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Pójdźmy wszyscy do stajenki
Ostatni tegoroczny numer „Życia Gminy Bralin” trafi do Państwa rąk tuż przed
świętami Bożego Narodzenia. W ten
magiczny czas chcemy zaprosić naszych
Czytelników do niezwykłej stajenki, jaka
znajduje się w kaplicy pw. św. Józefa

Bożonarodzeniowy wystrój kaplicy
w Czerminie.(fot. jack)
w Czerminie. Tam cud betlejemskiej nocy
przemawia do nas wyjątkowo mocno.
Jadąc do Czermina, najpierw czeka
nas droga przez las, jak wszystko na to
wskazuje – przez las w zimowej scenerii,
potem jawią się białe, nieco pagórkowate
pola. Wjeżdżamy do wioski i tam kierujemy się do kaplicy – kaplicy, która ma
ciekawą historię, bo powstała w miejscu
dawnego zboru baptystów, mocno już wtedy zniszczonego i zaniedbanego. Pisaliśmy
o tym na łamach naszej gazety („ŻGB” nr
2 z 2009 r.). Tam przed świętami Bożego
Narodzenia mieszkańcy budują stajenkę,
która ma nam przypominać o scenerii,
w jakiej na świat przyszedł Jezus. A stajenka jest wyjątkowa. Mieliśmy w zeszłym
roku okazję się o tym przekonać, kiedy zostaliśmy zaproszeni do Czermina.
Gdy weszliśmy do kaplicy, naszym
oczom ukazała się szopa z dachem pokrytym trzciną. W jej wnętrzu – na pierwszym
planie – stał św. Józef z Dzieciątkiem na
ręku i Maryja. Był też żłobek i sianko.

Na czas Bożego Narodzenia figurę świętego, który przez cały rok umieszczony
jest w ołtarzu głównym, umieszcza się
w szopce. Twórcy tej niezwykłej dekoracji wspominają, jak radzili nad tym, skąd
wziąć Maryję, by wielkością odpowiadała
pokaźnej figurze Józefa. I pomysł
się znalazł – do tego celu wykorzystano manekina do ekspozycji ubrań
z witryny sklepowej, któremu panie
upinają sukienkę i pelerynę Najświętszej Panienki. W stajence nie
mogło zabraknąć zwierząt. Jest więc
osioł, który na co dzień stoi w jednym z miejscowych ogródków i stado owieczek. Szopkę mieszkańcy
budują od ponad 10 lat, a jej wygląd
przez ten okres ewaluował. Pierwszymi konstruktorami stajenki byli
panowie: Roman Binienda i Jerzy
Bakalarz. Zachęcamy naszych Czytelników do spotkania przy szopce
w kaplicy w Czerminie. Msze święte
odbywają się tutaj w soboty o godz.
17.00. My z pewnością i w tym roku
udamy się do tej maleńkiej kaplicy,
by jak w betlejemskiej stajence poczuć magiczny czas świąt.
Jest jeszcze jedna tradycja w tej miejscowości, szczególnie mile widziana przez
najmłodszych. Otóż, od kilku lat do kaplicy w Czerminie 6 grudnia przybywa Święty Mikołaj i obdarowuje paczkami wszystkie dzieci. Dorośli doskonale wiedzą, gdzie
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należy przekazać list do Mikołaja, aby ich
pociechy mogły otrzymać paczkę. Z przyczyn oczywistych informacji tej nie zdradzamy. W tym roku aż 44 dzieci z Czermina i okolic mogło cieszyć się z otrzymanych słodkich podarunków, w dodatku
wręczonych osobiście przez Mikołaja.
Marzena Kuropka

Mieszkańcom gminy Bralin, ich rodzinom i przyjaciołom
oraz wszystkim mieszkańcom powiatu kępińskiego
życzymy, by zbliżające się święta Bożego Narodzenia były
niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk
i zmartwień. Niech przebiegają w atmosferze spokoju
i radości w gronie rodziny oraz bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym 2011 Rokiem życzymy
dużo zdrowia i szczęścia, niech nikogo nie opuszcza
pomyślność i spełnią się wszystkie najskrytsze marzenia.
Życzenia składają
Przewodniczący
Wójt Gminy Bralin
Rady Gminy Bralin
Roman Wojtysiak
Marek Fras
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Skład Rady Gminy Bralin – VI kadencja 2010-2014

Marek Fras

Jan Leśniarek

Andrzej Kucharski

Jerzy Bzymek

Kazimiera Kupczak

Aldona Głąb

Jacek Kuropka

Robert Gogol

Roman Lemanik

Urszula Górecka

Paweł Narękiewicz

Tadeusz Iwan

Józef Otremba

Zbigniew Kosakiewicz

Piotr Pańczuk

Radni pracować będą w stałych komisjach
Komisja Rolnictwa, Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego

Jerzy Bzymek – przewodniczący
Tadeusz Iwan
Marek Fras
Aldona Głąb
Piotr Pańczuk
KOMISJA REWIZYJNA
Urszula Górecka – przewodnicząca
Kazimiera Kupczak
Jan Leśniarek
Andrzej Kucharski

Andrzej Kucharski – przewodniczący
Robert Gogol
Marek Fras
Zbigniew Kosakiewicz
Tadeusz Iwan
Józef Otremba
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Jan Leśniarek – przewodniczący
Jacek Kuropka
Jerzy Bzymek
Zbigniew Kosakiewicz

Roman Lemanik
Paweł Narękiewicz
Piotr Pańczuk
Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu
Kazimiera Kupczak – przewodnicząca
Aldona Głąb
Jacek Kuropka
Roman Lemanik
Józef Otremba
Robert Gogol
Urszula Górecka
Paweł Narękiewicz

Z prac Rady Gminy Bralin
Wręczenie zaświadczeń o wyborze
25 listopada 2010 r. Gminna Komisja
Wyborcza w składzie: Magdalena Gnitecka –
przewodnicząca, Iwona Stasik-Jendryca – wiceprzewodnicząca, Regina Solarewicz, Małgorzata Wachowiak, Alicja Betscher i Magdalena Bielska po oficjalnym ogłoszeniu przez
Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych
wyników wyborów uroczyście wręczyła nowo
wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
Podczas tej uroczystości wiceprzewodnicząca GKW wręczyła zaświadczenie o wyborze
także wójtowi gminy Bralin Romanowi Wojtysiakowi.
I sesja VI kadencji
1 grudnia br. w świetlicy „Tęcza” odbyła się I sesja Rady Gminy Bralin. W obradach uczestniczyli: nowo wybrani radni,
wójt gminy Roman Wojtysiak, wicewójt
Robert Kieruzal, skarbnik Grażyna Mosch,
sekretarz Zbigniew Łatka, radni powiatu
kępińskiego z gminy Bralin: wicestarosta
Ryszard Dachowski, Piotr Hołoś, Karol
Hűbner, Zenon Kasprzak, proboszcz parafii bralińskiej ks. Dariusz Smolnik, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych,
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sołtysi, przedstawiciele lokalnych mediów
oraz mieszkańcy. Obrady do czasu wyboru przewodniczącego prowadził radny
senior – Robert Gogol. Na początek wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie, że
będą godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować powierzone obowiązki, mając na uwadze dobro swojej gminy i jej mieszkańców.
Pierwsza sesja to wybory przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
I tak przewodniczącym został Marek Fras,
I wiceprzewodniczącym – Jan Leśniarek,
II – Jerzy Bzymek, wszyscy zostali wybrani jednomyślnie. Podczas sesji wójt Roman
Wojtysiak złożył sprawozdanie o stanie
gminy.
Obrady po przerwie
Na wniosek kilku radnych tego samego dnia, po krótkiej przerwie, zwołano
II sesję i wznowiono obrady. Głównym
punktem posiedzenia było złożenie ślubowania wójta w związku z ogłoszeniem
w „Monitorze Polskim” komunikatu PKW
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Wybrany na drugą
kadencję, z prawie 75% poparciem, wójt

www.bralin.pl

Roman Wojtysiak ślubował: Obejmując
urząd wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Następnie
wójt zwrócił się do zebranych. Dziękując
za poparcie, zapewnił o wytężonej pracy
na rzecz samorządu i mieszkańców, realizacji planów wyborczych, dalszym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zaprosił
również wszystkich mieszkańców i organizacje pozarządowe do współpracy dla
dobra ogółu.
Jeszcze w grudniu
Podczas sesji w dniu 15 grudnia 2010 r.
powołane zostały składy osobowe stałych
komisji Rady Gminy oraz określono przedmiot ich działania. W dalszej części radni,
czego wymagają przepisy, zajęli się ustaleniem wynagrodzenia dla wójta. Obowiązkowym punktem obrad na koniec każdego
roku jest ustalenie stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz
opłaty lokalnej od posiadania psa.
Marzena Kuropka
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Jak głosowali mieszkańcy gminy
Wykaz obwodów oraz siedzib komisji wyborczych

