie przygruntowej, co
ma korzystny wpływ na rozwój roślin. Gleba przerośnięta korzeniami drzew ma duże
możliwości gromadzenia i zatrzymywania
wody, stanowiąc naturalne zbiorniki retencyjne o dużej pojemności, z których w okresach suszy uwalniane są do pól uprawnych
znaczne ilości wody. Nie mniej ważna jest
również funkcja społeczno-kulturowa śródpolnych drzew i krzewów.
Z punktu widzenia różnorodności biologicznej jest to najważniejszy rodzaj zadrzewień w naszym kraju. Niewątpliwie jest
on nierozerwalnie związany z krajobrazem
polskiej wsi. Przez ludzi traktowany z jednej
strony z ogromną troską i zrozumieniem,
a z drugiej zaś czasami powód konfliktów,
wskazywany jako niepożądany element, przeszkadzający w mechanicznej uprawie pola.
Zadrzewienia rosnące na glebach słabych,
o niewielkiej ilości wody są złożone
głównie z gatunków pionierskich
takich, jak sosna, czy brzoza, natomiast w miejscach o większym
uwilgotnieniu występują wierzby
lub olszyny, samorzutnie zajmujące wolne od uprawy przestrzenie.
Czasami zdarza się, że za sprawą celowego działania człowieka
wśród takich zadrzewień pojawiają się gatunki szczególnie cenne
– dęby lub jesiony. Najczęściej jednak, jeżeli już występują, to trafiają tam przypadkiem, rozsiane
przez ptaki lub drobne zwierzęta.
Doradca Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Stanisław Żary zapytany
o to, czy obecnie doceniane są osoby prowadzące gospodarstwa rolne, w których wy-

stępują zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne wyjaśnił, co następuje:
Od roku 2015, co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność
obszarową otrzymują płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność
na zazielenienia. Praktyki zazielenia nie są
bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich
rolników. Stawka płatności dla zazielenienia wynosi 74 euro/ha. Są to tzw. obszary
proekologiczne (EFA). W ich skład wchodzą
między innymi drzewa będące pomnikami
przyrody, drzewa wolnostojące, zadrzewienia liniowe, zadrzewienia grupowe. Powierzchnia obszaru proekologicznego stanowi mnożnik fizycznej powierzchni sztuk
obszaru proekologicznego przez współczynnik ważenia i przekształcania. Wszystkie
gospodarstwa rolne powyżej 15 ha gruntów
ornych zobowiązane są do zazielenienia 5%
powierzchni gruntów ornych gospodarstwa.
Do przeliczania zadrzewień na powierzchnię fizyczną służą wcześniej wymienione
współczynniki, np. pojedyncze drzewo zastępuje 30 m2 powierzchni pola, zadrzewienie liniowe długości 1 m – 10 m2 powierzchni itd. Toteż rolnicy, którzy na powierzchni
swoich gruntów mają drzewa, mogą praktykę zazielenienia zrealizować po części lub
całkowicie tymi elementami i nie muszą
wtedy siać poplonów ścierniskowych lub
ozimych. W ten sposób wszelkie zadrzewienia śródpolne pomagają realizować wymóg
zazielenienia, którego spełnienie związane
jest z uzyskaniem wyższych dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa.
Nie rezygnujmy więc z zadrzewień śródpolnych, zacznijmy je doceniać i zauważać
ich pozytywną rolę.
Małgorzata Krzak

XXI wiek,
a zachowania średniowieczne
Wszyscy mieszkańcy naszego kraju zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Prawie 100% właścicieli nieruchomości oświadcza, iż będzie
segregować swoje „śmieci”. Poszczególne
rodzaje odpadów odbierane są sprzed naszych domów. Do znudzenia przypomina
się o selektywnej zbiórce odpadów i właściwej segregacji. Niestety, to nie wystarcza.
Cyklicznie wyrzucane są odpady pod
bramę byłego gminnego składowiska w Nowej Wsi Książęcej, które już kilka lat, bo
od początku 2013 roku, jest nieczynne.
Znajdowane w porzuconych śmieciach paragony wskazują na dokonywanie zakupów
w sklepach znajdujących się na terenie
gminy Rychtal. Właściciele tych odpadów
są zwolennikami napojów. Połowa porzuconego szkła stanowi bowiem butelki, często
zwrotne – można jeszcze odzyskać kaucję.
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I to właśnie budzi największą frustrację.
Zdecydowana większość podrzucanych tam
„śmieci” to butelki szklane i plastikowe
typu PET po wodzie i napojach, a także metalowe puszki i kartoniki po mleku. Poza
tym są tam niewielkie ilości starej odzieży
i innych zmieszanych odpadów. Wszystko to wystarczy posegregować i wystawić
w odpowiednim terminie przed posesję. Samochód przyjeżdża i zabiera wszystko. To
chyba prostsze i łatwiejsze niż przewożenie i bezczelne podrzucanie komuś swoich
opakowań. Ponadto, jeśli ktoś robi remont,
to może warto właściwie zagospodarować
plastikowe wiadra po farbach i środkach
odgrzybiających. Zastany tam widok woła
o pomstę do nieba. Niby wszyscy tacy
światli, wyedukowani, a zwykłej kultury…
brak.  
Małgorzata Krzak
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16 września 2016 roku w sali Domu Ludowego w Taborze Wielkim odbyła się uroczystość związana z rubinowym jubileuszem zespołu
wokalnego „Ale Babki”, który od 40 lat działa przy Oddziale Rejonowym PZERiI w Bralinie

Podsumowanie jubileuszu…
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w intencji obecnych i zmarłych członków
zespołu, którą w Sanktuarium Matki Boskiej na Pólku odprawił ks. kan. Roman
Krzyżaniak. Po nabożeństwie wszyscy
uczestnicy udali się do Taboru Wielkiego. Na niezmotoryzowanych czekał autokar Zenona Dudki z Wieruszowa, którym
uczestnicy zostali dowiezieni na miejsce.
Sala Domu Ludowego była wypełniona po brzegi. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: posłanki na Sejm RP panie:
Bożena Henczyca i Andżelika Możdżanowska, wicestarosta Powiatu Kępińskiego Grażyna Jany, przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Baliński,   komendant
Policji Robert Ciesielski, ks. kan. Roman
Krzyżaniak, wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak, pracownicy urzędu, delegacje
zaprzyjaźnionych zespołów wokalnych
z Perzowa, Kępna, Łęki Opatowskiej, Słupi
pod Kępnem i Lasek, członkowie zarządu
i działacze związkowi, sponsorzy oraz przyjaciele i osoby związane z zespołem, przedstawiciele lokalnych mediów no i oczywiście
członkowie zespołu „Ale Babki” w komplecie.

