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12 sierpnia 2015 roku podczas sesji nadzwyczajnej radni podjęli uchwałę o pozbawieniu dawnej drogi krajowej nr 8 przebiegającej przez teren gminy Bralin kategorii drogi
gminnej
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Narada z sołtysami

Jedna droga
i zmieniający się zarządcy
Najpierw droga krajowa, potem gminna, teraz wojewódzka – takie są koleje drogi przebiegającej przez centrum Bralina,
Chojęcina, Golę i Tabor Wielki.
Kiedy 21 grudnia 2013 roku do użytkowania oddana została droga ekspresowa
S8 na odcinku Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy, dawna droga krajowa nr 8 przebiegająca przez gminę Bralin
otrzymała status drogi gminnej. Z końcem
roku administratorem tego 9,154-kilometrowego odcinka trasy przestała być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a został wójt gminy Bralin. Tak
stanowiło wówczas prawo. I nikt nie pytał
poszczególnych gmin czy wyrażają na to
zgodę, czy mają środki na ich utrzymanie,
czy podołają nowym obowiązkom. Nie pomogły wcześniejsze debaty w rozmaitych
kręgach czy instytucjach. Samorządy
otrzymały schedę po GDDKiA, a otrzymany majątek stał się w ich odczuciu „kukułczym jajem”. Była zima, a z nią związane
zimowe utrzymanie drogi i poboczy. W ciągu dotychczasowych 20 miesięcy administrowania tym odcinkiem drogi Gmina
Bralin była zmuszona wygospodarować
środki na: odśnieżanie, koszenie pobo-

czy, funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i naprawy, czyszczenie barierek. To
kwoty niemałe, patrząc choćby na koszt
tegorocznego dwukrotnego wykoszenia
poboczy, który wyniósł 24 tys. zł. Niestety,
oczekiwania zarówno uczestników drogi
jak i mieszkańców względem stanu drogi
i poboczy były znacznie wyższe niż wymagania wobec dróg gminnych.
Gdy tylko przepisy się zmieniły, wójt
gminy Bralin Roman Wojtysiak podjął
kroki, by przekazać ten odcinek drogi pod
zarząd województwa. Zmiany w ustawie
o drogach publicznych, które weszły w życie 9 lipca 2015 roku przewidują, że rada
gminy może w przeciągu 90 dni od daty
obowiązywania zmian w drodze uchwały
pozbawić kategorii drogi gminnej feralnego odcinka byłej krajówki. Dlatego też
wójt złożył wniosek o zwołanie sesji Rady
Gminy Bralin, by taką uchwałę wywołać. 12 sierpnia br. radni podjęli uchwałę
w sprawie pozbawienia drogi kategorii
drogi gminnej. W myśl nowych przepisów
odcinek byłej drogi krajowej zostanie zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich.
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Z życia urzędu

Umowa na drogę
w Czerminie podpisana
dzie posiadała nawierzchnię z asfaltobetonu szer. 3,5 m z lokalnymi poszerzeniami,
zmienną konstrukcję nawierzchni. Ponadto
wybudowane zostaną zjazdy na posesje i wykonane elementy odwodnienia. Wykonawcą
robót będzie firma KPDM S.A. z Kępna, która całość prac zrealizuje za
kwotę 247,5 tys. złotych.
Umowny termin zakończenia robót budowlanych
określony został na 16
października br. Na realizację tego przedsięwzięcia
inwestycyjnego
Gmina
Bralin otrzymała dotację
celową z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków
przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
Andrzej Pilarek - wiceprezes KPDM i wójt gminy Roman Wojtysiak
Karolina Drop
podpisują umowę
13 sierpnia w siedzibie urzędu gminy podpisano umowę o roboty budowlane
na przebudowę drogi w Czerminie. Umowa przewiduje przebudowę drogi długości
0,43 km, biegnącej od budynku po byłej
szkole aż do posesji nr 45. Nowa droga bę-

Od 1 lipca br. weszły w życie przepisy regulujące zasady korzystania i wysokość odpłatności za udostępnianie pomieszczeń domów ludowych będących własnością Gminy Bralin

Zasady korzystania
z domów ludowych
6 maja radni podjęli uchwałę, która porządkuje zasady korzystania z domów ludowych będących własnością Gminy Bralin.
Nad mieniem i działalnością tych obiektów
nadzór sprawuje wójt gminy, a administratorami są sołtysi, Rady Sołeckie lub Ochotnicze Straże Pożarne. To do administratorów właśnie należy się zwracać w celu
rezerwacji wynajmu sal.
Gmina udostępnia domy ludowe zarówno nieodpłatnie, jak i za odpłatnością.

Wyremontowana sala wiejska w Mnichowicach
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Nieodpłatnie z domów ludowych mogą
korzystać organizacje społeczne z terenu
gminy Bralin, stowarzyszenia, sołectwa
i jednostki organizacyjne gminy. Domy
te udostępniane więc będą, po uprzednim
uzgodnieniu z administratorami, na zebrania wiejskie i spotkania organizowane
przez wójta, Radę Gminy, Radę Sołecką,
OSP KGW, LZS czy stowarzyszenia z terenu gminy oraz niekomercyjne imprezy i zabawy okolicznościowe organizowane przez
szkoły, parafie, rady sołeckie.
Domy ludowe będzie też
można wynajmować odpłatnie
pod warunkiem, że sposób ich
wykorzystania będzie zgodny
z ich przeznaczeniem i nie będzie kolidować z planowanymi
wydarzeniami lokalnych społeczności. Aby wynająć gminne
pomieszczenia, należy uzgodnić termin z administratorem,
podpisać umowę i uiścić opłatę
zgodnie z uchwalonym cennikiem. Odpłatność za wynajem
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Budowa linii
światłowodowej
W miejscowościach Bralin i Nowa Wieś
Książęca od kilku dni trwają prace przy budowie kanalizacji kablowej teletechnicznej.
Jest to kolejny etap budowy linii światłowodowych w naszej gminie. Przypomnijmy, że
w 2014 roku na terenie gminy Bralin została pobudowana sieć szkieletowa w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej” współfinansowanego z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Projekt ten polegał na budowie sieci szerokopasmowej na terenie niemalże całego województwa wielkopolskiego
w technologii NGA (sieci nowej generacji).
Inwestorem była Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. – spółka utworzona przez
samorząd województwa, m.in. w celu budowy sieci.
W związku z rozpoczęciem prac polegających na budowie przyłączy w Bralinie
i Nowej Wsi Książęcej mieszkańcy tych
miejscowości mogą spodziewać się utrudnień w ruchu. Prace potrwają kilka tygodni.
Inwestorem tegorocznego etapu jest firma
FIBREHOST Sp. z o.o. S.K.A. z Poznania.
Wybudowana infrastruktura umożliwi
dostęp mieszkańcom Bralina i Nowej Wsi
Książęcej do szerokopasmowego Internetu
o szybkiej przepływności danych, telewizji
internetowej oraz usług multimedialnych.
Urząd gminy nie posiada informacji co do
dalszej rozbudowy sieci światłowodowej
w pozostałych miejscowościach naszej gminy.
Karolina Drop

została ustalona według dwóch grup taryfowych: godzinowej (krótkotrwałe udostępnianie) i dobowej (powyżej 12 godzin).
W przypadku wynajmu sali na okres powyżej 12 godzin obowiązuje opłata rezerwacyjna, która potem zostanie rozliczona
na poczet opłaty za korzystanie z obiektu.
Stawki godzinowe kształtują się w przedziale 10–25 zł/godz. w zależności od domu
ludowego, natomiast stawki dobowe 25–70
zł/doba. Do tych kwot należy doliczyć 23%
podatek VAT.
Zainteresowanych szczegółami zasad
korzystania z domów ludowych odsyłamy
do Uchwały nr VIII/41/2015 Rady Gminy
Bralin z dnia 6 maja 2015 roku oraz Zarządzenia nr 31/2015 Wójta Gminy Bralin
z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za odpłatne udostępnianie
pomieszczeń domów ludowych będących
własnością Gminy Bralin.
Marzena Kuropka