Obwód nr 1 – Przedszkole „Kwiaty Polskie” ul. Lipowa 30, Bralin
Obwód nr 2 – Szkoła Podstawowa im. „Mikołaja Kopernika”, Rynek 1, Bralin
Obwód nr 3 – Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów, Nowa Wieś Książęca 32
Obwód nr 4 – Domu Ludowy, Chojęcin-Parcele 5
Obwód nr 5 – Budynek komunalny, Tabor Wielki 26
Obwód nr 6 – Budynek komunalny, Mielęcin 5

Frekwencja w rozbiciu na godziny
numer obwodu

uprawnionych

godz. 10:00

godz. 15:00

godz. 19:00

godz. 22:00

1

1345

86

459

806

882

2

954

63

328

521

561

3

916

91

322

506

539

4

481

26

200

297

312

5

552

53

193

280

311

6

331

13

109

166

175

Razem

4579

332

1611

2576

2780

7,25%

35,18%

56,26%

60,71%

%

Rozkład procentowy głosowania względem uprawnionych do głosowania
na Wójta Gminy Bralin
NUMER
OBWODU

UPRAWNIONYCH

WOJTYSIAK
Roman Marian

KUCHARZAK
Marian Władysław

NIE GŁOSOWAŁO

1

1345

564

301

480

2

954

392

165

397

3

916

452

80

384

4

481

260

47

174

5

552

227

77

248

6

331

157

16

158

Razem

4579

2052

686

1841

14,98%

40,21%

%

44,81%

Rozkład głosowania
do Rady Gminy Bralin

kandydaci
LEMANIK Roman Stanisław
NARĘKIEWICZ Paweł
Krystian
PAPROTA Zygmunt Józef
WOLKO Roman Jan
BALCERZAK Stefan
MARKIEWICZ Marek Jan
ROZDOLSKI Artur Piotr
WOŹNIAK Karolina Barbara
BANASZEWSKI Edward
WRZALSKA Małgorzata
Elżbieta
WOŹNIAK Michał Piotr
KUNC Zbigniew
FROŃ Paweł Roman
LEWEK Janina Maria
LEŚNIAREK Jan Stanisław
KOSAKIEWICZ Zbigniew
BZYMEK Jerzy Andrzej
GÓRECKA Urszula Teresa
KUROPKA Jacek Józef
GOGOL Robert Joachim
FRAS Marek Piotr
OTREMBA Józef
GŁĄB Aldona Małgorzata
KUCHARSKI Andrzej
Władysław
IWAN Tadeusz
PAŃCZUK Piotr
LEWEK Anna Magdalena
CECOTA Małgorzata Halina
razem

okręg
1

głosów
303

1

324

1
1
2
2
2
4
5

195
238
104
190
105
63
145

3

79

3
6
1
1
1
1
2
2
2
4
5
5
3

81
62
301
201
328
309
212
197
243
132
209
191
157

3

162

6
6
2
6

155
102
121
95
5004

Opracował: Radosław Murawski – pełnomocnik ds. obsługi informatycznej TKW

Projekt podsumowany
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zakończył trzecią edycję projektu systemowego „Program aktywności społecznej w gminie
Bralin” współfinansowanego przez Unię Europej-

ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13 grudnia 2010 r. w lokalu „Awra” w Kępnie odbyło się uroczyste zakończenie szkoleń realizowanych
w ramach programu aktywnej integracji. W uroczystości udział wzięły
beneficjentki projektu z gmin: Bralin,
Perzów, Rychtal i Kobyla Góra oraz
zaproszeni goście: wójtowie poszczególnych gmin, kierownicy GOPS,
księgowi projektu oraz pracownicy
prowadzący projekt. Przybyłych gości powitała Magdalena Knyt-Walas
– przedstawicielka firmy Global Training Center – realizatora programu
szkoleniowo-doradczego. Tematem
podsumowującego spotkania była
prezentacja celów i efektów realizacji
Podczas podsumowania projektu realizowanego przez
programu szkoleniowo-doradczego
braliński GOPS (fot. N. Dirbach)
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skierowanego do kobiet pozostających poza zatrudnieniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie beneficjentkom certyfikatów uczestnictwa w projekcie.
W 2010 r. w ramach projektu zrealizowany został kompleksowy program szkoleniowo-doradczy
obejmujący: warsztaty aktywizacyjne, warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy, badania z zakresu medycyny pracy oraz kursy zawodowe: obsługa klienta, techniki sprzedaży, obsługa kas fiskalnych oraz kurs komputerowy. Uczestniczki projektu
zostały objęte kontraktami socjalnymi, ubezpieczeniem zdrowotnym na czas realizacji kontraktów socjalnych, ubezpieczeniem NNW, a także otrzymały
bezpłatne materiały szkoleniowe, catering oraz
wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.
Kierownictwo i pracownicy socjalni GOPS w Bralinie oraz zespół trenerów realizujących szkolenia pragną serdecznie podziękować wszystkim beneficjentkom za udział w projekcie, a także życzą wykorzystania
nabytej wiedzy w życiu zawodowym i prywatnym.
Natalia Dirbach
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Drodzy Wyborcy Gminy Bralin,
Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie i wszystkich
kandydatów na radnych z KWW Mieszkańcy Gminy Bralin.
Państwa poparcie dla nas odczytuję jako pozytywną ocenę mojej
dotychczasowej działalności samorządowej. Wiem, że takie
zaufanie zobowiązuje do jeszcze większej aktywności i wytężonej
pracy i dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa
oczekiwań. Tych zaś, którzy nie oddali na mnie głosu, swoją pracą
i zaangażowaniem postaram się przekonać do swojej osoby.
Dziękuję jednocześnie za udział w wyborach samorządowych w dniu
21 listopada 2010 roku. Dzięki Państwa obywatelskiej postawie
frekwencja w wyborach ukształtowała się na poziomie 60%.
Gmina Bralin – nasze miejsce na ziemi
Z wyrazami szacunku
Roman Wojtysiak
Szanowni Państwo!
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim wyborcom w gminie
Bralin, którzy oddali głos w wyborach samorządowych 2010 na
kandydatów KWW „Wspólnota Samorządowa Powiatu Kępińskiego”.
Jako radny Rady Powiatu Kępińskiego deklaruję zrobić wszystko,
by sumienną i rzetelną pracą zadbać o rozwój naszego powiatu
oraz godnie Państwa i naszą gminę reprezentować.
Z wyrazami szacunku
Piotr Hołoś

Wszystkim, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem
i udzielili nam poparcia w niedawnych wyborach
samorządowych bardzo serdecznie dziękujemy.
Urszula Górecka, Jerzy Bzymek i Jacek Kuropka
radni reprezentujący okręg wyborczy nr 2

Wszystkim mieszkańcom Działoszy, Chojęcina Szumu, Chojęcina
Parceli i Chojęcina Wsi bardzo serdecznie dziękujemy za
obdarzenie nas swoim zaufaniem w wyborach samorządowych
do Rady Gminy Bralin w dniu 21 listopada 2010 r.
Korzystając z okazji, wszystkim Wam życzymy
zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2011 roku wszelkiej pomyślności.
Aldona Głąb
Andrzej Kucharski

Szanowni Państwo!
Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa głosy w wyborach
samorządowych 2010. Dziękujemy wszystkim osobom, które
poświęciły nam czas na rozmowę i spotkania przedwyborcze,
dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w kampanii.
Chcielibyśmy kontynuować dobrą współpracę i być
Państwa godnymi przedstawicielami w Radzie.
Marek Fras
Józef Otremba
radni okręgu Nowa Wieś Książęca