Jubileuszowy występ zespołu „Ale Babki”

Najważniejszą częścią
spotkania była historia
powstania i działalności
zespołu, którą w formie
prezentacji multimedialnej przedstawiła sekretarz Prezydium Łucja
Wieloch. Nad techniczną
stroną pokazu czuwała Marzena Kuropka
z urzędu gminy, która
również prowadziła całą
imprezę. Członkowie zespołu mogli sobie przypomnieć dawne występy, Życzenia składają G. Jany - wicestarosta i S. Baliński - przewodnicząspotkania z przyjaciółmi, cy Rady Powiatu Kępińskiego
zaś widzowie dowiedzieli się wielu ważnych wał nad organizacją sprawnego przebiegu
rzeczy o jubilatach. „Ale Babki” wystąpiły uroczystości. Wspierała go żona Kazimiera.
z pięknym koncertem swoich najlepszych Scena została udekorowana symboliczną
piosenek, a zaproszeni goście gratulowa- scenografią wykonaną przez państwa Annę
li sukcesów, składali życzenia, prezenty i Władysława Blabusiów. Na pięknie zastai kwiaty. Wielu z nich pozostawiło swój ślad wionych stołach stały ciekawe aranżacje
w postaci wpisu do związkowej kroniki. kwiatowe przygotowane przez panią MaPrzygotowanie sali jak i wiele innych dzia- riolę Dziedziczak, właścicielkę Kwiaciarni
łań to zasługa kierownika zespołu Henryka „Zuzia”. Wszystko to sprawiło, że na sali
Kupczaka, który od kilku miesięcy praco- panowała uroczysta a nawet wzruszająca
atmosfera. Nad przygotowaniem kulinarnej części  imprezy czuwał jak zawsze przewodniczący Alojzy Leśniarek. Jubileuszowy
tort i szampan ufundowała poseł Andżelika
Możdżanowska. Pyszny obiad przygotowała ekipa pod kierunkiem przewodniczącej
koła w Taborze Wielkim kol. Marii Pańczuk, w skład której wchodziły panie: Zofia
Węgrzynowicz, Romana Paradysz, Ewa Bogus, Anna Domagała i Monika Domagała.
Dzień jubileuszu już za nami. Myślę,
że była to bardzo udana impreza, dzięki
zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób,
którym należą się ogromne podziękowania
i słowa uznania…
Zespołowi „Ale Babki” zaś życzę
dalszych sukcesów śpiewaczych, następnych jubileuszy a w życiu osobistym
zdrowia i zwyczajnej ludzkiej życzliwości.
Łucja Wieloch

Fundatorem urodzinowego tortu była poseł RP Andżelika Możdżanowska
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Sala w Taborze Wielkim była wypełniona po brzegi
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Parafia pw. św. Anny w Bralinie

Na modlitwie u stóp Polkowskiej Pani
Wrzesień obfitował w liczne uroczystości i wydarzenia w naszej wspólnocie parafialnej. Rozpoczynając od uroczystej mszy
świętej na rozpoczęcie roku szkolnego,
przez odpust na Pólku i wizytację biskupią, kończąc wyjazdem młodych parafian
na rekolekcje ewangelizacyjne „Młodzi
na Progu”. Mnogość tych uroczystości nie
sprawiła jednak, że dni, w których przypadał odpust w Sanktuarium Matki Bożej
Na Pólku stracił coś ze swego blasku. Było
wręcz przeciwnie, sanktuarium było pełne
pielgrzymów, chcących swe sprawy przedstawić Pani Pólkowskiej, Strażniczce Wiary
Świętej. Na dodatek odpustowym dniom
towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda.
Odpustowe skupienie rozpoczęliśmy
w sobotę, 10 września, mszą o godz. 18.00.
Kazanie wygłosił ks. dr Józef Szymański,
historyk Kościoła, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wprowadził nas swą homilią w temat
wiary i Maryi, jako matki wierzących. Nauczanie ks. Józefa wierni mogli wysłuchać
również drugiego dnia odpustu na mszach
o godz. 8.00 i 10.00.

Centralnym
wydarzeniem była suma odpustowa na Pólku odprawiona
11 września o godz. 12.00.
Przewodniczył jej i naukę
wygłosił J. E. ks. biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji. „Matko
Boża obecna w tym szczególnym miejscu, prosimy Cię
dzisiaj, aby nasze rodziny
i nasza Ojczyzna były otwarte na Twoją obecność, szczególnie przez zdolność modlitwy. Abyśmy mieli serca
oczyszczone w krwi Baranka Suma odpustowa na Pólku
i umysły otwarte przez żal
za grzechy. Prosimy Cię, aby ta wspólna na- ze swojego domu rodzinnego i z jaką odposza modlitwa i wspólne świętowanie było dla wiedziała na wezwanie Pana. Szczególną
nas źródłem radości – dzisiaj i w przyszłości” rolę w pielęgnowaniu wewnętrznej rado– tymi słowami modlił się w czasie odpustu w ści i ogniska domowego, biskup przyznał
naszym sanktuarium bp Łukasz, który prze- kobietom – matkom, które - jak my wszywodniczył Eucharystii podczas uroczystości scy - powinny czerpać siły i wzorce z życia
odpustowych związanych ze świętem Naro- Maryi. Po mszy św. przed ołtarz zostały zaproszone wszystkie dzieci, którym biskup
dzenia Najświętszej Maryi Panny.
Przybyłych do sanktuarium pielgrzy- udzielił błogosławieństwa.
Trzeba dodać, że odpust licznie zgromów, wsłuchujących się w serce Maryi,
którym jest Jezus Chrystus, przywitał go- madził wiernych w pozostałe dni, kiedy to
spodarz miejsca, kustosz sanktuarium, ks. w poniedziałek i wtorek do sanktuarium
kanonik Roman Krzyżaniak. W homilii przybyli rodzice ze swoimi pociechami oraz
ks. bp Ł. Buzun odwołał się do przekazów osoby starsze, chore wraz ze swoimi bliskio niepokalanym poczęciu Najświętszej Ma- mi i opiekunami.
Bogu niech będą dzięki za te piękne dni
ryi Panny i ciężarze, jakim dla nas wszystkich jest grzech pierworodny. Uroczysto- odpustu, kiedy z Maryją-Matką mogliśmy
ści Maryjne to czas rodzinny, czas radości uwielbiać Go za Jego wielką miłość.
ks. Przemysław Kapała
podobnej do tej, jaką Matka Boża czerpała

