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Wizyta wicewojewody
Wielkopolski w Bralinie
W dniu 2 maja 2018 r. w Urzędzie
Gminy Bralin zawarto umowę w sprawie   udzielenia wsparcia finansowego na
realizację zadań w zakresie określonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Podpisanie umowy

„MALUCH+, realizowanym w roku 2018
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Marlenę Maląg –
wicewojewodę, a Gminą Bralin, reprezentowaną przez Romana Wojtysiaka – wójta
gminy Bralin, z kontrasygnatą skarbnika
gminy – Grażyny Mosch.
    Wojewoda przekazał dotację celową 979,200,00 zł
- przyznaną przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej - w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Dotacja przeznaczona będzie
na utworzenie w 2018 r.
nowych miejsc w Żłobku
Samorządowym w Bralinie
i zapewnienie jego funkcjonowania.
Mariola Gudra

Od 1 maja 2018 r. obowiązują
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE
Województwo wielkopolskie jest kolejnym obszarem, dla
którego zostały podjęte tzw. uchwały antysmogowe. Stricte do
terenu gminy Bralin
skierowana
została
jedna z uchwał Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia
18 grudnia 2017 roku, która jest aktem
prawa miejscowego.
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja br. zakazuje się
spalania:
1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem.
2. Mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

3. Paliw, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15 % (miał najgorszej
jakości).
4. Węgla kamiennego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, niespełniających któregokolwiek
z poniższych parametrów jakościowych:
• wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg
• zawartość popiołu nie więcej niż 10 %
• zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.
5. Biomasy stałej (głównie: drewno, pelet
oraz słoma), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą
zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie
norm emisyjnych. Nie będą mogły również
posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
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Planowany remont nawierzchni
drogi w Chojęcinie
7 czerwca 2018 r. wójt Roman Wojtysiak i Andrzej Kaniowski - prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych Sp. z o.o. z Brzegu podpisali umowę
na wykonanie remontu drogi o długości
800 m w Chojęcinie od drogi wojewódzkiej W482 do domu ludowego w tej miejscowości, poprzez wykonanie podwójnego
powierzchniowego utrwalenia grysami.
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie remontów cząstkowych istniejącej
powierzchni bitumicznej. Termin realizacji
przedmiotu umowy ustalono na 31 lipca
2018 r. Wartość ryczałtowa brutto (tj. łącz-

Podpisanie umowy

nie z podatkiem VAT) wykonania przedmiotu umowy wynosi zgodnie z ofertą wykonawcy 120.048.00 zł
Mariola Gudra

Umowa o zagospodarowanie
nawierzchni przy Domu
Ludowym w Nosalach podpisana
Wykonana zostanie kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie. W Urzędzie
Gminy Bralin nastąpiło podpisanie umowy
dotyczącej zagospodarowania terenu działki w zakresie nawierzchni utwardzonych
przy Domu Ludowym w Nosalach. Wójt
Roman Wojtysiak w obecności wykonawcy:

Wójt Roman Wojtysiak i Wojciech Krawczyk
podpisują umowę

Tomasza Piotrowiaka z firmy „ANIDAR”
oraz Wojciecha Krawczyka z firmy „KRAWCZYK” podpisał umowę obejmującą wykonanie:
- nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni 209 m2 na warstwach konstrukcyjnych podbudowy,
- nawierzchni z bruku betonowego gr. 8 cm
o powierzchni 209 m2 na warstwach konstrukcyjnych podbudowy,
- nawierzchni z bruku betonowego gr. 6 cm,
o powierzchni 160 m2 na warstwach konstrukcyjnych podbudowy,
- montażu krawężników – 71 m,
- obrzeży – 80 m,
- oznakowania drogowego.
Całość inwestycji będzie kosztować
Gminę Bralin 67.539,30 zł, a jej realizacja
ma zakończyć się do 6 sierpnia 2018 r.
Mariola Gudra

Modernizacja Domu Ludowego
w Mielęcinie
W kwietniu br. Gmina Bralin zawarła
umowę z firmą „MADO” Marcin Golas Świba na wykonanie prac modernizacyjnych
w Domu Ludowym w Mielęcinie. Przedmiotem wykonywanych prac było odświeżenie
budynku: zamówienie obejmowało roboty malarskie i bezpośrednio z tym związane roboty
wykończeniowe w sali głównej oraz w korytarzu wejściowym. Całość przedsięwzięcie kosztowała Gminę Bralin 11.493,66 zł.
Domy ludowe   już na stałe wpisały się
w krajobraz naszego regionu. Odgrywają bardzo ważną rolę w życiu naszej małej
społeczności, rozbudzają i zaspakajają potrzeby i aspiracje kulturalne mieszkańców,
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Dom Ludowy w Mielęcinie

są miejscem spotkań i lokalnych wydarzeń
kulturalnych, dlatego też tak ważne jest, by
na bieżąco inwestować w ich modernizację
i remonty.
Mariola Gudra

www.bralin.pl

Dzień Strażaka
2018
w Mielęcinie
6 maja 2018 roku w Mielęcinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.
Organizatorami tegorocznych Florianek
byli: Zarząd Gminny OSP w Bralinie oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Weronikopolu. Całość uroczystości prowadził prezes
Zarządu OSP w Bralinie druh Marek Fras.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście, m.in.: wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak, zastępca wójta Robert Kieruzal,
ks. kanonik Mirosław Jankowski, członek
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP i zarazem prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Kępnie – druh Michał Błażejewski, komendant gminny OSP
druh Roman Dębski, młodszy aspirant
Robert Fidyka  – kierownik posterunku policji w Bralinie, radna Rady Gminy Bralin

W czasie uroczystości

Kazimiera Kupczak, kierownik Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – Sławomir Bąk, sołtys Weronikopola – Gabriela
Kitzol oraz pracownica Urzędu Gminy Bralin Magdalena Zając. Uchwałą Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczony został Roman
Grodzki. Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali wójt Roman Wojtysiak i Czesław Stencel. Uchwałą
nr 3 2018 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Kępnie odznaką wzorowego
strażaka odznaczony został Tomasz Kotas
oraz Kacper Gogół. Uroczystą mszę św. odprawił ks. Mirosław Jankowski w asyście
pocztów sztandarowych jednostek OSP
z gminy Bralin.
Wójt Roman Wojtysiak podziękował
za nadany mu medal i życzył strażakom
wszelkiej pomyślności, bezpiecznych akcji
ratowniczo-gaśniczych i dalszego techniczno-organizacyjnego rozwoju jednostek OSP.
Zadeklarował też dalszą wszechstronną pomoc władz samorządowych dla jednostek
OSP z terenu gminy Bralin.
Po części oficjalnej uroczystości odbył
się na miejscowym boisku pokaz ratowniczo-techniczny w wykonaniu OSP Bralin.
Mariola Gudra

Życie Gminy Bralin
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Wójt Roman Wojtysiak
z wizytą w pałacu prezydenckim
27 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja
Dudy z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dzień ten ustanowiony został przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych
w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy
Bralin Roman Wojtysiak. W czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym
dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz

w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz złożył samorządowcom życzenia
z okazji ich święta.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości wójt Roman Wojtysiak wraz z pozostałymi samorządowcami w towarzystwie
ministra Andrzeja Dery wymienili się doświadczeniami ze swojej dotychczasowej
działalności na rzecz gminy oraz poruszyli
ważne bieżące tematy dotyczące spraw samorządowych, m.in. reformy oświaty. Piątkowe spotkanie z prezydentem Dudą było
świetną okazją do podkreślenia, jak ważną

