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Dożynki Gminne w Nosalach
Dożynki to jedno z najważniejszych
wydarzeń w roku organizowanych przez
Gminę Bralin. W sobotę, 18 sierpnia obchodziliśmy po raz kolejny święto plonów.
W tradycji polskiej dożynki kojarzone są
z dziękczynieniem za dary, którymi obrodziła ziemia. Jest to również okazja do
prezentacji osiągnięć sołectw, czas wspólnej zabawy i odpoczynku po trudach żniw
i prac polowych.
W tym roku Dożynki Gminne odbyły
się w Nosalach. Zarówno frekwencja jak
i pogoda dopisały znakomicie. Uroczystość
rozpoczęła się od otwarcia i poświęcenia
nowo wybudowanego domu ludowego.
Barwny korowód dożynkowy, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Kobierzyce Band, wyruszył spod domu ludowego
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Wieńce dożynkowe

Koncert zespołu Milano

w kierunku sceny, która znajdowała się na
boisku sportowym w Nosalach. Poszczególne sołectwa złożyły na ręce gospodarza
gminy - wójta Romana Wojtysiaka barwne, wykonane ze szczególną starannością
wieńce dożynkowe. Rolę starostów w tym
roku pełnili Ewelina Krawczyk oraz Hieronim Głowik. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej odbyła się polowa
msza święta, którą odprawił ks. kanonik
Roman Krzyżaniak z Bralina w koncelebrze z ks. proboszczem Danielem Wawrzyniakiem z Nowej Wsi Książęcej. Kolejną
częścią uroczystości był ceremoniał dożynkowy.
Po części oficjalnej, o godzinie 18.00,
na scenie pojawili się uczniowie Zespołu
Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny

str. 7
Salomonów z Nowej Wsi Książęcej, którzy
przygotowali dla zgromadzonej na boisku
sportowym publiczności krótki występ artystyczny. Następnie odbył się występ zespołu wokalnego Ale Babki połączony z poczęstunkiem, po którym na scenie pojawili
się sygnaliści myśliwscy. Punktualnie o godzinie 19.00 zaprezentowała się Orkiestra
Dęta Kobierzyce Band, a o godzinie 20.00
odbył się koncert gwiazdy wieczoru - zespołu Milano. Zwieńczeniem tegorocznych
Dożynek Gminnych była zabawa taneczna
przy muzyce zespołu Magnum.
Mariola Gudra
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Kolejna umowa podpisana
14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy
Bralin wójt Roman Wojtysiak przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Bralin – Grażyny Mosch podpisał umowę z firmą UNIGASTRO Barbara Puć, reprezentowaną przez
pełnomocnika Michała Puć.

Kolejna umowa podpisana

Umowa dotyczy dostawy i montażu
wyposażenia technologicznego kuchni
w obiekcie nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.
W ramach dostawy i montażu wykonawca zobowiązany jest m.in. do dostawy urządzeń grzewczych, chłodniczych, zmywarek,

mebli technologicznych wykonanych ze stali
nierdzewnej, dopasowanych do pomieszczeń
- zgodnie z projektem technologicznym, a także wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla
pracowników kuchni. Dostawca wykona też
wszelkie podłączenia instalacyjne w kuchni
i dokona rozruchu technologicznego.
Wykonawca zakończy realizację zamówienia w zakresie realizacji dostaw i wykonania czynności zawartych w umowie
w ciągu 6 tygodni od jej zawarcia. Cena za
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 310,771,80 zł.
Dostawy te objęte są dofinansowaniem  
zgodnie z zawartą w dniu 2.05.2018 r.
umową wsparcia finansowego ze środków
„Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+”
2018. Przewidywana kwota dofinansowania to 61.600 zł.
Mariola Gudra

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Działoszy oraz Nosali za zaangażowanie, poświęcony czas, trud pracy oraz włożone serce w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych.
Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować za wsparcie i pomoc następującym osobom:
Oldze i Andrzejowi Sułkowskim, firmie „Budzik” – Szymon Faltyn, pani Wiolecie, Magdalenie
i Markowi Gniteckim, Renacie i Jarosławowi Młot, Ewelinie i Hieronimowi Głowik, Aleksandrze i Rafałowi Niechciał, Małgorzacie i Ireneuszowi Wrzalskim, firmie Cart-Pack: Małgorzacie
i Pawłowi Gniteckim, Maciejowi Kazimierczakowi, firmie Chojmex – Roman Moś, PUH „BIS” –
Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Bralin, Blacharstwo Samochodowe i Mechanika Auto
– Handel Krzysztof Głąb, Ewelinie i Jackowi Krawczyk, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Marinet” Mariusz Głąb, Piekarni „Pawełek” - Adam Wrzalski, Barbarze i Leszkowi Głąb, Rafałowi
Dirbachowi – piasek, żwir, podsypka, transport Chojęcin Parcele 13, Maro s.c. Markowi Skąpskiemu i Aleksandrze Cołga, Bankowi Spółdzielczemu w Kępnie, Zakładowi Masarskiemu Berski,
Lucynie i Michałowi Albert, Alojzemu Leśniarkowi, Hurtowni „IRJAN” Kępno.
Sołtys Stanisław Niechciał, sołtys Agnieszka Hełmińska

Chodnik
w Chojęcinie będzie
remontowany
3.08.2018 r. w Urzędzie
Gminy Bralin wójt Roman
Wojtysiak podpisał umowę
z Firmą Handlowo-Usługową Andrzej Kruszelnicki z siedzibą w Rzetni.
Umowa zobowiązuje wykonawcę do wykonania remontu chodnika i zjazdów
o długości 224 m w Chojęcinie.
Prace remontowe roz- Podpisanie umowy
poczęły się w drugiej połowie sierpnia. Umowa przewiduje realizację zamówienia do 12 października 2018 roku. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi
75.030,00 zł. Roboty budowlane będą wykonywane bez wstrzymywania ruchu, aczkolwiek w związku z planowanymi pracami mogą
wystąpić drobne utrudnienia.
Ta inwestycja z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych
oraz ułatwi dojazd do posesji, jak również wpłynie pozytywnie na
estetykę otoczenia.
Mariola Gudra
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Gmina Bralin
uzyskała
kolejne
dofinansowanie
13.08.2018 r. do Urzędu Gminy Bralin
wpłynęła informacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o uzyskaniu kolejnego dofinansowania. Tym razem w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach” Gmina
Bralin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach”. Wartość całego
projektu wynosi 1 463 605,77 zł, z czego
kwota otrzymanego dofinansowania to aż
1 011 434,88 zł, dzięki czemu wkład finansowy Gminy Bralin w realizację inwestycji
wynosi tylko 452 170,89 zł.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy
zostanie podpisana umowa na realizację
dofinansowania. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach będzie miała realny wpływ na poprawę warunków i jakości
życia mieszkańców tej miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała również
pozytywny wpływ na środowisko.
Mariola Gudra