Życie Gminy Bralin
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13 sierpnia br. miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Gminy Bralin, w jej trakcie odbyło się głosowanie nad wyborem nowego przewodniczącego rady w związku z rezygnacją z tej funkcji przez Kazimierę Kupczak w dniu 24 czerwca 2015 roku. Nowym przewodniczącym
radni wybrali Grzegorza Lemanika

Kolejna burzliwa sesja rady
Na 13 sierpnia 2015 roku wiceprzewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Markiewicz zwołał sesję nadzwyczajną, o którą
wnioskowali radni: Michał Woźniak, Roman Lemanik, Grzegorz Lemanik, Marek
Markiewicz i Paweł Narękiewicz. W uzasadnieniu o zwołanie sesji nadzwyczajnej
wnioskujący wskazywali trudności techniczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury głosowania.
Czwartkową sesję zgodnie z ustawą
prowadził Marek Markiewicz, wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. W obradach uczestniczyło 11 radnych, a głównym
powodem zwołania posiedzenia był wybór
przewodniczącego Rady Gminy Bralin.
Jeszcze przed przystąpieniem do meritum sprawy głos zabrał radny Tadeusz
Iwan, który zwrócił się do prowadzącego
obrady z pytaniem, dlaczego sesja została
zwołana w trybie nadzwyczajnym, a nie
zwyczajnym, co mogło niektórym radnym
uniemożliwić udział w głosowaniu. Zapytał
też, co znaczą trudności techniczne, o których mowa w uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji. Przewodniczący obrad odpowiedział, że praca rady została zablokowana
w związku ze złożeniem rezygnacji przez
przewodniczącą i niewyznaczeniem przez
nią osoby do prowadzenia czerwcowej sesji.
O trudności techniczne zapytała również
Kazimiera Kupczak. Grzegorz Lemanik
tłumaczył to brakiem przygotowanej wówczas urny i kotary. Wywiązała się nabierająca na sile dyskusja. Trudno tu przytoczyć
wszystkie głosy adwersarzy (szczegółowo
zostaną one przedstawione w protokole,
który niebawem znajdzie się na www.bip.
bralin.pl).
Burzliwą dyskusję zakończył prowadzący i zarządził przejście do dalszego punktu
obrad – powołania komisji skrutacyjnej.
Do komisji zgłoszono: Romana Lemanika,
Kamila Lenorta i Zofię Garczarek. Radni
wyrazili zgodę na pracę, po czym wiceprzewodniczący ogłosił przerwę w obradach
w celu ukonstytuowania się organu. Po niej
przewodniczący komisji skrutacyjnej Roman Lemanik zapoznał obecnych z regulaminem głosowania i rozpoczęto się zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego.
Zgłoszono jedyną kandydaturę – Grzegorza Lemanika i rozpoczęło się głosowanie.
Już w trakcie wyborów (po oddaniu głosów
przez Z. Garczarek, T. Iwana i K. Kupczak)
radny G. Lemanik zwrócił uwagę, że karta
do głosowania nie jest, zgodnie z regulaminem, opieczętowana. Czynności tej nie dopełniła komisja skrutacyjna. W sali zapano-

Życie Gminy Bralin

Podczas feralnego głosowania

wało poruszenie, komisja chciała powtórzyć
głosowanie, otwierać urnę. Radny G. Lemanik proponował konsultację telefoniczną
z prof. Szewczykiem – prawnikiem dyżurującym w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, przewodniczący obrad zamierzał oddać głos jednej
z osób obecnych na sali, Piotrowi Hołosiowi, na co zaoponował Roman Wojtysiak,
przypominając, że oddawanie głosu publiczności możliwe jest w ostatnim punkcie
obrad, a nie w trakcie głosowania. Powstał
dylemat, co dalej. Na wniosek Grzegorza
Lemanika prowadzący obrady ogłosił przerwę mimo niezakończonej procedury głosowania. To nie było jedyne uchybienie, które
towarzyszyło tej części sesji. Przewodniczący obrad nie poddał pod głosowanie ani
składu osobowego komisji skrutacyjnej, ani
przyjęcia treści regulaminu głosowania czy
wreszcie zamknięcia listy kandydatów na
funkcję przewodniczącego.
Kiedy obrady zostały wznowione, Marek
Markiewicz rozpoczął od przegłosowania
składu komisji skrutacyjnej („za” 8 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymuje się” – 2),
a następnie ogłosił reasumpcję głosowania
w związku z zaistniałą sytuacją. Komisja
skrutacyjna sporządziła protokół, w którym
podała, że w związku z pomyłką głosowanie
zostało przerwane, karty zostały usunięte
z urny i stanowią załącznik do protokołu.
Przystąpiono do ponownego głosowania
nad tym samym kandydatem. Głosowania
odmówiło dwoje radnych, argumentując
swą decyzję tym, że swój głos już oddały. Po
przeprowadzeniu wyborów komisja sporządziła i odczytała protokół, w którym stwier-
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dziła, że Grzegorz Lemanik został wybrany
na przewodniczącego Rady Gminy Bralin,
uzyskując 8 głosów „za”, przy 1 głosie
wstrzymującym się. Komisja odnotowała
też, że dwóch radnych odmówiło przyjęcia
karty do głosowania.
Po przyjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady ośmioma głosami „za”, jednym przeciw i dwoma wstrzymującymi się, prowadzący obrady Marek
Markiewicz przekazał dalsze prowadzenie
sesji nowo wybranemu przewodniczącemu.
Grzegorz Lemanik podziękował za wybór
wszystkim radnym i deklarował, że będzie
się starał w miarę możliwości i kompetencji
wypełniać słowa roty ślubowania radnego
i godnie, uczciwie działać dla dobra gminy
i jej mieszkańców.
Marzena Kuropka

Uwaga
producenci
rolni
Od 1.08.2015 do 31.08.2015 Gmina Bralin przyjmuje wnioski II raty
zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego na 2015 rok.
Wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego
(f-ry wydane od dnia 01.02.2015 do dnia
31.07.2015) należy składać w Urzędzie
Gminy Bralin, pokój nr 9 codziennie:
od godziny 7.00 do godziny 15.00.
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W środę, 12 sierpnia w sali sesyjnej odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy wójta Romana Wojtysiaka. Uczestniczyli w nim
sołtysi z terenu gminy oraz Andrzej Zalewski kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. i Sylwia Kwaśniewska
z placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie. Do omówienia było kilka tematów bieżących z życia gminy
oraz akcja informacyjno-prewencyjna PIP i KRUS, z jaką przybyli goście