Wójt Roman Wojtysiak z prezydentem Andrzejem Dudą

pracę na rzecz rozwoju kraju pełnią samorządy terytorialne.
Mariola Gudra

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę żłobka

Budowa przedszkola ze żłobkiem na finiszu

Pod koniec 2017 roku Urząd Gminy Bralin ogłosił konkurs na
nazwę nowo powstającego żłobka przy ulicy Wiosennej w Bralinie.
Na konkurs wpłynęło bardzo dużo ciekawych i różnorodnych propozycji. Komisja konkursowa wybrała pomysł „WIOSENKA” autorstwa Anny Blabuś.
Zwycieżczyni konkursu powiedziała: Nazwa żłobka będzie adekwatna do położenia placówki – przy ulicy Wiosennej. Poza tym
wiosenka to nowe życie, młodość, świeżość i optymizm.
Wójt Roman Wojtysiak spotkał się 7 czerwca 2018 r. z panią
Anną, dziękując za udział w konkursie i gratulując jednocześnie
pomysłu popartego wspaniałą argumentacją. Zwycieżczyni otrzymała prezent ufundowany przez wójta, a spotkanie upłynęło
w bardzo miłej, serdecznej atmosferze.
Mariola Gudra

Gmina Bralin wita najmłodszych
1 czerwca 2018 r. w restauracji „Złoty
Kłos” w Bralinie odbyła się uroczystość powitania najmłodszych mieszkańców naszej
lokalnej społeczności. Wójt Roman Wojtysiak w towarzystwie pracownic urzędu
gminy: kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Urbańskiej oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wiolety Zalesińskiej spotkał się z 8 rodzinami,
w których w pierwszym kwartale tego roku
pojawił się nowy członek. Wójt Wojtysiak

w krótkim przemówieniu złożył wszystkim
rodzicom serdeczne gratulacje z okazji narodzin dziecka. Nie obyło się również bez
upominków. Każda z zaproszonych rodzin
otrzymała z rąk wójta ręcznik z wyhaftowanym imieniem swojej pociechy wraz
z pisemnym powinszowaniem zapakowane
w torbę z logo gminy Bralin. Jest to prezent
dla maluchów i ich rodziców w podziękowaniu za podjęcie się wyzwania,  jakim niewątpliwie jest wychowanie dziecka, kolejnego

mieszkańca gminy. Spotkanie przebiegło
w rodzinnej i wesołej atmosferze. Druga –
już mniej oficjalna część uroczystości – przy
kawie i cieście była świetną okazją do wymiany doświadczeń odnośnie rodzicielstwa oraz
do powrotu we wspomnieniach do własnego
dzieciństwa. Uwieńczeniem spotkania było
wspólne pamiątkowe zdjęcie zaproszonych
gości z wójtem i przedstawicielkami urzędu
gminy. Od tej pory ta cykliczna uroczystość
witania najmłodszych mieszkańców już na
stałe zagości w gminie Bralin.
Mariola Gudra

Rodzice ze swoimi pociechami

Życie Gminy Bralin

Przy wspólnym stole

www.bralin.pl
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Majowa sesja Rady Gminy Bralin
30.05.2018 r. odbyła się kolejna sesja
Rady Gminy Bralin. Na początku wójt
Roman Wojtysiak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Podczas
obrad Rada Gminy Bralin przyjęła m.in.
uchwałę dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Sporą część sesji poświęcono uchwałom dotyczącym żłobkowi,
który powstaje w Bralinie przy ulicy Wiosennej. Podjęto między innymi:
- uchwałę w sprawie utworzenia gminnej
jednostki budżetowej – żłobka gminnego
w Bralinie oraz nadanie mu statutu,
- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wydłużony czas pobytu dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę
Bralin, wysokości opłaty za wydłużony
czas pobytu dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty z wyżywieniem dziecka
w żłobku,

- uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.

W czasie obrad sesji

Dodatkowo podczas środowej sesji zdano sprawozdanie z realizacji „Programu
współpracy Gminy Bralin z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2017 rok”. Ostatnia część sesji była
poświęcona wolnym głosom i informacjom. Po raz
kolejny została poruszona kwestia remontu dróg
gminnych i wykaszania
traw z ich poboczy. Wójt
Roman Wojtysiak zwrócił
się również do radnych
z apelem o reagowanie
na złe zachowanie na placach zabaw, podkreślając,
że wiele z nich w ostatnim czasie ulega zniszczeniom, a przecież powstają
one, by służyć najmniejszym mieszkańcom gminy
Bralin.
Wszystkie uchwały zostały niemalże
jednogłośnie uchwalone.
Mariola Gudra

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Organizatorami tegorocznej uroczystości
był Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary
i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej,
Urząd Gminy Bralin oraz proboszcz Parafii
pw.   Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
rozpoczęły się od mszy świętej za Ojczyznę.

Uroczysta akademia w kościele

Następnie odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.
Złożono też kwiaty pod obeliskiem
ku czci Jana Nowaka. W uroczystości udział wzieli: wójt gminy Bralin
Roman Wojtysiak, przewodniczący
Rady Gminy Grzegorz
Lemanik,
zastępca
wójta Robert Kieruzal,
sekretarz gminy Zbigniew Łatka, Sławomir
Bąk, kierownik refeŻyczenia rocznicowe wójta
ratu oświaty, dyrektor
Zespołu Szkół w Nowej Wsi Ksią- nauczyciele i licznie zgromadzeni mieszkańcy
żęcej Elżbieta Kuropka, dyrektor Nowej Wsi Książęcej i gminy Bralin.
Mszę św. odprawił ksiądz proboszcz
Szkoły Podstawowej w Bralinie
Adam  Pruban z zastępcą - Karo- Daniel Wawrzyniak. Wójt Roman Wojtyliną Forysiak, dyrektor przedszko- siak podziękował wszystkim zebranym za
la w Bralinie Teresa Michalska, udział w uroczystości.
Mariola Gudra
pracownicy samorządowi, radni,

Pożegnanie Lata 2018 znów w Bralinie
Na początku maja w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyła się konferencja
prasowa z udziałem wójta gminy Bralin Romana Wojtysiaka, starosty kępińskiego Witolda Jankowskiego, wicestarosty Grażyny
Jany oraz doktor Marii Nowakowskiej.
Tematem spotkania była organizacja tegorocznego festynu „Pożegnania Lata”, który
odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. Coroczny
festyn organizowany przez Starostwo Po-
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wiatowe w Kępnie już po raz 3. zagości na
boisku sportowym w naszej gminie. Wójt
Roman Wojtysiak stwierdził, iż poprzednie
lata pokazały, że wybór miejsca okazał się
niezwykle trafiony, dlatego po raz kolejny na mieszkańców powiatu kępińskiego
czeka w Bralinie masa atrakcji. Gwiazdą
wieczoru będzie legenda polskiej muzyki
rockowej - zespół Lady Pank. Koncert jest
przewidziany na godzinę 21.00. Z kolei dzię-

www.bralin.pl

ki wsparciu finansowemu Gminy Bralin dla
fanów śląskich szlagierów zaśpiewa zespół
Karpowicz Family. O odpowiednią dawkę
dobrego humoru w Bralinie zadba kabaret Smile. Zapraszamy więc wszystkich na
doroczną imprezę „Pożegnanie Lata” na
stadion sportowy do Bralina, w niedzielę
26 sierpnia.
Mariola Gudra

Życie Gminy Bralin

Z życia placówek oświatowych

Wizyta w bibliotece
Starając się, by więź z książką i biblioteką
była nierozłączna, uczniowie kl. Ic ze Szkoły
Podstawowej w Bralinie wraz z wychowawczynią Agatą Piotrowiak 15 maja br. byli
gośćmi Biblioteki Publicznej w Bralinie.
Niespodzianką dla tych uczniów, którzy posiadają swoją kartę czytelniczą i aktywnie
odwiedzają bibliotekę, był prezent w postaci książki, którą można było sobie wybrać.
Otrzymali je: Karolina Albert, Nikola Peukert, Lucjan Pokora i Mikołaj Posiewała.
Młodzi słuchacze mieli okazję poznać krótką historię biblioteki połączoną z pokazem
starych zdjęć oraz poszerzyć swoją wiedzę
z zakresu funkcjonowania tej instytucji
kultury. Zapoznali się również ze zbiorami,
poznali zasady korzystania ze wszystkich
zasobów bibliotecznych, a także zaznajomili się ze stroną internetową biblioteki.
Dowiedzieli się, jak korzystać z katalogu
on-line, przy pomocy którego mieli możliwość praktycznego wyszukiwania książek.
Kolejnym etapem lekcji bibliotecznej była

