INWESTYCJE W GMINIE BRUDZEW

REMONT ULICY PÓLKO

Pod koniec marca rozstrzygnięto przetarg
na przebudowę ul. Pólko w Brudzewie.
Jej remont stał się konieczny ponieważ
jest to jedyna droga dojazdu do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
z którego korzystają wszyscy mieszkańcy
naszej gminy. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą Dziedzice 3a, 62-404 Ciążeń. Inwestycja będzie kosztowała ponad sto tysięcy i ma
być wykonana do czerwca.

HALA SPORTOWA
Trwają prace budowlane w powstającym obiekcie gminnej Hali sportowej. W hali zaprojektowano: boisko
wraz z wybiegami wokół i widownią, ma wymiar w osiach konstrukcji 26,40 m na 45,00 m i wysokość min.7,80
m w najniższym punkcie nad boiskiem. Rozmiar i wysokość projektowanej Sali pozwalają na rozgrywanie
w niej rozgrywek najpopularniejszych dyscyplin halowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis)
na poziomie rozgrywek krajowych.
W budynku zaprojektowano łącznie 2 zespoły szatni, wraz z przynależnym do każdej szatni i dostępnym
z przedsionka zespołem higieniczno-sanitarnym. Obie szatnie oraz natryskownie są w pełni dostępne dla
osób niepełnosprawnych. Ruch użytkowników na Salę odbywa się poprzez szatnię i wewnętrzną komunikację co pozwala na zminimalizowanie wnoszenia zabrudzeń na posadzkę sportową Sali. Zaprojektowano
również magazyn sprzętu sportowego oraz pokój dla trenera z oddzielną łazienką i pomieszczenie pierwszej
pomocy dostępne bezpośrednio z boiska.
Na piętrze zaprojektowano siłownię i salę fitness z zapleczem, zespół WC oraz pokój nauczycielski i otwartą
antresolę z widokiem na boisko sportowe.

PLAC ZABAW W MARULEWIE

Uwaga! Na początku maja odbędzie
się uroczyste otwarcie placu zabaw
w Marulewie. Na jego budowę pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w wysokości ponad 28 tysięcy
złotych. W chwili obecnej przygotowywane jest ogrodzenie placu które
zapewni większe bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci.

ŚWIETLICA CICHÓW

Mieszkańcy Cichowa zorganizowali uroczyste otwarcie świetlicy wyremontowanej dzięki dofinansowaniu w wysokości 30
tys. zł z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020 „ w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
Odnowione wnętrze zachęca do działań lokalną społeczność.
Stowarzyszenie „Cichowianki" i OSP Cichów już zaplanowali
działania na bieżący rok.

UWAGA KONKURS!
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału wkonkursie
na najpiękniejszą kapliczkę przydrożną. Więcej informacji
na ten temat uzyskają Państwo pod numerem telefonu
782 011 017 oraz usołtysów.
Wójt Gminy Brudzew

WIEŚCI GMINNE
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XLIII SESJI RADY GMINY BRUDZEW

KWARTALNA NARADA SOŁTYSÓW

XLIII Sesji Rady Gminy Brudzew, która
odbyła się 26 marca miała charakter uroczysty. Nie zabrakło na niej podziękowań,
gratulacji, kwiatów a nawet prezentów.
Radni na czele z wójtem Cezarym Krasowskim serdecznie podziękowali i pogratulowali zawodniczce sekcji Oyama
Karate przy GKS „Kasztelania” – Ewelinie
Lipińskiej, która zajęła 3 miejsce w XXXI
Plebiscycie Przeglądu Konińskiego na
Najpopularniejszego Sportowca Regionu
Konińskiego 2013 roku. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również siostry
bliźniaczki Eweliny – Moniki Lipińskiej
oraz mamy - Renaty Lipińskiej, które również otrzymały kwiaty, listy gratulacyjne
oraz drobne podarunki. Ponadto Ewelina
opuściła salę obrad z nowym rowerem,
który był prezentem od GKS „Kasztelania”
Brudzew.

dniu 18 marca br. odbyło się
I w tym roku spotkanie Wójta
Gminy Brudzew z sołtysami
gminnymi. Spotkanie miało charakter
uroczysty z uwagi na jubileusz 30-lecia
pełnienia funkcji sołtysa przez Pana Bogumiła Łaszkiewicza, sołtysa miejscowości Kwiatków oraz jubileusz 25-lecia sołtysowania Pana Józefa Budynka, sołtysa
miejscowości Wincentów.

Siostrom Lipińskim podczas spotkania towarzyszyli Prezes GKS – Ireneusz Walkowski oraz trener Włodzimierz Rygiert. Wójt
wraz z Przewodniczącym Rady – Tomaszem
Kicińskim przekazali obu Panom wyrazy
uznania za trud i wkład włożony w krzewienie sportu wśród Mieszkańców Gminy
Brudzew.
Marcowa sesja była wyjątkową nie tylko
ze względu na sportsmenki Lipińskie ale
również z powodu jubileuszy dwóch sołtysów gminy Brudzew. Wójt wraz z Radnymi
docenili jubileusz 30-lecia pełnienia funkcji
sołtysa przez Pana Bogumiła Łaszkiewicza,
sołtysa miejscowości Kwiatków oraz jubileusz 25-lecia sołtysowania Pana Józefa Budynka, sołtysa miejscowości Wincentów.
Jubilatom podziękowano za zaangażowanie, dbanie o dobro lokalnej społeczności
oraz sumienne wykonywanie zadań.

W

Wójt Gminy – Cezary Krasowski zwrócił
uwagę na trud związany z pracą sołtysa. Następnie wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy – Tomaszem Kicińskim oraz

Przewodniczącym Rady Sołtysów – Jerzym Sobieszczańskim w imieniu wszystkich obecnych sołtysów złożyli podziękowania obu Panom za pracę na rzecz
„Naszej Małej Ojczyzny”. Dziękowali za
zaangażowanie, dbanie o dobro lokalnej
społeczności, sumienne wykonywanie
zadań a na kolejne lata życzyli realizacji
dalszych zamierzeń w pracy na rzecz wsi,
sukcesów, zadowolenia i pomyślności
w życiu osobistym.
Podczas narady poruszono wiele ważnych kwestii. Sołtysi zapoznali się z bieżącymi informacjami z ARiMR oraz z KRUS-u,

Miniona sesja była również okazją do
złożenia życzeń pani Marii Gajdzie, dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew, która w przeddzień sesji (25 marca)
obchodziła imieniny.

o których mówił Kierownik BP ARiMR Pan
Tadeusz Gebler i Pani Małgorzata Osiwała – Kierownik KRUS w Turku. Głos zabrał
także Pan Przemysław Tomczyk - Kierownik Biura Powiatowego WIR w Turku.
Przedstawił on plan szkoleń dla rolników
na 2014 rok oraz dokonał podsumowania
roku ubiegłego.
Obecny na naradzie Wicestarosta Turecki
- Pan Władysław Karski przedstawił sołtysom planowane w najbliższym czasie
remonty dróg oraz poinformował, że prowadzone są liczne zadania mające na celu
ulepszenie gminy Brudzew oraz całego
Powiatu Tureckiego.
Na zakończenie spotkania pracownicy
Urzędu Gminy zabrali głos w sprawach
dotyczących regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Brudzew.