Wspomnienie
We wtorek, 31 lipca 2018 r. dotarła
do nas wstrząsająca wiadomość o śmierci Zbigniewa Łatki – wieloletniego sekretarza Gminy. Zbigniew Łatka miał
53 lata. Urodził się 16 listopada 1964 r.
w Żmigrodzie. Z wykształcenia był magistrem inżynierem melioracji wodnych. Swoją karierę zawodową, w latach
1990–1997 zaczął od pracy w Aptece „Pod Słońcem” w Bralinie, a od 1.08.1997 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Bralin. Na początku pełnił funkcję kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2007 r. został powołany
na stanowisko sekretarza Gminy. Zbigniew Łatka był związany z Urzędem Gminy Bralin przez 21 lat.
Zbyszek był człowiekiem czynu, słowa przekuwał w działanie. Kompetentny, gotowy by służyć innym, uczynny i zawsze uśmiechnięty. Zapamiętamy Go jako osobę pełną energii
i planów na przyszłość. Na zawsze pozostanie w pamięci jako
człowiek pogodny, otwarty na sprawy lokalnej społeczności.
Trudno pisać o Zbigniewie Łatce w czasie przeszłym. Straciliśmy przyjaciela, wspaniałego człowieka i kolegę. Pozostanie
w naszej pamięci na zawsze.
Wójt Gminy Bralin
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Wywiad z gospodarzem gminy
Bralin Romanem Wojtysiakiem
12 lat temu Roman Wojtysiak objął
urząd wójta gminy Bralin. Od tego czasu
wiele się zmieniło. Rozbudowano szkołę,
wybudowano nowe przedszkole z oddziałami żłobkowymi, wyremontowano domy
ludowe oraz zagospodarowano tereny przyległe do nich, rozbudowano sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie oraz Nowej Wsi
Książęcej, budowano nowe drogi i chodniki.
Realizowano kluczowe inwestycje…wójt
jednak nie spoczywa na laurach i planuje dalsze działania służące społeczeństwu
gminy Bralin. W tym wydaniu gazety porozmawiamy z wójtem Romanem Wojtysiakiem m.in. o mijającej kadencji, o planach
na przyszłość oraz o Radzie Gminy.
Po dotychczasowym okresie urzędowania z pewnością wraca Pan do
początków swojej pracy. Czy jest
coś, jakaś inwestycja lub zrealizowany projekt, co utkwiło szczególnie
w Pana pamięci?
Oczywiście, po pewnym okresie funkcjonowania i pracy zaczynamy wracać do
początków swoich działań. Niewątpliwie
i w moim przypadku tak jest. Praca w samorządzie łączy się z radościami, ale i też
sytuacjami kryzysowymi. Od początku mojej
kariery samorządowej tak było. Często wspominam sytuacje związane z budową trasy S8.
Była to kluczowa inwestycja dla całej gminy
Bralin, przy realizacji której bezpośrednio nie
braliśmy udziału, ale w pełni byliśmy zaangażowani w proces planowania. Gdyby wtedy
nie udało się przekonać rządzących do swoich
racji, dzisiaj mówilibyśmy pewnie o szkodach,
jakie ta inwestycja wyrządziłaby mieszkańcom. Drugą taką inwestycją, która zapadła
mi szczególnie w pamięci, jest budowa wraz
z przebudową Rynku i ulicy 3 Maja w Bralinie. Wtedy rządzący postawili przed nami
zadanie zrealizowania inwestycji w bardzo
krótkim czasie i obiecali nam dofinansowanie. My ze swojego zadania się wywiązaliśmy,
a przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności, nie
wynikający z naszej winy zaistniała realna
szansa utraty dofinansowania. Końcówka
roku, w którym przeprowadzaliśmy remont,
była dla mnie prawdziwym koszmarem. Ale
jak państwo wiecie, udało się wyjść ze wszystkich tych sytuacji obronną ręką. Muszę dodać, że funkcjonowanie na urzędzie wójta
wiąże się również z wieloma radościami.
Wracam często myślami do wielu spotkań
z mieszkańcami przy różnych okazjach, do
uroczystości gminnych i do tych wszystkich
rzeczy, które razem tworzyliśmy.
Co zaliczyłby Pan do swoich największych sukcesów?

Życie Gminy Bralin

Trudno mówić o indywidualnych sukcesach, gdyż praca w samorządzie to praca
zespołowa. Więc może powiem, iż sukcesem
jest fakt, że oblicze tej gminy zmieniło się
pozytywnie i nadal się zmienia. Jak głosi
nasze hasło reklamowe: „Bralin-mała wielka gmina”. Cieszę się również, że wraz z zespołem, który stworzyłem w urzędzie gminy, udaje nam się sprawnie funkcjonować.
Przede wszystkim cieszę się, że mogłem
pełnić zaszczytną funkcję wójta w okresie,
kiedy miało miejsce obecnie największe wydarzenie związane z naszą wiarą i kościołem, czyli Koronacja Obrazu Matki Boskiej
na Pólku. Jako Gmina braliśmy aktywny
udział w przygotowaniach do tej uroczystości. Było to wydarzenie historyczne, które
pozostanie w mojej pamięci już na zawsze.

Wójt Roman Wojtysiak

Aby rozmawiać o przyszłości gminy Bralin, muszę zadać bardzo ważne
pytanie. Czy planuje Pan startować
w wyborach na kolejną kadencję?
Na to pytanie odpowiem pani dopiero
na koniec naszej rozmowy.
W najbliższych planach jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie. W związku z tym, że nie
otrzymałam odpowiedzi na pytanie,
czy będzie Pan dalej kandydował,
może spytam w ten sposób… co powinno wydarzyć się w gminie Bralin
w przyszłości ?
Oczywiście, budowa sali gimnastycznej jest długo oczekiwanym projektem.
Jest to inwestycja, która powinna być już
zrealizowana, ale niestety przez problemy
z pozyskaniem gruntu jej realizacja będzie
możliwa dopiero teraz. Następną inwestycją strategiczną jest dalsza budowa kanalizacji. Poczynione są konkretne starania,
jesteśmy już blisko otrzymania dofinansowania do budowy i przebudowy kanalizacji
wraz przebudową wodociągu w Mnichowicach. Przygotowane mamy również projek-
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ty dotyczące budowy kanalizacji w Chojęcinie-Parcelach. Niewątpliwie dalej należy
remontować istniejące drogi oraz budować
nowe. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę rozwijające się inwestycje prywatne i dostosować
sieci dróg do ciągle powstających nowych
fabryk. Dotychczasowa jakość dróg nie pozwala na wprowadzanie ciężkiego transportu we wszystkie miejsca i na tym należy się
skupić. Za przykład może posłużyć droga
wjazdowa do Chojęcina-Parceli. Mam nadzieję, że tegoroczna sztandarowa inwestycja, czyli budowa przedszkola z oddziałami
żłobkowymi zostanie sprawnie rozliczona w następnym roku. Bo nie jest sztuką
podpisać umowę, sztuką jest rozliczyć dofinansowanie. Na pewno w zbliżającej się
kadencji pierwszy rok będzie wymagał
działań w tym zakresie. Nie należy zapominać o naszych seniorach i zaadaptować,
tak jak zapowiadałem, pomieszczenia po
byłym Przedszkolu „Kwiaty Polskie” m.in.
na miejsce dziennego pobytu dla seniorów,
zlokalizować tam bibliotekę, a dla najmłodszych doposażyć plac zabaw. W gminie znajduje się odpowiednia dokumentacja. Na
pewno trzeba się skupić na dalszym bieżącym funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości
obsługi dla mieszkańców.
Jak układa się Pana współpraca
z radnymi gminy Bralin?
Nie jest tajemnicą, że w tej kadencji
mieszkańcy postawili mnie w bardzo trudnej sytuacji. Mnie jako wójta gminy - organ
wykonawczy postawiono w sytuacji, w której
organ uchwałodawczy, Rada Gminy,  był od
początku nastawiony na konflikt. Po czasie
mogę powiedzieć, że ten konflikt nie dotyczył wizji rozwoju gminy, tylko był konfliktem między dwoma osobami. Radni skupili
się na dyskwalifikowaniu Romana Wojtysiaka. Moim zdaniem miała to być zemsta za
bezkompromisowe zwalczanie nieprawidłowości, które wytykałem między innymi
klubowi sportowemu „Sokół” Bralin w 2007
roku. Zresztą, obecny przewodniczący Rady
Gminy spytał mnie czy tego nie żałuję. Jestem człowiekiem bezkompromisowym jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów. Nie
będę pozwalał na marnotrawienie pieniędzy.
Mieszkańcy gminy mieli możliwość obserwować i śledzić przebieg tej całej sytuacji w doniesieniach prasowych i w różnych relacjach
m.in. z sesji. Jest mi po prostu przykro, że
musiałem współpracować z osobami, które
ze względu na swoje usposobienie nie powinny nigdy pełnić funkcji publicznych.
Nie jest rzeczą normalną, żeby wójt gminy
musiał dochodzić swoich słusznych racji