Goście w bibliotece

prezentacja multimedialna wierszy Jana
Brzechwy, które dzieci wysłuchały z wielkim zainteresowaniem. Oczywiście nie
zabrakło chętnych do recytacji swoich ulubionych wierszy. Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, które dostarczyło im
wiele wrażeń i dodatkową porcję wiedzy. Na
zakończenie były kwiaty i uśmiechy oraz
słodka niespodzianka.
Ewa Jędrysiak
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Szkoła Mistrzów
Programowania
Uczniowie z klas I-III Zespołu Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej uczestniczą
w projekcie wdrażającym elementy nauki
programowania do edukacji wczesnoszkolnej „KODER JUNIOR - Szkoła Mistrzów
Programowania”. Liderem projektu jest
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a partnerami projektu Poznańskie
Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
i Fundacja Pro Cultura.
W czasie ferii nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkoły uczestniczyli w szkoleniach w ramach projektu. Od marca prowadzą w swoich klasach   zajęcia w formie
zabaw z elementami programowania, przy

„Nasze Stopy” znów wędrują
Za nami kolejny dzień z projektem „Wę- kowane przez członków Stowarzyszenia
drujemy, czyli nasze stopy” - dzień integra- Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, a w latach
cji i inspirującej wymiany wiedzy. W pią- kolejnych prace porządkowe były przez
tek, 11 maja br. wybraliśmy się na małą nich kontynuowane. Przygotowywanie gry
wędrówkę ulicami Bralina w celu przygo- wiejskiej było niepowtarzalną okazją do
towania trasy do gry wiejskiej terenowej. wymiany pomysłów. Uświadomiło nam też,
Naszym przewodnikiem był  Jacek Kurop- że jesteśmy częścią społeczności, która poka, który przybliżył nam
historię Bralina. Następnie dotarliśmy do kościoła
Na Pólku, gdzie zapoznani
zostaliśmy z jego historią
i legendami. Miejsce, które jeszcze odwiedziliśmy,
to kościół poewangelicki
pw. św. Jana Ewangelisty,
który został wybudowany w latach 1866-1867
na miejscu dawnej szkoły ewangelickiej. Tradycja ewangelickiej parafii
w Bralinie sięga czasów
reformacji, która na ziemi sycowskiej pojawiła
Młodzież z przewodnikiem Jackiem Kuropką
się za sprawą Joachima
von Maltzana, pana stanowego w latach winna się angażować w życie swojej Małej
1529-1556. Na koniec naszej wędrówki Ojczyzny. Zwieńczeniem naszej wędrówki
wybraliśmy się jeszcze na cmentarz ewan- było spotkanie przy ognisku z kiełbaskami
gelicko-augsburski, który został założony oraz zabawy rekreacyjno-ruchowe, w trakw 1886 r.  Dokoła cmentarza widać słupy cie których świetnie się bawiliśmy. Projekt
ceglane - takie same, jakie stoją wokół ko- „Wędrujemy, czyli nasze stopy” finansowaścioła ewangelickiego. Na cmentarzu stoją ny jest przez Polsko–Amerykańską Fundanie tylko zabytkowe pomniki grobowe, ale cję Wolności w ramach Programu Równać
także stare drzewa, być może kwalifikujące Szanse prowadzonego przez Polską Fundasię do uznania za pomniki przyrody. W 2011 cję Dzieci i Młodzieży.
roku miejsce spoczynku zostało uporządNasze Stopy
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Dzieci w czasie zajęć

wsparciu ko - trenerów. W ramach realizacji projektu szkoła została wyposażona
w sprzęt komputerowy, multimedialny
i pomoce dydaktyczne, z których uczniowie
korzystają na zajęciach. Podsumowaniem
udziału w projekcie będą wyjazdowe zajęcia
do Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu.
Podczas zajęć uczniowie nie tylko uczą
się, doskonaląc umiejętność współpracy
w zespole, ale też świetnie się bawią. Obecnie programowanie stało się bardzo ważnym
elementem życia. Związane jest z postępem
techniki, umożliwia rozwój myślenia kreatywnego i doskonalenia umiejętności analitycznych. Zdolność  programowania uczy  dostrzegania zależności i reguł w otaczającym
nas świecie, pozwala osiągnąć zamierzone
cele  różnymi  drogami. Wszystkie te elementy mogą  ułatwić osiągnięcie sukcesu.
Nina Habelska
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Dzień Mamy i Taty w Nowej Wsi Książęcej
28 maja w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym w Nowej Wsi Książęcej
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy
i Taty, podczas której grupa 3-4-latków, zaprezentowała swój program taneczno-wokalno-recytatorski.
Rodzice licznie przybyli do przedszkola
na zaproszenie swoich dzieci i zasiedli przy
stołach ze słodkim poczęstunkiem i kawą.
Przedszkolaki poprzez swój występ okazały wyrazy miłości do rodziców, złożyły im
życzenia i obdarowały ich własnoręcznie
zrobionymi prezentami.
Po występie były pochwały, całusy oraz
wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą
braw.

Życzenia od najmłodszych

Takie uroczystości w gronie rodzinnym
pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą
miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte
wcześniej umiejętności.
Rodzicom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta!
Ewelina Patyk

Lekcja ekologii
dla przedszkolaków
Przedszkolaki z grup: ,,Konwalie”, ,,Różyczki” i ,,Tulipanki” doskonaliły wiedzę
na temat zachowań poprawiających kondycję Matki Ziemi. W dniach 14-16 maja
dzieci wraz z opiekunami były gośćmi istniejącego od 2014 r. Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. Podczas
wycieczki poznały sympatyczną Sowę,
która uczyła ich zasad właściwej segregacji
śmieci i uzmysłowiła dzieciom, czemu ona
służy. Każdy przedszkolak musiał zmierzyć się z zadaniem umieszczenia odpadu
we właściwym   pojemniku. Dzieci poznały
znaczenie nowych słów: recykling i rekultywacja. Następnie pan przewodnik oprowadził przedszkolaków po terenie zakładu.
Zwiedzający ujrzeli hałdy sprasowanych
plastikowych butelek, aluminiowych puszek, starych opon i makulatury. Wszystkie
te odpady zostaną przetworzone i powstaną
z nich nowe, przydatne rzeczy np.: koszul-

Wizyta w Olszowie

ki, ciepłe polary, papier ,a nawet rowery.
Miłym akcentem wycieczki była zabawa na
tamtejszym placu zabaw i upominek w postaci ekologicznej torby z niespodziankami
w środku. Wizyta w ZZO Olszowa z pewnością wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Ziemi.   
M. Bednara