Narada z sołtysami w przededniu dożynek
„Szanuj życie. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” to hasło przewodnie,
które było tematem spotkania przedstawicieli PIP i KRUS z sołtysami z gminy
Bralin. Jak powiedział Andrzej Zalewski,
placówki intensyfikują działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i takie spotkania odbywać będą się
w każdej gminie. Kampanię informacyjno-prewencyjną PIP i KRUS rozpoczęły od
gminy Bralin, bo wskaźnik wypadkowości
w gospodarstwach rolnych jest tu wyższy
w stosunku do pozostałych gmin. Sołtysi
wysłuchali i obejrzeli w formie prezentacji
multimedialnej przykładowe zagrożenia
związane z pracą w rolnictwie, a wynikające m.in. z powodu niezabezpieczonych
otworów, braku poręczy, uszkodzonych
drabin, pochwycenia pracujących ludzi
przez maszyny i urządzenia rolnicze, zatrucia środkami ochrony roślin czy zabaw
dzieci w gospodarstwie. Sylwia Kwaśniewska z kolei omówiła wskaźniki wypadkowości wśród ubezpieczonych w KRUS na
przełomie ostatnich lat na terenie południowej Wielkopolski i powiatu kępińskiego. Sołtysi otrzymali broszury i foldery
prewencyjne, zaproszeni zostali również

do włączenia się w propagowanie działań
na temat bezpieczeństwa pracy na wsi.
Wśród tematów bieżących, które stały się
przyczynkiem spotkania, była organizacja
dożynek gminnych. W tym roku gospodarzem święta plonów było sołectwo Gola. Dożynki odbyły się 23 sierpnia, o 13.00 odprawiona została msza dziękczynna w kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Taborze
Wielkim, a dalsze świętowanie odbyło się
na boisku w Goli. Podczas spotkania sołtysi uzgodnili ostatnie sprawy organizacyjne
i przebieg uroczystości.
Wójt Roman Wojtysiak zwrócił uwagę
sołtysów na systematycznie rosnące ilości
odpadów komunalnych, które odbierane są
z gospodarstw domowych, co przekłada się
na zwiększające się należności za śmieci ponoszone przez Gminę Bralin. Kwoty te stale rosną, co może wynikać również stąd, że
na terenie gminy przebywają i zamieszkują
osoby niewykazane w deklaracjach właścicieli nieruchomości. W związku z tym wójt
prosił o uczulenie na ten fakt mieszkańców
i zgłaszanie zmian w urzędzie. Nie można
dopuszczać do tego, że osoby które wynajmują mieszkania, nie wykazują powstających nowych gospodarstw domowych, któ-

re wytwarzają odpady. Pozostawienie tej
sytuacji bez reakcji spowoduje przyczynek
do podniesienia opłat za śmieci dla wszystkich, a to nie jest w interesie mieszkańców.
Kolejnym kłopotliwym tematem, który
dotyczy naszej gminy jest spalanie śmieci
i odpadów w domowych piecach. Z uwagi
na zanieczyszczone powietrze, które unosi
się nad naszymi osiedlami i wioskami, co
bardzo uprzykrza życie, przyczynia się do
wielu chorób i uciążliwości Roman Wojtysiak powiedział, że nosi się z zamiarem powołania gminnej komisji do kontrolowania
kotłowni pod kątem spalania śmieci w gospodarstwach domowych.
Ponownie wrócił również temat oświetlenia ulicznego w porze nocnej. Sołtysi
poproszeni zostali o wsłuchanie się w głosy mieszkańców i zebranie opinii na temat
wyłączania oświetlenia w nocy o określonej
godzinie. Jak podkreślił wójt, ograniczanie
oświetlenia niesie pewne oszczędności dla
budżetu, ale jeżeli wola mieszkańców będzie inna, można nie wyłączać oświetlenia.
Dodał jednocześnie, że ewentualne czasowe
wyłączenia powinny dotyczyć ogółu gminy,
a nie być traktowane wybiórczo.
Marzena Kuropka

Inwestycje w budynkach komunalnych
Piec kuchenny w Mnichowicach
W Domu Ludowym w Mnichowicach
w czasie wakacji postawiono nowy piec
kuchenny. Podczas ostatniego dużego remontu, jaki miał miejsce w 2014 roku,
w kuchni rozebrano stary piec kaflowy.
W związku z zapotrzebowaniem mieszkańców na tego typu wyposażenie kuchni
w czerwcu 2015 r. Gmina Bralin podpisała
umowę na budowę pieca jednopaleniskowego o wymiarach: 0,85 x 0,72 x 1,70 m
oraz wyłożenie kaflami ścian nad blachami grzewczymi. Prace związane z budową
pieca oraz zakupem potrzebnych materiałów zostały wycenione na 8.340,00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Zduński Marek
Olek z gminy Trzcinica.
Remont elewacji w Goli
Od początku sierpnia br. rozpoczął się
remont elewacji budynku OSP w Goli.
Odświeżeniu poddana została tym razem
elewacja od strony zachodniej i północnej
tego budynku, gdyż w ubiegłym roku wyremontowano elewację frontową. Prace polegać będą na uzupełnieniu tynków, gruntowaniu całości powierzchni, wymianie
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piona została lodówka. Koszt zakupu
wyniósł 3.000,00 zł. Z kolei boiska
w Czerminie, Mnichowicach i Taborze
Wielkim wyposażone zostały w piłkochwyty. Łączny koszt zakupu 3 piłkochwytów to 7.000,00 zł.

Budynek OSP w Goli w nowej szacie

podbitki z płyt OSB wraz z malowaniem,
dwukrotnym malowaniu elewacji. Ponadto pomalowana zostanie stolarka okienna,
drzwiowa, kraty, rynny i opierzenia, naprawione zostaną betonowe cokoły. Prace zlecone zostały firmie „MADO” Marcin Golas
ze Świby, a ich koszt wyniesie 17.520,62 zł
brutto. Dzięki temu wizerunek budynku
OSP w Goli zyska na jakości i godnie powita gości dożynek, które w tym roku odbędą
się w sołectwie Gola.
Dodatkowe wyposażenie
Na wniosek mieszkańców Taboru Wielkiego do kuchni w Domu Ludowym zaku-
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Planowane pozostałe remonty
Jeszcze w tym roku planowana
jest wymiana okien i drzwi w jednym
z mieszkań komunalnych w budynku
poszkolnym w Czerminie. W Chojęcinie-Parcelach zostaną ocieplone ściany
domu ludowego, gdzie powierzchnia ocieplenia wynosi ponad 120 m2. Z kolei przed
budynkiem komunalnym przy ul. Namysłowskiej 13 (Posterunek Policji) będą remontowane schody wejściowe. W trakcie
realizacji jest remont w jednym z mieszkań komunalnych, gdzie prace obejmują
wymianę instalacji elektrycznej w części
lokalu, a ich koszt wyniesie 2.337,00 zł
brutto. Planowana jest również całkowita
wymiana instalacji elektrycznej w kolejnym mieszkaniu komunalnym oraz inne
remonty w mieszkaniach komunalnych.
Natalia Wiśniewska
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Wyprawka szkolna
W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” rodzice (prawni opiekunowie)
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
do 11 września br. mogą składać wnioski
w celu uzyskania dofinansowania na zakup
podręczników.
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana jest do uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych
(słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową,
w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkol-

nym 2015/2016 do szkół podstawowych
(z wyjątkiem klas I, II i IV) oraz do gimnazjum (z wyjątkiem klasy I)).
Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów klasy III
szkoły podstawowej będzie przysługiwać na
podstawie kryterium dochodowego (574 zł
netto na jedną osobę w rodzinie) lub poza
kryterium dochodowym (w przypadku np.
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń).
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Formularze wniosków dostępne są u dyrektorów szkół, w Urzędzie
Gminy Bralin oraz na stronie internetowej
www.bralin.pl.
Marta Brząkała