lipiec/sierpień nr 4 (64)

Z życia urzędu / gminy

4
m.in. przed sądem cywilnym, gdyż przewodniczący rady przy poparciu swoich kolegów i ich pełnej akceptacji naruszał dobra
osobiste wójta i pisał nieprawdę, przekazując mieszkańcom informacje, że wójt brał
pieniądze za godziny nadliczbowe. Nigdy,
choćby w najmniejszym stopniu, moim
celem nie było czerpanie korzyści finansowych, dlatego nie mogę dopuścić do tego,
aby osoby niszczące samorząd miały wpływ
na naszą gminę. W tym miejscu chcę również przeprosić tych radnych, którzy przyszli do samorządu, aby służyć mieszkańcom,
a grupa rozżalonych radnych skoncentrowanych na atakach personalnych na wójta im
to skutecznie uniemożliwiła. Pozycja rady
przez część radnych z klubu Razem dla Gminy Bralin została sprowadzona na dno. Sesje
rady i radni to osoby, które powinny służyć
pomocą, powinny wypracowywać kierunki

rozwoju. Powinniśmy się wspierać, wybierać
rozwiązania i je wspólnie realizować. Radni, o których mówiłem, skupili się tylko na,
jeszcze raz podkreślę, personalnym ataku na
wójta. Nie osiągnęli nic. Wręcz przeciwnie,
utwierdzili mnie w przekonaniu, że słusznie
zarządzałem gminą.
Chciałabym spytać, jak przyjął Pan
informację o nagłej i niespodziewanej
śmierci jednego ze swoich najbliższych współpracowników, wieloletniego sekretarza Gminy Bralin Zbigniewa Łatki?
Pan Zbigniew Łatka był rzeczywiście
moim najbliższym współpracownikiem. Był
człowiekiem oddanym pracy i służbie społeczeństwu, kompetentnym, posiadającym
dużą wiedzę fachową. Odejście   Zbigniewa jest dla nas wielką stratą. Dla nas jako
urzędników, ale i dla nas jako mieszkańców.

Jednocześnie również on ponosił koszty sytuacji, o której mówiłem wcześniej. Niestety, też stał się obiektem ataków, nieuprawnionych ocen i zachowań radnych. Jak już
wcześniej powiedziałem, nasza praca jest
związana ze stresem i chcę wierzyć w to, że
ten stres nie okazał się zbyt obciążający dla
Zbigniewa. Wiadomość o jego śmierci była
dla nas wszystkich ciosem.
Na koniec wracamy do pytania
o to, czy planuje Pan start w najbliższych wyborach samorządowych?
Pani redaktor, szanowni mieszkańcy,
reasumując odpowiem już krótko na zakończenie, żeby nie zanudzać naszych czytelników: tak, będę kandydował w następnych
wyborach samorządowych. Jako 52-letni
mężczyzna mam jeszcze na tyle sił, aby móc
poświęcić się pracy.
Rozmawiała Mariola Gudra

Przed 4 laty Roman Wojtysiak rozpoczął 3. kadencję na stanowisku Wójta Gminy Bralin.
Nadchodzi czas zakończenia obecnej kadencji. Z tej okazji pragniemy podsumować ostatnie czteroletnie pełnienie funkcji, przypominając kilka najważniejszych inwestycji, które
zostały zrealizowane w ostatnich latach na terenie gminy Bralin.

Budowa Domu Ludowego w Nosalach
Budowa Domu Ludowego w Nosalach
zaspokoi wielokrotnie zgłaszane potrzeby
mieszkańców sołectwa w zakresie powstania miejsca spotkań, miejsca do spędzania
czasu wolnego, rekreacji, integracji społecznej czy rozwijania zainteresowań. W nowo
powstałym budynku znajduje się sala główna na 50 osób, pomieszczenia gospodarcze
i węzeł higieniczno-sanitarny. Obiekt wyposażony został w sprzęt pozwalający na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Inwestycja rozpoczęła się w roku 2017,
Gmina Bralin na budowę domu ludowego
pozyskała dofinansowanie w wysokości

Podpisanie umowy na dofinansowanie domu
ludowego

206 838,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Budowa Domu Ludowego w Nosalach

Dom Ludowy w Nosalach

współfinansowana została ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja drogowa w Weronikopolu
W ramach tej inwestycji wykonane zostały roboty budowlane na drodze powiatowej i gminnej wraz z korektą geometrii
i parametrów łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostały zjazdy z dróg
i skrzyżowania, położono nawierzchnię
mineralno-bitumiczną na podbudowie kamiennej, oraz został wykonany chodnik
z kostki betonowej. Ponadto wykonano:
wycinkę oraz zabezpieczenie istniejących
drzew lub krzewów, odwodnienia i oznakowanie drogi. W ramach robót uwzględniono przebudowę mostku, odmulenie,
oczyszczenie i częściowe umocnienie rowu
melioracyjnego. Zgodnie z umową inwestycja została zrealizowana do 10 listopada
2016 roku, a jej koszt całkowity to kwota
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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 pochodziły z budżetu Gminy.

Podczas podpisania umowy

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
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Droga w Weronikopolu

Życie Gminy Bralin

Z życia gminy
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Nowe drogi w gminie Bralin
Oprócz drogi w Weronikopolu również
inne miejscowości w gminie Bralin w ciągu ostatnich 4 lat doczekały się remontów i przebudowy. W Goli przebudowano
odcinek drogi o długości 170 metrów. Jest
to włączenie do drogi wojewódzkiej. W ra-

Nowa droga

mach inwestycji została wykonana korekta geometrii i parametrów łuków zarówno
poziomych jak i pionowych. Wykonano też
nową konstrukcję nawierzchni. Przebudowie uległy istniejące zjazdy oraz włączenie
drogi gminnej do drogi wojewódzkiej. Powstały nowe pobocza i oznakowanie pionowe i poziome.
Nastąpiła również przebudowa drogi
gminnej Tabor Wielki - Tabor Wielki Chałupki. Długość przebudowanego odcinka
wynosi 657 metrów. Droga została poszerzona do 4 metrów. Tu także wykonano
nową konstrukcję nawierzchni i przebudowę istniejących już zjazdów. Umocniono
pobocza i uregulowano istniejące skrzynki
wodociągowe.