Musical ,,Dorotka w Krainie Oz”
Dnia 7.05.2018 r. dzieci z Przedszkola
,,Kwiaty Polskie” w Bralinie udały się autokarem do kina „Sokolnia” w Kępnie na musical
,,Dorotka w Krainie Oz”. To barwne przedstawienie opowiadało o losach Dorotki, którą
tornado przeniosło do fantastycznej Krainy
Oz, znajdującej się po drugiej stronie tęczy.
Tam dziewczynka poznała nowych przyjaciół – Blaszanego Drwala, Stracha na Wróble
i Tchórzliwego Lwa. Wszyscy  pragnęli poznać
czarnoksiężnika i poprosić go o spełnienie
własnych marzeń: Dorotka chciała wrócić do
domu, Blaszany Drwal pragnął mieć prawdzi-
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we serce, Tchórzliwy Lew – odwagę, a Strach
na Wróble – mądrość. Podróż do bajecznej
Krainy Oz pokazała, jak ważną rolę w życiu
odgrywają uczucia, kształtowanie charakteru i wiara w to, że  wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Wyjazd dla przedszkolaków,
szczególnie tych najmłodszych, był wielkim
wydarzeniem. Rozbudził zainteresowania
dzieci sztuką teatralną, poprzez bezpośredni
kontakt z aktorami, sceną, kostiumami, muzyką i efektami świetlnymi. Koszt wyjazdu,
w części, sponsorowała Rada Rodziców.
M. Bednara
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Wiosna
oczami dziecka
Wiosna to barwna i inspirująca pora
roku. Przekonaliśmy się o tym 9 maja podczas finału konkursu plastyczno-technicznego o nazwie WIOSNA OCZAMI DZIECKA,
organizowanego przez Świetlicę Profilaktyczno-Środowiskową „Tęcza” w Bralinie.
Konkurs adresowany był do uczniów klas
0-VII i cieszył się dużym zainteresowaniem,
szczególnie wśród uczniów klas młodszych.
Na konkurs wpłynęło 45 prac, które zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa w składzie:
zastępca wójta gminy Bralin - R. Kieruzal,
kierownik Referatu Oświaty - S. Bąk, wicedyrektor SP w Bralinie - K. Żary, pedagog
szkoły - M. Słowińska oraz wychowawczyni
świetlicy „Tęcza” - A. Piotrowiak, przyznała
następujące miejsca:
1. W kategorii klas 0:
- wyróżnienia: Zofia Droszcz, Sonia Grzesiak, Maja Blewąska,
I miejsce: Szymon Wróbel
2. W kategorii klas I:
- wyróżnienia: Nikola Peukert, Julia Woźniak, Tomasz Bednarek, Lena Głębocka,
Nadia Paluszek,
III miejsce: Bartosz Kiczka,
II miejsce: Zuzanna Michalska, Paweł
Schlappa,
I miejsce: Eliasz Perczak, Karolina Albert.
3. W kategorii klas II:
- wyróżnienia: Wiktoria Stakhiv, Jakub
Stacherski, Tymoteusz Twardowski,
III miejsce: Barbara Piotrowiak,
II Katarzyna Kępa, Seweryn Cichy,
I miejsce: Bartek Szczepanik.
4. W kategorii klas 3:
- wyróżnienia: Amelia Świerczyńska, Maciej Krzak, Mateusz Woźniak, Sebastian
Kania, Klara Małecka, Magdalena Biziak,
Kacper Szczepaniak, Zuzanna Witak, Bruno Gaweł, Lena Piszczałka, Jakub Krzemień, Wiktoria Dirbach, Tymoteusz Wróbel, Jakub Mularczyk,
III miejsce: Alicja Rusajczyk,
II miejsce: Maciej Matyszczak, Bartek Matyszczak,
I miejsce: Hanna Kartkowska.
5. W kategorii klas IV:
- wyróżnienia: Filip Sobczak, Nikola Jankowska,
III miejsce: Weronika Wittek, Anna Lisowska,
II miejsce: Klaudia Kozłowska,
I miejsce: Zuzanna Łukianowska.
Prace można oglądać na wystawie zorganizowanej w SP w Bralinie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wójta
R. Wojtysiaka.
Agata Piotrowiak

Życie Gminy Bralin

Z życia placówek oświatowych

7

Przez zabawę do integracji
Z pewnością 27 maja 2018 r. będzie niezapomnianym dniem dla wszystkich, którzy
uczestniczyli w festynie rodzinnym, jaki na
stadionie LKS „Sokół” w Bralinie zorganizowała Rada Rodziców i społeczność Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Tym razem tematyka dotyczyła cyrku
i wszystkiego co z nim związane.
Całość rozpoczęła się od parady ulicami
Bralina. Kolorowa rzesza małych i dużych
cyrkowców wyruszyła z dziedzińca szkolnego i ulicami Lipową, Krótką, Krętą i Namysłowską udała na miejscowy stadion.
Na czele kroczył – rzecz jasna –   dyrektor
szkoły Adam Pruban wraz z przewodniczącą Rady Rodziców – inicjatorką festynu
– Aleksandrą Kubacką. Przy bramie barwny i głośny korowód powitany został przez
parę klaunów i obsypany mieniącym się
w słońcu konfetti.
Nieopodal płyty boiska na wszystkich
czekała moc atrakcji. Co lepsze: dmuchańce czy strzelanie z łuku i karabinka do
paintbala, a może mega piłkarzyki, łódki
w basenie albo eurobangi? Odpowiedzieć
niełatwo. Amatorzy podróży mogli odbyć
przejażdżkę bryczką, syrenką lub limuzyną. W odwodzie czekała jeszcze warszawa
i mercedes W 126 sec. Było też coś dla wesołków – fotobudka.
Podczas części oficjalnej na scenie zaprezentowali się uczniowie. Tematyka
programu słowno-muzycznego, jaki zaprezentowali publiczności, dotyczyła Miko-

jętności pod fachowym okiem Mateusza
Chowańskiego – jednego z trenerów „Śląska” Wrocław (U9).
Przygotowane przez organizatorów losy
rozeszły się w błyskawicznym tempie. Na
kupujących czekało kilkaset fantów, które do
loterii przekazali rodzice uczniów. Główną
nagrodę – audi A 5, auto na weekend – zasponsorowała firma Audi Centrum Wrocław.
Na zgłodniałych czekały stoiska gastronomiczne. Przyjechała nawet lodziarnia
na kółkach (specjalnie wyposażony fiat
spierre) z kępińskiej firmy Lody Marczak.
O ochłodę tego upalnego dnia
zadbali miejscowi strażacy,
którzy przygotowali kurtynę
wodną, cieszącą się niemałym
powodzeniem, nie tylko wśród
najmłodszych.
      Za cel organizatorzy postawili sobie nie zysk, bo takiego
nie oczekiwali, nie splendor, jaki
niewątpliwie towarzyszył świetnie zaplanowanemu i zorganizowanemu festynowi, ale integrację. Integrację dzieci, młodzieży
i dorosłych. Integrację rodzin
Barwny korowód powitany został przez parę klaunów
i mieszkańców gminy Bralin.
Miłośnicy iluzji z wypiekami na twa- Czy ten zamysł się udał? Oczywiście! I to
rzach śledzili zręczność palców i przygo- bardzo dobrze.  
Jacek Kuropka
towane przez Magica Jokera – Zbigniewa
Matuszka triki. W tym czasie na murawie
boiska nie lada gratka czekała na adeptów
piłki nożnej, którzy doskonalili swe umiełaja Kopernika – patrona bralińskiej podstawówki, a także minionego Dnia Matki
i nadchodzącego Dnia Ojca. Autorkami scenariusza były: Jolanta Cudniewicz, Iwona
Maciejewska i Agata Piotrowiak.
Od kilku tygodni w szkole gościmy wolontariusza z Turcji. To Celil Mete – student
stosunków międzynarodowych, który przyjechał do Bralina w ramach współpracy stowarzyszenia ARTwarium z organizacjami
międzynarodowymi. W trakcie festynu Celil
wystąpił z grupką dziewcząt z klas gimnazjalnych, prezentując taniec kurdyjski.

Międzygminny Konkurs Wiedzy
Ekologicznej
26 kwietnia w Zespole Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej odbył się II Międzygminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
nad którym patronat objął wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Konkurs miał na celu
rozwijanie wrażliwości na problemy ochrony środowiska oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Uczestnicy sprawdzani byli
z wiedzy na temat obszarów prawnie chronionych oraz ochrony wody, powietrza, gleby przed skażeniami i z wiedzy o segregacji
odpadów. Pytania konkursowe przygotowała pani Małgorzata Krzak – zajmująca stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej w gminie Bralin.
Z testem wiedzy zmagali się uczniowie klas
V-VII szkół podstawowych z Bralina, Nowej
Wsi Książęcej i Perzowa. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki, wyrównany poziom, o czym świadczą wyniki konkursu.
Ostatecznie rywalizację wygrała Aleksandra
Janasek ze Szkoły Podstawowej w Perzowie.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała
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Laureaci konkursu

trzy drugie miejsca – Aleksandrze Matyszczak ze Szkoły Podstawowej w Bralinie oraz
Aleksandrze Czajkowskiej i Julii Sikorze ze
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej.
Trzecie miejsce również przypadło trojgu
uczniom: Julii Raczyńskiej (SP Perzów),
Jagodzie Hoji (SP Perzów) i Franciszkowi
Sobczykowi (SP Perzów). Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy
Wiesława Mirowska
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Fascynująca
wizyta