PODSUMOWANIE BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
WSPOMNIENIA WIECZNIE ŻYWE

L

okalna grupa Działania LGD TUR wydała publikację zatytułowaną „ Wspomnienia wiecznie żywe” która zawiera opowieści
świadków wydarzeń okresu II wojny światowej. W publikacji
znalazły się również wspomnienia mieszkańców naszej gminy: Pani
Marii Rybnikow i Panów Tadeusza Kaszyńskiego i Czesława Korala.
”Wspomnienia…” są świadectwem zarówno bolesnych doświadczeń, jak i codziennego życia w czasach okupacji.
W czwartek 6 lutego w sali OSP w Kowalach Księżych odbyło się
spotkanie związane z wydaniem tejże publikacji. Więcej informacji
na ten temat znajda Państwo na stronie http://www.lgd-tur.org.pl
4
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dniach 21 luty, 13 marca oraz
21 marca w Brudzewie przeprowadzono bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku od
50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na badania mieszkanki Gminy Brudzew
zaprosiły kolejno następujące firmy:
• Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania,
• Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
NoNZOZ Diagnostyka-LARGO z Poznania,
• Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nooraz NZOZ MAMMO-MED Centrum Profilaktyki i Usług Medycznych z Gdańska.

Badania wykonywane były w mammobusach ustawionym przy budynku Urzędu Gminy w Brudzewie.

Z tej metody profilaktyki raka piersi łącznie skorzystało 83 kobiet – Mieszkanek
Gminy Brudzew.
WIEŚCI GMINNE
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JUBILEUSZ GMINNEJ RADY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W

dniu 24 lutego 2014 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” w Kolnicy miało
miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW z terenu Gminy Brudzew. W zebraniu oprócz Gospodyń
uczestniczyli również Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew – Pan Tomasz
Kiciński oraz Dyrektor GOK „Wozownia” –
Pani Nina Kropidłowska.
Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia
sprawozdania z działalności i sprawozdania
finansowego Zarządu Gminnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW miały
doskonałą okazję aby pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami za 2013 rok. Z pewnością było o czym mówić: liczne szkolenia, warsztaty, pomoc w organizacji wielu imprez czy też wyjazdy
na ważne spotkanie promujące gminę Brudzew to dowody naprawdę prężnej działalności. Oba sprawozdania zostały przyjęte
jednogłośnie.
W kolejnym punkcie, na podstawie głosowania jawnego, dokonano wyboru Rady KGW. Skład Rady wygląda
następująco:
• Urszula Banasiak - Przewodnicząca,
• Czesława Modrzejewska - Wiceprzewodnicząca,
• Anna Rosiak - Sekretarz,
• Marianna Ostrowska - Skarbnik,
• Teresa Grzelka - Członkini Rady KGW,
• Sabina Dębińska - Członkini Rady KGW,
• Janina Pisarska - Członkini Rady KGW,
• Małgorzata Ciesielska - Członkini Rady KGW,
• Irena Kowalska - Członkini Rady KGW,
• Elżbieta Kaźmierczak - Członkini Rady KGW,
• Anna Surdyga - Członkini Rady KGW,
• Wiesława Kania - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
i Członkini Rady KGW,
• Iwona Majtka - Członkini Komisji Rewizyjnej i Członkini
Rady KGW,
• Wiesława Rosiak - Członkini Komisji Rewizyjnej i Członkini Rady KGW.
Rada KGW składa się z Pań reprezentujących 14 miejscowości gminy Brudzew.
Wybrano również nowy zarząd. Skład poniżej:
• Mirosława Robak - Przewodnicząca KGW Brudzyń,
• Janina Modrzejewska - Przewodnicząca KGW
Chrząblice,
• Iwona Majtka - Przewodnicząca KGW Cichów,
• Anita Kozioł - Przewodnicząca KGW Galew,
• Zofia Kaźmierczak - Przewodnicząca KGW Janiszew,
• Renata Lipińska - Przewodnicząca KGW Janów,
• Sabina Dębińska - Przewodnicząca KGW Kolnica,
• Janina Pisarska - Przewodnicząca KGW Koźmin,
• Wiesława Rosiak - Przewodnicząca KGW Krwony,
• Elżbieta Kaźmierczak - Przewodnicząca KGW Olimpia,
• Marianna Ostrowska - Przewodnicząca KGW Tarnowa.
Po wyborach podziękowania, gratulacje i życzenia na
6
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DZIEŃ KOBIET KGW

W

nową kadencję złożyli Wójt Cezary Krasowski, Przewodniczący
Rady Tomasz Kiciński oraz Dyrektor GOK Nina Kropidłowska.
Na zakończenie zebrania, po krótkiej dyskusji Panie przyjęły zaproponowany plan pracy na 2014 rok, który uwzględnia wszystkie
gminne imprezy.
Po części oficjalnej Panie zaprosiły wszystkich uczestników zebrania na słodki poczęstunek.

ostatnią sobotę karnawału tj.
1 marca b.r., w sali OSP w Koźminie, dzięki uprzejmości tutejszego KGW oraz OSP, Panie ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
naszej gminy świętowały Dzień Kobiet.
Popołudnie upłynęło więc pod znakiem
tańców, śpiewów i zabawy. Na początku
spotkania Przewodnicząca koźmińskiego
KGW, pani Janina Pisarska, powitała zaproszonych gości oraz wszystkie przybyłe
delegacje KGW. Następnie rozpoczęły się
występy artystyczne. Na scenę wkroczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźminie z filią w Krwonach. Wykonawcy przygotowali szereg atrakcji: piosenki o kobietach, skecze opowiadające o trudach
kobiecego żywota i występy taneczne.
Następnie głos zabrał Pan Cezary Krasowski

– Wójt Gminy Brudzew. Złożył wszystkim
paniom życzenia z okazji ich święta, a później wraz z resztą obecnych panów (Wicestarostą Tureckim – Władysławem Karskim,
Przewodniczącym Rady Gminy Brudzew
– Tomaszem Kicińskim, Radnym Gminy
– Mirosławem Andrzejewskim, Prezesem

ZG ZOSP RP – Romualdem Rumiejowskim,
Sołtysem Koźmina – Henrykim Mitutą oraz
Panem Danielem Sznycerem) wręczyli im
kwiaty oraz zaśpiewali tradycyjne „Sto Lat”.
Kolejnym punktem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez wszystkie
panie z KGW.

TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

18

marca br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Galewie odbyły się eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”,
w którym z wieloma trudnymi pytaniami
zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum.Celem Turnieju
jest popularyzacja znajomości przepisów
oraz zasad postępowania na wypadek
powstania pożaru – zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP, Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Łącznie w zmaganiach udział wzięło
14 uczestników. Eliminacje przebiegły
w dwóch grupach wiekowych: I – grupa
uczniowie szkół podstawowych, II – grupa uczniowie gimnazjum oraz w dwóch
etapach: pisemnym i ustnym.
Zmagania uczestników turnieju oceniało
jury w składzie:
• Romuald Rumiejowski – Przewodniczący,
• Piotr Maciaszek,
• Henryk Świętochowski,
• Jan Szafrański,
• Krzysztof Kabot,
• Zbigniew Walkowski,
• Barbara Kaźmierska.
Po testach pisemnych zakwalifikowano
do finału następujących uczestników:

• I grupa wiekowa:
• Mikołaj Pusty,
• Weronika Hopcia,
• Michał Kwaśny,
• Katarzyna Będkowska,
• Marat Buda.
II grupa wiekowa:
• Mateusz Andrzejewski,
• Bartosz Jaskuła,
• Adrian Zięba.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się
następująco:
I grupa wiekowa:

• Mikołaj Pusty,
• Weronika Hopcia,
• Katarzyna Będkowska,
• Michał Kwaśny,
• Marta Buda.
II grupa wiekowa:
• Bartosz Jaskuła,
• Mateusz Andrzejewski,
• Adrian Zięba.
Zwycięzcy eliminacji zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami za zdobyte pierwsze trzy miejsca
w każdej grupie. Upominki i dyplomy
otrzymali również pozostali zawodnicy.
WIEŚCI GMINNE
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 2013

OBÓZ JUDO – J. ANGIELSKI – SNOWBOARD – NARTY
RYTRO 2014

26

judoków z GKS Kasztelania Brudzew oraz Kościuszko Turek brało udział
w zimowym zgrupowaniu sportowym(08-15.02.2014). Obóz odbył się jak
przed laty w Domu Wczasowym RELAKS
położonym w górach beskidzkich, tuż
przy granicy ze Słowacją, w malowniczej
miejscowości letniskowej Rytro. Rytro położone w Dolinie Popradu stwarza doskonałe możliwości rekreacji jak i treningu.