Oficjalne oddanie nowej drogi do użytku

Łączny koszt prac to 457.040 zł 18 gr.,
jednak Gmina Bralin uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego w wysokości 116.250 zł.

Budowa parkingu przy podstawówce
4 października 2016 r. wójt gminy Roman Wojtysiak podpisał umowę na realiza-

cję inwestycji pn. „Przebudowa utwardzenia powierzchni gruntu przed budynkiem

Podpisanie umowy na przebudowę gruntu

Parking przy szkole

Szkoły Podstawowej w Bralinie – etap I”.
Przedmiot zamówienia obejmował roboty
przygotowawcze, ziemne, regulację uzbrojenia, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowych, zjazdów,
zatok postojowych i chodnika, elementów
ulic, zieleni drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nawierzchnia
parkingu wykonana została z kostki betonowej i płyt ażurowych układanych na
podbudowie kamiennej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie szkolnym
powstało 27 miejsc parkingowych. Wartość
robót budowlanych wg umowy to kwota
176.637,54 zł brutto.

Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi
26 czerwca 2017 r. wójt gminy Bralin
Roman Wojtysiak przy kontrasygnacie
skarbnika Grażyny Mosch podpisał z wykonawcą – Pawłem Wojtasikiem, właścicielem firmy Centrum Budowlano-Remontowe z Opatowa, umowę na budowę nowego
przedszkola przy ulicy Wiosennej w Bralinie. Jest to największa inwestycja budowlana w gminie Bralin w ostatnim czasie. Budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi
w dużym stopniu udało się zrealizować

dzięki uzyskaniu licznych dofinansowań,
m.in, z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie
i przyznał kwotę w wysokości 387 237,64 zł.
Z kolei pod koniec października zeszłego roku Gmina Bralin pozyskała
999 999, 99 zł na prowadzoną inwestycję
przy ul. Wiosennej, dofinansowanie pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozyskano również

Wójt przed budynkiem przedszkola

Końcowe prace budowlane

Życie Gminy Bralin

Przedszkole w trakcie budowy

www.bralin.pl

dużą dotację pochodzącą z rządowego programu „Maluch+”, przygotowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego pośrednikiem jest Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Dofinansowanie dotyczyło żłobka, który będzie
funkcjonował przy przedszkolu. Kwota dofinansowania wynosi 979 200,00 zł.
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Przebudowa ul. Rzemieślniczej
15 czerwca 2016 roku wójt gminy Roman Wojtysiak wraz ze skarbnikiem Grażyną Mosch podpisali z Andrzejem Krowickim – prezesem Zarządu i Wiesławem
Bogusiem – wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych
S.A. umowę na realizację przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na przebudowie części ulicy Rzemieślniczej w Bralinie
wraz z prostopadłym do niej łącznikiem
do drogi wojewódzkiej. Na łącznej długości
0,28 km drogi wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, zamontowano elementy

kanalizacji deszczowej, następnie na podbudowie kamiennej wykonawca położył
asfaltobeton. Przy ulicy Rzemieślniczej
założono chodniki, krawężniki, oznakowanie pionowe i poziome. Cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną
ofertą, wyniosła 298.857,13 zł. Konstrukcja
drogi została zaprojektowana w sposób dostosowany do warunków gruntowych oraz
obciążenia ciężkimi pojazdami. Szczególnie
na łączniku do drogi wojewódzkiej, gdzie
manewrują pojazdy ciężarowe korzystające
z usług serwisu ogumienia.

Prace na ul. Rzemieślniczej

Otwarcie remizy strażackiej
w Taborze Wielkim
Uroczystość otwarcia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze
Wielkim odbyła się 8 października 2016 r.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku
2012 i  była podzielona na 4 etapy:
- w I etapie w 2012 r. wykonano roboty
ziemne, fundamenty, przyłącza oraz podsypki. Koszt tych robót to blisko 35 000 zł.
- w II etapie realizowanym w 2014 r. wybudowano ściany nośne, postawiono konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachą,
Dostarczono i zamontowano okna i drzwi
z PCV oraz bramę zewnętrzną rolowaną.

Osiągnięto stan surowy zamknięty. Koszt
tych prac to 88 000 zł.
- III etap zrealizowano w 2015 r. Wybudowano ściany działowe, posadzki, wykonano
tynki wewnętrzne, sufit podwieszany z ociepleniem, zamontowano drzwi wewnętrzne,
instalację wodno-kanalizacyjną. Koszt tych
robót to 86 000 zł.
- w IV etapie w 2016 r. zrealizowano roboty
wykończeniowe. Koszt tych prac to 87 000 zł.
Całkowite środki finansowe, jakie przeznaczyła Gmina Bralin na inwestycję w Taborze Wielkim, wynoszą 301 107,26 zł.

Remiza strażacka w Taborze Wielkim

Remont budynku policji
W ubiegłym roku rozpoczęły się intensywne prace remontowe budynku policji
przy ul. Namysłowskiej 13. Obejmowały
one między innymi remont pomieszczeń
oraz rozszerzenie zakresu instalacji elektrycznej. Dokonana została również wymiana podłóg, budynek otrzymał nową
elewację. To wszystko sfinansowała Gmina
Bralin. Koszt inwestycji wyniósł 80 475,37
zł. Ponadto nastąpiła wymiana dachu. Jednak tu ciężar finansowy poniósł współwłaściciel budynku Roman Skrobek.
20 grudnia 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego posterunku policji.

Uroczyste otwarcie posterunku

Budynek policji po remoncie
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Wśród gości byli m. in.: minister Mariusz
Błaszczak, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wiceminister
Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz
Ławniczak, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Uroczystość obejmowała
symboliczne przekazanie kluczy do posterunków w Bralinie, Łęce Opatowskiej
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i Mikstacie. Ponadto podczas uroczystości
przekazano również radiowóz dla posterunku policji w Bralinie Połowę środków
na jego zakup wyłożył samorząd, a połowę
Komenda Główna Policji. Gmina Perzów
wsparła zakup jednego z radiowozów
w kwocie 40 700 zł, jako że auto będą użytkowali dzielnicowi z terenu gminy.

Życie Gminy Bralin

Z życia gminy

Wójt Roman Wojtysiak
z absolutorium
Wójt Roman Wojtysiak otrzymał absolutorium za rok 2017. Sesja absolutoryjna
odbyła się w środę 27.06.2018 r. w urzędzie
gminy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Bralin za rok 2017 nastąpiło
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za ubiegły rok. Przedstawiono również opinię
RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą budżetu Gminy za
rok 2017, w związku z czym radni udzielili
wójtowi Romanowi Wojtysiakowi absoluto-

rium. Uchwała o udzieleniu absolutorium nie
uzyskała aprobaty dwóch radnych, tj. Grzegorza Lemanika oraz wiceprzewodniczącego
Rady Marka Markiewicza, którzy wstrzymali
się od głosu.