Od kilku tygodni w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie gościmy
wolontariusza z Turcji, który pozostanie
z nami do końca roku szkolnego. Jest nim
Celil Mete – 25-letni student stosunków międzynarodowych, który przyjechał do Bralina
w ramach współpracy ARTwarium z organizacjami międzynarodowymi. W trakcie wizyty Celil przybliżył uczniom kulturę swojego
kraju w różnych aspektach, takich jak język,
historia czy muzyka. Poza tym Celil nauczył
nas kilku podstawowych zwrotów. Język turecki okazał się bardzo trudny, ale młodzież
nie poddawała się i chętnie powtarzała nowe
słowa. Nasz gość zafundował nam również
świetną zabawę, ucząc tradycyjnego tańca
kurdyjskiego. Uczniowie naszej szkoły także
przygotowali coś dla Celila. Młodzież klas II
zaprezentowała najpopularniejsze polskie
dania oraz opowiedziała o najciekawszych
miejscach w Polsce. Ta wizyta jest nie tylko
okazją do sprawdzenia naszych umiejętności językowych, ale również uczy nas czegoś
bardzo ważnego – otwartości na innych ludzi
i na inne kultury.
Dorota Maciejewska
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Lubię udzielać się społecznie, pomagać ludziom
„Będąc sołtysem, człowiek zaczyna
dostrzegać problemy i potrzeby wszystkich mieszkańców”
W tym wydaniu „Życia
Gminy Bralin” przedstawiamy czytelnikom postać
sołtysa wsi Weronikopole
Gabrielę Kitzol. Rozmawiamy między innymi o sprawach dotyczących sołectwa
oraz jego mieszkańców, a
także poznajemy panią sołtys od strony prywatnej.
- Pani sołtys, proszę na początek
przybliżyć nam swoją osobę, opowiedzieć coś o sobie i swojej rodzinie.
- Mam 34 lata. Od urodzenia mieszkam
w Mielęcinie. Jestem mamą 2 dzieci: Weroniki i Cezarego. Aktualnie nie pracuję zawodowo, zajmuję się domem, jednocześnie
kończę szkołę kosmetyczną.
- Jak długo pełni Pani funkcję sołtysa Weronikopola?
- Funkcję sołtysa pełnię od stycznia
2015 r., jest to moja pierwsza kadencja.
- Dlaczego zdecydowała się Pani
objąć funkcję sołtysa?
- Nigdy nie zastanawiałam się nad pełnieniem takiej funkcji. Moja decyzja była
bardziej spontaniczna, choć zawsze interesowałam się sprawami wsi i starałam się
uczestniczyć we wszystkich ważniejszych
wydarzeniach w mojej miejscowości. Bardzo lubię udzielać się społecznie, pomagać
ludziom, rozwiązywać czasem trudne pro-

blemy związane z rozwojem mojej wsi.
- Co sprawia Pani najwięcej radości i satysfakcji w pracy na rzecz sołectwa?
- Najwięcej radości sprawiają zadania,
które udaje się zrealizować dla wspólnego
dobra. W momencie objęcia funkcji sołtysa przekonałam się jak trudno jest pełnić
funkcję społeczną, jaka to odpowiedzialność, ile obowiązków się z tym wiąże. Będąc
sołtysem, człowiek zaczyna dostrzegać problemy i potrzeby wszystkich mieszkańców.
- Proszę się trochę pochwalić… Jakie ważniejsze inwestycje zostały wykonane we wsi podczas Pani kadencji
i z czego pani jest najbardziej dumna?
Co udało się osiągnąć w trakcie tych
4 lat?
- W czasie mojej kadencji wybudowano
drogę o długości 750 m, choć w naszej miejscowości potrzeby w tym zakresie są jeszcze
duże. Oczekujemy, że prowadzone będą dalsze prace drogowe i modernizacyjne. Weronikopole w tym temacie jeszcze wiele musi
zrobić. Ale wierzę w to, że we współpracy
z Gminą Bralin uda nam się te wszystkie
potrzeby drogowe stopniowo realizować.
Co roku organizujemy z radą sołecką wieczorek walentynkowy połączony z Dniem
Kobiet dla mieszkańców. Na bieżąco prowadzone są prace modernizacyjne dróg, równanie ich oraz wykaszanie poboczy. W zeszłym roku udało nam się doposażyć plac
zabaw, który czeka na dalszą modernizację.
Bardzo liczę na to, że jeszcze w tym roku

zostanie wykonane to zadanie. W tym roku
również odbyło się malowanie sali. Prace
wykonała bardzo profesjonalna i solidna
firma a mieszkańcy pomogli w pracach porządkowych po wykonaniu modernizacji.
- Jakie są plany i pomysły na najbliższy czas? Jakich zmian można
oczekiwać?
- Na najbliższy czas mam wiele planów.
Ja jak i rada sołecka z którą współpraca bardzo dobrze się układa chcielibyśmy
przede wszystkim aby przybywało dróg
utwardzonych asfaltem oraz chodników.
- Jak wygląda współpraca Pani
z wójtem i Urzędem Gminy Bralin?
- Współpraca z wójtem Romanem Wojtysiakiem układa się bardzo dobrze, jestem
wdzięczna za to, że zawsze jest otwarty na
nasze postulaty, pomysły i prośby. Również
zastępca wójta Robert Kieruzal zawsze służy pomocą i doradztwem. Wszyscy pracownicy urzędu także są życzliwi i pomocni.
Mam nadzieję, że dalsza współpraca z gminą w kolejnych latach przyczyni się do ciągłego rozwoju mojej miejscowości na rzecz
wspólnego dobra.
- Ilu mieszkańców liczy Weronikopole?
- Sołectwo Weronikopole nie jest dużą
wsią, ale cieszy mnie, że ciągle przybywa
nowych mieszkańców dla których nasze tereny są atrakcyjne i decydują się tu mieszkać.
Rozmawiała
Mariola Gudra

Majowe spotkanie z sołtysami
16 maja w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Bralin odbyło się comiesięczne spotkanie wójta gminy z sołtysami. Spotkanie miało na celu
omówienie spraw bieżących gminy.
Pierwszym tematem poruszonym
przez wójta Romana Wojtysiaka były
zmiany w szacowaniu szkód związane z podpisaną w marcu bieżącego
roku ustawą o prawie łowieckim. Po
nowelizacji ustawy za szacowanie
szkód łowieckich będzie odpowiadał trzyosobowy zespół składający Wójt z sołtysami
się z: przedstawiciela organu wykonawczego sołectwa, właściwego ze względu składane do organu wykonawczego gminy
na miejsce wystąpienia szkody, przedsta- właściwej ze względu na miejsce wystąwiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu pienia szkody.. Pismo musi zostać złożone
łowieckiego, właściciela albo posiadacza w terminie umożliwiającym dokonanie szagruntów rolnych, na terenie których wy- cowania szkód. Oszacowanie szkody musi
stąpiła szkoda.. Wójt podkreślił, że protokół nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez
bez podpisu sołtysa jest nieważny. Wnioski rolnika wniosku, a sołtys lub urzędnik gmio szacowanie szkód wyrządzonych przez ny ma 3 dni na określenie terminu szacozwierzęta łowne w uprawach i płodach rol- wania i powiadomienie o nim rolnika Wójt
nych od 1 kwietnia 2018 roku powinny być Roman Wojtysiak podkreślił, że jeśli cała
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procedura będzie się odbywała terminowo rolnik nie powinien mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania.
Druga część spotkana była poświęcona drogom gminnym.  Adam Brząkała – inspektor referatu zarządzania
mieniem i budownictwa przedstawił
zebranym sprawozdanie dotyczące
remontów, wiosennych porządków
i wykaszania poboczy dróg. Mimo
problemów z uzyskaniem kruszywa
wójt zapewnił sołtysów, że dostawy tego surowca będą realizowane
w miarę możliwości na bieżąco. Wójt
gminy Bralin zaapelował również
do sołtysów o to,  by zwracali uwagę czy po
drogach gminnych nie jeżdzą pojazdy przekraczające dopuszczalny ustanowiony tonaż. Na spotkaniu padły również deklaracje
odnośnie remontu kolejnych dróg w m.in.:
Taborze Wielkim, Taborze Małym, Mielęcinie i Chojęcinie. Spotkanie przebiegło jak zawsze w twórczej i sympatycznej atmosferze.
Mariola Gudra
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Z życia parafii i gminy
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Wyjazd młodzieży na Tratwa Festiwal Pleszew
W dniach 25-27 maja został zorganizowany z naszej parafii wyjazd na Tratwa Festiwal Pleszew, który zgromadził młodzież
praktycznie z każdego zakątka naszej diecezji. Z naszej i okolicznych parafii zebrało
się 80 młodych osób, które chętnie wybrały
się, by przeżyć niesamowitą przygodę. Jak
bym miała krótko opisać te minione 3 dni,
to był to mile i przyjemnie spędzony czas
na rozmowach, modlitwie, uczestnictwie
w warsztatach, koncertach oraz poznaniu
wielu nowych osób, którzy w taki sam jak
my,  cenny i radosny sposób, chcieli spędzić
ten czas. Ale może po kolei…
Na samym początku festiwalu, gdy
wszyscy dotarli   na miejsce odbyła się rejestracja uczestników w szkole nr 1 w Pleszewie. Po zarejestrowaniu wszystkich
uczestników festiwalu, a było to nie łatwe
bo 400 osób w jednym momencie przyjąć to
nie była łatwa sprawa, udaliśmy się na koncert zespołu Fani Boga, którzy grali wiele
znanych utworów w nieco innych aranżacjach oraz finał Festiwalu Dobrej Piosenki.
Następnie odbyło się spotkanie z gościem
Tratwy, Jankiem Melą – zdobywcą biegunów i wielkim autorytetem dla wielu
młodych ludzi oraz koncert Moniki Urlik,
który nas wszystkich zachwycił. Gdy wróciliśmy na miejsce noclegu, po zakończonym
koncercie, w szkole na sali gimnastycznej
odbyło się spotkanie wspólnotowe, podczas
którego podziękowaliśmy Bogu za tak wartościowo spędzony dzień.
Następny dzień zaczęliśmy, od spotkania wspólnotowego, na którym wspólnie
modliliśmy się i śpiewaliśmy. Po spotkaniu