Darmowe podręczniki
dla kolejnych roczników
W nadchodzącym roku szkolnym
2015/2016 nastąpi wdrożenie kolejnego etapu wyposażania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w bezpłatne podręczniki
i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą
„podręcznikową” .
W ubiegłym roku szkolnym bezpłatny
podręcznik: „Nasz elementarz” otrzymali
uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Ponadto szkoły otrzymały dotację celową na zakup materiałów ćwiczeniowych
oraz podręczników do nauki języka obcego
dla pierwszoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zleca przygotowanie, druk
i kolportaż darmowych podręczników tylko
dla klas I-III. Podręczniki do pozostałych
klas szkół podstawowych i wszystkich klas
gimnazjów będą kupowane przez szkoły
ze środków otrzymanych z dotacji celowej,
którą przekaże im MEN. Do 1 września
2017 r. darmowe podręczniki i materiały
ćwiczeniowe dostaną uczniowie wszystkich
klas szkół podstawowych i gimnazjów.
W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla uczniów klas I, II i IV
szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.
Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają przygotowany przez MEN
darmowy podręcznik „Nasz elementarz”.
Dodatkowo szkoła otrzyma z MEN dotację w wysokości 50 zł na zakup materiałów
ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Bezpłatny będzie również podręcznik do nauki
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języka obcego, na którego zakup szkoła
otrzyma dotację w wysokości 25 zł na każdego ucznia. Rodzice będą musieli ponieść
jedynie koszt zakupu podręczników do
przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka, drugi język obcy).
Uczniowie klasy II szkoły podstawowej
otrzymają przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasza szkoła”. Podobnie
jak w przypadku pierwszoklasistów szkoła
otrzyma z MEN dotację w wysokości 50 zł na
zakup materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia oraz dotację w wysokości 25 zł na
zakup podręcznika do nauki języka obcego
dla każdego ucznia. Rodzice będą musieli ponieść jedynie koszt zakupu podręczników do
przedmiotów nieobowiązkowych.
Szkoły otrzymają również dotację celową na zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów klasy IV szkoły
podstawowej i klasy I gimnazjum. W przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej będzie to kwota 25 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz 140 zł za zakup
podręczników dla każdego ucznia. W przypadku uczniów klasy I gimnazjum będzie to
kwota 25 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz 250 zł za zakup podręczników
dla każdego ucznia.
Należy pamiętać, że zakupione w tym
roku podręczniki posłużą trzem kolejnym
rocznikom uczniów.
Marta Brząkała

www.bralin.pl

Pomoc
materialna
w postaci
stypendiów
szkolnych
Od 1 września 2015 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 15 września
2015 r. - dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
i 15 października 2015 r. - dla słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i 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 456,00 zł netto (art. 9 ust. 8 ustawy
z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi
uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć rodzica
lub obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych, pożar, klęska żywiołowa,
kradzież, jeżeli spowodowały one 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 oraz
w Urzędzie Gminy Bralin. Wnioski będzie
można składać w Urzędzie Gminy Bralin
(pok. nr 11, tel. 62 78 11 206).
Marta Brząkała
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Uwaga na barszcz Sosnowskiego
W związku z pojawiającymi się ostatnio
doniesieniami coraz częściej obserwowanym występowaniu barszczu Sosnowskiego
(Heracleum Sosnowski Mandel) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami z zakresu
ochrony roślin barszcz Sosnowskiego nie
jest rośliną kwarantannową i w związku
z tym nie podlega urzędowemu obowiązkowi zwalczania. Oznacza to, że działania
związane ze zwalczaniem tej rośliny nie
mogą być narzucone przez PIORiN posiadaczom danego gruntu.
Barszcz Sosnowskiego może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - włoski

na liściach i łodygach wytwarzają parzącą
substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie

Jesienna zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych
Informujemy, iż przed nami kolejna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z samochodów osobowych. Nie będą odbierane duże
opony z samochodów ciężarowych, ciągników, kombajnów itp... Tzw. wystawka nie
obejmuje również odpadów budowlanych,
gruzu i gleby oraz odpadów zielonych, czyli
gałęzi, trawy czy liści.
Sprzątamy zatem nasze piwnice i strychy z popsutych oraz nieużytecznych
pralek, lodówek, odkurzaczy, czajników
elektrycznych, dywanów, wykładzin podłogowych, foteli, tapczanów, szaf, krzeseł,
stołów, telewizorów, monitorów, klawiatur,
wiertarek, kosiarek, pił, całych okien, świetlówek, drukarek, telefonów, żarówek energooszczędnych, materacy itp. Ważne, aby
sprzęt elektryczny i elektroniczny był cały,
a nie tylko jego obudowa.
Wspomniane powyżej odpady wystawiamy do godziny 7.00 w dniach:
- 26 października 2015 roku (poniedziałek)
- Bralin,
- 27 października 2015 roku (wtorek) – pozostałe miejscowości.
Jednocześnie zwracamy uwagę na zawartość naszych pojemników na odpady
komunalne zmieszane, tzw. mokre. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bralin, w kubłach
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nie mogą znajdować się odpady zielone
typu trawa i liście oraz odpady budowlane
i porozbiórkowe, np. gruz. Na podstawie
uchwały Rady Gminy Bralin, stanowiącej
akt prawa miejscowego, powstające na terenie nieruchomości odpady zielone ulegające biodegradacji (liście, chwasty, trawa,
gałęzie z drzew i krzewów) powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane
we własnym zakresie i na własne potrzeby,
np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. W przeciwnym
razie należy je przekazywać we własnym
zakresie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Podobnie odpady
budowlane należy gromadzić w specjalnych
pojemnikach, uniemożliwiających pylenie
i przekazywać samodzielnie do wyznaczonego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z tym, że usuwanie
odpadów budowlanych i remontowych powstających na terenie budowy należy do
wykonawcy robót budowlanych.
Małgorzata Krzak
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pęcherzy i trudno gojących się ran. Parzące
działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci
i osoby cierpiące na alergie.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym
jest, aby właściciele gruntów, na których
występuje barszcz Sosnowskiego podjęli
działania w celu zniszczenia tych roślin.
Z uwagi na duże niebezpieczeństwo, należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą
rośliną. W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej
w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych oraz długie rękawice. Chronić
należy także oczy.

Jest coraz
lepiej
Coraz częściej kupujemy małe, rasowe
szczeniaczki, bądź kociaki. Dzięki temu
troszczymy się o nie codziennie i dbamy
o to, aby nie spacerowały po ulicach bez naszego dozoru. Pozytywnym zjawiskiem jest
również narastające zainteresowanie wykonywaniem zabiegów weterynaryjnych,
zwłaszcza sterylizacji wśród naszych kotek
i suczek. Jako świadomi i odpowiedzialni właściciele czworonogów zapobiegamy
w ten sposób ich niekontrolowanemu rozmnażaniu się.

Niestety, nadal część właścicieli wypuszcza celowo, luzem i bez opieki swoje psiaki, które wałęsają się po naszych ulicach.
Przypominamy zatem o podstawowych obowiązkach ciążących na właścicielu psa. Pies
wyprowadzany powinien być na smyczy.
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest
tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod
warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec.
Ale i w takiej sytuacji właściciel powinien
mieć nad nim możliwość sprawowania bezpośredniej i pełnej kontroli. Zgodnie z prawem lokalnym, czyli uchwałą Rady Gminy
Bralin, każdy właściciel zobowiązany jest
też po swoim podopiecznym posprzątać.
Apelujemy więc o rozwagę i właściwą
postawę właścicieli psów.
Małgorzata Krzak
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Tęczowe wakacje 2015
Jak co roku podczas wakacji Świetlica
Profilaktyczno–Środowiskowa „Tęcza” zorganizowała dla dzieci z gminy Bralin akcję

pn. „Tęczowe wakacje”. Od poniedziałku
do piątku przez kilka godzin dziennie dzieci, które wakacje spędzają w domu, miały