Z

aszczytne 3 miejsce XXXI Plebiscytu
Przeglądu Konińskiego na Najpopularniejszego Sportowca Regionu
Konińskiego 2013 rok zajęła „nasza” zawodniczka sekcji Oyama Karate przy GKS
„Kasztelania” Brudzew – Ewelina Lipińska.
Zwycięstwo Eweliny poprzedzone było
licznymi zabiegami Klubu Sportowego
„Kasztelania” i Gminy Brudzew. Akcja
„głosuj na Ewelinę” przyniosła wymierne efekty. Mieszkańcy chętnie i licznie

oddawali głosy na Katareczkę.
Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu miało miejsce w ubiegły czwartek
(tj. 13 marca) w Domu Kultury „Oskard”
w Koninie. Sportsmence towarzyszyli
w tym ważnym dniu trener Włodzimierz
Rygiert, wójt gminy Brudzew – Cezary
Krasowski oraz prezes GKS „Kasztelania” Ireneusz Walkowski.
Ewelina na miejsce w pierwej dziesiątce najlepszych sportowców regionu

100 LAT DLA BABCI I DZIADKA

22

stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Z zaproszenia swoich ukochanych wnuków-przedszkolaków skorzystało ponad 130 babć
i dziadków. Ogromna frekwencja nikomu nie przeszkadzała
w świętowaniu, gdyż uroczystość odbyła się w Domu Weselnym
„U Joli”. Eleganckie i przestronne wnętrza lokalu, przemiła obsługa podtrzymywały przyjazną i komfortową atmosferę podczas imprezy.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1700, dzieci przedstawiły
część artystyczną dla swoich „gości”. Zaśpiewały piosenki, zarecytowały wiersze oraz zaprezentowały swoje umiejętności rytmiczno-muzyczne w układach tanecznych.
Nad scenariuszem imprezy czuwały nauczycielki: Alicja Kostrzewska, Bożena Głąb, Joanna Kowalska oraz Agata Kujawa.
Na koniec pani dyrektor Anna Śliwka złożyła wszystkim Babciom
i Dziadkom najlepsze życzenia, po czym dzieci odśpiewały „100
lat” i wręczyły przepiękne laurki. Po skończonych występach
na gości czekała druga część imprezy: szalony „dancing” przy
muzyce oraz smakowanie różnorodnych wypieków „domowej
roboty”. Nauczycielki wcieliły się w rolę wodzirejów organizując
liczne konkursy taneczne oraz zabawy integracyjne. Sądząc po
rozbawionych twarzach gości oraz czasu trwania imprezy można śmiało powiedzieć, iż bal z okazji Dnia Babci i Dziadka należał
do bardzo udanych.
8
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konińskiego z pewnością sobie zapracowała. Jej największe sukcesy to: I miejsce
w Mistrzostwach Polski Oyama Karate
w konkurencji Kobudo Juniorek, III Miejsce w Mistrzostwach Europy w konkurencji Kata oraz III miejsce w Mistrzostwach
Europy w konkurencji Kobudo.
Zarząd Klubu oraz wójt gminy Brudzew
serdecznie dziękują wszystkim, którzy
oddali głosy na naszą zawodniczkę i tym
samym przyczynili się do jej sukcesu.

Judocy dzień rozpoczynali już o świcie od
porannej gimnastyki - nic tak nie stawia
na nogi jak poranny bieg w ośnieżonych
górach. Po powrocie poranny prysznic
oraz śniadanie. Następnie judocy odbywali zajęcia edukacyjne z j. angielskiego
English Funny (nauka przez zabawę oraz
rozrywkę). Po zajęciach edukacyjnych
sportowcy spotykali się na macie aby doskonalić techniki w tachi waza. Po obiedzie chwila relaksu na konkursach i grach
świetlicowych (tenis stołowy, gry elektroniczne, gry planszowe, seanse z Olimpiady Zim w Sochi)a następnie drugi trenig
techniczny poświęcony technikom kansetsu waza (trzymań, dźwigni, duszeń).
Zaraz po treningu popołudniowym zawodnicy zmieniali judoki na strój snowboardowy oraz narciarski po to aby oddać się szusowaniu na stoku Ryterski Raj.
Po powrocie do domu wypoczynkowego
zawodnicy w godzinach wieczornych
przygotowywali się do egzaminów na
stopnie kyu oraz doskonalili swoje umiejętności akrobatyczne.
Uczestnicy wyjazdu oprócz nauki i treningów zwiedzali piękną okolicę gór beskidzkich jak również zadbano o odpowiednią dla nich rozrywkę. Kierownictwo
obozu zorganizowało m.in.: wycieczkę do
zamku w Rytrze, turniej piłki nożnej we
wspaniałej hali sportowej w Rytrze, walentynki, konkurs na najładniejszą i najbardziej oryginalną walentynkę, turniej
tenisa stołowego, turnieje gier elektr. psp
(Tekken, Call of duty).
W ostatni dzień obozu odbył się egzamin
na stopnie kyu. Poniżej wyniki egzaminu:
3 kyu (zielony pas) Krystian Wiatrowski,
Adrian Cieślak, Sebastian Tołkacz
4kyu (pomarańczowy pas)Adrian Przybył,
Iga Kaszyńska, Bartosz Tończyk
5kyu (żółty pas) Jakub Boczek

6kyu (biały pas) Michał Jagiełła, Tomasz
Walczak, Patryk Michalak
Super Obozowiczem został Klaudiusz
Tończyk (za wzorowe zachowanie, zaangażowanie na treningach oraz aktywny
udział w zajęciach dodatkowych i czystość w pokoju), Super Sportowcem
Obozu – Jakub Wojciechowski, „Duszą”
Towarzystwa – Iga Kaszyńska, Pomocną
Dłonią – Jakub Boczek wyżej wymienieni
otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe.

Pragnę podziękować GKS Kasztelanii
Brudzew na czele z prezesem Krzysztofem Walkowskim za wsparcie finansowe
naszego obozu. Dzięki wsparciu klubowemu wielu utalentowanych zawodników mogło wziąć udział w wyjeździe za
symboliczną kwotę.
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JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

GMINNY OŚRODEK KULTURY „WOZOWNIA”

C

oroczną tradycją w Gminnym Przedszkolu
w Brudzewie jest wystawienie „Jasełek Bożonarodzeniowych”. Uroczystość odbyła się dzięki
zaangażowaniu rodziców i nauczycieli: Anny Śliwka,
Alicji Kostrzewskiej, Bożeny Głąb, Joanny Kowalskiej
oraz Agaty Kujawa. „Jasełka” w naszym przedszkolu
cieszą się dużą popularnością i mają odmienny charakter, gdyż przedstawienie prezentują rodzice dzieci
przedszkolnych. Widzowie, którzy mieli okazję oglądać
przedszkolne „Jasełka” poddali się nastrojowi chwili. Blask gwiazdy betlejemskiej w przyciemnionej sali,
melodie kolęd i piosenek świątecznych, solowy śpiew
aktorów, przepiękna dekoracja, wywołały wspomnienia z dzieciństwa i skłoniły do refleksji. Przedstawienie uwieńczone zostało brawami i gratulacjami. Po skończonych owacjach na
stojąco rodzice, dzieci, nauczyciele i zaproszeni goście połamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia, następnie
pani dyrektor zaprosiła zgromadzonych na wigilijną wieczerzę
przy pięknie udekorowanym stole. Bardzo miła i świąteczna

ODWIEDZILIŚMY MUZEUM MIASTA TURKU

atmosfera sprawiła, że wszyscy zapomnieli o zmartwieniach
i troskach dnia codziennego.
Właśnie takie są Święta Bożego Narodzenia - wzruszające, rodzinne i mimo zimowej aury na dworze bardzo ciepłe, pozwalają
poczuć serdeczność i miłość wokół nas, taki właśnie świąteczny
nastrój zapanował w naszym przedszkolu.