wspólnotowym odbyła
się pierwsza część warsztatów, na którym wszyscy z grupy poznaliśmy
się i omówiliśmy pracę,
jaką mieliśmy wykonać
podczas warsztatów. Po
zakończeniu pierwszej
części warsztatów odbyło się spotkanie wspólnotowe. Później udaliśmy
się na rynek na którym
odbyło się spotkanie z Młodzież z Bralina w Pleszewie
kolejnymi gośćmi Tratwy, z przedstawicie- tatów, które było niezwykle ciekawe i polami fundacji Małych Stópek, która działa kazało jak wiele talentów ma współczesna
na rzecz ochrony życia zagrożonego aborcją młodzież. Na zakończenie festiwalu, odbył
i z ks. Jakubem Bartczakiem, który tworzy się koncert Antka Smykiewicza, który barmuzykę hip hopową. Zwieńczeniem tego dzo dobrze czuł się wśród tratwowej młoniesamowitego dnia był koncert uwielbie- dzieży. Po zakończonym koncercie wszyscy
nia Tratwa Music Project, który poprowa- udaliśmy się do autobusów i szczęśliwi wródził nasz braliński wikariusz, ks. Przemek ciliśmy do domu z postanowieniem, że za
Kapała i dziennikarz telewizji Trwam, Szy- rok znowu się tam spotkamy.
Klaudia Wojcieszak
mon Kozupa. Po spotkaniu i koncercie udaliśmy się do szkoły. Mówiąc krótko, był to
wspaniały dzień.
Trzeciego dnia, z samego rana, udaliśmy się na spotkanie wspólnotowe, podczas
którego podziękowaliśmy Bogu za 3 dni
wspaniałego czasu z ciekawymi ludźmi. Następnie poszliśmy do kościoła na niedzielną
Eucharystię, której przewodniczył J.E. ks.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
bp Łukasz Buzun. Po mszy świętej i obie- w Bralinie, został włączony przez Powiatodzie odbyła się trzecia część warsztatów, wą Radę d/s Osób Niepełnosprawnych przy
podczas której ćwiczyliśmy to wszystko Staroście Kępińskim w akcję „Koperta Życzego nauczyliśmy się na   wcześniejszych cia”.
częściach warsztatów, aby jak najlepiej zaAkcja jest skierowana do osób przewleprezentować się na przedstawieniu warsz- kle chorych, starszych, samotnych i polega

KOPERTY
ŻYCIA

Oddział Rejonowy PZERiI
w podróży
Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bralinie organizuje jak co roku wiele atrakcyjnych i ciekawych wycieczek, spędzając
bardzo aktywnie czas. Członkowie Związku mieli od początku roku przyjemność
uczestniczyć już w dwóch dłuższych wycieczkach: 10-dniowej do Ośrodka Wczasowego w Łazach oraz 11-dniowej do Ośrodka
Przerwa w podróży

Wspólny odpoczynek

Życie Gminy Bralin

Wczasowego w Międzyzdrojach. Dodatkowo
odbyło się też kilka wycieczek jedno- i dwudniowych m.in.: do Uniejowa, Chróścina
i Sandomierza. Wszelkie tego typu wyjazdy
są idealną okazją do wspólnego aktywnego
spędzania czasu, integracji oraz oczywiście świetnej zabawy. Warto zaznaczyć, że
PZERiI ma w tym roku w planach kolejne
wyjazdy i wycieczki.
Mariola Gudra

www.bralin.pl

na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach na leki, kontaktach z najbliższymi, danych osobowych, w tym numeru PESEL.
Pakiet z takimi informacjami powinien
być wyeksponowany w widocznym, łatwo
dostępnym miejscu, tak, by osoba ratująca
życie bez problemu dotarła do wszystkich
potrzebnych informacji związanych z pacjentem.
Kartę informacyjną wypełnić może sam
chory, pielęgniarka środowiskowa oraz lekarz POZ. „Koperta Życia” to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy Pogotowia Ratunkowego.
Zapraszamy więc osoby starsze, schorowane, samotne do osobistego lub telefonicznego kontaktu z pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bralinie.
Służymy pomocą od poniedziałku do
piątku, w dni robocze, w godzinach 7:3015:30. Telefony kontaktowe: 62 33 244 00,  
690 960 173
GOPS Bralin
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Ze starego albumu…
Jak wspomniałem w ostatnim numerze
„Życia Gminy Bralin” (nr 2/2018), dokładną datę powołania straży pożarnej w Nowej
Wsi Książęcej w okresie międzywojennym
udało mi się ustalić dzięki Eugeniuszowi
Grzesiakowi z Kępna. Akt założycielski
jednostki datowany jest na 8 czerwca 1932
r. Oto treść tego dokumentu:
Ks. Nowawieś, dnia 8 Czerwca 1932 r.
Obecni: Prezes Okręgowy drh. Wilaszek
Sekr. Właźliński
Wójt na obw. Bralin p. Wolko
Ogniomistrz p. Kozioł
Sołtys p. Lenort
Na członków zgłosili się:
Jan Huppa, Piotr Sobotta, Franciszek Nawrot, Stanisław Jański, Dominik Sowa,
Franciszek Troska, Franciszek Lenort I,
Andrzej Krowiorz, Paweł Stencel, Alfons
Lenort, Ryszard Urbański, Józef Lenort,
Jan Schmidt, Konrad Troska, Paweł Sowa,
Idzi Troska, Józef Stencel, Alojzy Troska,
Wacław Machiński, Ryszard Biewald,
Franciszek Lenort II, Leon Patszik, Władysław Nawrocki.
Dr. prezes Wilaszek zagaił w dniu 8 czerw-