Informujemy, że 24 grudnia 2010 r. (Wigilia)
Urząd Gminy Bralin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Biblioteka Publiczna będą nieczynne.
Wymieniony dzień jest dniem wolnym od pracy w zamian
za święto 25 grudnia br. przypadające w sobotę.
listopad/grudzień nr 6 (18)
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Zima na bralińskich
drogach
Z końcem października 2010 r. rozpoczęła
się umownie coroczna „Akcja Zima”, jednak
prawdziwy początek tych działań wyznaczyły pierwsze opady śniegu, czyli 29 listopada.
Urząd Gminy Bralin oraz wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe Daniel Heising z Mnichowic rozpoczęły wtedy prace polegające na utrzymaniu
zimowym ulic i dróg będących w zarządzie
gminy. Początek zimy okazał się wyjątkowo
surowy. Intensywne opady śniegu i niska
temperatura znacznie pogorszyły warunki na
drogach i chodnikach. Drogowcy starają się
walczyć z obfitymi opadami śniegu, które od
kilkunastu dni powodują spore utrudnienia
komunikacyjne. Prawie każdej nocy na terenie gminy pracują dwa ciągniki oraz jedna
pługopiaskarka, które dbają o przejezdność
dróg gminnych. Zgodnie z umową w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, którymi
kursuje komunikacja zbiorowa. Następne
w kolejności są ulice o mniejszym natężeniu
ruchu i drogi wiejskie o znaczeniu lokalnym.
Służby zimowego utrzymania dróg dyżurują
całą dobę, ale warunki na drogach są trudne.
Apelujemy zatem do kierowców o cierpliwość
oraz o ostrożną i rozważną jazdę.
W przypadku długotrwałych i obfitych
opadów śniegu, prowadzących do powstawania dużych ilości zalegającego śniegu i błota
pośniegowego w wąskich uliczkach osiedlowych w Bralinie, urząd gminy będzie zlecał
załadunek oraz wywóz zalegających mas
śniegu. Ponadto zamiarem zarządcy dróg,
podobnie jak w zeszłym roku, było ustawienie
zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg gminnych, w miejscach szczególnie narażonych na
nawiewanie śniegu z pól na jezdnie. Niestety,
ze względu na panujące do końca listopada
dodatnie temperatury, ich montaż był niemożliwy. Warunkiem bowiem postawionym
przez część właścicieli użytków, na których
miały być postawione zasłony, było przeprowadzenie montażu na zamarzniętym gruncie.
Apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości, aby w trosce o bezpieczeństwo
swoje i innych nie zaniedbywali obowiązku
odśnieżania chodników przy swoich posesjach. Dziękujemy tym z Państwa, którzy
z tej powinności się sumiennie wywiązują.
Karolina Zagrobelna

Akcja Zima 2010/2011

Drogi gminne – zimowe utrzymanie: P.U.H. Daniel
Heising, Mnichowice
Osoba odpowiedzialna z ramienia urzędu – Karolina
Zagrobelna, kontakt tel. 78 11 230, 889 899 948
Drogi powiatowe – zimowe utrzymanie: P.P.U.H.
„Ewel-Bart” Import-Export Grzegorz Kula, Skoroszów
Odpowiedzialny – Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie,
tel. 62 78 26 800, 602 572 955, 662 272 157
Droga krajowa
Odpowiedzialna – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Rejon Kępno, tel. 62 78 23 641

życie gminy bralin

Informacje

5

10 listopada 2010 r. osiem par małżeńskich z terenu gminy Bralin, które w mijającym roku obchodziło jubileusz Złotych Godów,
spotkało się na uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Jubileusze złotem malowane

50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to jubileusz szczególny. Dodatkowego
prestiżu uroczystości dodaje odznaczenie
Prezydenta RP, jakie otrzymują jubilaci.
Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
ustanowiono w 1960 roku jak nagrodę dla
osób, które przeżyły pięćdziesiąt lat w jednym związku małżeńskim. W 1992 roku
włączony został do obecnego systemu odznaczeń państwowych. Medal ma kształt
sześciopromiennej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie, na okrągłej różowej tarczy
umieszczone są dwie srebrzone róże, na
rewersie – monogram RP, a w otoku napis:
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal
zawieszony jest na różowej wstążce z pionowym białym paskiem pośrodku.
10 listopada br. do Urzędu Stanu Cywilnego w Bralinie zaproszonych zostało
osiem jubileuszowych par małżeńskich:
państwo Krystyna i Edmund Czerniejewscy, Irena i Marian Dąbrowscy, Maria i Bolesław Bojanowscy, Wanda i Jan
Smółkowie, Maria i Paweł Trzmielowie,
Małgorzata i Konrad Wiśniewscy, Marianna i Franciszek Jańscy, Maria i Bronisław
Kruszelniccy. Uroczystość prowadziła kierownik USC Marzena Urbańska. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia medalami
dokonał wójt gminy Roman Wojtysiak.
Z życzeniami do jubilatów zwrócił się tak-

To niewątpliwie podniosłe i wzruszające spotkanie (fot. mak)
że przewodniczący Rady Gminy Marek
Fras oraz przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI Alojzy Leśniarek. Jubilaci
obdarowani zostali także sympatycznym
upominkiem w postaci srebrnej bralinki.
Po części oficjalnej zaproszeni goście udali
się do miejscowej restauracji na wspólny
poczęstunek. Tam z okolicznościowym słowem i piosenką czekały już dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bralinie. Były wiersze,

piosenki, gratulacje i laurki, a wszystko
to od najmłodszych – uczniów klas I i II.
Program przygotowały nauczycielki: Ewa
Mikitów i Anna Jamroży-Pruban. Uroczystość umilił także występ zespołu „Ale
Babki”, a młodzi duchem jubilaci chętnie
podchwytywali znajome melodie. Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspólnie przeżytych lat.
Marzena Kuropka

Odwiedziny u seniorów
I już minął kolejny rok
Od października do grudnia 2010 roku
wójt gminy Roman Wojtysiak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Urbańska z życzeniami urodzinowymi
udali się do sześciu osób. 9 października
br. Jadwiga Czekała z Bralina skończyła
98 lat, 19 października mieszkająca obecnie w Goli, Gertruda Famula z Wygody
Turkowskiej obchodziła 99. urodziny. Zygmunt Kłodnicki z Taboru Wielkiego 30 października świętował 95. rocznicę urodzin,
jego rówieśnicą jest Bronisława Kafanka
z Bralina, której urodziny przypadają 9 listopada. Grudniową jubilatką jest także
Leokadia Kucharska z Bralina, która świętowała 10 grudnia 91. urodziny. Wszystkim jubilatom życzymy jak najdłuższych
lat w dobrym zdrowiu wśród najbliższych
osób. Fotorelacja z odwiedzin na str. 12.
Do grona dołączyła pani Cecylia
Miło nam poinformować, że do grona
dziewięćdziesięciolatków dołączyła kolejna jubilatka – Cecylia Hałupka z Brali-
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na. Pani Cecylia urodziła się 18 listopada
w Drożkach. Aby rodzina mogła być razem, jej matka z czworgiem dzieci: trzema córkami i synem pojechała do męża
do północnej Francji, gdzie w fabryce
pracował jej mąż. Celina miała wówczas
osiem lat. Tam przyszło jej spędzić lata
młodzieńcze. Rodzina wróciła do Polski
w maju 1936 roku i zamieszkała w Bralinie przy obecnej ul. Wrocławskiej 26a na
tzw. lokatorskim u Przewdzięków, dziś to
dom państwa Gąszczaków. W lutym 1939
roku pani Celina wyszła za mąż za Feliksa
Hałupkę, przeprowadziła się do męża i tu
mieszka do dziś, razem z synem Józefem
i jego rodziną. Początek małżeństwa jubilatki naznaczyła wojna. Mąż został wywieziony na przymusowe roboty do Oleśnicy,
a ona wraz z dziećmi – wysiedlona z domu.
Znalazła schronienie u państwa Kiszków
przy obecnej ul. Błotnej w Bralinie. Państwo Hałupkowie wychowali dziesięcioro
dzieci. Pani Celina od 23 lat jest wdową,
doczekała się 31 wnuków, 55 prawnuków
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Pani Cecylia odbiera gratulacje od włodarza
gminy (fot. M. Urbańska)
i 2 praprawnuków. Jak na sędziwy wiek,
czuje się dobrze. Mówi, że każdego dnia
dziękuje Bogu za zdrowie. Dzięki niemu
może wciąż sama prowadzić swoje gospodarstwa domowe. W wolnym czasie p. Celina modli się, ogląda telewizję i chętnie
robi na drutach. Redakcja „Życia Gminy
Bralin” życzy dostojnej jubilatce zdrowia,
pogody ducha i radości płynącej ze spotkań
w gronie tak pokaźnej rodziny.
mak
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Grupy modlitwy św. Ojca Pio
Papież Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. „Zakasajmy rękawy.
Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!” – powiedział Ojciec Pio.
Tak w 1947 roku zrodziły się grupy modlitwy.
Ich założyciel nakreślił następujący program
duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny.
Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie
różaniec, uczestniczcie pobożnie we mszy św.,
słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie
Nim; wspólnie przystępujcie do komunii św.,
adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę
Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. I tak
zrodziły się grupy modlitwy. Program i cel
ich działania tak określił ich założyciel: „Są to
szkółki wiary, ogniska miłości, w których sam
Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich
członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości pod kierownictwem duchowych pasterzy i kierowników”.
Grupy modlitwy, zwane też grupami O.
Pio nie są stowarzyszeniem, nie mają przewodniczących, ani nie wymagają zapisywania się wiernych, uczestniczących w ich działalności; nie mają specjalnych programów,
jedynie metodę przystosowana do duchowej
specyfiki wiernych w różnych krajach a konkretnie w parafii. Ich celem, podobnie jak założeniem O. Pio, jest opasanie całego świata
łańcuchem, żywym różańcem modlitwy oraz
odnowienie życia chrześcijańskiego (miłości
do Boga i do bliźniego). Jedynym zobowiązaniem członków grup jest gromadzenie się,

przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej
modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz
zapraszanie do udziału w tej modlitwie przyjaciół i znajomych. Powstanie grup możliwe
jest jedynie za zgodą miejscowego biskupa.
Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio,
uczestnik grupy modlitewnej powinien każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić
dowolną modlitwę w aktualnych intencjach.
Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami grupy, w kościele na mszy św. Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej,
przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć
dla swego życia dobre postanowienia. Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od
grzechu ciężkiego upoważnia do posilania
się ciałem Chrystusa w komunii św. Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę
czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem wystawionym
w monstrancji albo obecnym w tabernakulum. Starać się praktykować w otoczeniu
bratnią miłość. W miarę swoich możliwości
włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości. W trzecią niedzielę adwentu,
12 grudnia 2010 r., w naszej wspólnocie parafialnej dokonaliśmy aktu uroczystego wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio z Pietrelciny.
Ojciec święty Jan Paweł II w dniu beatyfikacji Ojca Pio powiedział: „Ci, którzy udawali
się do San Giovanni Rotondo, aby uczestniczyć w sprawowanej przez niego mszy św., by
prosić go o radę lub wyspowiadać się, dostrzegali w nim żywy obraz Chrystusa cierpiącego
i zmartwychwstałego. Na twarzy Ojca Pio
jaśniał blask zmartwychwstania. Jego ciało,

naznaczone stygmatami, było świadectwem
głębokiej więzi między
śmiercią a zmartwychwstaniem, cechującej
tajemnicę
paschalną.” A wszyscy, którzy tam przebywali,
uczestnicząc we mszy
świętej odprawianej
przez Ojca Pio, chcieli się dotknąć chociaż
Relikwiarz
jego zakonnego habiz relikwiami
tu. Pragnęli posiadać
św. Ojca Pio
na własność odrobinę
(fot. A. Puchała)
z bandażu, którym
owijał jego stygmaty.
Mamy więc wielkiego orędownika u Boga
pośród nas w znaku relikwii, którymi jest
mały fragment bandażu ze stygmatów, jakim
był obdarowany Ojciec Pio. Otrzymaliśmy
stosowny dokument potwierdzający ich autentyczność. Będziemy więc w naszej wspólnocie z wielką wiarą wzywać Jego wstawiennictwa w różnorakich trapiących nas sprawach duchowych i fizycznych, a tym samym
czcić i uwielbiać Pana w Jego świętym życiu.
Zapraszamy wiernych, aby włączać się
w msze św. odprawiane raz w miesiącu (trzeci
czwartek miesiąca) oraz w adorację Najświętszego Sakramentu, aby upraszać za wstawiennictwem św. Ojca Pio dla siebie i swoich
bliskich potrzebne łaski do dobrego i godnego
życia chrześcijańskiego, a zwłaszcza do dźwigania z Jego pomocą codziennego krzyża.
ks. Dariusz Smolnik
proboszcz

Różaniec rodziców za dzieci

W naszej parafii, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, 8 grudnia 2010 r., powstała pierwsza róża rodziców, czyli 20 osób (również
spoza parafii), które utworzyły wspólnotę
modlitwy różańcowej w intencji własnych
dzieci i wszystkich dzieci rodziców należących do danej grupy modlitewnej. Podczas
poświęcenia kapliczki Maryi Niepokalanej
przy Oratorium w Ogródku Maryi (dawny
dom sióstr zakonnych) osoby te odmówiły
modlitwę zawierzenia oraz otrzymały błogosławieństwo, aby realizować to piękne
zobowiązanie rodzicielskie towarzyszenia
dzieciom codzienną swoją modlitwą.
Co uzyskujemy, uczestnicząc
w takiej róży różańcowej?
1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym
dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski
związane z odmawianiem różańca w róży.
2. Pewność, że zawsze, każdego dnia
ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy,
gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni,
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to codziennie za nasze dzieci odmówiony
jest cały różaniec.
3. Rozwój naszej osobistej modlitwy,
często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.
Jak się włączyć w Róże Rodziców?
1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę
różańca dziennie („Ojcze nasz”, „Zdrowaś
Mario” x10, „Chwała Ojcu”) w intencji jw.
dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych
osób, które uczestniczą w róży. Modlimy
się u siebie w domu.

2. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – podając kto się
będzie modlił, za kogo, i adres lub inny
sposób kontaktu np. telefon. Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za
moderowanie takiej róży. Zaproponować
świętego patrona róży. Dbać o swój rozwój
duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.
Adres kontaktowy: Parafia św. Anny
w Bralinie, koordynator grup:
Regina Marczak, tel. 62 78 12 406
lub 515 692 987.

Wsparcie dla Pólka:

I BZ WBK O/Kępno
Nr rachunku: 56 1090 1144 0000 0001 0853 0664
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie, 63‑640 Bralin. ul. Wrocławska 58.
II Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, O/Bralin
Nr rachunku: 96 8413 0000 0305 9314 2000 0101
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie, 63‑640 Bralin, ul. Wrocławska 58.
Dopisek na dowodzie wpłaty: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
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Zespół Szkół im. Księdza Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej ce zależy im na tym, aby być w szkole na czas. Jest to
ewidentnie dzień klasowej wycieczki szkolnej.
Planowany wyjazd związany był z obchodami
mikołajek, który podobnie jak w wielu szkołach celebrowany jest również w naszej placówce. 6 grudBliskie spotkania z Wielkopolską
nie zabrakło też konkurencji sportowych o charakte- nia 2010 r. tradycyjnie słodkie niespodzianki przygotowała dla naszych uczniów Rada Rodziców, któ29 października 2010 r. cała społeczność Zespo- rze zwinnościowo‑zręcznościowym.
łu Szkół im. Ks. M. Przywary i Rodziny Salomonów
Końcowym akcentem uroczystości był poczę- ra przy wsparciu św. Mikołaja odwiedziła wszystkie
w Nowej Wsi Książęcej obchodziła Dzień Patronów. stunek złożony z rogali marcińskich. Fundatorem klasy. Ucieszone dzieciaki z radością witały gromkimi brawami i piosenkami niecodziennego
W tym roku hasło przewodnie święta brzmiało:
gościa, który jeszcze bardzo długo przemierzał
„Bliskie spotkanie z Wielkopolską”.
szkolne korytarze.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po
Następnego dnia grupa 5-, 6-latków oraz
której przedstawiciele Samorządu Uczniowklasy I i II wraz z wychowawczyniami wyruszyły
skiego i wójt gminy Roman Wojtysiak złożyli
na wycieczkę do Wrocławia. W programie zaplawiązanki kwiatów na miejscu wiecznego sponowano seans filmowy, premierę bajki „Zaplataczynku ks. Michała Przywary. Część oficjalna
ni” oraz pobyt w sali zabaw. Droga – mimo niez udziałem wójta R. Wojtysiaka, ks. Czesława
sprzyjającej aury – minęła bardzo szybko, a na
Jędroszki – proboszcza tutejszej parafii, przemiejscu czekały już niespodzianki. Uczestnicy
wodniczącego Rady Gminy Marka Frasa, dyrekwycieczki z wielkim zainteresowaniem przymietora szkoły Wiesławy Mirowskiej, nauczycieli
rzali okulary, przez które fikcja na ekranie wydai uczniów odbyła się na terenie szkoły.
wała się być rzeczywistością. W trójwymiarowej
Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możlianimacji zachwycały nas zabawne postacie, wiwość zapoznania się z przekazem multimedialdowiskowe pościgi konne i bójki, a disnejowska
nym pt. „Wędrówki po Wielkopolsce”, w którym Zdobytą wiedzę trzeba było utrwalić w praktyce
tradycja przeplatała się ze współczesną wrażzawarte były najważniejsze informacje dotyczące (fot. z arch. szkoły)
liwością. I tak znaną baśń braci Grimm o Roszhistorii naszego regionu oraz, jakże często zapomniane już zwyczaje i obrzędy ludowe, stroje, legen- słodkości była Rada Rodziców. Za przygotowanie punce odkryliśmy na nowo. Również wiele wrażeń,
dy, tradycyjne potrawy i gwara. Następnie przy dźwię- i przebieg święta odpowiedzialni byli nauczyciele: chociaż zupełnie innych dostarczył nam pobyt w zali
kach regionalnej muzyki ludowej wszyscy uczniowie Elżbieta Slipiko, Elżbieta Kuropka, Krzysztof Ryb- zabaw. Czas ten minął niezwykle szybko, a wszystkie dzieci nauczyły się w pewnych sytuacjach radzić
i nauczyciele wykorzystywali wiedzę zdobytą podczas czyński i Teresa Kurant.
same, bez udziału mamy i wyszło to im znakomicie.
prezentacji multimedialnej przy rozwiązywaniu krzyTeresa Kurant
Tym większe nasze zadowolenie i przekonanie, że
żówek, a także popisywali się sprawnością manualną
Mikołajkowe atrakcje
i własną wyobraźnią w tworzeniu zapustnych koziołJakkolwiek ciężko temu dać wiarę, w roku szkol- warto brać udział w takich przedsięwzięciach, ale naków z ziemniaków, wiosennych maików, przędzy nym w rzeczywistości zdarzają się takie dni, kiedy stępna wycieczka dopiero za pół roku.
Janina Habelska
z waty i lepieniu rogali z masy solnej. W czasie zabaw dzieci wstają z entuzjazmem o bladym świcie i wiel-