W trakcie sesji absolutoryjnej

7
Po uzyskaniu absolutorium wójt w kilku
słowach podziękował swoim współpracownikom: skarbnikowi gminy Bralin Grażynie Mosch, sekretarzowi gminy Zbigniewowi Łatce, sołtysom oraz radnym.
Obecny na sali sesyjnej członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Zenon Kasprzak
pogratulował wójtowi otrzymania absolutorium.
Po krótkiej przerwie w sesji radni i wójt
wrócili do porządku obrad. Podjęto m.in.
uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bralinie, uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bralin oraz wyrażono zgodę na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bralin.
Mariola Gudra

Pomoc materialna w postaci stypendiów szkolnych
Od 1 września 2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów
szkolnych. Wniosek o zasiłek szkolny można
składać przez cały rok. Ostateczny termin
składania wniosków o stypendia szkolne upływa z dniem: 15 września 2018 r. dla uczniów
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych i 15 października 2018 r. dla słuchaczy
kolegiów pracowników służb społecznych.
Stypendium szkolne może otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała

choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium nie
przysługuje uczniom nie mieszkającym
na terenie gminy Bralin. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota 514,00 zł, a od dnia 1.10.2018 r. nie
większa niż kwota 528,00 zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, jeżeli spowodowało

Kłopoty z prawem
przewodniczącego rady Grzegorza L.
W dniu 20.06.2017 r. wpłynęło do Rady
Gminy Bralin pismo lokalnej spółki w Bralinie o wyrażenie zgody na zwolnienie
z pracy w trybie dyscyplinarnym radnego
Grzegorza L. w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, polegających na świadomym
i długotrwałym fałszowaniu dokumentacji
sprzedaży w celu osiągnięcia nienależnych
korzyści finansowych.
Postępowanie Grzegorza L. naraziło firmę na utratę dobrego imienia oraz poważne konsekwencje karno-skarbowe.
Rada Gminy Bralin wyraziła zgodę
w powyższej sprawie, radny Grzegorz L.
nigdy nie wyjaśnił i nie odpowiadał na zadawane pytania związane z zarzutami i działaniami popełnionymi na szkodę spółki.
Postępowanie w sprawie Grzegorza L. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kluczborku.

Życie Gminy Bralin

W piśmie do Wójta Gminy Bralin z dnia
11.06.2018 r. Zastępca Prokuratora Rejonowego Anna Jastrzębska informuje, iż
działając na podstawie art. 21 § 2 kpk postępowanie jest w toku, a 30 maja 2018 r.
radnemu Grzegorzowi L. został postawiony
zarzut z art. 286 § 1 kk i art.270a § 1 kk
przy zastosowaniu art.11 § 2 kk – przestępstw popełnionych na szkodę spółki.
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ono znaczące pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. O zasiłek można ubiegać
się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku.
Wnioski o przyznanie stypendium lub
zasiłku szkolnego będą dostępne w każdej
szkole na terenie gminy Bralin (Szkoła
Podstawowa w Bralinie, Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej) oraz w Urzędzie Gminy
Bralin. Wnioski o przyznanie stypendium
będzie można składać w Urzędzie Gminy
Bralin (pok. nr 11, tel. 62 78 11 206).
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie www.bralin.bip.pl
Marta Brząkała

Art. 21. § 2. Prokurator zawiadamia
również o wszczęciu postępowania przeciw
funkcjonariuszom publicznym, a o wszczęciu postępowania przeciw innym osobom,
o których mowa w § 1 - jeżeli wymaga tego
ważny interes publiczny.
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia
jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art.270a § 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę
w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej
zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury
jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Redakcja
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„Tęczowe wakacje” za nami
Po raz kolejny Świetlica Profilaktyczno –Środowiskowa „Tęcza” w Bralinie przy
wsparciu finansowym Urzędu Gminy Bralin organizowała dla dzieci z naszej gminy
akcję letnią pod nazwą „Tęczowe wakacje”.
Zajęcia dla chętnych dzieci w wieku od
6 do 16 lat odbywały się od 2 lipca i trwały do 14 sierpnia. Pod czujnym okiem wychowawczyni „Tęczowych wakacji”, Agaty
Piotrowiak dzieci miały możliwość spędzić
aktywnie czas od poniedziałku do piątku
w godzinach   od 10.00 do 14.00. Co środę
w trakcie zajęć odbywały się seanse filmowe, dzieci miały również okazję przygoto-

wywać wspólnie sałatkę owocową, brały
udział w licznych grach i zabawach rucho-

wych na świeżym powietrzu, wykonywały
prace plastyczne rozwijające ich wyobraźnię i kreatywność, chodziły na spacery.
W sierpniu na podsumowanie akcji odbyła
się wypełniona atrakcjami i rozrywką jednodniowa wycieczka do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Na Wzgórzu” w Parzynowie,
nieopodal Kobylej Góry.
„Tęczowe wakacje” to idealna propozycja   na aktywne spędzanie czasu w gronie
rówieśników, dają one możliwość zawierania nowych  przyjaźni oraz przeżycia świetnej wakacyjnej przygody.
Mariola Gudra

żęcej wzięła udział w kursie specjalistycznym  w Oxford International Study Center
w Oxfordzie. Oxford International Study
Centre to instytucja międzynarodowa , która szkoli nauczycieli z całego świata. Gwarantuje bardzo wysoki poziom szkolenia.
Zajęcia   trwały od godziny 10.30 do 13.00
Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i od 13.30 do 15.00. Podczas   tygodniowei Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Ksią- go kursu poznaliśmy metody i formy pracy
żęcej od lipca 2017 roku realizuje projekt z dziećmi z poważnymi trudnościami w naPOWERSE pt. „ Pomóż mi wyrazić siebie, uce, głębokimi i wielorakimi trudnościami.
bo razem możemy więcej, czyli jak pomóc Dowiedzieliśmy się, jak pracować z uczniem
dziecku ze specjalnymi potrzebami eduka- z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera
cyjnymi”. W związku z realizacją projektu   czy po dziecięcym porażeniu mózgowym.
w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2018 Program szkolenia był dostosowany do naroku piętnastoosobowa grupa nauczycieli szych potrzeb i był prowadzony przez wyz Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary kładowców pracujących w specjalnej szkole
i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Ksią- dla dzieci w Oxfordshire.

Oprócz zajęć na uczelni mieliśmy również czas na zwiedzanie muzeów i   collegiów
oxfordzkich. Zwiedziliśmy Oxford Visitor Information Centre i poznaliśmy świat Harry’ego
Pottera, oglądaliśmy wspaniałe widoki z Carfax Tower. Mieliśmy również okazję zwiedzić
tętniący życiem Londyn. Byliśmy przed bramą
Buckingham Palace, spacerowaliśmy The Mall
– słynną ulicą Londynu oraz Tower Bridge,  widzieliśmy London Eye, Big Bena.
Po odbyciu szkolenia czeka nas od
nowego roku szkolnego wiele pracy, będziemy chcieli wdrożyć poznane metody
i formy pracy do naszych codziennych zajęć z dziećmi. Chcemy zapewnić naszym
uczniom równe szanse rozwoju i zadbać
o ich wszechstronny rozwój.
Elżbieta Kuropka