Bp Ł Buzun udzielił błogosławieństwa dzieciom

W odwiedzinach
u najstarszych mieszkańców

Zwieńczeniem sobotniego wieczoru
w sanktuarium było spotkanie młodzieży z naszej diecezji. Byli młodzi nie tylko
z okolic Bralina i Kępna, ale również Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna,
Koźmina Wielkopolskiego, Wilkowyi, Sycowa, Ostrzeszowa i Jarocina. W wieczorze
spotkanie uczestniczyło około 200 młodych
ludzi. Czuwanie prowadziła „Tratwa” wraz
z młodzieżą z naszej parafii. Nauczanie dla
młodych wygłosił ks. Witold Kałmucki, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Następnie
wraz z młodymi adorowaliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Sobotni
wieczór na Pólku wpisał się w diecezjalne
dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Odbywa się ono w różnych
miejscach naszej diecezji. Na koniec tego
wieczoru młodzi mogli się posilić, bowiem
młodzieżowa wspólnota naszej parafii
„Meet You” przygotowała około 400 kanapek zjedzonych później ze smakiem przez
młodzież, która przez prawie dwie godziny
trwała na modlitwie i skupieniu.
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Od ostatniego wydania „Życia Gminy
Bralin” minęły dwa miesiące. W tym czasie wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak odwiedził z okazji urodzin dwie mieszkanki,
które obchodziły dziewięćdziesiąte urodziny. 18 sierpnia 2016 roku 90 lat skończy-

ła Karolina Kunc z Taboru Wielkiego, zaś
4 września 2016 roku Jadwiga Kasprzak
z Bralina obchodziła 91. urodziny. Paniom:
Karolinie i Jadwidze życzymy przeżywania
kolejnych jubileuszy w zdrowiu wśród bliskich sobie osób.

U pani Karoliny Kunc ...

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

Echa szkolne
Spotkanie z poetką
26 września szkołę odwiedziła Jadwiga
Miesiąc – poetka i malarka Ziemi Kępińskiej. Była to niezwykle miła wizyta. Poetka opowiadała o sobie, o swojej pasji pisania wierszy. Mieliśmy też okazję wysłuchać
niektórych utworów w jej wykonaniu. Pochodziły one z tomików wierszy: ,,Wiosna
i jesień życia”, ,,Malowałam moje życie”,
„W labiryncie życia”, „Ocalone pola pamięci” oraz ,,W barwach słów”. Wiersze, które
zaprezentowała pani Jadwiga, podkreślały
emocjonalny związek poetki z krajem lat
dziecinnych, wyrażały podziw dla pięknych zakątków Ziemi Kępińskiej. Czytane
były też utwory, których tematyka nawiązywała wspomnieniami do przeżyć autorki
z okresu pobytu w obozie koncentracyjnym
w Graz. Inne wiersze mówiły o rozterkach
uczuciowych, samotności i niepokoju.
Dla większości uczniów dużym zaskoczeniem był fakt, że poetka w dzieciństwie
uczęszczała do naszej szkoły, pochodzi z Nowej Wsi Książęcej, zna lub pamięta niektórych mieszkańców tejże miejscowości. Fakt
ten sprawił, iż poczuliśmy tajemniczą więź
z naszym niezwykłym gościem. Ciepła atmosfera, jaką roztacza pani Jadwiga, sprawiła, że
spotkanie było niezwykłym przeżyciem dla
każdego z nas. Poetka podarowała kilka tomików poezji bibliotece szkolnej. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele również otrzymali
pamiątkowy tomik wraz z dedykacją pani Jadwigi Miesiąc. Serdecznie dziękujemy!
Policjanci z wizytą w szkole
23 września br. uczniowie naszej szkoły
gościli funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie: st. sierż. Tomasza
Kaprala oraz sierż. Filipa Ślęka. Spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie klas
IV–VI, dotyczyło różnych aspektów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń związanych z uzależnieniami.
Policjanci szczegółowo omówili
temat
szkodliwości zażywania substancji zastępczych, powszechnie nazywanych dopalaczami, a także wyjaśnili uczniom, jak mają
zachować się w sytuacji, gdy sami zaobserwują, że problem dotyczy ich najbliższego

Policjanci mówili o szkodliwości dopalaczy

Życie Gminy Bralin

środowiska. Pogadankę policjantów z uczniami uzupełniła projekcja filmu Ostrowskiej
Grupy PaT „Dopalacze niszczą życie”.
Eliminacje Olimpiady o Lesie
Z przyjemnością informujemy, że sukcesem naszych uczniów zakończyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Lesie,
organizowanej przez Nadleśnictwo Syców.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się
pięcioro uczniów. Są to Aleksandra Czajkowska, Patrycja Młot, Julia Nowakowska
i Martyna Nawrot z klasy VI oraz Szymon
Głowik, dumnie reprezentujący klasę V.
Wszystkim wymienionym gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
„Sprzątanie Świata 2016”
19 września 2016 r. uczniowie uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie Świata 2016”. To
działanie, które corocznie podejmuje szko-

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia
przedszkola
Poznajemy siebie w wesołej zabawie
Początek roku szkolnego to szczególny
czas  dla dzieci, a zwłaszcza dla tych, które
po raz pierwszy przekroczyły przedszkolne
progi. Stąd też, aby złagodzić stres adaptacyjny, zaproponowano przedszkolakom we
wrześniu udział w imprezach mających na
celu bliższe poznanie siebie, swoich możliwości, kolegów w grupie i całej społeczności
przedszkolnej. I tak, 20 września „Kwiatuszki” świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 29 września – Święto Ziemniaka,
a 30 września – Dzień Chłopca. Wszystkim
imprezom towarzyszyły wesołe integracyjne zabawy w salach i na placu przedszkolnym. Podczas zabaw  dzieci czerpały radość
i dumę z bycia przedszkolakiem, a za udział
w nich zostały nagrodzone słodką
niespodzianką.  