Tu nikt się nie nudzi

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Z życia przedszkola

Z wizytą u policjantów
10 listopada 2010 r. przedszkolaki z grupy Różyczki, Tulipanki i Fiołki wzięły udział
w autokarowej wycieczce do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Po obiekcie komendy
dzieci oprowadzali: mł. asp. Gabriela Kurzawa i kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.

W policyjnym aucie – to dopiero przeżycie!
(fot. z arch przedszkola)
sztab. Dariusz Sodomski. Najmłodsi zwiedzili: izbę dziecka, pokój zatrzymań-izolatkę
i pokój dzielnicowego. Ponadto dzieci poznały, w jaki sposób pobiera się na komisariacie
odciski palców, a najodważniejsi otrzymali
na pamiątkę obraz własnych linii papilar-
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nych. Najciekawszym punktem wycieczki
był pokaz tresury psa Abi, który zademonstrował mł. asp. Adrian Szlag. Wycieczka
miała na celu ugruntowanie wiedzy dzieci na
temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz wpłynęła na zdobycie wiadomości o instytucjach dbających o bezpieczeństwo ludzi.
Andrzejkowe wróżby
Zgodnie z tradycją panny i kawalerowie
spotykają się w wigilię imienin Andrzeja po
to, aby za pomocą wróżb dowiedzieć się, co
ich czeka w niedalekiej przyszłości – „Święty
Andrzej ci pokaże, co ci los przyniesie w darze”. Dzieci z naszego przedszkola również
chciały dowiedzieć się „co się z nami będzie
dziać”. Tulipanki i Fiołki bawiły się pod kierunkiem swoich pań 26 listopada na zabawie
andrzejkowej zorganizowanej w czasie zajęć.
Różyczki i Bratki urządziły andrzejkowy wieczór wróżb w godzinach popołudniowych i zaprosiły do wspólnej zabawy również rodziców.
Podczas biesiady uczestnicy mieli okazję skorzystać z różnego rodzaju zabaw oraz wróżb.
Dzieci i rodzice poznali mowę i symbolikę
kwiatów, kolorów, gwiazd oraz magię liczb.
Do uczestnictwa w zabawach zapraszały
zgromadzonych dobre wróżki. Po wróżbach
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i tańcach przyszedł czas na słodki poczęstunek. Rodzice chwalili smak ciasteczek, które
poprzedniego dnia dzieci upiekły na imprezę
(z pomocą pań kucharek). Wszyscy rozchodzili się do domów w dobrych humorach.
Mikołajki
Jak co roku 6 grudnia Mikołaj pamiętał o grzecznych dzieciach. Ten miły staruszek przybył do przedszkola wczesnym
rankiem, aby obdarować wszystkich prezentami. Przedszkolaki niecierpliwie wyczekiwały miłego gościa. Powitały go tańcem i piosenką oraz zapewnieniami, że
cały rok były grzeczne. Po odebraniu z rąk
gościa paczek i prezentów dzieci zaprosiły
Mikołaja do pamiątkowego zdjęcia.
Małgorzata Bednara
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i pracownicy Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie
składają podziękowanie Radzie
Rodziców za zorganizowanie
zabawy andrzejkowej dla
rodziców i przekazanie dochodu
z imprezy na zakup zabawek dla
dzieci. Słowa podziękowania
należą się również za ogromne
zaangażowanie w zorganizowanie
mikołajek w przedszkolu.
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Nagrodzeni najlepsi

„Sławić wszystko co polskie,
kochać swój naród,
czcić jego przeszłość
i wierzyć w jego przyszłość”
Henryk Sienkiewicz
II Międzygminny Konkurs Recytatorski
Poezji Patriotycznej odbył się 3 grudnia
2010 r. w sali kina „Niesob”. Swoją obecnościa zaszczycili nas uczniowie Zespołu
Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów z Nowej Wsi Książęcej oraz
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-

cza w Perzowie. Celem konkursu jest pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie piękna i wartości narodowej
kultury oraz upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży. Najlepszym recytatorem została Agata Chwołka (SP Bralin),
drugie miejsce zajął Sebastian Maraszek
(SP Perzów), a trzecie miejsce na podium
wywalczyła Ewa Gogół (SP Nowa Wieś
Książęca). Wyróżnienie otrzymała Kamila
Sak. Nagrody wręczył wójt gminy Bralin –
Roman Wojtysiak, który gorąco zachęcał

Agata Chwołka została najlepszym
recytatorem (fot. z arch. szkoły)
uczestników do udziału w kolejnej edycji
tego konkursu.
Katarzyna Kireńczuk-Szczepaniak

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie

Święto Szkoły w rocznicę Grunwaldu
Tradycyjnie, gdy w Sztokholmie
i w Oslo odbywają się uroczystości wręczenia najbardziej prestiżowej spośród
wszystkich istniejących na świecie nagród
– Nagrody Nobla, 10 grudnia Gimnazjum