Wspólna zabawa

Edukacyjna
wizyta
w Oxfordzie

Projekt „Latająca Galeria SZATNIA”
na 100-lecie odzyskania niepodległości
Biblioteka Publiczna w Bralinie oraz
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK Bralin rozpoczęło realizację
projektu „Latająca Galeria SZATNIA”.
Projekt realizowany będzie w ramach
Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w związku
z przypadającym w 2018 roku stuleciem
odzyskania niepodległości. Projekt otrzymał dotację w wysokości 8 500 zł, dzięki  
której w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 16-osobowa grupa młodzieży
na sportowo aktywnie włączy się w obchody Święta Niepodległości z uwzględ- Młodzież w trakcie zajęć
nieniem swoich zainteresowań i pasji,
a także potrzeb lokalnego środowiska. wie się, dlaczego sportowcy ryzykowali życie
Koordynatorem projektu jest Małgorzata w czasie potajemnych zawodów w czasach
Domagała – opiekun szkolnego koła.   Mło- II wojny światowej oraz jak sport wpływał
dzież we wrześniu wyjedzie do Warszawy, na polską drogę do wolności. Dodatkowo
gdzie zwiedzi Muzeum Sportu i Turystyki, obejrzy relacje z najważniejszych wydarzeń
weźmie   udział w lekcji muzealnej „Sport sportowych ostatniego 100-lecia i usłyszy hiw Polsce Niepodległej” - podczas której do- storie o wyjątkowych bohaterach, często nie
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tylko sportowej areny. Odwiedzą miejsca spoczynku zasłużonych sportowców
(Cmentarz Powązkowski, Bródnowski),
poznają wybrane miejsca pamięci narodowej w stolicy.   Celem projektu będzie
pokazanie działań lokalnej społeczności
o tematyce sportowej - pokazanie Ojczyzny wokół nas, pokazanie pasji młodych
ludzi, ich zaangażowania oraz tego, co
dla nich ważne - dumy z historycznych
osiągnięć polskiego społeczeństwa. Dlatego zaprezentują sylwetki sportowców,
ludzi, którzy budowali nasze otoczenie
lub będą je budować. Etapem końcowym
projektu będzie stworzenie Latającej Galerii SZATNIA, która wspólnie z młodzieżą
odwiedzi różne miejsca naszej gminy. Bohaterami galerii będą wybrani przez młodzież
zasłużeni sportowcy, lokalni działacze, którzy mieli wpływ na polską drogę do wolności.
Ewa Jędrysiak

Życie Gminy Bralin

Z życia gminy i parafii
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Piknik rekreacyjny Koła PZERiI w Bralinie
8 lipca 2018 r. na stadionie Ludowego
Klubu Sportowego „Sokół” Bralin odbył
się organizowany przez bralińskie koło
PZERiI we współpracy z Urzędem Gminy
Bralin piknik rekreacyjny na świeżym powietrzu.
Seniorzy oraz ich goście: zastępca wójta
Robert Kieruzal, ks.kanonik Roman Krzyżaniak, wikariusz Przemysław Kapała, kierownik Referatu Oświaty Sławomir Bąk,
Tadeusz Hojeński, Łucja Lemanik oraz

Frekwencja na pikniku dopisała

Wspólna biesiada

Radny rady Powiatu Zenon Kasprzak wraz
z innymi sympatykami Koła po raz kolejny
spotkali się przy wspólnym stole.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez przewodniczącego Oddziału
Rejonowego PZERiI w Bralinie Alojzego
Leśniarka oraz wystąpieniu zastępcy wójta
Roberta Kieruzala nastał czas na muzyczny akcent imprezy. Uroczystość uświetniły
swoimi występami dwie grupy muzyczne:
działający przy bralińskim Oddziale PZE-

Seniorzy w Chojęcinie - Parcelach
W sobotę 14 lipca 2018 r. w Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach odbył się piknik rekreacyjny dla sympatyków i członków
koła. Uroczyste spotkanie było zorganizowane przez Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Chojęcinie-Parcelach.
Piknik rozpoczął się od przywitania
przez gospodarza uroczystości – przewodniczącego Jerzego Wiśnego wszystkich zgromadzonych. Wśród gości znajdowali się:
zastępca wójta Robert Kieruzal, sekretarz

Zbigniew Łatka, sekretarz Związku Rejonowego PZERiI w Bralinie Mirosława Szudy, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Zenon Kasprzak, sołtysi: Małgorzata
Wrzalska oraz Stanisław Niechciał, Zarząd
oraz członkowie Koła z Chojęcina.
Jerzy Wiśny w kilku słowach podziękował przewodniczącemu Zarządu Rejonowego Alojzemu Leśniarkowi za dotychczasową
współpracę oraz przypomniał historię Koła
PZERiI w Chojęcinie-Parcelach. Następ-

RiI zespół wokalny „Ale Babki” kierowany
przez Henryka Kupczaka, z kolei pod kierownictwem Andrzeja Ciurysa do wspólnej
zabawy w rytm muzyki zachęcał kępiński
zespół Harmonia.
Wiceprzewodniczący oddziału Stanisław Mirowski przybliżył i omówił programy licznie organizowanych wycieczek turystyczno-krajoznawczych i miniwczasów.
Na stołach pojawił się żurek, pyszne ciasta,
kawa i herbata oraz wyśmienita kiełbaska
z grilla. Impreza przebiegła w rodzinnej
i wesołej atmosferze, a pod muzycznym kierownictwem Henryka Kupczaka odbyły się
wspólne tańce.
Dzięki pomocy Urzędu Gminy Bralin, który wspierał Koło PZERiI w Bralinie
w przygotowaniach oraz udostępnił budynek
siedziby klubu LKS „Sokół” Bralin mieliśmy
przyjemność uczestniczyć w perfekcyjnie
przygotowanej, wspaniałej zabawie.
Mariola Gudra
nie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie
wszystkich uczestników pikniku.
Po części oficjalnej seniorzy wraz ze
swoimi gości zasiedli do stołu na którym
już czekało mnóstwo smakowitości. Można
było skosztować sałatki, chleba ze smalcem,
kiełbasek z grilla, a prawdziwą furorę wśród
gości robiła przepyszna kaszanka z kapustą.
Na deser podano ciasto domowej roboty.
Sobotni piknik rekreacyjny okazał się
świetną okazją do wyjścia z domu i spędzenia w miły i aktywny sposób czasu w gronie
znajomych.
Mariola Gudra