Boisko do piłki plażowej cieszyło się popularnością

Czwartkowe
wakacyjne
wyjazdy
Akcja Katolicka z Bralina zorganizowała w lipcu dwie wycieczki dla dzieci z gminy Bralin: 8 lipca do Opola, a 15 lipca do
Uniejowa. Oba wyjazdy realizowane były
w ramach zadania pn. „Wycieczki turystyczno-krajoznawcze”, na które Oddział
Akcji Katolickiej otrzymał dofinansowanie
z Gminy Bralin w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
8 lipca z Bralina do Opola wyruszyło 47
dzieci. Zwiedzanie Opola rozpoczęliśmy od
Rynku z ratuszem. Tam podziwialiśmy otaczające kamienice odbudowane po wojnie
w stylu nawiązującym do baroku. Spacerowaliśmy też Aleją Gwiazd Polskiej Piosenki.
W Muzeum Śląska Opolskiego widzieliśmy
zgromadzone eksponaty archeologiczne
i historyczne miasta i regionu. Potem wybraliśmy się na spacer na Wyspę Bolko – zielone

Spacerkiem po Uniejowie
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okazję uczestniczyć w zorganizowanych
specjalnie dla nich zajęciach.
Grupę stanowiły dzieci w wieku od 6 do
15 lat. Podczas zajęć uczestnicy malowali,
rysowali, brali udział w konkursach i przedstawieniach. Także wspólne gry i zabawy
sportowe oraz pobyt na świeżym powietrzu
sprawiały dzieciom wiele radości. W tym
roku specjalnie w ramach akcji „Tęczowe
Wakacje” zostało zakupione wyposażenie
boiska do siatkówki plażowej i stworzono
kolejne miejsce do aktywnej rekreacji, na
którym regularnie odbywają się rozgrywki.
13 sierpnia 33-osobowa grupa uczestników „Tęczowych wakacji” wspólnie z wychowawcami świetlicy Martą Kaczmarek
oraz Mariolą Leśniarek wyjechały na wycieczkę do Wrocławia.
Świetlica Profilaktyczno–Środowiskowa „Tęcza” składa podziękowania panu
Tomaszowi Piotrowiakowi za pomoc w zorganizowaniu boiska do gry w siatkówkę.
Marta Kaczmarek

płuca miasta, by dotrzeć
do opolskiego ogrodu
zoologicznego.
Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że po wejściu do zoo nie zauważamy żadnych masowych
krat ani wysokich ogrodzeń ze zwierzętami.
Witają nas natomiast
wybiegi malowniczo usytuowane wśród zieleni
– kwiatów i innych ciekawych roślin. Można mieć
wrażenie, że to nie ogród
zoologiczny a botaniczny. Atrakcyjność temu Wycieczkowicze pozdrawiają ze Świnic Warskich
miejscu dodają wyspy
i strumienie, tworząc jednocześnie natural- solanek, biczy, dysz, jacuzzi, zjeżdżalni i inną barierę oddzielającą zwierzęta od zwie- nych atrakcji, a słoneczna pogoda sprzyjała
dzających. Na powierzchni 20 ha ogrodu zabawie. Mali turyści byli zachwyceni, koznajduje się ponad 1000 zwierząt dla rado- rzystali po kilkanaście razy z niektórych
ści dzieci i nas dorosłych. Było karmienie, atrakcji. Następnie pojechaliśmy do Świnic
zabawa w parku Zoolandia i na placu za- Warskich, miejscowości położonej nieopodal Uniejowa, do Sanktuarium Urodzin
baw.
Kolejny wyjazd i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej – orędowzaplanowaliśmy na 15 niczki Miłosierdzia Bożego. Ks. Przemylipca do Uniejowa. Z na- sław Kapała celebrował mszę św. w intencji
szej oferty skorzystało wszystkich dobroczyńców, którzy wsparli
48 dzieci. Przy brzegu nasze wakacyjne wyjazdy. Zadowoleni wraWarty nad Uniejowem caliśmy do domu.
Opiekę nad uczestnikami wyjazdów
góruje gotycki Zamek
Arcybiskupów Gnieź- sprawowali: Maria Rabiega, Maria Lemanieńskich w otoczeniu nik, Agnieszka Doktor, Elżbieta i Jan Ledużego parku. Tam śniarek, ks. Przemysław Kapała. Szczególudaliśmy się na począt- ne podziękowania kierujemy do oddziału
ku naszej wyprawy. Akcji Katolickiej, któremu przewodniczy
A potem wymarzone pani Maria Rabiega oraz do Wójta Gminy
Termy Uniejów. Ko- Bralin pana Romana Wojtysiaka i ks. Rorzystaliśmy z radością mana Krzyżaniaka. Wszystkim za wszystko
z pływalni, gorących dziękujemy.
Elżbieta Leśniarek
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Wszystko
dla Tobiasza
27 czerwca 2015 roku w Domu Ludowym w Nowej Wsi Książęcej odbył się Festyn Charytatywny „Dla Tobiasza” połączony z Dniem Matki i Ojca. Organizatorami
festynu byli: Rada Rodziców przy Zespole
Szkół w Nowej Wsi Książęcej, społeczność
szkolna, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Rada Sołecka.
Na przybyłych gości czekało wiele
atrakcji: malowanie twarzy, zamki dmuchane oraz przejażdżka kucykiem. Festyn
ubogaciły również pokaz karate, koncert
orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie, a także rozmaite pokazy taneczne. Spotkanie było też okazją,
by podziwiać różnorodne talenty i uzdolnienia wychowanków szkoły i przedszko-

Także uczniowie szkoły dali od siebie bardzo wiele, przygotowując program artystyczny

la. Na gości czekały prezentacje muzyczne
i taneczne oraz przedstawienia teatralne.
Dzięki darczyńcom wszyscy mogli skosztować potraw z grilla, grochówki i bigosu oraz
smacznych wypieków. Kolejka ustawiła się
do loterii fantowej,
w której każdy los
wygrywał. Uwieńczeniem imprezy była
zabawa taneczna.
W festyn charytatywny „Dla Tobiasza” zaangażowało się wiele
osób. Dzięki spotkaniu
ludzi dobrej woli organizatorom udało się
zebrać około 9,200 zł.
Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie
materialne dla ucznia
Sekcja Karate Shotokan „Kaminari” z gościnnym występem

Dodatkowe
środki dla oświaty
Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się – zgodnie
z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego rezerwę części oświatowej
subwencji ogólnej, której wysokość wynosi
0,4%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do
spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz reprezentacji
jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa ta jak co roku dzielona jest wg określonych kryteriów.
Gmina Bralin złożyła trzy wnioski
o środki finansowe z powyższej rezerwy
i uzyskała pozytywną akceptację na wszystkie. Pierwszy wniosek złożony przez gminę obejmował dofinansowanie doposażenia
w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Wniosek został złożony
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dla Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej, a dofinansowanie wyniosło 4.344 zł.
Drugi wniosek obejmował dofinansowanie doposażenia stołówek w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Gmina Bralin
wnioskowała o 10.400 zł, otrzymała ostatecznie 7.000 zł, które będzie przeznaczone
na doposażenie stołówki w Gimnazjum im.
Polskich Noblistów w Bralinie.
Trzeci wniosek to dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ
dla pielęgniarek lub lekarzy. Dofinansowanie uzyskały: Zespół Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej oraz Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie na łączną kwotę 5.000 zł.
Sławomir Bąk
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Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej, który
zmaga się z poważną chorobą.
Organizatorzy festynu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji.
Dziękują rodzicom uczniów i dzieci z przedszkola, a także wychowawcom za aktywny
udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu imprezy. Słowa podziękowania kierują
do sponsorów i darczyńców: zakładów pracy,
przedsiębiorców, osób prywatnych, rodziców i uczniów, którzy podarowali atrakcyjne
fanty przekazane na loterię fantową oraz za
wpłaty pieniężne dokonane na wsparcie dla
Tobiasza. Wyrazy wdzięczności i życzliwości
kierują do mieszkańców Nowej Wsi Książęcej, którzy podzielili się swoim sercem i potrafili do tego zachęcić innych.
Ewelina Patyk