Moment rozstania Zbyszka (Mateusz Kokot)
z Danusią Jurandówną (Kamila Szymczak)
(fot. jack)
w Bralinie obchodzi Święto Szkoły. W tym
roku jego tematyka związana była z 600.
rocznicą bitwy pod Grunwaldem, Henrykiem Sienkiewiczem i powieścią historyczną „Krzyżacy”.
W przededniu szkolnej uroczystości,
9 grudnia, do Bralina przyjechali uczniowie z Mikorzyna i Perzowa, by wraz z gospodarzami rywalizować w Międzygimnazjalnym Turnieju Piłki Siatkowej.
Następnego dnia odbyła się główna część
obchodów Święta Szkoły. W świetlicy „Tęcza” przy ul. Lipowej o godzinie 10.00 dla
gimnazjalistów zorganizowano quiz dotyczący bitwy pod Grunwaldem oraz konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, był
też film na temat powieści „Krzyżacy” i jej
autora, przygotowany przez Jerzego Liebnera, nauczyciela informatyki. Ponadto
klasy: 1 c, 2 a i 2 b przedstawiły inscenizacje wybranych fragmentów utworu Sienkiewicza. Na zakończenie wystąpił chór
szkolny, prezentując pieśni patriotyczne.
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Gdy w świetlicy „Tęcza” uczniowie ex aequo – Daria Lebek z Bralina i Werojednocześnie bawili się i uczyli, w tym sa- nika Pawlak z Kępna.
mym czasie w kinie „Niesob” odbywała się
W konkursie literackim, na który prace
część międzygimnazjalna szkolnego świę- nadesłano wcześniej, nagrodzono ponowta. Niestety, zimowa aura sprawiła, że nie R. Ramsa za tekst zatytułowany „Na
do Bralina nie dotarli zapowiadani goście rycerskim szlaku”, drugie miejsce przyznaz Byczyny, Krążkowych, Lasek i Opatowa. no Mateuszowi Strzeleckiemu z Opatowa
Na spotkanie przybyli jednak uczniowie („Dialog Rycerza Kulfona i Damy Wyzwoz Gimnazjum nr 2 w Kępnie wraz z opie- lonej”), zaś III – Paulinie Reng z Byczyny
kunką Jolantą Głowacką, naszymi gośćmi („Odrzucone zaręczyny”).
byli również: wójt Roman Wojtysiak i SłaSpotkaniu w kinie „Niesob” towarzyszywomir Bąk, kierownik Referatu Oświaty, ła wystawa prac plastycznych. Wszystkie
Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bralin.
dotyczyły lektury „Krzyżacy”. Jury wyróżPo powitaniu zebranych przez dyrek- niło trzech autorów, choć nie było to łatwe
tora Tadeusza Ambrozika chór pod
kierunkiem Dariusza Hełki wykonał „Bogurodzicę”, najstarszą polską
pieśń religijną, którą polskie rycerstwo śpiewało m.in. przed bitwą
pod Grunwaldem. W dalszej części
spotkania zespół wykonał „Rotę”.
Przypomnijmy: słowa do niej napisała Maria Konopnicka, a muzykę
– Feliks Nowowiejski. Po raz pierwszy utwór wykonano przed stu laty
w Krakowie podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego.
Osoby zgromadzone w bralińskim kinie mogły obejrzeć również
Uczniowie klasy IIb wcielili się w role braci
dwie inscenizacje oparte na „Krzyzakonnych (fot. jack)
żakach” H. Sienkiewicza. Trzeba
przyznać, że odegrane scenki były przygo- zadanie. Ostatecznie laureatami zostali:
towane przez uczniów wzorowo. Młodzież Szymon Tobias i Klaudia Błażejewska
zadbała i o stroje, i o odpowiednie rekwizy- z Gimnazjum nr 2 w Kępnie oraz Marta
ty. Później przyszedł czas na rywalizację. Przybylska z Gimnazjum w Krążkowach.
W turnieju dotyczącym znajomości „KrzyMiędzyszkolna część obchodów Dnia
żaków” zwyciężył Radosław Rams z Bra- Patronów zakończyła się w bralińskim
lina. Ponieważ poziom wiedzy był bardzo gimnazjum, gdzie na gości czekał poczęstuwyrównany, II miejsce przyznano aż trzem nek. Popijając kawę i zajadając się pysznyosobom: Justynie Głąb z Bralina oraz Na- mi pączkami, długo jeszcze siedzieliśmy
talii Sikorze i Pawłowi Żurkowi z Kępna. przy wspólnym stole, rozmawiając. Jakoś
Z kolei najlepszym recytatorem fragmentu nikomu nie spieszyło się do codziennych
opisującego bitwę pod Grunwaldem okaza- obowiązków. To chyba najlepiej świadczy,
ła się Julia Olek z Gimnazjum nr 2 w Kęp- że atmosfera tego dnia, wolnego od nauki,
nie. Drugą nagrodę otrzymał Przemysław była naprawdę świąteczna.
Krawczyk z Bralina, trzecią natomiast –
Jacek Kuropka
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Kultura

Młody menadżer kultury w bibliotece
„Młodzi menedżerowie kultury” to projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2002 roku. Do tej
pory odbyło się pięć edycji, w których wzięło udział ponad 100 młodych osób. W tym
roku w szóstej edycji Towarzystwo Inicjatyw Twórczych” ę” zaproponowało nową
formułę projektu – „Młodzi menedżerowie
kultury w bibliotekach”, do którego miała szczęście zakwalifikować się Biblioteka Publiczna w Bralinie. Wzięcie udziału
w projekcie polegało na złożeniu wniosków
zespołu złożonego z bibliotekarza lub bibliotekarki z miejscowej biblioteki – osoby
otwartej na inicjatywy młodych ludzi oraz
z mieszkańca gminy – młodego menadżera kultury (w wieku 15-25 lat), który ma
pomysł na to jak – w oparciu o bibliotekę – przekształcić własne pasje i pomysły
w projekt społeczno-kulturalny skierowany do mieszkańców swojej gminy.
Biblioteka Publiczna w Bralinie, dzięki swojemu udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek mogła przyjąć zaproszenie
młodego menadżera do współpracy w projekcie. W rolę menadżera kultury w bralińskiej bibliotece wcieliła się mieszkanka
Bralina, Agata Józefowicz – absolwentka
kulturoznawstwa i studentka Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Razem z Ewą
Jędrysiak – dyrektorem biblioteki wzięły udział w pierwszym etapie projektu –
w bezpłatnych warsztatach, które odbyły
się w Warszawie. Warsztaty trwały 3 dni
dla bibliotekarza i 4 dni dla młodego menadżera. W ciągu kilku dni pobytu w Warszawie młodzi ludzie spotkali się z artystami, animatorami, menedżerami kultury,
twórcami sztuki niezależnej, aktywistami,
praktykami kultury. Gościli ich m.in. Maria Seweryn w Och-Teatrze, Roman Gutek
w Kinie Muranów i Bogna Świątkowska
w siedzibie „Bęc-zmiany”. Każdy z nich opo-

wiadał o swojej pasji i o tym, jak wpłynęła
ona na ich teraźniejsze działania. Spotykali się zarówno z osobami znanymi z działań
w całej Polsce, jak i w środowiskach lokal-

Młodzi menadżerowie bogatsi w zdobytą
wiedzę powalczą o zdobycie grantów dla
swojej miejscowości (fot. z arch. biblioteki)
nych. Podczas tzw. „Targowiska” wszyscy
mieli szansę na indywidualną rozmowę
z ekspertami, którzy dzielili się swoimi
doświadczeniami, radzili i inspirowali do
działań filmowych, muzycznych, fotograficznych, akcji sąsiedzkich etc.
W Fundacji Orange oraz programie
„Młodzież” poznali możliwości zdobywania
środków na projekty; w redakcji „Gazety Wyborczej” dowiedzieli się, jak wygląda praca ogólnopolskiego dziennika i jak
przebić się z informacją o swoim projekcie;
w Kiwi Studio posłuchali o tym, jak współpracować z grafikiem i jakie są żelazne zasady promocji projektu.
Zespoły, które wzięły udział w warsztatach i dopracują swoje projekty, będą ubiegać się o grant (do 2.700 zł), pozwalający na
realizację pomysłu. W trakcie projektu młody menadżer kultury pełni rolę koordynatora projektu, bibliotekarz zaś służy wsparciem, pomocą, radą i zapleczem biblioteki.
Ewa Jędrysiak
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Biblioteka Publiczna
w Bralinie poleca
Sławomir Cenckiewicz
– Anna Solidarność.
Życie i działalność Anny
Walentynowicz na tle
epoki (1929-2010)

Książka o ciężkim życiu i wielkich
dokonaniach Anny Walentynowicz (1929-2010) ma
charakter biograﬁi pretekstowej, kreślącej jej portret nie
tylko na tle konkretnej epoki, ale również środowiska
pracowniczego czy grupy społeczno-politycznej. Stąd
tyle miejsca poświęca autor dzieciństwu Walentynowicz,
pracy ponad siły, doświadczeniu przemocy ﬁzycznej
i głodu, Stoczni Gdańskiej, Wolnym Związkom Zawodowym Wybrzeża, Sierpniu ‘80, „Solidarności”, podziemiu, a nawet działalności w wolnej Polsce… To przez
Annę Walentynowicz powstała „Solidarność”. To właśnie
dla niej w 1980 r. stanęła Stocznia Gdańska. Kiedy po
trzech dniach Komitet Strajkowy zakończył strajk, Walentynowicz miała odwagę stanąć na drodze robotników,
którzy opuszczali stocznię. To ta akcja, ten straceńczy
czyn prostej robotnicy stał się czynnikiem decydującym
o losach Sierpnia ‘80 i najnowszej historii Polski.