7
ła, jest jednym z ważniejszych punktów
edukacji ekologicznej uczniów. Dzieci, świadome zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, aktywnie włączyły
się do działań zorganizowanych w ramach
ogólnoświatowej kampanii. Uczniowie
wraz z wychowawcami, „uzbrojeni” w rękawice ochronne i plastikowe worki na
śmieci, posprzątali teren wokół szkoły
oraz najbliższą okolicę. Ponadto uczniowie
wzięli udział w akcji zbiórki makulatury.
W zorganizowanym konkursie, któremu
patronował Urząd Gminy Bralin, zwyciężyła grupa przedszkolna 5-6-latków. Maluchy
zebrały 218 kg makulatury. Drugie miejsce
zajęli uczniowie klasy III (103 kg), a trzecie
uczniowie klasy IIb (62 kg). Zwycięska grupa została nagrodzona książką oraz słodkimi upominkami.
Wiesława Mirowska
Andrzej Mirowski

rię ciekawej świata dziewczynki. W wątek
bajki zgrabnie wplecione było przesłanie-przestroga dla najmłodszych: nie zawieramy znajomości z przypadkowo poznanymi
ludźmi. Bilety na teatrzyk sponsorowała
Rada Rodziców.
Poznajemy różne zawody
Poznanie ludzi wykonujących różne
zawody, specyfiki ich pracy i akcesoriów
niezbędnych do wykonywania tej pracy
w bezpośrednim kontakcie – to zadanie
dla najstarszych przedszkolaków. Realizując je, dzieci z grupy „Tulipanki” udały się
22 września na pocztę. Po zwiedzeniu obiektu poczty przedszkolaki kupiły znaczki pocztowe i wysłały do znajomych własnoręcznie
przygotowane listy. Udział w zabawach
i ćwiczeniach związanych z tematem „poczta” sprawił, że dzieci wykazały się doskonałą znajomością własnego adresu. Najstarsze
przedszkolaki   z grupy „Różyczki”, „Bratki”, „Konwalie” i „Tulipanki” 30 września

Teatrzyk „Czerwony Kapturek”
Podobnie jak w ubiegłym
roku, ważnym celem wynikającym z realizacji priorytetów
ministerialnych oraz zadań wysuniętych do pracy na rok szkolny 2016/17 jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
Przedszkole planuje realizację
tego hasła przy współudziale
Rady Rodziców, między innymi
Ratownik medyczny z wizytą w przedszkolu
poprzez  kontakt dzieci z żywym
słowem i teatrem. 23 września na deskach uczyły się zasad udzielania pierwszej pomosceny świetlicy „Tęcza” wystąpili dla przed- cy. Z tajnikami bardzo ważnej i trudnej sztuszkolaków artyści z Krakowa z przedsta- ki niesienia innym pomocy, zapoznał dzieci
wieniem „Czerwony Kapturek”. Podczas zaprzyjaźniony z przedszkolem ratownik
prezentacji teatrzyku dzieci poznały przed- medyczny, Miron Leśniarek.
stawioną w humorystyczny sposób histoMałgorzata Bednara
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

W gimnazjum nigdy nie jest nudno
Goście „ze świata”
We wrześniu członkowie Szkolnego
Koła Krajoznawczo-Turystycznego dwukrotnie spotkali się w gimnazjum z gośćmi z zagranicy. Najpierw państwo Colleen
i Tim Kutaj oraz Maryann i Brian Willows
z Kanady opowiedzieli o kulturze, zwyczajach i geografii „kraju klonowego liścia”.
Niespełna dwa tygodnie później (23 września) Polka urodzona w Rio de Janeiro - Monika Wojnowski-Schubert mówiła nie tylko
o Brazylii, ale o miejscach, które zwiedziła:
Norwegii, Kanadzie, Alasce, Rosji, Portugalii, Indiach. Dziadek pani Moniki to Antoni
Gabriel z Mnichowic, budowniczy samolotu
„Śląsk”. To nim w październiku 1936 r. odbył lot po naszej okolicy.

przystani „Amazonka” w Kolonowskiem,
a zakończyli w Krasiejowie, pokonując
w sumie 11 km. Z kajaków świat wygląda
inaczej, bo niedostępna z brzegu fauna i flora jest na wyciągnięcie ręki.

Kajakiem po Małej Panwi
Na niecodzienną wycieczkę wybrali się
uczniowie klasy 3 a, którzy 14 września
wzięli udział w spływie kajakowym po Małej Panwi, prawym dopływie Odry. Swoją
przygodę adepci kajakarstwa rozpoczęli od

Gotowi na wyzwanie i chłonni wrażeń

W szkole demokratycznie
19 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W jego skład weszli:
Olaf Biegański (przewodniczący), Izabela
Wypych, Vanessa Długowska, Michał Wło-

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Co słychać w „Koperniku”
Dbajmy… nie zaśmiecajmy
16 września 2016 r. uczniowie czynnie
włączyli się w akcję Sprzątania Świata, której hasło brzmiało: „Podaj dalej… Drugie
życie odpadów”. Koordynatorem akcji była
Barbara Kamoś. Oprócz sprzątania naszej
małej ojczyzny odbyła się również zbiórka
makulatury, w którą z dużym zaangażowaniem włączyli się uczniowie i ich bliscy. Zebrano 2555 kg makulatury.
Uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami zaopatrzeni w worki oraz rękawice sprzątali wyznaczone tereny w Bralinie. Na zakończenie czekała na nich miła
niespodzianka w postaci czerwonego jabłka
ufundowanego przez Radę Rodziców.
Podsumowanie akcji Sprzątania Świata
odbyło się 19 września na apelu szkolnym.
Wówczas wychowawcy zdali relację ze stanu
czystości sprzątanego terenu. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że mieszkańcy Bralina bardziej dbają o czystość niż w latach ubiegłych.
Najlepsi nagrodzeni
21 września na najlepszych uczniów
naszej szkoły czekała miła niespodzianka.
Wójt gminy Roman Wojtysiak oraz kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Sławomir Bąk wraz z dyrektorem szkoły Adamem Prubanem wręczyli
ubiegłorocznym uczniom klas IV-VI stypendia za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz zdobycie sukcesów sportowych.
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Stypendia
za
naukę
otrzymało
50 uczniów (ubiegłoroczna IV a – 10 uczniów,
IV b – 11, V a – 10, V b – 5, VI a – 5, VI b – 9).
Za osiągnięcia sportowe łącznie przyznano
17 nagród.
Europejski Dzień Języków Obcych
26 września obchodziliśmy Europejski
Dzień Języków Obcych. Jego najważniejszym przesłaniem jest promowanie nauki
języków obcych, wielojęzyczności i różnorodności językowej na naszym
kontynencie. Uczniowie klas I -VI
uczestniczyli w potyczkach „English is cool”: specjalnie przygotowanych konkurencjach, zarówno
intelektualnych jak i zręcznościowych. Uczniowie z entuzjazmem
i zapałem brali udział we wszystkich zadaniach, próbując przyczynić się do zwycięstwa swojej klasy.
I tak po wyrównanej i zaciętej walce I miejsca w tym roku przypadły
w udziale klasom IV b, V b i VI a.