Będzie
bezpieczniej
Systematycznie, w miarę
możliwości staramy się realizować wnioski mieszkańców dotyczące oświetlenia ulicznego.
W ubiegłym roku rozbudowa linii oświetlenia została zrealizowana w Mielęcinie, na
nowym osiedlu za domem ludowym oraz
jeden punkt w Nowej Wsi Książęcej. Także
w 2015 roku planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Bralin. Ucieszą się mieszkańcy części wsi Weronikopole – od przepompowni w kierunku
zabudowań państwa Poziembów i Chojęcina-Szumu – przy byłej drodze krajowej nr 8.
Będzie jaśniej i bezpieczniej, a to za sprawą planowanej rozbudowy infrastruktury
oświetleniowej. Ogółem rozbudowa oświetlenia ulicznego w 2015 roku kosztować
będzie gminę ok. 36 tys. zł. To oczywiście
nie wyczerpuje zgłoszonych potrzeb przez
mieszkańców, radnych i sołtysów. Chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego inwestycje w oświetlenie uliczne będziemy
kontynuować w latach następnych.
Magdalena Gnitecka
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Ze starego albumu…
13 sierpnia 1899 r. w Mnichowicach,
leżących wówczas w powiecie sycowskim,
Paulina z domu Kozica, żona Józefa Gogola, urodziła córkę. Było to ich siódme
z czternaściorga dzieci. Następnego dnia
dziewczynka została ochrzczona.

s. M. Augustyna Gogol

Gogolowie mieszkali nieopodal drogi
prowadzącej do Nosali (obecnie to posesja
nr 32, należąca do rodziny Dwernickich).
Dla swej pociechy wybrali imię Anna. Byli
głęboko wierzący i bogobojni, dzieci wycho-

Miejsca pobytu
s. M. Augustyny Gogol
Lubliniec – od 16 listopada 1927 r.,
praca w szpitalu
Dobrodzień – od 1 listopada 1939 r.,
praca w szpitalu
Głubczyce – 3 lipca 1940 r., praca
w szpitalu
Szonów – od lutego 1944 r.
Dobrodzień – od września 1945 r.
Niemodlin – od 6 lutego 1948 r.
Czerwionka – od 25 maja 1949 r., tu
pełniła funkcję przełożonej od 30 kwietnia 1949 do 2 czerwca 1952 r.
Komorowice – od 2 czerwca 1952 r.,
tu również pełniła funkcję przełożonej,
Murcki – od 1 października 1957 r.,
przełożona od 1 stycznia 1964 r.
Myślina Lubliniecka – od 17 września 1964 r.
Kujakowice Górne – od 23 lipca 1970 r.
W powyższym spisie brak dokładnych
informacji czym zajmowała się s. M. Augustyna w poszczególnych placówkach.
Dostępne mi dokumenty nie zawsze też
zawierają dokładne daty. Dostrzegłem,
że w niektórych popełniono błędy.

Życie Gminy Bralin

wywali w duchu wiary, dbali o modlitwę,
naukę religii oraz regularne i częste przystępowanie do sakramentów świętych.
O dalszych losach dziewczynki wiadomo
niewiele. Na pewno ukończyła miejscową
szkołę powszechną. Z pewnością też pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego. 11 października 1911 r., w wieku 12
lat przyjęła w Kępnie bierzmowanie, obierając imię Jadwiga. Sakramentu udzielił jej
Edward Likowski (1836-1915), biskup pomocniczy poznański, doktor honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Późno, bo
w wieku 24 lat, A. Gogol wstąpiła do Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Elżbiety
w Katowicach. Najprawdopodobniej była
pierwszą elżbietanką pochodzącą z Mnichowic. Po niej do klasztoru poszły kolejne
dziewczyny: Teresa Puchała (1905-1934)
i jej siostra Maria, Julia Gabriel (19061993), Matylda Gogol (1924-1996) – bratanica i Jadwiga Sopart (1925-2009).
Mury nowo otwartego domu prowincjalnego w Katowicach przekroczyła 11
października 1924 r. Ówczesny proboszcz
parafii Bralin, ks. dziekan Tomasz Gabriel
(1865-1930), w piśmie skierowanym do
władz zakonnych 1 czerwca 1924 r., napisał: 24 ½ letnia panna Anna Gogoł (właśc.
Gogol – przyp. JK), córka gospodarza Jozefa Gogoła w Mnichowicach pod Bralinem,
prowadziła dotąd pod względem moralnym
i kościelnym życie tak wzorowe, że się spodziewać można, że ona i w życiu klasztornem znajdzie uznanie swych przełożonych.
Jej rodzina zażywa tu dobrej sławy i jest
bardzo religijna (pisownia oryginalna).
W następnym roku, 29 września, odbyły
się uroczyste obłóczyny młodej zakonnicy
i siedmiu innych nowicjuszek pierwszego
w historii prowincji katowickiej kursu. Po
założeniu habitu i welonu A. Gogol przyjęła nowe imię. Odtąd została s. Marią Augustyną. Pierwszą profesję – zobowiązanie się
do zachowania trzech rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – złożyła 30 września 1926 r., zaś śluby wieczyste
– 1 października 1931 r.
Po ukończeniu kursu pielęgniarskiego
i zdaniu egzaminu państwowego w Katowicach kolejno pracowała w szpitalach w Lublińcu, Dobrodzieniu, Głubczycach. Dalsze
miejsca jej pobytu to Szonów, ponownie
Dobrodzień, Niemodlin oraz Czerwionka,
Komorowice i Murcki. W trzech ostatnich
z wymienionych miejscowości pełniła funkcję przełożonej w tamtejszych domach zakonnych. Później została przeniesiona do
Myśliny Lublinieckiej (Opolskie).
Przez całe życie zakonne s. M. Augustyna bardzo poważnie traktowała swoją
służbę Bogu i ludziom. Powierzone obowiązki wypełniała sumiennie. Cecho-

www.bralin.pl

wała ją pracowitość, głęboka pobożność
i skromność. W zachowanej dokumentacji
zakonnej czytamy: Ceniła bardzo ubóstwo
w najdrobniejszych rzeczach, które jej były
dane do użytku – wyliczała się dokładnie
z najmniejszych dóbr doczesnych, zawsze
prosząc o pozwolenie i dziękując za otrzymane rzeczy. Ostatnich kilka lat życia spędziła w Kujakowicach Górnych, 55 km od
rodzinnej wsi. Od lipca 1970 r. pracowała
w klasztornym ogrodzie, podejmowała się
też wszystkich prac domowych. Chociaż
różne dolegliwości spowodowane wiekiem
i chorobą dawały się jej we znaki, pomagała
siostrom słabszym od siebie, na przykład
przynosząc węgiel i drewno na opał. Spieszyła do najcięższych prac, gdyż uważała
się za najsilniejszą.
S. M. Augustyna modliła się o to, by nie
być ciężarem dla otoczenia. Bóg wysłuchał
jej próśb, chorowała niespełna miesiąc.
Bardzo cierpiała, mimo to prosiła, by nie
podawać jej żadnych środków uśmierzających ból, ponieważ chciała umrzeć w pełni
świadomości. Swoje cierpienie ofiarowała
za grzeszników, którzy nie chcieli się nawrócić.
Poważnie chora codziennie udawała się
na mszę świętą do kujakowickiego kościoła
parafialnego pw. Stanisława Biskupa. 2 lipca 1975 r. przyjęła sakrament chorych. Gdy
miejscowy proboszcz, ks. Hubert Wurst odwiedził ją 12 sierpnia, powiedziała do niego:
- To była moja ostatnia Komunia święta.
Zmarła nazajutrz, w dniu swoich 76. urodzin. Pogrzeb zakonnicy odbył się 16 sierpnia 1975 r. przy udziale licznego grona
współsióstr, parafian i krewnych. Jej grób
znajduje się na cmentarzu w Kujakowicach
Górnych.
*
Za pomoc w napisaniu powyższego tekstu
bardzo serdecznie dziękuję s. Kanizji Zaborowskiej ze Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr św. Elżbiety oraz pani Marii Puchałowej z Mnichowic.
Jacek Kuropka
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Stowarzyszenie ARTwarium