Dan Brown – Zaginiony symbol

Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem

Waszyngton. Harvardzki specjalista od symboliki, Robert Langdon na
prośbę swego przyjaciela i mentora,
Petera Solomona, ma wygłosić wykład
na Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce,
okazuje się, że na wieczór nie zaplanowano żadnego odczytu, a po chwili
na środku rotundy odkryte zostaje makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone pięcioma tajemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest
dla Langdona oczywiste – to zaproszenie do dawno
zaginionego świata skrywającego ezoteryczną mądrość. Kiedy okazuje się, że Peter Solomon, ﬁlantrop
i prominentny członek loży masońskiej, został porwany,
Langdon wie, że istnieje tylko jeden sposób, by ocalić
przyjaciela: przyjąć tajemnicze zaproszenie i udać się
tam, gdzie zaprowadzą go zaszyfrowane wskazówki.
Zaginiony symbol to mistrzowsko skonstruowany thriller przesiąknięty historią, zagubiony w labiryncie symboli i enigmatycznych kodów

W poniedziałek, 29 listopada 2010 r. w Ze- pracownika obsługi szkoły Jolantę Sak oraz
spole Szkół w Nowej Wsi Książęcej odbyło nauczycielki: Teresę Kurant, Zofię Koryciak
się głośne czytanie dla dzieci w ramach kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”. Zaproszeni goście czytali
dla najmłodszych książeczkę z serii
przygód o Kubusiu Puchatku.
Spotkanie z książką dla dzieci z dwóch grup przedszkolnych
i uczniów klasy pierwszej i drugiej
zorganizowała nauczycielka i bibliotekarka Elżbieta Kuropka. Do
głośnego czytania zaprosiła: wójta
gminy Romana Wojtysiaka, strażaka Marka Frasa, dyrektor szkoły
Wiesławę Mirowską, bibliotekarkę
Ewę Jędrysiak, redaktora „Życia
Gminy Bralin” Marzenę Kuropkę, ekspedientkę Małgorzatę Sak, Głośne czytanie dla dzieci w Nowej Wsi Książęcej

i Ewelinę Patyk. Najpierw bibliotekarka opowiedziała dzieciom, jak narodził się znany na
całym świecie bohater dziecięcych bajek, malowanek i gier – Kubuś Puchatek. W bardzo
krótki, ale obrazowy sposób przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła autora
bajki o Kubusiu – A. A. Milne, który stworzył
misia o małym rozumku dla swojego synka
Krzysia. Po prezentacji dzieci oddały się słuchaniu o zimowej przygodzie grupy przyjaciół
ze Stumilowego Lasu. Bajka wybrana przez
bibliotekarkę okazała się trafiona, bowiem
tego dnia spadł pierwszy śnieg i za oknami
malował się prawdziwie zimowy krajobraz.
Na koniec dyrektor Biblioteki Publicznej
w Bralinie przekazała na ręce bibliotekarki
książkę o przygodach Kubusia Puchatka i cukierki dla uczestników głośnego czytania.
mak
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Informacje

Ze starego albumu…
Kiedy dwa miesiące temu prosiłem Państwa o wspomnienia związane z dawną mie-

w Polsce powstały Państwowe Gospodarstwa
Rolne, PGR założono również w Mielęcinie,
gdzie R. Poprawa znalazł pracę. Za
namową kierownika Jasińskiego przeniósł się z rodziną do dawnej karczmy.
Był rok 1954. Tak więc po latach Marta znów zamieszkała w budynku, który
musiała opuścić na początku wojny. Teraz była dojrzałą kobietą. Miała męża
i 3 dzieci: Genowefę, Józefa i Bogdana.
Jednym z nich jest moja rozmówczyni.
– Mama była przeciwna przeprowadzce, ale w końcu zgodziła się.
W karczmie mieszkaliśmy do 1958 r.,
później znów wróciliśmy do Czermina
Widok dworu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku
– kontynuuje G. Dębska. Pamiętam
(fot. arch.)
układ mieszkań i nazwiska lokatorów.
lęcińską karczmą, nie spodziewałem się, że Każda rodzina miała kuchnię, pokój i koodzew będzie tak duży. Jako pierwsza zgło- mórkę. Był tu też sklep, w którym pracował
siła się do naszej redakcji Genowefa Dębska Józef Goj. W szczycie budynku, z jego lewej
z Czermina, później otrzymałem trzy e-maile: strony, stała niewielka przybudówka, przez
jeden z Kępna od Lidii Kasendry, drugi którą wchodziło się do piwnicy. Pod filarami
z Cambridge – jego autorem był, przebywają- znajdowało się wejście do mieszkania Stanicy czasowo w Anglii, Dariusz Myszór z Mielę- sławy i Józefa Pastusiaków. Razem z 3 dzieci
cina. Napisał do mnie również Maciej Mazur zajmowali pomieszczenia po lewej stronie koz Poznania, potomek rodziny Masłowskich rytarza, a później – gdy miejsce to przeznaczoherbu Samson. A pamiętamy, że w przeszło- no na siedzibę prezydium Gromadzkiej Rady
ści Masłowscy byli właścicielami mielęciń- Narodowej – zamieszkali po drugiej stronie,
skiego majątku. W przyszłości na łamach z prawej. Przewodniczącym GRN był Józef
„Życia Gminy Bralin” chciałbym zamieścić Krzemiński z Czermina, sekretarzem – Maria
wypowiedzi wymienionych tu osób. Dziś pu- Padurek z Weronikopola, pracowali tu także:
blikuję tekst oparty na wspomnieniach G. Franciszek Karsznia i Ludwik Malczak, obaj
Dębskiej z d. Poprawa (ur. 1946).
z Czermina. Dziś żadna z tych osób nie żyje.
– Moi dziadkowie, Józefa i Antoni CiemPo latach w pomieszczeniach dawnego
ni, w 1920 r. przeprowadzili się do Mielęcina prezydium odbywały się zabawy taneczne.
z Zajączków koło Ostrzeszowa – wspomina Z kolei w szczycie po prawej stronie znajdopani Genowefa. Z czworgiem dzieci zamiesz- wało się jeszcze jedno wejście do budynku.
kali w karczmie. Wkrótce, bo 18 grudnia, Wewnątrz, po obu stronach korytarza były
dziadek zmarł, mając zaledwie 38 lat. Jed- dwa mieszkania. W latach 50. XX wieku jednym z czworga dzieci Józefa i Antoniny była no z nich, po lewej, zajmowały: Maria Flormoja mama, Marta, urodzona w 1916 r. czak i jej córka Stanisława, z kolei po prawej
Babcia zmarła 25 września 1938 r. Wybuch – rodzice wspomnianego już J. Pastusiaka:
II wojny światowej rozproszył rodzeństwo. Maria i Tomasz. To właśnie do tego mieszkaM. Ciemna trafiła do obozu koncentracyj- nia w 1920 r. sprowadzili się dziadkowie pani
nego w Oświęcimiu, a po 3 miesiącach – do Genowefy.
Ravensbrück. W 1945 r. wróciła w rodzinne
Z tyłu budynku w latach 1954-1958
strony, zamieszkała w Czerminie. Tu pozna- mieszkała rodzina Poprawów. Ich sąsiadami
ła Romana Poprawę (ur. 1920). Oboje pobra- zza ściany byli Anna i Józef Cemplowie z syli się we wrześniu tego samego roku. Kiedy nami i córką. Rodzina ta przeprowadziła się

Nowa publikacja o Pólku
Od 24 listopada 2010 r. dostępna jest nowa publikacja
dotycząca kościoła Na Pólku pt. „Sanktuarium Matki Bożej
Pólkowskiej. Historia i współczesność”. Książeczka liczy 38
stron, jej wydawcą jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Anny w Bralinie, autorem – Jacek Kuropka. Składem zajęła
się Agencja Reklamowa ARFOT z Bralina.
Publikację można nabyć w biurze parafialnym, w zakrystii
lub Urzędzie Gminy Bralin, pokój nr 2. Cena 12 zł. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wkład własny
parafii do projektu unijnego dotyczącego prac remontowokonserwatorskich sanktuarium Na Pólku.
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później do dawnego mielęcińskiego dworu,
wówczas pegeeru, w którym J. Cempel pracował jako stróż nocny. Ich dawne mieszkanie
zajęli Józef i Zofia Wenclowie z dziećmi.
Z korytarza biegnącego od wejścia pod filarami wchodziło się na strych. Na parterze znajdował się również sabatnik – piec do wypieku
chleba. Korzystali z niego nie tylko domownicy,
służył wszystkim mieszkańcom wsi. Stojące
nieopodal karczmy trzy budynki, zajmowane
przez kilka rodzin, nazywane były murowańcami. Nazwa ta powoli odchodzi w zapomnienie. Tylko nieliczni murowańcem nazywają niski, podłużny budynek, który stoi w Mielęcinie
na terenie posesji pod numerem 8.
– Dobrze pamiętam czasy spędzone w Mielęcinie – kończy swoją opowieść Genowefa Dębska. Mogłabym długo opowiadać dawne dzieje,
wspominając dzieciństwo. Zmienił się krajobraz
tej wsi. Wielu ludzi już nie ma, powstały nowe
budynki, przyprowadziły się nowe osoby. I choć
sama mieszkam w Czerminie, często wracam
wspomnieniami do mojego Mielęcina.
Jacek Kuropka