„Wizyty w muzeach są konieczne". Muzeum nie powinno się nikomu
kojarzyć z nudnym miejscem, które trzeba odwiedzić, bo... trzeba!
Każdy, będąc w zamku, galerii czy innym miejscu kulturalnym powinien z tego wyciągnąć jakąś naukę!
Chyba każdy z nas był w muzeum. Właśnie te wizyty pozwoliły nam
poznać naszą historię. Dzięki tym wizytom wiemy jak ludzie żyli,
jak mieszkali w innych czasach. Przybliżają nam daną epokę, życie
tych ludzi i pozwalają zrozumieć ich zachowania. Uczymy się wtedy historii w dość nietypowy sposób. Muzea poszerzają horyzonty
(wzbogacamy swoją wiedzę). W tym miejscu możemy sami stworzyć dzieło. Poczuliśmy się 100% artystami w pracowni ceramiki.
Wzięliśmy udział w warsztatach, które otwierają na wielowymiarowe odczuwanie świata. Warsztaty ceramiczne otworzyły naszą
ekspresję plastyczną i pozwoliły na współdziałanie. Teraz czekamy
za naszymi dziełami. Zostaną wysuszone i wypalone w pracowni.
Kiedy je odbierzemy i postawimy na półce, będą przypominały to
cudowne miejsce.

ORSZAK KRÓLEWSKI W BRUDZEWIE

W

dniu 6 stycznia obchodziliśmy święto Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywane Świętem Trzech Króli. W tym roku po raz pierwszy
ulicami Brudzewa przemaszerował Orszak Trzech Króli,
podczas którego odbyło się wspólne kolędowanie i odgrywanie scenek w poszukiwaniu drogi do Betlejem,
gdzie narodził się Chrystus. Uwieńczeniem Orszaku było
zaprezentowanie przez rodziców dzieci przedszkolnych
przedstawienia jasełkowego w kościele św. Mikołaja.

„Zaczarowana podróż”

TANECZNY SUKCES BRUDZEWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

24

marca w Koninie już po raz piętnasty odbył się Przegląd Przedszkolnych Zespołów Tanecznych,,Kalejdoskop 2014’’, organizatorem przedsięwzięcia był
Młodzieżowy Dom Kultury, patronat zaś sprawował Urząd Miejski w Koninie. Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym
10
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z powiatu tureckiego, słupeckiego i konińskiego. Celem
imprezy była konfrontacja i ocena dorobku artystycznego
przedszkolnych zespołów tanecznych, wymiana pomysłów
i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury tanecznej wśród dzieci, kształcenie twórczego i aktywnego modelu osobowości dziecka oraz gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń w zakresie wychowania przez sztukę.
Gminne Przedszkole w Brudzewie reprezentowały dzieci
z grupy najstarszej, prezentując układ taneczny pt. „Taniec
węgierski”. Mimo dużej konkurencji, sukcesem zakończył się
występ naszych reprezentantów, zdobywając jedną z trzech
nominacji na kolejny etap konkursu, który odbędzie się
13 maja w Koninie podczas gali tanecznej „Karuzela 2014”.
Profesjonalne jury nagrodziło nasze dzieci oraz instruktora
za dostosowanie muzyki i układu do wieku, choreografię tańca,
prawidłowy krok podstawowy, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. Dzieci oprócz gromkich braw otrzymały dyplomy,
nagrody rzeczowe. Przedszkolaki przygotowane zostały przez nauczycielki Alicję Kostrzewską i Agatę Kujawa.

18 lutego 2014 r. w GOK „Wozownia” mieliśmy okazję uczestniczyć w spektaklu
w wykonaniu aktora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Pana Dariusza Sosińskiego. Dzieci, dorośli oraz
Klaun podążyli w „Zaczarowaną podróż”.
Był maszynista, „wagonów ze czterdzieści” i… „ruszyła maszyna po szynach”. Na
pierwszej stacji dzieci spotkały rodzinę
„Tralalinków”, na kolejnej mogły wystąpić
w „Ptasim radiu”, potem zatańczyć „Kaczuszki”, by wreszcie trafić na pole, gdzie
dziadek zasadził „Rzepkę”, którą dzielnie
pomagały mu wyciągnąć z ziemi. Adaptacja kapitalna a zabawa wręcz rewelacyjna.
Klaun (p. Dariusz Sosiński) tak opanował
publiczność, że w GOK „Wozownia” powstał las rąk chętnych do zabaw. Publiczność siedziała, stała, biegała a nawet był
moment leżenia. Działo… się działo… Po
widowisku uczniowie ze Szkół z terenu
Gminy Brudzew uczestniczyli w warsztatach, które poprowadził również pan Dariusz Sosiński. Uczył dzieci jak interpretować wiersz. Warsztaty interpretacji wiersza
miały na celu przygotowanie uczniów do
22. Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”. Eliminacje Gminne tego konkursu odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy 27
lutego 2014 r.
WIEŚCI GMINNE
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„Czerwieńcie,
zieleńcie się słowa”
W czwartek 27. 02. 2014 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury „Wozownia” odbyły się Eliminacje Gminne 22. Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”.
Do konkursu przystąpiło 28 uczniów
Szkół z terenu gminy Brudzew. Uczestnicy recytowali min. utwory Jana Brzechwy,
Doroty Gellner, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry, Danuty Wawiłow.
Recytatorzy zostali poddani ocenie jurorów w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I- III i IV-VI.
Jury w składzie: Dariusz Sosiński (aktor
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu) – przewodniczący, Jadwiga
Mariola Jankowska (poetka) – członek
jury, Lech Lament (poeta, artysta malarz,
grafik) – członek jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
w kategorii I
miejsce I Aleksandra Węgielnik – Zespół
Szkolno- Gimnazjalny w Brudzewie,
miejsce II Dagmara Miśko – Szkoła Podstawowa w Koźminie z Filią w Krwonach,
miejsce III Natalia Majda – Szkoła Podstawowa w Galewie z Filią w Chrząblicach,
wyróżnienie- Wiktoria Stefańska - Zespół
Szkolno- Gimnazjalny w Brudzewie;
w kategorii II
miejsce I Agata Hofman – Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Brudzewie,
miejsce II Kacper Kowalski – Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Brudzewie,
miejsce III Mateusz Walczak- Szkoła Podstawowa w Koźminie z Filią w Krwonach, wyróżnienie Roksana Adamczyk
– Szkoła Podstawowa w Koźminie z Filią
w Krwonach.

KARNAWAŁOWE CIASTECZKA
Tradycyjnie już jednymi ze stałych zajęć
podczas ferii i wakacji w Gminny Ośrodku
Kultury „Wozownia” w Kolnicy są warsztaty
kulinarne. Tematyką wtorkowych zajęć (4
luty br.) była sztuka pieczenia karnawałowych ciasteczek. Panie z GOK pokazały
dzieciom jak w prosty i zdrowy sposób
można przygotować słodką ucztę. Dzieci
ochoczo zabrały się do pracy. Wyrabiały
ciasto, wycinały z niego różne kształty a na
koniec ozdabiały M&M`sami i żelkami. Zanim ciasteczka zostały upieczone, niecierpliwość młodych cukierników sięgała zenitu. Nie mogły się bowiem doczekać, kiedy
wreszcie spróbują owoców swojej pracy.