darczyk, Zuzanna Gogół, Natalia Wawrzynowska, Maja Biegańska i Nicole Lenek.
Opiekunem SU oraz rzecznikiem praw
ucznia został Dariusz Hełka. Frekwencja
wyborcza wyniosła 73%.
Planszówki edukują
24 września reprezentacja gimnazjum
wzięła udział w Międzygimnazjalnym Turnieju Gier Planszowych. Ideą
turnieju było pokazanie młodzieży, że współczesne planszówki to
świetna alternatywa dla Internetu czy telewizji. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą encyklopedyczną,
spostrzegawczością
oraz orientacją przestrzenną.
Nad rywalizacją czuwali sędziowie z Kępińskiego Klubu Gier
Planszowych „Planszostrada”.
Ostatecznie gimnazjaliści z Bralina zajęli 4. miejsce.
Stwórz listę wartościowych książek
11 kwietnia br. na stronie MEN ukazała się lista gmin, którym zostało udzielone
wsparcie finansowe w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wspomniana inicjatywa dotyczy bibliotek szkolnych
i pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych. Nasze gimnazjum otrzyma 12 tys. zł z programu oraz
3 tys. zł z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. W związku z powyższym biblioteka szkolna zwraca się z prośbą  do nauczycieli,
uczniów i rodziców o tworzenie listy książek
chętnie widzianych w naszej placówce oświatowej. Propozycje prosimy przesyłać na adres
e-mail: biblioteka.gimbralin@interia.pl
/jack/
egzaminowali pracowników w instytucjach
państwowych, sklepach, zakładach pracy,

Egzamin w urzędzie gminy

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
30
września
szkoła
uczestniczyła w akcji VI Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Na teren Bralina wyruszyły
Patrole Egzaminacyjne, aby sprawdzić, jak
dorośli radzą sobie z liczeniem. Uczniowie
zaopatrzeni w losy z tabliczką mnożenia

www.bralin.pl

przechodniów na ulicach. Także w szkole
egzaminom poddawali się uczniowie i pracownicy szkoły. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na 5 pytań, otrzymał odznakę
i imienny certyfikat Eksperta Tabliczki
Mnożenia. Komisje uczniowskie przyznały
łącznie 158 tytułów MT-EXPERT.
Więcej informacji na www.spbralin.pl
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Ze starego
albumu…
Mimo że tekst związany z Antonim Gabrielem znaleźliście Państwo na pierwszej
stronie tego numeru „Życia Gminy Bralin”, nie mogę nie napisać o nim raz jeszcze
w rubryce „Ze starego albumu…”.  Wszak
w 2016 r. przypadają okrągłe daty związane z tym nietuzinkowym człowiekiem:
105. rocznica urodzin, 80. – od pamiętnego
lotu i poświęcenia samolotu „Śląsk” oraz
25. rocznica śmierci.
Był prostym chłopakiem z niewielkich
Mnichowic, przedwojenna prasa określała
go mianem „wieśniaka”, ale nie w takim –
negatywnym – rozumieniu, jakie funkcjonuje dziś. Podkreślano w ten sposób chłopskie
pochodzenie bohatera, by pokazać, że ludzie
ze wsi też mogą realizować swe marzenia.
We wrześniu 1937 r., gdy Gabriel był
już stypendystą Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej – masowej organizacji paramilitarnej, mającej na celu promowanie
lotnictwa sportowego, komunikacyjnego
i wojskowego i pracował na lotnisku Warszawa-Okęcie, wysłał do redakcji gazety
„Wielkopolanin” list. Czytamy w nim m.in.
o przeszkodach, z jakimi musiał się borykać. Zbierałem każdy zapracowany grosz
i przystąpiłem do budowy w stodole, bo
innego miejsca nie miałem – pisał. Ludzie
ze wsi i okolicy, gdy się zwiedzieli o moich
zamiarach, w śmiech. „Coś ty, Antek, oszalał, że samolot chcesz budować?” – tak pytał mnie nie jeden, nie wyobrażając sobie,
że można zrobić z niczego coś i to jeszcze
w takich warunkach. Wszędzie, gdziem się
pokazał, palcem mnie pokazywano, za wariata mając. Ja wszakże udawałem, że tego
nie widzę i dalej swego pilnowałem. Byli co

8 listopada 1936 r. „Śląsk” został poświęcony przez ks. Stefana Wojciechowskiego, bralińskiego
proboszcza (fot. arch.)

prawda i tacy, którzy podziwiali mój zamiar
i otuchy mi dodawali. Takich jednak było
znacznie mniej (we wszystkich cytatach zachowałem oryginalną pisownię).
By zdobyć gotówkę, Gabriel przerabiał
stare silniki samochodowe na silniki do
młocarni, konstruował i sprzedawał radia.
Był szalenie pomysłowy. Do dziś zachował się wózek inwalidzki, jaki zbudował
w 1938 r. dla 13-letniej wówczas Wiktorii
Mosch (1925-1996) z Mnichowic. Choć po
latach dostała inny, nowszy, wolała ten,
który na prośbę jej ojca zrobił Antoś.
Mówiąc o Gabrielu, musimy również
wymienić tych, którzy mu pomagali. „Najlepszy spawacz w okolicy”, Stanisław Charaputa połączył wszystkie metalowe części
samolotu i zmontował łoże silnika. Józef
Tęcza ze skrawków skóry uszył opony, zajął
się też wykończeniem kabiny pilota, „którą
objął i obszył skórą gdzie trzeba”. Najwięcej
jednak Antoni zawdzięczał Janowi Menzlowi
(1909-1987). W zbiorowym liście czytelników
„Gospodarza Polskiego” z podwarszawskiej
wsi Kozły w powiecie
Radzymin „do A. Gabriela i przodowników wsi” z 8 listopada
1936 r. czytamy:
Również mamy wielkie
uznanie dla kol. Jana
Menzla, który pierwszy
stanął do współpracy
przy wykonywaniu śmiałego Waszego zamiaru.
Ci, którzy pierwsi stają
u boku przodowników
wiejskich, ci, którzy ich
pozornie zbyt śmiałe zamierzenia starają się
Mnichowice, 23 września 2016 r. Matheus Jose Gabriel Amaro i Moniz nimi wykonywać, są
ka Wojnowski-Schubert trzymają ocalałe fragmenty samolotu dziadka
– lotki prawego skrzydła i śmigła (fot. J. Kuropka)
również
bohaterami.