Na naczelnika wybrano Jana Huppę,
na zastępcę naczelnika Piotra Sobottę,
na gospodarza Franciszka Nawrota,
na sekretarza Władysława Nawrockiego,
na skarbnika Jana Wieczorka II,
na ławników
Pawła Słotę i Jana Wieczorka III.
Wszyscy wybrani urząd przyjęli.
Na tem zakończono zabranie.
JWilaszek prezes okręgowy,
Wolko Wójt na Obw. Bralin, Fr.
Lenort, sołtys Sobotta Piotr, Nawrot Franciszek, Paweł Słota,
Właźliński sekretarz okręg, Bernard Kozioł
Ogniomistrz, Huppa naczelnik,
Eugeniusz Grzesiak prezentuje akt założycielski nowowiejNawrocki Władysław, Jan Wieskiej straży pożarnej z 8 czerwca 1932 r. (fot. jack)
czorek II.
ca 1932 r. zebranie i podał cele i zadania (W powyższym tekście dokonałem nieczłonkom do wiadomości. Wyżej wymienie- znacznej korekty – JK).
Wspomniany dokument miał około
ni oświadczyli jednogłośnie, że godzą się na
założenie w Kś. Nowejwsi Ochotniczej Stra- 22 cm szerokości i 35 cm wysokości. Teraz jest o centymetr węższy. - Musiałem go
ży Pożarnej.
Celem wyboru zarządu zarządzono 10. przyciąć, bo jego brzegi były postrzępione
i obrywały się – wyjaśnia E. Grzesiak.
minut. przerwę.
cdn.
Po przerwie tej przystąpiono do wyboru
zarządu.
Jacek Kuropka

Pani Maria odeszła…

ślub, że Robert Gogol – sąsiad z naprzeciwka – wpadł do niej w odwiedziny i że Gosia
Kloftowa to dobre „dziecko” i jak najbardziej
Rankiem, 11 czerwca 2018 r. w kępiń- też o ludziach, których i ja dobrze znałem nadaje się na sołtysa. Powiedziała mi też:
skim szpitalu zmarła Maria Puchałowa i znam. Wiedziałem, że Andrzej kocha konie, „Jak mnie zabraknie, pytaj Tadzia. On dużo
z Mnichowic. Osoba, która o przeszłości swej że Marcelina przeprowadziła się do Warsza- wie i dużo pamięta”. Czy przeczuwała, że za
rodzinnej wsi wiedziała niemal wszystko. wy, a Marta do Wrocławia, że Kinga zrobiła kilka miesięcy odejdzie? Kto wie?
Poznałem Ją w 1990 r., gdy uczęszczałem do doktorat, że Marylka z Czesiem mieszkają w
Pani Marychna, jak o niej mówiono, żyła
Studium Nauczycielskiego w Ostrowie Wiel- Międzyborzu, a Renata ma niełatwą posługę na co dzień tym, co działo się w Jej rodzinie
kopolskim i właśnie gromadziłem
i ukochanych Mnichowicach. Pomateriał do mojej pracy dyplomogody ducha nie straciła ani wtedy,
wej pt. „Dzieje Bralina. Monogragdy w 2003 r. amputowano Jej
fia historyczno-etnograficzna”.
nogę i musiała poruszać się na
Do Puchałów (wtedy żył jeszwózku inwalidzkim, ani gdy stopcze mąż Pani Marii, Tomasz)
niowo traciła wzrok. W przededwprowadził mnie nieżyjący już
niu Jej śmierci w głowie układaEdward Józef Kuś z Bralina, pałem pytania, jakie chciałem zadać,
sjonat lokalnej historii. Pamiętam
gdy znów wróci ze szpitala do
swego rodzaju onieśmielenie poddomu. Niestety, już się nie spotkaczas mojego pierwszego pobytu w
liśmy.
Ich domu i niezwykłą serdeczność
O śmierci Marii Puchałowej
gospodyni.
powiadomiłem kolegę z WrocłaOd tamtej pory minęło 28 lat,
wia, genealoga, któremu niejednow czasie których rozmawialiśmy
krotnie o Niej opowiadałem. Choć
ze sobą setki razy. Głównie o naPiotr nigdy nie poznał Pani Marii,
szej wspólnej pasji – przeszłości
odpisał: „Przykro mi. Wiem, że Ją
Ziemi Bralińskiej. Za każdym
ceniłeś”. Z kolei o. Paweł Latusek
razem, gdy tylko przekraczałem
OMI, oblat pochodzący z Trębaczopróg domu Pani Marii, doświadwa, odpowiedział: „Dziękuję bardzo
Maria Puchała (1934-2018). Kadr z filmu dokumentalnego z 2017 r.
czałem Jej dobroci.
za smutną wiadomość o śmierci śp.
pt. „Śląski Ikar – Antoni Gabriel” w reż. Jana Zuba
Przez te wszystkie lata zżyliMarii. Była wierna w posyłaniu mi
śmy się. Mimo że i mnie przybywało lat, Ona w warszawskim szpitalu, że właśnie wczo- życzeń świątecznych i w zdrowaśkach odmadobrodusznie mówiła do mnie „synku”. Nie- raj miała gości z Ostrowa Wielkopolskiego wianych w mojej intencji”.
raz opowiadała mi o swoich bliskich – dzie- – Gabrielów, że musi o coś zapytać Bajerów
Pani Mario, będzie Pani brakowało. Nie
ciach czy dorosłych dziś wnukach. Jak każda i Moszów, że u Puchałów gospodarzy już Ka- tylko w Mnichowicach.   
mama i babcia była z nich dumna. Mówiła rol, a Danusia we wrześniu tego roku bierze
Jacek Kuropka
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Sezon 2017/2018 zakończony
W połowie czerwca, jak co roku następuje, zakończenie rozgrywek piłkarskich
we wszystkich kategoriach wiekowych. Był
to kolejny dobry rok dla klubu sportowego
„Sokół” w Bralinie. Szkolenie młodzieży
z każdym rokiem odbywa się na coraz wyższym poziomie, co widać po wynikach i sposobie gry naszych zespołów młodzieżowych.
Cieszy zaangażowanie i pasja młodych osób
do gry w piłkę nożną.
Drużyny młodzieżowe „Sokoła” Bralin
w sezonie 2017/2018 rywalizowały z drużynami z całego regionu kaliskiego w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w Kaliszu. W tym sezonie prowadzone było szkolenie w naszym
klubie, czterech drużyn młodzieżowych.
Występowały one w następujących kategoriach wiekowych. Dwa zespoły (młodszy
i starszy) w kat. orlik oraz po jednym zespole w rozgrywkach trampkarz młodszy
i junior młodszy. Najmłodsze drużyny realizowały przez cały sezon, cele postawione
przez swoich trenerów. Trzeba przyznać,
że rezultaty osiągnięte przez te dwie drużyny są bardzo zadowalające. Drużyna
trampkarza młodszego zakończyła sezon
na 3. miejscu w ligowej tabeli. Osiągnięte podium to kolejny sukces tego zespołu,
który od czterech lat nie schodzi z tzw.
pudła. Zawodnikom i trenerowi należą się
olbrzymie gratulacje za poświęcenie, chęć
zwycięstwa i oczywiście osiągnięte wyniki.
W czternastu meczach rozegranych w sezonie, drużyna zdobyła 31 punktów i wygrała
10 meczów. Najstarsza drużyna występująca w kategorii juniora młodszego zajęła w swoich rozgrywkach 5. miejsce. Ten
wynik to okazja, by podkreślić, że drużyna
juniorów rozwija się w możliwie najlepszy
sposób. W całym sezonie juniorzy zdobyli
16 punktów, co dało im wspomniane wcześniej miejsce w tabeli. Tutaj również należą
się gratulacje i wyrazy uznania dla zawodników i trenera tego zespołu. Dobrze rozumiejąca się drużyna członków stowarzysze-