WALENTYNKOWE CIASTECZKA
11 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” w Kolnicy odbyły się drugie
z cyklu „Palce lizać” warsztaty kulinarne. Tematem spotkania było zbliżające się Święto Zakochanych. Warsztaty prowadziła
Pani Agnieszka Karbowa. Dzieci i młodzież,
które wzięły udział w zajęciach upiekły
pyszne ciasteczka w kształcie serduszek.
Wypieki udały się znakomicie a ciasteczka
jeszcze gorące zniknęły z blachy w mgnieniu oka…

Sztuka recytacji jest wartością samą w sobie, ale też istotnym elementem kształtowania pozytywnych uczuć w stosunku do
ojczystego języka i budzenia zainteresowania kulturą. Poprawne wysławianie się
odgrywa także dużą rolę w codziennym

obcowaniu z innymi ludźmi. „Sposób
mówienia – świadczy o człowieku”.
Zapraszamy za rok!

WALENTYNKOWY
KONKURS PLASTYCZNY
Z myślą o najmłodszych Gminny Ośrodek
Kultury „Wozownia” w Kolnicy 11 lutego
br. zorganizował warsztaty plastyczne
poświęcone tematyce Walentynek. Dzieci i młodzież własnoręcznie wykonywały
walentynkowe cudeńka: kartki, serduszka
oraz małe upominki. Do wykonania małych arcydzieł wykorzystano: kolorowe
kartki, brokat, farby, kredki oraz klej i nożyczki. Po zakończeniu pracy kartki walentynkowe zostały poddane ocenie. Komisja
w składzie wszystkich dzieci i rodziców
brawami nagradzały prace. Wszystkie dzieci uzyskały jednakowe brawa dlatego też wszyscy zajęli pierwsze miejsca. Własnoręcznie
wykonane prace uczestnicy zabrali do domu, by wręczyć swoim ukochanym osobom. Warsztaty przyniosły wiele zabawy i radości.
12
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WALENTYNKOWE ORIGAMI
W prezencie walentynkowym miło jest
zrobić coś własnoręcznie, gdyż nasza praca i umiejętności są o wiele cenniejsze niż
kupiony podarunek. Dlatego też 13 lutego
br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy spotkali się sympatycy orgiami, by wykonać walentynkowe niespodzianki. Dzieci i młodzież stworzyli piękne,
oryginalne składane karki w kształcie serca
z elementami orgiami, które z pewnością
ucieszyły ich adresatów.

Redakcja Wieści Gminnych
Kolnica 3
62-720 Brudzew
tel. 782 011 017
e-mail: wiesci@brudzew.pl

Redakcja i skład – Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”
Opracowano na podstawie źródeł własnych i nadesłanych przez szkoły i instytucje.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów przeznaczonych do publikacji oraz do
dokonywania poprawek redakcyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych artykułów.
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„Pchła Szachrajka”
W poniedziałkowe (10.02. br.) popołudnie Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy, już po raz drugi w te ferie
zimowe, gościł grupę teatralną ART-RE
z Krakowa. Aktorzy przedstawili adaptację sceniczną wiersza Jana Brzechwy pt.
„Pchła Szachrajka”.
Opowieść o bardzo eleganckiej małej
Pchełce, która potrafi robić różne psoty
i figle. Próbowała przekonać Kotka, że jest
bardzo groźna i boją się jej wszystkie zwierzątka. Słoniowi obiecała, że zostanie jego
żoną, jeśli ten spełni jej życzenie. Śwince –
kelnerowi w cukierni, zrobiła psikusa i zjadła krem z 50 rurek po czym oznajmiła, że
płaci za jedną ponieważ tylko tyle zjadła.
Wreszcie sędzia – Piesek, starał się poskromić małą Pchełkę – Oszustkę.
Opowieść o tym, jak źle jest kłamać i oszukiwać i o tym, że warto pomagać była świetną

„Wilk i Zając”
W pierwszy dzień ferii zimowych, tj. 3 lutego Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”
w Kolnicy odwiedzili artyści z krakowskiego teatru „ART-RE”, którzy zaprezentowali spektakl dla dzieci pt. „Wilk i Zając”.
Inspiracją do wystawienia przedstawienia
była rosyjska bajka, która od lat cieszy
się ogromną popularnością. Publiczność
miała okazję poznać odwieczny dylemat
ścigania zająca przez wilka. Przedstawienie szczególnie spodobało się najmłodszym widzom, którzy brali w nim czynny
udział i wraz z profesjonalnymi aktorami
prezentowali zmagania i przygody tytułowych bohaterów inscenizacji. Pomysłowe
kostiumy, oryginalne dekoracje, a także
humor sytuacyjny i słowny sprawiły, że
wszyscy bawili się znakomicie.

WARSZTATY KOMPUTEROWE
Komputery i programy komputerowe
mają nieograniczone możliwości oraz
odkrywają przed nami tysiące opcji ułatwiających ich obsługę i pracę z nimi.
Chcą ułatwić ich odszyfrowanie Gminny
Ośrodek Kultury „Wozownia” zorganizował
warsztaty komputerowe w pigułce. Tematem pierwszych zajęć była grafika komputerowa. Uczestnicy warsztatów poznali
techniki obróbki zdjęć dzięki czemu mogą
już wyruszyć z aparatem, bowiem nawet
jak zdjęcie się nie uda to już wiedzą jak poprawić je komputerowo.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W
nauką dla najmłodszy mieszkańców gminy
Brudzew, którzy bawiły się doskonale, przy
okazji ucząc się prawidłowego postępowania. Dla niektórych dzieci było to pierwsze

spotkanie z żywym teatrem i sądząc po reakcji bardzo im się spodobało.

dniu 5 kwietnia 2014 roku
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie rozegrano
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy z udziałem dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych zamieszkujących teren
gminy Brudzew. Zawody stały na wysokim poziomie, zawodnicy wykazali się
dużymi umiejętnościami, a mecze często
kończyły się po wyrównanej walce. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zawodnicy z czołowych
3 miejsc nagrodzeni zostali pucharami,
jak również atrakcyjnymi nagrodami.
Dodatkowo 3 pierwsze miejsca każdej
z ośmiu kategorii wiekowych będą reprezentowały gminę Brudzew podczas XV
Mistrzostw Powiatu Tureckiego w Tenisie
Stołowym o Puchar Starosty Tureckiego.
Oto jak przedstawi się kwalifikacja końcowa turnieju:
Roczniki 2003 i młodsze (dziewczęta)
– klasy I – IV szkoły podstawowe
Paulina Witaszek – SP Koźmin
Nikola Binkiewicz – SP Koźmin
Andżelika Łakomicka – ZSG Brudzew
Roczniki 2003 i młodsze (chłopcy)
– klasy I – IV szkoły podstawowe
Patryk Opas – SP Kożmin
Seweryn Wilczyński –SP Koźmin
Adrian Bek – SP Kożmin
Roczniki 2002 – 2001 (dziewczęta)
– klasy V – VI szkoły podstawowe
Klaudia Kuster – SP Galew
Izabela Kacprzak –SP Galew
Katarzyna Będkowska –SP Galew
Roczniki 2002 – 2001 (chłopcy)
– klasy V – VI szkoły podstawowe
Patryk Semrau – SP Koźmin
Patryk Witaszek – SP Koźmin
Dawid Trzmielewski – SP Koźmin
Roczniki 2000 – 1998 (dziewczęta)
– Gimnazja
Karolina Augustyniak – ZSG klasa III
Dżesika Urzędowska – ZSG klasa III
Aleksandra Zabłocka – ZSG klasa III
Roczniki 2000 – 1998 (chłopcy)
– Gimnazja
Mateusz Śmiglewski – ZSG klasa II
Albert Andrzejewski – ZSG klasa II
Krystin Gruchot – ZGS klasa I
Roczniki 1997 – 1994 (dziewczęta)
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– Szkoły ponadgimnazjalne
Magdalena Ćwiek – ZSZT Turek
Roczniki 1997 – 1994 (chłopcy)
– Szkoły ponadgimnazjalne
Radosław Krzyżanowski – ZSZT Turek
Dawid Rosiak –ZSZZ Turek
Patryk Krzyżanowski – ZSZ Turek
Roczniki 1992 i starsze (kobiety)
– BRAK ZGŁOSZEŃ