Życie Gminy Bralin
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Tacy ludzie są bardzo potrzebni w każdej nowej, większej pracy. Może to nieco górnolotne
słowa, ale trudno nie przyznać im racji.
Trud J. Menzla docenił również A. Gabriel. „Ilustracja Polska” z 27 kwietnia
1937 r. zamieściła na swoich łamach jego
list wysłany z Warszawy-Okęcia. Antoni pisał m.in.: Jedną moją troską jest los mego
kolegi Jana Mencla z Mnichowic, który
przez dwa lata pomagał mi przy budowie
mego aparatu, a dziś cierpi biedę. Chciałbym za wszelką cenę mu pomóc, lecz moje
starania nie odnoszą skutku. Możeby Pan
Redaktor mi w tym pomógł. Mencel jest
szoferem i mogę go polecić jako doskonałego i trzeźwego pracownika. Może mu kto da
pracę. Bardzo bym się z tego cieszył.
Budowa „Śląska” zajęła dwa lata
(1934 1936). Choć samolot przetrwał w zabudowaniach gospodarczych wojenną zawieruchę, ostatecznie zniszczał, rozpadł
się. Trochę za sprawą ludzi. Czy to oznacza,
że trud jego budowniczych nie opłacił się?
Nie! O Gabrielu, Charapucie, Tęczy, Menzlu i ich dziele mówimy przecież do dziś.
Do naszych czasów zachował się nieduży
fragment lotki prawego skrzydła, który do
bralińskiej podstawówki przynieśli jej ówcześni uczniowie – Krzysztof Kosakiewicz
i Andrzej Sokołowski z Mnichowic. Trafiła
do istniejącej wówczas Izby Pamięci. Z kolei Jarosław Gabriel (ur. 1958) z Ozorowic
w gminie Wisznia Mała jak relikwie przechowuje nieduży kawałek śmigła klejonego
z sześciu warstw drewna jesionowego.
Warto wiedzieć, że smykałkę do majsterkowania miał też młodszy brat Antoniego – Tomasz (1914-1992) z Ostrowa
Wielkopolskiego. W latach powojennych,
kiedy mieszkał jeszcze w Sycowie, swej żonie Helenie zrobił pralkę. Służyła im długo.
Ale prawdziwym wyczynem było zbudowanie przez niego… samochodu. To jednak
temat na osobną opowieść.
Jacek Kuropka
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Stowarzyszenie ARTwarium

Koncerty na wieży, czyli Lokal 7 za nami
W piątek,   9 września na placu za
Bus Wynajem Gudra, Auto Service
świetlicą „Tęcza” w Bralinie odbyła się
Tomasz Kubera, Renault Nawrot Dłu7. edycja muzycznego festiwalu LOKAL.
gołęka, P.W. GRIB Grzegorz Baraniak,
Organizatorzy przygotowali na tę edycję
„MARS” SP. z o.o.s.k.a. Mariusz Słudwie sceny. Jedną dość nietypową, bo po
pianek, Puchała Studio, Arkadiusz
raz pierwszy w naszym regionie zespoły
Puchała za to, że wiecie, jak inwegrały ponad 15m nad ziemią na wieży
stowanie w kulturę opłaca się także
widokowej świetlicy „Tęcza” w Bralinie.
w mniejszych miejscowościach.
„To już siódma edycja Lokalu, tym
Dziękujemy wykonawcom: Agath
razem jednak ta edycja odbywa się w
Brown, April in Pieces, Garbate Leplenerze. Na wieży widokowej odbyły się
mury, Graphite, Lonia Em, Małgorzapierwsze 3 koncerty znajomych lokalnych
ta Dytfeld, Miłosz Szefner, Paulina
Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców
zespołów. Po 6. edycjach, które odbyły
Kordylas, Sofresh, Paulina Warszawsię w pomieszczeniach, czy to w klubie, czy skich klubach. Przed koncertami odbył się ska, Szymon Jeziorny, Koncept, k-pizza,
w kinie w Bralinie uznaliśmy, że na 5-lecie także turniej w siatkówkę plażową, który woland, Leesica – za muzyczne bomby emostowarzyszenia ARTwarium wszystkie kon- wygrali Kamil Panek i Paweł Czaprow- cji dla nas!
certy odbędą się plenerze” – powiedział czło- ski. Podczas festiwalu LOKAL 7, wystąpiDziękujemy Urzędowi Gminy Bralin,
nek ARTwarium Dawid Kosakiewicz. „Po- li: Agath Brown, April in Pieces, Garbate Wójtowi Gminy Bralin, OSP Bralin – bez
mysł zrodził się przez przypadek, wiosną. Lemury, Graphite, Lonia Em, Szymon Je- Waszej pomocy i pozytywnego nastawienia
W trakcie luźnych rozmów nagle pojawiło ziorny, Paulina Warszawska, Małgorzata nie byłoby tego muzycznego wydarzenia.
się hasło grania na wieży. Byliśmy jednak Dytfeld, Miłosz Szefner, Paulina Kordylas,
Dziękujemy wolontariuszom – za Wapewni, że chcemy zorganizować koncert Koncept, SoFresh oraz Dj - k-pizza, b2b wo- sze zaangażowanie. Zawsze można na Was
w plenerze. Jest to większe wyzwanie orga- land, Leesica.
liczyć, to Wy budujecie klimat każdego LoPrzedsięwzięcie zostało realizowane kalu.
nizacyjne i techniczne. My lubimy wyzwania, a granie na wysokości ponad 15m nad w ramach projektu „Animatornia muzyczna
Dziękujemy Na OPAK TV – Panowie
ziemią, jest nie lada wyzwaniem i dlatego - ART - MUSIC - DANCE”, dofinansowane- wasza mobilizacja jest przepiękna, czapki
się tego podjęliśmy. Chcemy też tchnąć nowe go przez Samorząd Województwa Wielkopol- z głów.
życie w Bralin tego typu koncertami i zachę- skiego.
Dziękujemy MaxSound za maksymalny
Na koniec dziękujemy sponsorom: dźwięk i maksymalną perfekcję!
cić mieszkańców do aktywnego uczestniczeWH Wojciech Heising, Daniel Heising Skup
nia w kulturze w różnych formach.”
Dziękujemy Robertowi Florczakowi
W piątek na wszystkich, którzy przy- złomu Skład opału, Piekarnia Pawełek – za niesamowite grafiki!
szli na teren za świetlicą „Tęcza”, czekała Adam Wrzalski, Zakład Mechaniczny ProDziękujemy Łukaszowi Wilkowi za karekordowa ilość 14 wykonawców, w tym po gress Leszek Sawicki, Zakład Produkcyjno dry, o jakich nigdy nie zapominamy i za
raz pierwszy w 5-letniej historii festiwalu - Handlowy Józef Mes, Firma Lech Leszek wielki profesjonalizm /za każdym razem/.
mogliśmy usłyszeć muzykę elektroniczną Gorgolewski, Lewiatan Bralin, Spółdzielczy
Dziękujemy... za energetycznego kopa!
w wykonaniu DJ-ów grających we wrocław- Bank Ludowy Bralin, Gościniec pod Lasem,
zespół ARTwarium
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bralinie