Zawód strażaka
wciąż popularny
2 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Bralin odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem: „Zapobiegajmy
pożarom”. Jak co roku, taki i tym razem
konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Organizatorzy otrzymali 98
prac. Komisja w składzie: Regina Rams –
przewodnicząca oraz członkowie: Roman
Dębski – komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Alfons Poślod –
prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
oraz Marzena Kubica – pracownik Urzędu
Gminy Bralin wyłoniła siedemnastu finalistów w trzech kategoriach wiekowych.
W grupie najmłodszej (przedszkola) laureatami zostali: Julia Rybczyńska, Maksymilian Michalski, Kacper Wojcieszak,
Błażej Czajka, Izabela Gogół z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie oraz Mateusz Heising z Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej. W grupie II (klasy I-III) wyróżnieni zostali: Zuzanna Gogół, Patryk
Antczak, Julia Wąsala, Krystian Krzak,
Paulina Kwaśna ze Szkoły Podstawowej
w Bralinie oraz Zuzanna Grzelak z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej. W grupie
III (klasy IV-VI) nagrodzono Agatę Hoję,
reprezentującą świetlicę „Tęcza” w Bralinie oraz Aleksandrę Gogół, Tomasza Hojeńskiego, Zuzannę Kuropkę, Oskara Widańskiego ze Szkoły Podstawowej w Bralinie. Prace laureatów eliminacji gminnych
zakwalifikowały się do konkursu na szczeblu powiatowym. Laureatom serdecznie
gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach rywalizacji.
Marzena Kubica
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Grudniowy turniej siatkówki
9 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Bralinie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Impreza z okazji Święta Szkoły na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń sportowych. W tegorocznym turnieju zagrały drużyny dziewcząt
i chłopców z Mikorzyna, Perzowa
i Bralina. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Wszystkie mecze przebiegały na dobrym
wyrównanym poziomie, a o końcowej kolejności zadecydowały
bardzo emocjonujące spotkania
zaproszonych drużyn. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się
następująco. W grupie dziewcząt
1. miejsce – Perzów, 2. miejsce
– Bralin, 3. miejsce – Mikorzyn.
Końcowa klasyfikacja chłopców
wygląda następująco: 1. miejsce
– Bralin, 2. miejsce – Perzów, 3.
Meczom towarzyszyły spore emocje (fot. z arch. szkoły) miejsce – Mikorzyn. Gimnazjum

Klasa A 2010/2011, grupa: Kalisz II

LKS „Sokół” Bralin

„Sokół” Bralin na finiszu rundy jesiennej
14 listopada 2010 r. zakończyły się
rozgrywki rundy jesiennej kaliskiej klasy
A ZINA gr. 2. Sezon jesienny był nadzwyczaj udany dla podopiecznych Wacława
Krupy. Nasz „Sokół” po rozegraniu 14. kolejek zajął ostatecznie 4., bardzo wysokie
miejsce w tabeli Klasy „A”, zdobywając
26 pkt. (strata do lidera LKS Czarnylas 8
pkt.), z bilansem bramkowym 37-21.
Z satysfakcją odnotowujemy także kolejny nasz sukces. Oto po rundzie jesiennej
i jednej kolejce rundy wiosennej w klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzą
napastnicy „Sokoła” Bralin – Michał Kunz
i Przemysław Fuczyło, którzy do bramki
rywali trafili po 16 razy.
Wielu sympatyków naszego klubu zadaje sobie pytanie o to, co złożyło się na
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w Bralinie reprezentowali następujący
zawodnicy: Anna Michalska, Nikola Gabryś, Magda Myszak, Marta Nawrocka,
Agnieszka Paradowska, Marcelina Drapiewska, Agata Ciura, Patrycja Sudomierska, Danuta Puchała, Kinga Fiączek oraz
Tomasz Sikora, Błażej Myśliński, Tomasz
Mes, Kacper Gogół, Jakub Banaszak, Maciej Froń, Bartosz Brzeziński, Gracjan
Troska, Tomasz Gruchocki, Patryk Sudomierski. Na zwycięzców i uczestników
czekały wspaniałe puchary i pamiątkowe
dyplomy ufundowane przez dyrektora Tadeusza Ambrozika. Cały turniej w bardzo
sympatycznej rekreacyjnej atmosferze
został sprawnie przeprowadzony przez
nauczycieli wychowania fizycznego. Serdecznie dziękujemy uczestniczącym zespołom za udział w turnieju. Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Domagała

Nazwa

M.

Pkt.

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki

1.LKS CZarnylas
2. Zefka Kobyla Góra
3. Sokół Świba
4. Sokół Bralin
5. Victoria Laski
6. Strażak Słupia
7. LZS Trzcinica
8. Pelikan Grabów
9. KS Rogaszyce
10. Lilia Mikstat
11. Masovia Kraszewice
12. LZS Olszowa (k. Kępna)
13. Odolanovia Odolanów
14. Wielkopolanin

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13
13
13
14

34
33
33
26
26
23
23
23
16
13
12
7
4
3

11
10
10
8
8
7
6
7
5
4
4
2
1
1

1
3
3
2
2
2
5
2
1
1
0
1
1
0

2
1
1
4
4
5
2
5
8
9
9
10
11
13

45-18
40-10
40-18
37-21
33-24
34-22
41-21
27-22
24-30
32-50
14-32
21-43
18-53
14-56

tak wysokie miejsce „Sokoła” w rozgrywkach klasy „A”. Z pewnością mozolna i sumienna praca
trenera Wacława Krupy
przynosi
spodziewane
efekty i tak wielką satysfakcję dla nas, miłośników piłki nożnej. Trener
potrafił przekonać do siebie swoich podopiecznych
i stworzył zgrany, dobrze
rozumiejący się zespół.
Zarząd Klubu we
współpracy z władzami
samorządowymi naszej
gminy starali się zapewnić trenerowi
i jego podopiecznym jak najlepsze warunki do gry, czego efektem jest tak wysoka
pozycja klubu.

W następnym numerze „ŻGB” zamieścimy pełne podsumowanie rozgrywek „Sokoła”
oraz wywiad z trenerem Wacławem Krupą.
Sławomir Bąk

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH W GMINIE BRALIN NA ROK 2011
MIESIĄC
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I i III pon.
R-1
3-17 7-21 7-21 4-18 2-16 6-20 4-18 1-22 5-19 3-17 7-21 5-19
miesiąca
I i III wtorek
R-2
4-18 1-15 1-15 5-19 3-17 7-21 5-19 2-23 6-20 4-18 2-15 6-20
miesiąca
Segregowane
I piątek
7
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2
R-1 i R-2
miesiąca
II i IV pon.
R-3
10-24 14-28 14-28 11-26 9-23 13-27 11-25 8-29 12-26 10-24 14-28 12-27
miesiąca
II i IV
R-4
11-25 8-22 8-22 12-27 10-24 14-28 12-26 9-30 13-27 11-25 8-22 13-28 wtorek
miesiąca
II piątek
Segregowane
14
11
11
8
13
10
8
12
9
14
18
9
R-3 i R-4
miesiąca
R-1 – ul. Wrocławska, Kępińska, Nowa, Ogrodowa, Namysłowska, M. Konopnickiej, Rynek, Pólkowska,
Południowa, Zielona, Błotna, 3 Maja, Leśna
R-2 – pozostałe ulice
R-3 – Chojęcin, Nosale, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca
R-4 – Tabor Mały, Mielęcin, Czermin, Weronikopole, Tabor Wielki, Gola
Odpady należy wystawiać do godziny 700 w pojemnikach SM-110

www.bralin.pl

listopad/grudzień nr 6 (18)

12

Fotogaleria

Fotorelacja z odwiedzin u naszych seniorów. Kolejne urodziny obchodzili: Bronisława Kafanka, Zygmunt Kłodnicki, Jadwiga Czekała,
Gertruda Famula, i Leokadia Kucharska.

W świątecznym nastroju. Po lewej: członkowie zespołu „Ale Babki” podczas spotkania opłatkowego, a po prawej: św. Mikołaj
z odwiedzinami w kaplicy w Czerminie.

Z zimy najbardziej chyba cieszą się dzieci i młodzież. Po lewej: mikołajkowo-zimowe nastroje wśród gimnazjalistów, po prawej:
podczas zajęć wychowania fizycznego.
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