Roczniki 1993 – 1974 (mężczyźni)
Przemysław Janiak – Brudzew
Łukasz Czerniejewski – Brudzyń
Marcin Rożnowski – Brudzyń
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników a także
życzymy powodzenia podczas eliminacji
powiatowych.

WIEŚCI GMINNE
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRUDZEWA

XXII FINAŁ WOŚP 2014

im. Wojciecha z Brudzewa
_____62-720 Brudzew, ul.Powstańców Wlkp. 35_____
NIP 668-17-96-060, e-mail: tpb_brudzew@free.ngo.pl

H

asło 22. Finału WOŚP to: "Na ratunek". Zebrane w tym roku pieniądze
zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie oddziałów dziecięcej medycyny
ratunkowej, np. wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych
dzieci, radiologiczne stacje diagnostyczne,
aparaty USG.
Fundacja po raz drugi zbierała pieniądze na
rzecz godnej opieki medycznej dla seniorów. W ramach środków z zeszłorocznego
Finału Fundacja WOŚP wyposażyła wszystkie istniejące w Polsce oddziały geriatryczne i gotowa jest wesprzeć w ten sam sposób każdy nowy oddział, który będzie miał
kontrakt z NFZ.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w brudzewskiej remizie. Podczas XXII
finału zbierano pieniądze „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej
seniorów”.
Od wczesnego ranka do samego wieczora
wolontariusze kwestowali na terenie całej
gminy Brudzew. Dziękujemy WOLONTARIUSZOM oraz chylimy przed nimi czoło. Byli to:
Natalia Antas, Agata Krych, Klaudiusz Wielogóra, Małgorzata Kujawa, Dominika Mielcarek, Małgorzata Żurawska, Adrian Zięba,
Marta Karska, Paulina Gruchot, Joanna Dopierała, Aleksandra Dawicka.
Od godziny 18.00 w remizie OSP w Brudzewie rozpoczął się XXII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Atrakcji nie
zabrakło na orkiestrowej scenie. Koncert
rozpoczęły zespoły: „Foch” i „Kumplesi”,
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” w Kolnicy. Jak co roku imprezę
uświetnił występ Orkiestry Dętej działającej
przy GOK „Wozownia”.
Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych
gminy Brudzew: z Przedszkola Gminnego,
z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Brudzewie, ze Szkoły Podstawowej w Galewie
z Filią w Chrząblicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Koźminie z Filią w Krwonach,
wystąpiły również dzieci z GOK „Wozownia”.
Nie obyło się bez licytacji. Łącznie z licytacji
zebrano 2170 zł. Oto co licytowano:
RZEŹBA,,Strażak” ofiarowana przez Marka
Kwiatosińskiego - zakupiona przez Wiesława Mankiewicza za 200 zł;
KOSZULKA WOŚP ofiarowana przez WOŚP zakupionaprzezEdytęGoździkiewiczza100zł;
ŚWIECZNIK 3 RAMIENNY ofiarowany przez
Agnieszkę Chałupniczak, właścicielkę kwiaciarni „Gardenia”- zakupiony przez Łukasza
16
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PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Jaroszewskiego za 50 zł;
RZEŹBA „Ptak” ofiarowana przez Piotra Staszaka, zakupiona przez Jolę Skolimowską
za 250 zł;
KOMPLET: CHUSTECZNIK ZE ŚWIECZNIKIEM ofiarowany przez Agnieszkę Chałupniczak, właścicielkę kwiaciarni „Gardenia”zakupiony przez Ewę Albanowicz za 70 zł;
KOMPLET 2 ŚWIECZNIKI ofiarowany przez
Agnieszkę Chałupniczak, właścicielkę kwiaciarni „Gardenia”- zakupiony przez Wojciecha Krychowiaka za 30 zł;
KUBEK, SMYCZ oraz SZALIK „KASZTELANII”,
ofiarowany przez GKS Kasztelania, zakupiony przez Tomasza Ciemniewskiego za 200 zł;
ALGI MIKROORGANICZNE, ofiarowane
przez Firma „Pro Biotics” Polska z Bratuszyna, zakupione przez Annę Śliwkę za 150 zł;
PARASOLKA Z NADRUKIEM, ofiarowana
przez Firma „Pro Biotics” Polska z Bratuszyna, zakupiona przez Małgorzatę Kolasińską
za 30 zł;
PARASOLKA Z NADRUKIEM, ofiarowana
przez Firma „Pro Biotics” Polska z Bratuszyna, zakupiona przez Tomasza Zielińskiego
za 30 zł;
PARASOLKA Z NADRUKIEM, ofiarowana
przez Bank Strzałkowo, zakupiona przez
Wójta Gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego za 200 zł;
KOSZ z WIKLINY, ofiarowany przez Artura
Witaszka, zakupiony przez Elżbietę Derlińską za 200zł;
ZESTAW PRO BIOTICS POLSKA, ofiarowany
przez Firma„Pro Biotics” Polska z Bratuszyna,
zakupiony przez Joannę Albińską za 150 zł ;
KOSZULKA WOŚP ofiarowana przez WOŚP zakupiona przez Sebastiana Krycha za 310 zł;
OBRAZ Z WIZERUNKIEM PAPIEŻA JANA
PAWŁA II ręcznie wykonany w granicie, ofiarowany przez Konrada Pakułę z Dąbia, zakupiony przez Adama Medyckiego za 50 zł;
ZABIEG KOSMETYCZNY NA TWARZ I DŁONIE, ofiarowany przez Magdalenę Krawiec,
zakupiony przez Ilonę Wieczorek za 150 zł.
Poza licytacją sprzedano również:
CHOINKĘ Z MAKARONU ofiarowaną przez
Czesławę Modrzejewską;
ALBUM „Uzdrowić ziemię” ofiarowany przez