W mieście, gdzie nie tylko pierniki są słynne…
Pod tym hasłem, dzięki dofinansowaniu
gminy Bralin, młodzież i służba liturgiczna
ołtarza parafii pw. św. Anny realizowała projekt, który odbył się w pierwszym tygodniu
wakacji - w dniach od 25 do 29 czerwca 2018 r.
W ramach tego projektu grupa parafialna
zwiedzała miasto Toruń. Czterdziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami swój wyjazd rozpoczęła od zwiedzania
Bazyliki św. Józefa w Kaliszu i kościoła katedralnego naszej diecezji, skąd udała się na
miejsce noclegowe, gdzie tego dnia przygotowane były zajęcia integrujące całą grupę.
Kolejne dni przyniosły nam sporo atrakcji! Po pierwsze, przyszło nam się przekonać,
dlaczego tak wielu nazywa Toruń – Krakowem Północy, oraz o tym, że to miasto nie tylko piernikami stoi. W poznawaniu tego pięknego miasta pomagała nam pani przewodnik,
która w ciekawy i interesujący sposób chciała
nam jak najwięcej opowiedzieć i pokazać, jak
wiele walorów posiada miasto Mikołaja Ko-
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pernika. Prócz zwiedzania takich zabytków
jak: pomnik Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski, Dom Mikołaja Kopernika, Krzywa
Wieża, kościół na Starówce, Pomnik Flisaka,
kamienice na Rynku Staromiejskim, mury
obronne uczestnicy naszego wyjazdu brali
udział w wielu ciekawych zajęciach przybliżających dziedzictwo, kulturę i historię toruńskiej ziemi, a co za tym idzie i naszej ojczyzny.
Bardzo ciekawym doświadczeniem był udział
w multimedialnej podróży po kosmosie
w Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium – Toruń. Dzięki tej wycieczce mogliśmy
dodatkowo zwiedzić znacznie bardziej odległe
miejsca. Można by rzec, że wszechświat był
dla nas na wyciągnięcie ręki. Kolejna atrakcja
czekała na nas w Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie nie tylko poznaliśmy historię pierników oraz ich skład, ale przede wszystkim
mogliśmy upiec zaprojektowanego przez nas
samych piernika. W czasie naszego intensywnego zwiedzania nie mogło zabraknąć czasu
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na chwile wytchnienia, oczywiście w kawiarni z lodami, gdzie obowiązkowo trzeba było
spróbować lodów o smaku piernika. Kolejnym miejscem, które pozwoliło nam wychylić nos poza Toruń, było muzeum w którym
znajdowały się pamiątki z całego świata słynnego podróżnika Tony Halika. Wraz z naszą
grupą zawitaliśmy również, do grodu rycerskiego, w którym mogliśmy przebrać się w
różne stroje rycerskie, a na koniec brać udział
w pokazie walki rycerskiej. W ostatnim dniu
naszego zwiedzania odwiedziliśmy Radio
Maryja i Telewizję Trwam, po których oprowadził nas pan redaktor Szymon Kozupa,
pokazując tajniki pracy dziennikarskiej „od
kuchni”.
Czas intensywnego zwiedzania wypełniły zajęcia wychowawczo – rekolekcyjne,
w których młodzież chętnie brała udział. Był
to bardzo owocny wyjazd, który pięknie nas
wprowadził w całe wakacje.
ks. Przemek
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Z kart historii

Ze starego albumu…
O naczelniku
Kim była osoba wybrana na naczelnika
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Książęcej? To Johann (Jan) Huppa. Wiemy,
że w 1875 r. J. Huppa, urodzony w Brodach
(wówczas Kreis Schildberg – okręg Ostrzeszów) – między Osinami a Szklarką Mielęcką – wziął ślub z Johanną Christiną Taube,
ur. w Nowej Wsi Książęcej. Oboje mieli po
25 lat, oboje też byli ewangelikami. Johanna
zmarła po 7 latach (1882), a Johann ożenił
się ponownie – z Pauliną Drobek (18581936).
Na pewno już w 1885 r. J. Huppa prowadził w Nowej Wsi Książęcej młyn. To jednak
nie on  8 czerwca 1932 r. został pierwszym
w historii jednostki naczelnikiem. Zmarł
4 lata przed jej założeniem. Chodzi zatem
o innego Jana Huppę. Syna? To możliwe.
Wiemy, że w latach 30. XX w. osoba o takim imieniu i nazwisku miała w tej samej
miejscowości młyn motorowy i przemiał
zboża i że w 1946 r. jej własność upaństwowiono (zob. http://monitorpolski.gov.pl/
M1950005005501.pdf). To wielce prawdopodobne, że syn zajmował się tym samym fachem, co ojciec. Ale aby zbliżyć się do prawdy czy też ją odkryć, trzeba by dotrzeć do
materiałów Urzędu Stanu Cywilnego w Domasłowie, pod który Nowa Wieś Książęca
wówczas podlegała. Może tam właśnie znajduje się odpowiedź na to pytanie? Zachęcam
miłośników lokalnej historii do poszukiwań,
bo na rodzinnym nagrobku nazwisko młodszego J. Huppy nie figuruje.
Wspomnienie sprzed lat
Niedawno przypomniałem sobie o pewnym zdarzeniu, o którym kilka razy słyszałem od mojej babci – Jadwigi Kuropki (1902-

1991). Opowiadała ona, że gdy wraz z grupą
pielgrzymów wracała z odpustu w Nowej Wsi
Książęcej do Bralina, rozpętała się burza.
Zastała ludzi w pobliżu młyna stojącego do
dziś na obrzeżach wsi. Wtedy niespodziewanie zawołał ich Huppa, który otwarł wrota
stodoły i dał schronienie. Babcia podkreślała fakt, że choć młynarz był ewangelikiem,
pomógł katolikom. Tylko
kiedy to było? O którego
Jana jej chodziło?

mi. Podpisy pod dokumentem złożyły dwie
osoby z ówczesnego Zarządu OSP: [Jan]
Huppa i [Władysław] Nawrocki.
Straż była tu wcześniej
W „Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Breslau” nr 24 z 1823 r. („Dzienniku
Urzędowym Królewskiej Rejencji we Wrocławiu”) na stronach 186-187 czytamy: Dobra
Trębaczów, Nowawieś Książęca i Zbyczyna
powiatu sycowskiego i tamtejsze gminy wiejskie, wspólnym wysiłkiem ponosząc koszty w
wysokości 285 Reichstalarów, nabyły jeżdżą-

Kolejny dokument
Wspominany parokrotnie w cyklu „Ze starego albumu…” Eugeniusz Grzesiak z Kępna
jest w posiadaniu jeszcze
jednego cennego dokumentu z początku istnienia nowowiejskiej straży.
To wniosek z 22 sierpnia
1935 r. skierowany do
Starostwa Powiatowego
Dawny młyn Huppów w Nowej Wsi Książęcej. Stan z roku 2008. Źrów Kępnie przez Kępińdło: www.kepnosocjum.pl
ski Oddział Powiatowy
Związku Straży Pożarnych RP z prośbą cą sikawkę ogniową. Wyrażamy z wdzięczo zatwierdzenie kolejnego naczelnika jed- nością uznanie wobec tej godnej pochwały
nostki i jego zastępcy. Ponadto informuje ofiarności, która posłuży wdzięcznie ogólneon, że 17 lutego 1935 r., podczas walnego mu bezpieczeństwu. Ogólnie powiat sycowski
zebrania OSP Nowawieś Książęca wybrano wsławił się, że w tym roku poza tą, o której tu
kandydatów do pełnienia wspomnianych mowa, już trzy inne sikawki z takim samym
funkcji. Naczelnikiem wybrano wówczas wysiłkiem ponoszenia kosztów nabył.
Niechże ten przykład pociągnie inne
Wincentego Lenorta, ur. 19 grudnia 1902 r.,
posiadającego stopień wojskowy starszego powiaty, gdzie brakuje wystarczających
strzelca. Z kolei jego zastępcą został Feliks środków gaśniczych, do naśladowania.
Jokiel, ur. 5 stycznia 1907 r., w wojsku do- I. A. II. 496. Jun. Breslau [Wrocław],
służył się stopnia kaprala. Obaj urodzili się 5 czerwca 1823 r.
Z powyższego zapisu wynika, że w Now Nowejwsi Książęcej, obaj też byli rolnikawej Wsi Książęcej tradycje pożarnicze mają
195-letnią tradycję. Prawda, że brzmi to imponująco?
Wypowiedzą się fachowcy
Czy powyższy zapis upoważnia do przyjęcia roku 1823 jako daty powstania straży
ogniowej w Nowej Wsi Książęcej? A może
mógłby to być rok odłączenia się miejscowości od wspólnoty sikawkowej, jaką stanowiła z Trębaczowem do 1882 czy 1883 r.?
O odpowiedź na te pytania poprosiłem pracowników Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Jaką
otrzymałem odpowiedź? O tym już w kolejnym wydaniu „Życia Gminy Bralin”.