Słuchowisko radiowe ARTwarium
Stowarzyszenie ARTwarium zrealizowało rzadko dzisiaj spotykaną formę teatru
słuchowiska radiowego. „Bajka o szczęściu” Izabeli Degórskiej trafi do krajowych
rozgłośni radiowych oraz do placówek
oświatowych w regionie.
Wartym zauważenia jest fakt, iż bajka licząca w sumie osiem postaci została
nagrana przez tylko dwie osoby: Izabelę
Chwołkę oraz Dianę Krupę – członkinie
stowarzyszenia. Projekt będzie promowany m.in.: w Czwórce Polskiego Radia (we
wrześniu odbędzie się audycja z uczestniczkami projektu podczas audycji kulturalnej
na żywo), Radiu Łódź, Radiu Sud, Radiu
Ziemi Wieluńskiej, Bralin fm. Trwają ustalenia w sprawie emisji bajki w Polskim
Radiu Londyn. Autorką scenariusza jest
Izabela Degórska, autorka powieści, dramatów scenicznych, scenariuszy do telenoweli „Klan” i reportaży dla ogólnopolskich
stacji telewizyjnych. „Bajka o szczęściu” to
tekst wyróżniony w Konkursie na Sztukę
Teatralną dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, który w ciągu kilku sezonów pojawił
się na ośmiu profesjonalnych scenach.
Jego realizacje zdobyły szereg nagród. Jest
to ciepła, mądra i urocza baśń w klimacie
braci Grimm dla dzieci od lat czterech.

- Bajka mówi o sile przyjaźni, cenniejszej
od wszelkich dóbr materialnych, które nie
dają szczęścia… Sztuka pokazuje, że gromadzenie przedmiotów nie daje prawdziwego szczęścia, że ważniejsze są uczucia przyjaźni i miłości. Wskazuje, że dopiero gdy się
utraci bliskich, można zrozumieć, jak byli
dla nas ważni – komentuje jedna z aktorek
Izabela Chwołka.
Przed młodymi aktorkami stanęło nie
lada wyzwanie. Każda z dziewczyn zmieniała czterokrotnie barwę głosu dla potrzeb
każdej z postaci. Opracowały również koncept tła dźwiękowego. Słuchowisko radiowe zrealizowane zostało na podstawie scenariusza teatralnego, a praca odbywała się
z młodzieżowym zespołem montażowym.
- Była to dla nas przygoda sprawdzenia się
w niecodziennej formie artystycznej. Wszyscy członkowie zespołu interesują się nowymi mediami, różnorodnymi formami teatralnymi. Musieliśmy połączyć różnorodne
środki wyrazu: dialog łączący charakterystyki postaci, elementy fabuły, ukryte sygnały co do scenografii jak i środki dźwiękowe.
– mówi Dawid Kosakiewicz – koordynator
projektu. W skład zespołu wchodzili: reżyser, aktorzy, realizator akustyczny, kompozytor.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bralinie

Turystyczne lato seniorów
Członkowie Oddziału Rejonowego PZERiI w Bralinie to ludzie bardzo aktywnie
spędzający wolny czas i lubiący podróżować.
Aby zaspokoić przynajmniej niektóre pasje
i podróżnicze marzenia, zarząd oddziału
każdego roku stara się zaproponować swoim członkom bogatą ofertę kilkudniowych
wczasów w różnych regionach Polski oraz
ciekawe wycieczki jednodniowe.
Do tej pory seniorzy mogli uczestniczyć
w kilku wycieczkach krajoznawczych, a mianowicie: dwukrotnie odwiedzili Uniejów, gdzie
mogli się wygrzać w ciepłych leczniczych kąpielach i odwiedzić zamek Boruty w Łęczycy.
Ciekawą propozycją, z której niestety skorzystało zaledwie 27 osób, była podróż do prastarego grodu w Biskupinie i kolebki państwa
polskiego w Gnieźnie. Skansen w Pstrążnej,
kaplicę czaszek w Czermnej i park zdrojowy
w Kudowie Zdrój odwiedziło ponad 50 osób.
Niezwykle interesujący był wyjazd do Wisły –
„Perły Beskidów” , tak nazywają to miasteczko znawcy kultury, etnografii i historii tego
pięknego zakątka Polski, jakim jest Beskid
Śląski. Jednodniową wycieczkę na Górę św.
Anny zorganizowało koło z Łęki Mroczeńskiej, zaś seniorzy z Drożek zwiedzili stolicę
Wielkopolski – Poznań.
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Na rynku w Darłowie

Jeżeli jednodniowe wyjazdy nie zawsze
mają pełną obsadę, to już 8-dniowe wczasy
nad morzem cieszą się dużą popularnością
nie tylko wśród członków oddziału. W tym
roku zarząd zorganizował w czerwcu dwa
turnusy do Pobierowa, które mimo że korzystamy z niego już od ponad 10 lat, ciągle
cieszy się dużym powodzeniem. Wielkie zainteresowanie budził również już drugi wyjazd do Trójmiasta. Wycieczka ta miała typowo turystyczny charakter, gdyż w czasie
siedmiu dni pobytu na Pomorzu Gdańskim
seniorzy zwiedzili wiele ciekawych miejsc,
m.in. skansen wsi kaszubskiej w Szym-
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Emisja projektu bajki będzie miała miejsce
od września w rozgłośniach radiowych, promowana będzie w sieci internetowej. Wydane zostaną płyty słuchowiska przekazane
następnie
przedszkolom
i
szkołom
podstawowych (klasy 0-1) w regionie.
Słuchowisko zostało nagrane w mini studiu
radiowym BRALIN FM. Internetowa
premiera bajki będzie miała miejsce
6 sierpnia na stronie www.radio.bralin.pl.
Słuchowisko radiowe wpisuje się w szerszy
plan warsztatów teatralnych, aktorskich,
filmowych prowadzonych w niecodziennych
formach (m.in. na jesień planowana jest
premiera filmu krótkometrażowego stowarzyszenia). Stąd pomysł zajęć promocyjnych
w lokalnych szkołach. Będą one miały pośrednio na celu przygotowanie i zachęcenie
dzieci i młodzieży do twórczej działalności
artystycznej. Projekt współfinansowany jest
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Bralin.
red.
barku, muzeum sybiraków i krzywy dom.
Poznali historię „Solidarności” i Stoczni
Gdańskiej, wysłuchali pięknego koncertu
organowego w Oliwie, zwiedzili Gdynię
i Sopot. Najwięcej, bo aż 80 osób wyjechało
w tym roku do nowego ośrodka „Jaroszowiec” w Łazach. To tam w pięknych kilkuosobowych domkach blisko morza seniorzy
spędzili bardzo przyjemnie 8 dni, o które
zadbała niezwykle miła obsługa stołówki
i samego ośrodka pod kierunkiem właścicielki. Dużą atrakcją była możliwość oglądania starych ciągników i maszyn rolniczych, bo właśnie w czasie pobytu w Łazach
odbywał się II zlot tych pojazdów. Były też
ciekawe wycieczki do Darłowa i Mielna. We
wszystkich tych wyjazdach wzięło udział
prawie 450 osób, wśród których znalazła
się także spora grupa seniorów spoza bralińskiego oddziału. Choć pogoda czasem
płatała figle i nie zawsze sprzyjała zwiedzaniu czy opalaniu się, to czerwcowe wczasy
można uznać za udane. Z pewnością wyjazdy sierpniowe i wrześniowe również będą
przyjemne, bo przecież oprócz ciekawych
miejsc i dobrej pogody, najbardziej liczy się
towarzystwo, z jakim się wyjeżdża, a to seniorzy już zapewniają sobie sami.
Są jeszcze wolne miejsca na wrześniowy
wyjazd do Łazów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura zarządu.
Łucja Wieloch
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Badania profilaktyczne
w gminie Bralin
Po badaniach PSA dla mężczyzn i badaniach na krew utajoną dla kobiet i mężczyzn wykonanych dla mieszkańców gminy
Bralin w maju 2015 r. odbyły się kolejne
bezpłatne badania profilaktyczne organizowane i finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, wspierane organizacyjne przez
Urząd Gminy Bralin.
10 lipca 2015 r. nasi mieszkańcy w liczbie ponad 100 osób wzięli udział w badaniu płuc w ramach Programu Profilaktyki
Schorzeń Układu Oddechowego. Badanie