Firma,,Pro Biotics” Polska z Bratuszyna;
BIŻUTERIĘ Z FILCU, KOŁNIERZYK Z FILCU,
PRZYPINKA Z FILCU, CZAPKI Z WEŁNY, SZALIK, OBRAZ „ANIOŁKI”, OBRAZEK „ANIOŁEK”
W BIAŁEJ RAMCE, ANIOŁEK KUKIEŁKA, ofiarowane przez Annę Wojciechowską właścicielkę Pasmanterii w Turku oraz artystkę
plastyk Joannę Chalecką Kuraszyk.
W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zorganizowano również stoisko
gastronomiczne, na którym wolontariuszki
wydawały smaczną kapustkę z pulpecikami
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Pyszny
posiłek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki.
Natomiast przed godziną 20. 00 zaproszono wszystkich zgromadzonych na równie
PYSZNY słodki, tort wykonany przez panią
Dorotę Koral z Cichowa. Tort został ufundowany przez wójta gminy Brudzew Pana
Cezarego Krasowskiego. Kulminacyjnym
punktem Finału był pokaz sztucznych ogni,
czyli „światełko do nieba” o godz. 20.00.
W gminie Brudzew zebrano kwotę z kwesty
oraz licytacji prawie sześć tysięcy złotych!!!
Brudzewski Sztab Składa serdeczne podziękowania Osobom, Instytucjom i Firmom
zaangażowanym w XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji i przebiegu Brudzewskiego Finału, tj. kwesty ulicznej, koncertu, licytacji i wszelkich form działania, które służyły
idei – „Na zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”.
Dziękujemy WSZYSTKIM PLACÓWKOM
OŚWIATOWYM, DZIECIOM, NAUCZYCIELOM
ORAZ WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY UŚWIETNILI XXII FINAŁ WOŚP! DZIĘKUJEMY STOWARZYSZENIU „Brudzewianki”, Pani Urszuli
Banasiak, Państwu Małgorzacie i Piotrowi
Jankowskim, Danucie i Andrzejowi Ciemniewskim, Ireneuszowi Walkowskiemu,
Pani Dorocie Koral. Dziękujemy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brudzewie oraz Policji za
pomoc i wsparcie w przygotowaniach oraz
podczas trwania XXII FINAŁU WOŚP.
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marca b. r. w Muzeum Miasta
Turku im. Józefa Mehoffera
zorganizowana została konferencji popularno-naukowa zatytułowana „Żołnierze Wyklęci – w hołdzie bohaterom”. Zebranym na niej słuchaczom
wśród których byli też przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa w osobach Mariusza Kaszyńskiego i Ryszarda
Kaszyńskiego, przedstawione zostały trzy
referaty:
• „Działalność Sił Zbrojnych w Wielkopolsce w 1945 r.”, (autor, dr Rafał Sierchuła);
• „Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka”,
(ks. dr Jarosław Wąsowicz);
• „Oddział partyzancki Eugeniusza Kukolskiego pseudonim Groźny (sierpień
1945 r. – marzec 1946 r.)”, (dr Dariusz
Kucharski).
Po dość burzliwej dyskusji, jaka wywiązała się po wygłoszeniu referatów, zebrani
obejrzeli film w reżyserii Adama Sikorskiego pt.: „Wielkopolska Samodzielna
Grupa Ochotnicza Warta”.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się
uczestników polskiego powojennego
podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej Związkowi Radzieckiemu. Toczyli oni
nierówną walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR podporządkowanymi im
służbami w Polsce. Ostatni żołnierz tego
ruchu oporu, Józef Franczak pseudonim
„Lalek” z oddziału kapitana Zdzisława
Briońskiego pseudonim „Uskok”, prowadził swoją działalność jeszcze 18 lat po
zakończeniu wojny. Zginął w obławie
w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w województwie lubelskim 21 października 1963 r. Większość niepodległościowych organizacji zbrojnych upadła
przede wszystkim na skutek braku reakcji
mocarstw zachodnich na sfałszowanie
przez komunistów wyborów do Sejmu
Ustawodawczego (19 stycznia 1947 r.)
i ogłoszonej po nich amnestii. W okresie

Od lewej strony stoją: Henryk Karpiński „Tarzan”, Feliks Lisowski „Stawa”,
Bolesław Kamiński „Sor”, Józef Burzyński „Żbik” (w tle), Eugeniusz Kukolski
toczonych walk zginęło około 7 tysięcy
żołnierzy podziemia.
Termin „żołnierze wyklęci” został użyty
po raz pierwszy w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne
podziemie po 1944 r.”, zorganizowanej na
Uniwersytecie Warszawskim przez Ligę
Republikańską, a następnie upowszechniony prze Jerzego Ślaskiego w książce
o takim samym tytule.
Na terenie powiatu tureckiego w latach
1945–1948, działało kilka oddziałów
zbrojnego podziemia, biorących swe
nazwy od pseudonimów ich dowódców–„Korony”, „Spaleniaka”, „Abażura”,
„Błyskawicy”, „Wilka”. Największym i najaktywniej działającym oddziałem podziemia zbrojnego na tym obszarze, był
oddział dowodzony przez wspominanego wcześniej, pochodzącego ze Lwowa,
Eugeniusza
Kukolskiego–„Groźnego”,
wchodzący w skład organizacji „Niepodległość”. Początkowo działał on na terenie
województwa łódzkiego, skąd już latem

1945 r. czynił wypady na teren powiatu
tureckiego. Na dobre przeniósł się tutaj
jesienią tego samego roku. Jedną z większych akcji przeprowadzonych przez oddział „Groźnego” był atak na posterunek
Milicji w Dobrej w dniu 11 listopada 1945
r..W okresie jego szczególnej aktywności, w powiecie maleć zaczęła liczba
członków komunistycznej Partii Robotniczej. Wiosną 1946 r. liczyła ona jedynie
228 działaczy. Na polecenie „Groźnego”
mieszkańcy powiatu zaczęli odmawiać
świadczeń rzeczowych na rzecz państwa.
Pod koniec lutego 1946 r. w okolicy miejscowości Czachulec, siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiły jednak oddział „Groźnego”. Ranny dowódca
ukrył się we wsi Czyste (gmina Dobra)
w domu rodziny Opalów. 15 marca dom
został otoczony przez żołnierzy zarówno
w polskich, jak i radzieckich mundurach.
„Groźny”, ciężko ranny w wyniku próby
popełnienia samobójstwa, zmarł prawdopodobnie w areszcie tureckiego Urzędu
WIEŚCI GMINNE
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Bezpieczeństwa. Jego sponiewierane
zwłoki wrzucono do Warty w Uniejowie.
Zatrzymani w czasie akcji żołnierze, 16
kwietnia 1946 r. stanęli przed sądem. Proces odbył się w budynku tureckiego Komitetu Miejskiego PPR. Sześciu z nich skazano na karę śmierci, jednego na dożywocie,
a czterech na długoletnie więzienie. Wyrok
wykonano w lasach pod Małoszyną.
Niewielki oddział podziemia stacjonował
przez krótki okres czasu w lasku w Kolnicy. W czasie jednej z akcji przecięto linię
telefoniczną na posterunku milicji i Urzędzie Pocztowym w Brudzewie. Pobito też
miejscowego milicjanta, Brzóskę. Żołnierze ukrywający się w stodole mieszkańca
Bratuszyna, Andrzejaka, zostali otoczeni

przez siły wojska i milicji, sprowadzone tutaj przez gospodarza. Wywiązała się walka
w czasie której straty poniosły obie strony.
Kilka dni później, na mocy wydanego wyroku, Andrzejak został rozstrzelany przez
„leśnych”.
Późnym wieczorem 6 grudnia 1945 r.
w Brudzewie pojawił się oddział zbrojny,
który zaatakował posterunek milicji oraz
instytucje samorządowe. Pół roku później,
4 lipca 1946 r., sześciu nieznanych żołnierzy wraz z rozbrojonym milicjantem, Stanisławem Zakrzewskim, przybyło do Urzędu
Gminy, zabierając z Kasy Gminnej pieniądze na sumę 5 tys. 20 zł.
Z rąk żołnierzy podziemia śmierć ponieśli członkowie brudzewskiej komórki

PPR - Kazimierz Budynek i Wiktor Kiepas. Wyrokiem śmierci zagrożony był Jan
Olczykowski.
Zdaniem prof. Jana Żaryna w więzieniach
NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zginęło ogółem ponad 20 tysięcy
żołnierzy walczących o niepodległą Polskę. Część wywieziono na Wschód, wielu
skazano na kary pozbawienia wolności.
Do dziś jednak wiele zagadnień związanych z „żołnierzami wyklętymi” wciąż pozostaje przykrytych komunistyczną propagandą. Dlatego też każda dyskusja na ich
temat, odkrywanie kolejnych kart historii
i pochylanie się nad nimi może okazać
ogromnie ważne dla społecznej świadomości historycznej