Seniorzy przed meczem

nia „Sokół” Bralin pracująca na co dzień na
rzecz klubu to podstawa sukcesu.
Sezon został podsumowany i miło zakończony na spotkaniu wszystkich zawodników w dniu 15 czerwca, kiedy to na
stadionie w Bralinie odbyła się uroczystość
podsumowująca poczynania naszych drużyn. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, działacze klubowi, rodzice i sympatycy klubu. Spotkanie,
tak jak i cały sezon, było bardzo udane, a to
zasługa dobrej współpracy pomiędzy LKS
„Sokół” Bralin, a akademią piłkarską istniejącą przy Świetlicy Profilaktyczno- Środowiskowej „Tęcza”, która działa dzięki
wsparciu finansowemu i organizacyjnemu
Urzędu Gminy Bralin.
Rozgrywki młodzieżowe w mijającym
sezonie, uważamy za udane. Cele postawione na początku rozgrywek zostały zrealizowane. Jako klub jesteśmy usatysfakcjonowani z osiągniętych wyników i już
przygotowujemy się do kolejnego sezonu,
który rozpocznie się na przełomie sierpnia i września.
Drużyna seniorów ma za sobą dosyć dobry sezon. Zakończone rozgrywki co prawda
przyniosły miejsce w dolnej części tabeli, ale

ze spokojnym utrzymaniem. Runda jesienna
była bardziej okazała punktowo, za to w rundzie wiosennej brakowało w kilku meczach po
prostu szczęścia. Najważniejsze dla wszystkich kibiców i sympatyków naszej drużyny
seniorskiej, którzy licznie przychodzą na
mecze, jest to, że mamy zespół młody, a przez
to perspektywiczny. Kolejnym ważnym argumentem pokazującym mądrość funkcjonowania tej drużyny jest to, że zdecydowana większość zawodników pochodzi z gminy Bralin.
Identyfikacja z barwami i herbem klubu jest
przez to bardzo mocna. Mając takie podstawy
i kolejny rok doświadczeń, z nadzieją patrzymy na następne rozgrywki, które kończyć się
będą w dniach poprzedzających 100-lecie istnienia naszego klubu. Dobry wynik w przyszłym roku na okrągłą rocznicę będzie celem
najważniejszym na cały sezon 2018/2019,
a zatem… bądźcie z „Sokołem” na dobre i na
złe oraz wspierajcie swoich zawodników na
meczach rozgrywanych na stadionie w Bralinie. Dopingujcie i wspierajcie poczynania Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Bralin.
Do zobaczenia w nowym sezonie.
Karol Wanzek
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91. urodziny
pani
Aleksandry
Rychter
Wójt Roman Wojtysiak odwiedził z życzeniami panią Aleksandrę Rychter – obchodzącą 91. urodziny mieszkankę Bralina.
Mimo sędziwego wieku jubilatka cieszy się
dobrym zdrowiem, świetnym samopoczuciem i humorem. Aleksandra Rychter urodziła się 8.06.1927 r., mieszka w Bralinie,
jest wdową.

W czasie wizyty u jubilatki

Festyn rodzinny w przedszkolu
W niedzielę, 10  czerwca, na placu Przedszkola  ,,Kwiaty Polskie” w Bralinie odbył się
festyn rodzinny, na którym bawiły się dzieci
wraz ze swoimi rodzicami. Impreza zorganizowana była dla uczczenia obchodów Dnia
Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Pikniki
rodzinne na stałe wpisały się w kalendarz
imprez przedszkola jako przedsięwzięcie profilaktyczne, integrujące społeczność Bralina,
a także promujące aktywny sposób spędzania
wolnego czasu. Tegoroczny festyn zaszczycili
swoją obecnością goście:  wójt gminy Roman
Wojtysiak, sekretarz Zbigniew Łatka, kierownik d/s oświaty Sławomir Bąk,  dyrektor
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika Adam
Pruban, dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej Elżbieta Kuropka, ks. kanonik Roman Krzyżaniak, ks.wikariusz Przemysław
Kapała. Obecny był też prezes OSP Przemysław Rybczyński. Otwarcia uroczystości dokonała gospodyni placówki, dyrektor Teresa
Michalska, która powitała gorąco wszystkich
zwolenników dobrej zabawy. Festyn poprowadził wodzirej. Atrakcjami imprezy były
popisy artystyczne dzieci: tańce i piosenki dla

Drodzy Uczniowie!

Kończy się rok szkolny 2017/2018, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozpoczynające się wakacje to okres wypoczynku, a także zbierania sił i energii.
Z całego serca gratuluję Wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym. Życzę, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, czasem samych radosnych chwil i miłych przygód. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do
podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.
Z okazji zakończenia roku szkolnego składam również życzenia wszystkiego co najlepsze Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkół w
naszej gminie. Życzę Wam wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej
pracy.
Życzenia należą się również Wam Drodzy Rodzice. Dziękuję Wam za wszystkie podejmowane
działania na rzecz społeczności szkolnej. Jesteście bardzo ważną częścią społeczności szkolnej.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Wójt Roman Wojtysiak

Zawody wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Bralin
w Nosalach
2 czerwca 2018 r. przy stawie w Nosalach
odbyła się kolejna edycja gminnych zawodów
wędkarskich dla dzieci i młodzieży o Puchar
Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka.
W tym roku zarówno pogoda jak i frekwencja dopisały w pełni. Zawody rozpoczęły się
o godzinie 8.00. Po rozlosowaniu stanowisk
połowu młodzi wędkarze rozpoczęli rywalizację. Mimo iż nie każdemu w sobotni poranek sprzyjało szczęście w połowach atmosfera nad stawem w Nosalach była wspaniała
a humory wyśmienite. Po dwóch godzinach
wędkowania nastąpiło rozstrzygnięcie rywalizacji. Sołtys wsi Nosale Stanisław Niechciał
w obecności wszystkich uczestników zawodów rozpoczął ważenie ryb.
Wyniki tegorocznych zawodów przedstawiają się następująco:
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W kategorii wiekowej od 7 do 12 lat zwyciężcami zostali:
- I miejsce Amadeusz Nędzyński – 2,430 g,
- II miejsce Wojciech Jański – 0,963 g,
- III miejsce Daniel Nowakowski – 0,870 g.
W kategorii wiekowej od 13 do 16 zwycieżcami zostali:
- I miejsce Hubert Baliński – 2,639 g,
- II miejsce Piotr Grzesiński – 0,490 g,
- III miejsce Kacper Wodziak.
III miejsce w tej kategorii wiekowej zostało
rozstrzygnięte po przeprowadzeniu dodatkowego konkursu wiedzy na temat wędkarstwa. Po rozdaniu nagród na wszystkich czekał poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla.
Organizatorem zawodów dla dzieci i dorosłych było Koło Wędkarskie „Oczko” w Nosalach we współpracy z Gminą Bralin. War-

www.bralin.pl

Występy dzieci

Wspólna biesiada

mamy i taty w wykonaniu poszczególnych
grup, pod kierunkiem nauczycielek. Dzieci
nie miały czasu na nudę, uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach proponowanych
przez wodzireja i organizatorów. Dodatkowymi atrakcjami festynu były: loteria fantowa,
licytacje, malowanie twarzy, dmuchany zamek, suchy basen, przejażdżka samochodem strażackim, ciuchcią, jazda na kucyku,
fotobudka, cukrowa wata, lody,grill, sklepik
oraz kawiarenka z domowym ciastem kawą
i herbatą. Tegoroczna impreza była bardzo
udana. Sprzyjała jej słoneczna aura i miła
atmosfera, którą stworzyli licznie przybyli
rodzice z dziećmi i goście. Do organizacji festynu przyczyniła się Rada Rodziców, pracownicy przedszkola oraz sponsorzy. Społeczność
przedszkola składa podziękowania Radzie
Rodziców za ogromne zaangażowanie w realizację tego wspaniałego przedsięwzięcia.
Małgorzata Bednara
to również odnotować, że tego samego dnia
w Nosalach odbył się festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka, który był wspaniałym uwieńczeniem soboty. Festyn obfitował w wiele
atrakcji dla najmłodszych.
Natomiast 9 czerwca bieżącego roku odbyła się również w Nosalach kolejna edycja zawodów wędkarskich dla dorosłych o Puchar Wójta
Gminy Bralin Romana Wojtysiaka. Zawody
zorganizowało Koło Wędkarskie „Oczko”. Po
dwóch godzinach połowu nastąpiło ważenie
zdobyczy. W tym roku w kategorii mężczyzn
najlepszy okazał się  Grzegorz Kurzawa z wynikiem 0,747 g, drugie miejsce zajął Tomasz
Nowak – 0,600 g, a trzecie miejsce przypadło
Bogdanowi Puchale, któremu udało się wyłowić 0,531 g ryb. Natomiast w kategorii kobiet
wyniki przedstawiły się następująco: I miejsce
z wynikiem 0,043 g zajęła pani Emilia Wydmuch, a drugie miejsce przypadło Joannie
Wodziak. Dodajmy również, iż w każdej edycji zawodów wędkarskich puchary i dyplomy
ufundował wójt.
Mariola Gudra
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