Fragment mapy z ok. 1892 r., opracowanej przez pruski urząd kartograficzny jako Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 (arkusz Kempen o godle 401). Zaznaczono na niej przysiółek Brody.
Źródło: Internet
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Za pomoc przy gromadzeniu materiałów
do powyższego tekstu dziękuję Tomaszowi
Kruszelnickiemu z Trębaczowa i Piotrowi
Lisowi z Wrocławia.
cdn.
Jacek Kuropka
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Ze sportu

Kolejny piłkarski
sezon przed nami!

11

Biblioteka Publiczna
w Bralinie
oraz Szkolne Koło
Krajoznawczo-Turystyczne
wraz uczestnikami
projektu
serdecznie zapraszają
do udziału
w Grze Wiejskiej –
„Nasze Stopy
dla mieszkańców”
Termin:  31 sierpień 2018 r.
godz. 1600
Miejsce startu:
przy kościele „Na Pólku”

W trakcie przygotowań - mecz sparingowy

W niedzielę, 19 sierpnia drużyna seniorów rozegrała spotkanie z KS Rogaszyce.
Meczem tym Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Bralin zaczęła nowy piłkarski sezon
2018/2019.
Po raz kolejny nasza bralińska drużyna będzie reprezentowana przez pięć zespołów w różnych kategoriach wiekowych.
I tak, oprócz drużyny seniorów, swoje mecze w tym sezonie będą rozgrywać również 4 zespoły młodzieżowe, odpowiednio
w kategoriach: junior starszy, trampkarz
starszy, młodzik młodszy, orlik. Drużyny
młodzieżowe zaczęły przygotowania do sezonu wraz z początkiem sierpnia i są dopiero na początku okresu przygotowawczego.
Najstarsze zespoły młodzieżowe rozpoczną swoje zmagania 8 września, natomiast
młodsze zespoły zaczną rozgrywki do połowy września.
Za to seniorzy rozpoczęli swoje przygotowania w połowie lipca. Kadra zespołu
została wzmocniona dwoma zawodnikami.
Ważną informację stanowi fakt, że nikt
z drużyny seniorów nie odszedł. Kadra jest
równie silna jak w poprzednim sezonie,
a w dodatku zespół ma za sobą kolejny rok
doświadczeń. Mamy nadzieję, że to zaprocentuje w trwających już od niedawna rozgrywkach kaliskiej klasy A gr. 2.
W okresie przygotowawczym drużyna
seniorów, rozegrała 6 meczów sparingowych. Bilans tych spotkań to 2 zwycięstwa,
2 remisy i 2 porażki. Wyniki gier kontrolnych to: 3:1 zwycięstwo z „Pogonią” Syców,
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1:1 z KS Hanulin, 2:5 z „Pogonią” Trębaczów, 3:3 z „Sokołem” Świba, 1:3 z GKS-em
Grębanin. Ostatnie spotkanie kontrolne,
rozegrane dzięki udziałowi w okręgowym
Pucharze Polski z LZS Mikorzyn, zakończyło się wynikiem 11:0 i awansem do kolejnej
rundy tych rozgrywek. Wynik ostatniego
meczu jest szokująco wysoki, a rozegrany
na tydzień przed pierwszą kolejką A klasy
mecz daje nadzieje na nowy sezon.
W sezon 2018/2019 wchodzimy z marzeniami, nadziejami oraz pozytywnym nastawieniem. Zawodnicy seniorów są dobrze
przygotowani do sezonu, co jednak przyniesie boisko, będziemy mogli weryfikować
w każdą niedzielę, aż do połowy listopada. Ten sezon będzie kończył się w okolicach uroczystości upamiętniającej obchody
100-lecia naszego klubu, dlatego dobre wyniki naszych drużyn będą najlepszą rekomendacją, że praca w LKS „Sokół” Bralin
jest wykonywana  wzorowo od wielu lat.
Drodzy kibice i mieszkańcy gminy Bralin - serdecznie zapraszamy was na mecze
wszystkich drużyn „Sokoła” Bralin. Spotkania odbywać się będą jak zawsze na boisku sportowym przy ulicy Namysłowskiej
w Bralinie. Zapraszamy także do śledzenia
poczynań drużyn „Sokoła” Bralin na Facebooku.
Trzymajmy kciuki za nasze drużyny
w nowym sezonie.
Karol Wanzek
prezes LKS „Sokół” Bralin
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Uczestnicy gry i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w grze
jest zgłoszenie oraz rejestracja DRUŻYNY liczącej minimalnie 3, a maksymalnie 5 osób (łącznie z kapitanem)
w bibliotece do 28 sierpnia 2018 r.
2. W grupie musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia, pełniąca funkcję opiekuna i kapitana drużyny.
3. W przypadku większej liczby zgłoszonych DRUŻYN niż planowana
- o uczestnictwie w grze zadecyduje
kolejność zgłoszeń.
4. Organizator potwierdza udział
DRUŻYNY do dnia 29.08.2018 r.
u kapitana.
5. Wszelkich informacji udziela
główny organizator: Biblioteka Publiczna w Bralinie, Rynek 3,   tel.
62 78 11 232, e-mail: bibliotekabralin@wp.pl  
6. Regulamin Gry Wiejskiej „Nasze
Stopy dla mieszkańców” dostępny
jest na stronie biblioteki: http://biblioteka.bralin.pl/

ŻYCIE GMINY BRALIN
bezpłatne pismo samorządowe gminy Bralin
Wydawca: Urząd Gminy Bralin,
Rynek 3, 63-640 Bralin
Redaktor naczelny: Mariola Gudra
Skład i druk:
Digital Art Studio Gała Przemysław
www.digitalartstudio.pl
Adres redakcji: UG Bralin, p. 11,
tel. (62) 78 11 206,
e-mail: mariola.gudra@bralin.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru
do druku nadesłanych tekstów, a także ich
skracania i redagowania.
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Z życia gminy

Fotorelacja
z jubileuszy
Lipiec i sierpień obfitowały w jubileusze urodzin. Poniżej przedstawiamy fotogalerię z uroczystości jubileuszowych, które miały
miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

90. urodziny Leokadii Długowskiej

Alfons Puchała z gośćmi
Jubileusz Pelagii Domagały

Wizyta u Anny Raczyńskiej

Jubileusz Anieli Witczak

Diamentowe Gody państwa Musiałów
Jubileusz diamentowych godów świętowali  Państwo Marianna
i Józef Musiałowie z Nowej Wsi Książęcej-Parceli. Z tej okazji zastępca wójta gminy Bralin Robert Kieruzal wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną Urbańską złożyli wizytę dostojnym jubilatom.
Uroczystość odbyła się 25 lipca 2018 r. Robert Kieruzal wręczył jubilatom kosz upominkowy, życząc w  imieniu własnym oraz
władz samorządowych gminy  Bralin długich i pogodnych lat życia
w dobrym zdrowiu i zadowoleniu, nieustającej miłości, wszelkiej
pomyślności oraz doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy pożycia małżeńskiego.
Przeżycie wspólnie 60 lat w małżeństwie może stanowić wzór
i przykład dla młodych pokoleń zawierających związki małżeńskie.
Złożenie przysięgi małżeńskiej zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, często mimo przeciwności losu, w zdrowiu i chorobie,
czego najlepszym przykładem może być wspaniały diamentowy jubileusz małżeństwa Musiałów.
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