obejmowało zdjęcie rtg klatki piersiowej
oraz spirometrię, wykonywane wysokiej
jakości aparatem cyfrowym rtg oraz nowoczesnym spirometrem. Rzetelnej oceny wyników dokonują lekarze specjaliści chorób
płuc. Program realizowany był przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k. Kalisza.
Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie
mieszkańców naszej gminy różnorodnymi
bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi.
Rodzaj badań i częstotliwość ich przeprowadzania zależą od środków
finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
i zgłoszenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców przez
władze samorządowe gminy.
W związku z tym prosimy
naszych mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag, próśb
czy zapytań związanych
z profilaktyką zdrowotną do
Referatu Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji (tel. 62 78
11 206).
Sławomir Bąk

BEZPŁATNE KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje,
iż Urzędzie Gminy Bralin jest czynny Punkt Konsultacyjny
w zakresie diagnozowania problemów wychowawczych
i psychologicznych oraz diagnozowania problemów uzależnienia
i współuzależnienia.

Akcja
pobierania
krwi
Oddział Terenowy Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie zaprasza wszystkich honorowych dawców
oraz osoby zainteresowane pomaganiem innym do oddania krwi.
Akcja poboru krwi odbędzie się
13 września 2015 roku w Gimnazjum
w Bralinie w godz. 10.00 – 13.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia. Prosimy
stawić się po lekkim posiłku, należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to dla piętnasto- i szesnastolatków uprawiających kolarstwo największe wydarzenie sportowe.
Udział w niej jest ogromnym zaszczytem i przywilejem zarezerwowanym dla 20 najlepszych dziewcząt i 40 chłopców. 26 lipca 2015 r.
w tym zaszczytnym gronie znaleźli się – co jest ewenementem w skali kraju – wszyscy juniorzy młodsi z Bralina, którzy stanowili większość składu reprezentacji Wielkopolski w kolarstwie MTB

Bralinianka mistrzynią Polski!
Aby wziąć udział w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, trzeba na to ciężko zapracować i mieć trochę szczęścia, by
podczas zawodów nie uszkodzić opony, nie
zerwać łańcucha czy nie „zaliczyć” wywrotki, o co nietrudno na wymagających sporo
technicznych umiejętności trasach. W tym
roku eliminacje do OOM rozgrywane były
w Białymstoku, Tarnogórze, Zielonej Górze, Ostrzycach, Boguszowie-Gorcach, Jeleniej Górze i Skomielnej Białej. Juniorzy
młodsi z Team Cart-Pack Bralin rywalizowali w większości z tych miejscowości. Do
finału sportowej rywalizacji w Głogowie
przygotowywali się od miesięcy, ponosili trudy treningów i wyjazdów na zawody,
ale opłaciło się. Wszyscy – Maja Drelak,
Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka i Karol
Przewdzięk – zakwalifikowali się do finału!
Ogromne wyróżnienie spotkało również ich
opiekuna, Dariusza Drelaka, który na czas
OOM został powołany na trenera drużyny
MTB reprezentującej Wielkopolskę.
Od paru tygodni jako główną faworytkę
wyścigu w Głogowie wskazywano 16-letnią
braliniankę, jednak równie dobrze podczas
finału mogły zaprezentować się jej główne
rywalki – Anna Gdańska z Warszawy, Natalia Jeruzalska z Wałbrzycha czy Patrycja
Świerczyńska z Żywca. Na szczęście M. Drelak stosunkowo szybko objęła prowadzenie,
ale za nią - jak cień - jechała A. Gdańska.
Już po kilku kilometrach było wiadomo, że
to między nimi rozstrzygnie się decydująca
walka o złoty medal. Raz jedna, raz druga
wychodziła na prowadzenie. I tak przez
trzy rundy. Emocje kibiców sięgały zenitu.
Dopiero na ostatnim, czwartym okrążeniu

Zwycięstwo zobowiązuje - Maja udziela pierwszych wywiadów

bralinianka mocno przyspieszyła. Na jej
twarzy pojawił się uśmiech, który zdawał
się mówić wszystko. Choć do mety było
jeszcze daleko, wielu obserwujących już
wiedziało: złotą medalistką będzie Maja!
I tak rzeczywiście się stało. Linię mety
z wysoko uniesionymi rękami M. Drelak
przekroczyła 22 sekundy przed swoją rywalką z Warszawy. Chwilę później wpadła
w ramiona rodziców, kolegów i znajomych,
którzy szczerze cieszyli się z jej zwycięstwa.
Natychmiast pojawili się dziennikarze i fotoreporterzy, rozdzwoniły się telefony, wysyłano i odbierano SMS-y.
Kolejna odsłona niedzielnego święta
sportu w Głogowie – Górkowie odbyła się
z udziałem juniorów młodszych. Wśród
nich największe szanse dawano Stanisła-

Jacek Kuropka

Mały braliński klub uhonorowany na olimpiadzie w Głogowie
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wowi Nowakowi z Głogoczowa. I tak też
było. Zawodnik z Małopolski nie miał sobie
równych, zwyciężając ze znaczną przewagą
nad rywalami. Na 17,5-kilometrowej trasie
swego pierwszego występu na olimpiadzie
dzielnie spisywali się młodzi bralinianie,
walcząc do samego końca. T. Bryłka był 24.,
K. Przewdzięk – 27., a K. Kuropka – 33.
Kolejna i ostatnia szansa przed chłopcami
już w 2016 roku.
Podczas ceremonii dekoracji prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul
nałożył Mai biało-czerwoną koszulkę z orłem, uhonorował złotym medalem i okazałym pucharem. Złoty medal trafił również
do jej trenera.
Po wnikliwym podliczeniu wyników
rywalizacji okazało się, że drużyna Cart-Packa zajęła 2. miejsce w klasyfikacji dla
najlepszego klubu w niedzielnej rywalizacji. To ogromny sukces, zważywszy na fakt,
że mały braliński klub okazał się lepszy
od zespołów z dużych miast, m.in. Wrocławia, Wałbrzycha, Rzeszowa, Białegostoku,
Szczecina czy Warszawy. Nasi zawodnicy
godnie reprezentowali również województwo wielkopolskie. Razem z trojgiem innych
sportowców (z Antonina i Środy Wlkp.) wywalczyli 3. miejsce na podium. Tym samym
z XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
zawodnicy wrócili do Bralina z trzema pucharami.
Młodzieżowa drużyna kolarska to od
paru lat najlepsza wizytówka Bralina. To
„marka”, która przynosi rozgłos i chlubę
także naszemu regionowi.
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