Święto Latawca 2016
Kolejny raz, 25 września
2016 roku odbyło się Święto
Latawca. I wszyscy patrzyliśmy w górę, gdzie na tle
błękitnego nieba szybowały
latawce. Oj, było biegania
z podniesionymi głowami na
placu przy pięknym zabytkowym kościele Na Pólku.
Na parkingu przy Sanktuarium Matki Bożej Pólkowskiej zebrała się liczna
grupa rodziców z dziećmi. Święto Latawca to frajda dla małych i dużych
Obecni byli również: ks. proboszcz Roman cami pod czujnym okiem rodziców, szczeKrzyżaniak, ks. wikariusz Przemysław gólnie ojców. Nagrodzono za loty latawcami
Kapała oraz Sławomir Bąk, kierownik Re- w dwóch kategoriach: wykonanych właferatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji snoręcznie oraz zakupionych modeli. LauGminy.
reatami w pierwszej kategorii byli: I miejPrzy sprzyjającym wietrze ponad sie- sce – Filip Feja z Sycowa, II – Franciszek
demdziesięcioro dzieci „sterowało” lataw- Pokora z Taboru Wielkiego, III – Amelia
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Hadzik z Bralina. Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Szafraniec, Julia Kula i Maja Blewąska. Wśród modeli gotowych komisja
przyznała miejsca za najwyższe loty. I tak:
I miejsce zdobył Mateusz Nyczka z Sycowa,
II – Anna Doktor z Bralina i III – Kajetan
Doktor z Bralina, a wyróżnienia otrzymali:
Weronika Pospiszil, Eliasz Perczak i Franciszek Kłębek.
Dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Bralin, ks. proboszcza i Akcji Katolickiej
wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Po
rozdaniu nagród wszyscy uczestnicy Święta Latawca zebrali się przy ognisku, by
przygotować sobie kiełbaskę i posilić się po
hasaniu na świeżym powietrzu. Smakowało. Wiele rodzin aktywnie i radośnie spędziło niedzielne popołudnie, uczestnicząc
w Święcie Latawca. Cieszy nas coraz  liczniejsza grupa dzieci z rodzicami. Zapraszamy za rok.
Dziękuję sponsorom, Gminie, Kapłanom oraz członkom Akcji Katolickiej za
przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.
Maria Rabiega
prezes POAK
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Sport

Powiatowe Sztafetowe Biegi
Przełajowe w Czerminie
Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyła również rywalizacja sportowa. 6 października 2016 r. w Czerminie odbyły się  
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Organizatorem jak co roku było: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Urząd Gminy Bralin oraz
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie. Pogoda nie sprzyjała uczestnikom.
Ciemne deszczowe chmury przez cały czas
fundowały obfite krople deszczu, ale słowa,
którymi  przywitał organizator Wiesław Klaczyński, nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum w Bralinie oraz duch sportowej
rywalizacji szybko podgrzały atmosferę.
Do pierwszej rywalizacji w kategorii szkół
podstawowych dziewcząt zgłosiły się cztery
szkoły z: Bralina, Opatowa, Kępna - SP nr 3
oraz SP nr 1. Każda z zawodniczek miała do
przebiegnięcia 800 m, a zespół składał się  
z 8 dziewcząt. Po zaciętej walce bezkonkurencyjny okazał się zespól ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie. Kolejne miejsca należały do: Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie,
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie oraz Szkoły Podstawowej z Opatowa. W kategorii chłopców 8x800 m startowało pięć zespołów:  Bralin, Mikorzyn, Baranów,
Łęka Opatowska  oraz SP nr 3 Kępno.  Bieg
ten przebiegał w wielkich emocjach i nerwach. Jako pierwsi zakończyli chłopcy ze

Turniej Piłki
Nożnej
Ministrantów
W sobotę, 1 października w Nowej Wsi
Książęcej odbył się Turniej Piłki Nożnej
Ministrantów o Puchar Wójta Gminy Bralin. Z inicjatywą takich rozgrywek wyszedł
proboszcz parafii w Nowej Wsi Książęcej
Daniel Wawrzyniak. Wsparcia organizacyjnego udzielił Referat Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Gminy, a patronat nad
turniejem objął Wójt Gminy Bralin Roman
Wojtysiak.

Zwycięzcy odbierają okazały puchar z rąk wójta
Romana Wojtysiaka

Życie Gminy Bralin

Drużyna z SP Bralin zajęła 3. miejsce

Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie,  drugie
zasłużone miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, trzecie – Szkoła Podstawowa z Mikorzyna, kolejne SP Baranów oraz Łęka Mroczeńska.
Po zakończonych sztafetach szkół podstawowych do rywalizacji stanęły szkoły
gimnazjalne. Zawodnicy w kategorii dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych mieli do
pokonania 1000 m x 10. W kategorii dziewcząt startowały szkoły: Bralin, Mroczeń oraz
Gimnazjum nr 2 w Kępnie. Na mecie sztafeTurniej ministrantów rozpoczął się mszą
świętą w kościele parafialnym w Nowej Wsi
Książęcej, a po niej drużyny, kibicujący im rodzice oraz organizatorzy udali się na boisko
przy probostwie, gdzie zaplanowano rozgrywki. Otwarcia turnieju dokonali organizatorzy:
ks. Daniel Wawrzyniak, wójt Roman Wojtysiak i kierownik referatu Sławomir Bąk,
a regulamin turnieju przedstawił jego sędzia
Krzysztof Ludwiczak, znany i zasłużony trener piłki nożnej. Po czynnościach organizacyjnych piłka poszła w ruch. Najpierw na boisku
rywalizowały młodsze dzieci. W tej kategorii
wiekowej, w systemie każdy z każdym o Puchar Wójta Gminy Bralin walczyły cztery drużyny: z Drożek, Nosali i Nowej Wsi Książęcej.
Ostatecznie rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero
w rzutach karnych i puchar za pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Drożek. Drugie miejsce zajęły Białe Orły z Nowej Wsi Książęcej,
a trzecie – drużyna Maluchów również z Nowej Wsi Książęcej. Kiedy rozgrywki zakończyła grupa młodsza, na boisko wkroczyli starsi. W tej kategorii wiekowej zgłosiły się dwa
zespoły: ze Słupi i Nowej Wsi Książęcej. Gospodarze turnieju nie pozwolili na przejęcie
Pucharu Wójta Gminy Bralin do innej gminy,
dzielnie i z sukcesem wywalczyli zwycięstwo.
Po turnieju ministrantów na boisku rozegrane zostały również mecze seniorów z Drożek,
Rychtala i Nowej Wsi Książęcej.
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ty dobiegły kolejno: 1. miejsce – Gimnazjum
w Mroczeniu, 2. – Gimnazjum im.  Polskich
Noblistów w Bralinie oraz 3. – Gimnazjum
nr 2 w Kępnie. W kategorii chłopców szkół
gimnazjalnych startowały cztery szkoły:
Bralin, Gimnazjum nr 2 w Kępnie, Opatów
oraz Mroczeń. 1. miejsce zajęło Gimnazjum
w Mroczeniu, 2. – Gimnazjum z Opatowa,
3. – Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Bralinie, 4. – Gimnazjum nr 2 w Kępnie.
Po zaciętej walce z rywalami oraz warunkami atmosferycznymi wszyscy zawodnicy ogrzali się gorącą herbatą oraz posilili
drożdżówką.
Po zakończeniu ostatniej konkurencji
nastąpił moment gratulacji oraz wręczenia
medali i dyplomów dal zwycięzców. Dekoracji dokonali Wójt Gminy Bralin Roman
Wojtysiak, Przewodniczący Rady Powiatu
Kępińskiego Stanisław Baliński, kierownik
referatu światy, kultury i sportu Sławomir
Bąk  oraz  dyrektor Gimnazjum im. Polskich
Noblistów Karolina Forysiak. Na zakończenie Roman Wojtysiak zaprosił do udziału
w kolejnych zawodach, czyli   Indywidualnych Biegach Przełajowych, których Bralin
będzie gospodarzem.
Pierwsze miejsca w każdej kategorii
będą reprezentować nasz powiat w finale
wojewódzkim już 11 października 2016 r.
w Poznaniu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Marzena Turowska

Rozgrywkom towarzyszyła wspaniała atmosfera, zawodników dopingowali
i wspierali rodzice. Organizatorzy zadbali
także o posiłek dla uczestników i w trakcie
można było się posilić grillowanymi kiełbaskami. Piłka nożna to świetna forma spędzania wolnego czasu i rozwijania tężyzny
fizycznej i ruchowej. Zdaniem wójta Romana Wojtysiaka i proboszcza Daniela Wawrzyniaka turniej może się stać cykliczną
imprezą gromadzącą ministrantów z gminy
Bralin oraz gmin sąsiednich.
Marzena Kuropka
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W sobotę, 8 października 2016 r. w Taborze Wielkim otwarto remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyły poczty
sztandarowe jednostek OSP z Bralina, Goli, Chojęcina, Mnichowic, Nowej Wsi Książęcej, Weronikopola, Czermina oraz Perzowa. Licznie
przybyli goście i mieszkańcy wsi

W Taborze Wielkim mają nową remizę
Uroczystość otwarcia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze
Wielkim rozpoczęła się o godz. 1500 mszą św.
pod przewodnictwem ks. Ryszarda Zielińskiego z parafii Turkowy, towarzyszył mu
ks. Józef Wachowiak z Opatowa, powiatowy kapelan strażaków.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in.: posłanki na Sejm RP – Bożena Henczyca i Andżelika Możdżanowska, eurodeputowany Andrzej Grzyb, wójt gminy Bralin
Roman Wojtysiak, członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Michał Błażejewski, wicestarosta powiatu kępińskiego Grażyna Jany, przewodniczący Rady Powiatu Kę-

Podczs uroczystej mszy św. w Taborze Wielkim

pińskiego Stanisław Baliński, prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Eugeniusz Grzesiak,
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Marek
Fras i komendant powiatowy Policji w Kępnie podinspektor Robert Ciesielski. Podniosły charakter strażackiego święta  w Taborze
Wielkim podkreśliła obecność Gminnej Orkiestry Dętej z Łowkowic w powiecie kluczborskim.
Dalsze uroczystości odbyły się na placu
przed Domem Ludowym w Taborze Wielkim. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt R. Wojtysiak, dh M. Błażejewski,
dh M. Fras oraz prezes OSP Tabor Wielki
Jan Trojak, następnie kapłani poświęcili
nowo otwartą remizę.
Zgromadzeni na uroczystości podziwiali
jej wnętrze i wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy.
   Tego dnia za służę
Bogu i ludziom podziękowano druhom
ochotnikom. Odznakę
„Wzorowy Strażak”
otrzymali:
Tomasz
Pietruszewski i Piotr
Kupczak, Brązowy

Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” – Grzegorz Adamski i Mariusz Świtała, Srebrny –
Mieczysława Kłodnicka, Piotr Kruszelnicki
i Jerzy Mielczarek, a Złoty – Michał Świtała.
Z kolei zaszczytny medal SEMPER VIGILANT wręczono Leonowi Dziedziczakowi
z Bralina.
Budowa obiektu w Taborze Wielkim
podzielona była na cztery etapy. W 2012
r. wykonano roboty ziemne, fundamenty,
przyłącza oraz podsypki. Ich koszt to blisko 35 000 zł. W II etapie realizowanym
dwa lata później wybudowano ściany nośne, postawiono konstrukcję dachu wraz
z pokryciem blachą, zamontowano okna
i drzwi oraz bramę zewnętrzną rolowaną.
Osiągnięto stan surowy zamknięty. Koszt
tych prac wyniósł 88 000 zł. III etap zrealizowano w 2015 r. Wybudowano wówczas
ściany działowe, wylano posadzki, wykonano tynki wewnętrzne, sufit podwieszany
z ociepleniem, zamontowano drzwi wewnętrzne, instalację wodno-kanalizacyjną
za cenę 86 000 zł. Z kolei w 2016 r. skupiono
się na pracach wykończeniowych. Ich koszt
wyniósł 87 000 zł. Całkowite środki finansowe, jakie Gmina Bralin przeznaczyła na
wspominaną inwestycję to 301 107,26 zł.
Oprac. red.

Podniosły przemarsz z kościoła pod nową remizę

Moment poświęcenia nowej remizy

Za chwilę remiza otworzy swoje podwoje

Podczas zwiedzania nowej siedziby OSP
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