ARCHITEKTURA
I SZTUKA SAKRALNA

T

o ostatnia część cyklu wydawniczego „Zabytki miasta Turku i powiatu
tureckiego”, w ramach którego ukazały się już dwie pozycje: tom pierwszy
„Miasto Turek” oraz pierwsza część tomu
drugiego, „Rezydencje powiatu tureckiego”. „Architektura i sztuka sakralna”
– kościoły i ich wyposażenie, domy modlitwy i cmentarze – to zakres przedmiotowy
ostatniego tomu.
Współautorzy: Mariusz Kaszyński, Ryszard
Kaszyński (Brudzew, katalog cmentarzy)
Książka składa się z trzech części: esejów
o istniejących piętnastu świątyniach zabytkowych, ich dziejów i wyposażeniu, szkiców
o ośmiu nieistniejących, a zabytkowych
świątyniach i domach modlitwy, wreszcie
katalogu kilkudziesięciu cmentarzy katolickich, ewangelickich i żydowskich.
Głównym założeniem cyklu wydawniczego „Zabytki miasta Turku i powiatu
tureckiego” jest przedstawienie najważniejszych zabytków architektury i sztuki
znajdujących się na terenie miasta Turek
i okolicznych miejscowości, z wykorzystaniem metodologii nauk o architekturze
i sztuce oraz zasad popularyzacji wiedzy.
Dotychczas na rynku wydawniczym ukazały się: tom I dotyczący miasta Turek oraz
pierwsza część tomu drugiego, opisujący
dwory, pałace i zamki z terenu powiatu. Druga część tomu drugiego opisuje zabytkowe
18
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kościoły katolickie, ewangelickie
i synagogi okolic Turku oraz systematyzuje wiedzę o cmentarzach
wielowyznaniowych na terenie powiatu. Ten niezwykły zestaw z pewnością przypadnie do gustu zarówno historykom sztuki jak i osobom,
chcącym poszerzyć wiedzę o naszym mieście i okolicach.
O współpracy z Towarzystwem tak
napisał we wprowadzeniu autor
Makary Górzyński:
„(…) Podobnie jak w przypadku
poprzednich tomów, także i obecnie wydawnictwo jest w wielu
częściach pracą zbiorową.
Jego powstanie nie byłoby
możliwe, gdyby nie angaż
wielu osób, szczególnie jednak słowa uznani należą się
współautorom: Mariuszowi
Kaszyńskiemu, Andrzejowi
Smolichowi, ks. Henrykowi
Witczakowi, Ryszardowi Kaszyńskiemu, którzy udostępnili efekty swych badań i bogatą, także ilustracyjnie, bazę
danych dotyczącą zabytków
z terenu gminy Brudzew oraz
cmentarzy ewangelickich i żydowskich. (…)
Bardzo pomocne okazały się w tym wypadku
zbiory o charakterze regionalnym-akta czy
publikacje i opracowania przechowywane
w archiwach parafialnych, zbiór materiałów
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa (…)”

13 KWIETNIA – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
ZBRODNI KATYŃSKIEJ

D

zień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto
obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez
Niemców w 1943r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13
kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał gen.
Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów
w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.
Również w Brudzewie jak co roku oddano hołd ofiarom zbrodni
13 kwietnia. Po mszy świętej w intencji pomordowanych katyńczyków złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Katyńczyków
z Brudzewa. Wśród delegacji znaleźli się Wójt Gminy Brudzew,
Przewodniczący Rady, Ksiądz Zbigniew Wróbel, delegacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Brudzewie, OSP i Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa.

BRUDZEWSKIE OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ:

Piotr Ogiński syn Andrzeja i Józefy z Karwackich ur. się 21.05.1902 roku w Brudzewie. W latach 1928-1929 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Sanitarnej w Warszawie. Studiował farmację na Uniwersytecie Warszawskim,
24.08.1939 r., jako podporucznik rezerwy, został zmobilizowany do kadry 1 Szpitala Okręgowego w Warszawie.
Jako jeniec obozu w Kozielsku zginął zamordowany w Katyniu. W dniu 9 listopada 2007 roku został pośmiertnie
awansowany na stopień porucznika.

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa poleca lekturę publikacji, która jest źródłem informacji na temat zarówno
istniejących, jak i niestety
zniszczonych obiektów zabytkowych naszego powiatu.
Książki można nabyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Turku (ul. Dworcowa 5) oraz w Muzeum
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera (Turek,
Plac Wojska Polskiego 1).

Witold Paszkowski ur. się w Brudzewie 16.10.1892 r. Był synem nauczyciela Józefa Paszkowskiego. W 1920 r. organizował ochotników do wojska, sam też walczył z bolszewikami na froncie koło Płocka. W 1923 r. podjął służbę
w Straży Więziennej i został naczelnikiem więzienia w Kole. 17 września 1939 r. został aresztowany przez NKWD.
Zamordowany w 1940 r. w Mińsku Białoruskim. W ramach inicjatywy Pana Prezydenta RP uhonorowania ofiar mordu katyńskiego, awansowano go do stopnia Komisarza Straży Więziennej.

Witold Kępiński ur. 4.05.1884 r. w Warszawie, syn Michała i Marii z Sulimierskich. W latach 1884-1940 był właścicielem majątku ziemskiego w Kolnicy koło Brudzewa. Kępiński, znany warszawski lekarz – okulista. We wrześniu 1939 r., dr Kępiński w randze majora Wojska Polskiego, wziął czynny udział w kampanii wrześniowej. Po
dostaniu się do sowieckiej niewoli, jak i tysiące polskich oficerów, tragicznie zakończył życie w Katyniu 1940 r.,
pośmiertnie mianowany na. na stopień podpułkownika.
WIEŚCI GMINNE
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DAR STRAŻAKÓW Z KWIATKOWA

DELIKATNA, PUSZYSTA I MIĘKKA BABKA
MAJONEZOWA O SMAKU CYTRYNOWYM
Doskonała na co dzień do herbaty oraz na święta. Przepis jest prosty
i łatwy, przygotowanie ciasta błyskawiczne, a efekt znakomity. Porcja na foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2,5 litra (babka
wyrosła ponad brzegi foremki o 0,5 cm). Przepis polecany przez
Panie z Kół Gospodyń. Zapraszamy do wypróbowania.

W

ieś Kwiatków powoli znika. Do jej zabudowań dotarły już kopalniane maszyny. Ludzie opuścili wieś, a kolejne zabudowania znikają z powierzchni ziemi. Taki los spotkał też strażacką remizę która swego czasu tętniła życiem. Jednak kopalnia skutecznie
rekompensuje straty wszystkim wysiedlanym. Również Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała rekompensatę pieniężna. Druhowie postanowili przekazać otrzymane środki na dofinansowanie zadań prowadzonych przez Gminę Brudzew z zakresu kultury
fizycznej i sportu oraz na edukację. Skorzystają też dzieci ze wszystkich placówek oswiatowych z naszej gminy bo dla nich mają być zakupione pomoce dydaktyczne. Całość darowizny to kwota ok 250 tysięcy złotych z czego 50 tysięcy ma zostać przeznaczone na budowę
miejsca rekreacji dla niewysiedlonych mieszkańców Kwiatkowa.

SP KOŹMIN W FINLANDII

W

dniach od 9 do 13 lutego 2014roku uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Koźminie uczestniczyli w wyjeździe
zagranicznym do Finlandii, w ramach realizowanego
projektu z programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”,
Partnerskie Projekty Szkół. Nauczyciele i uczniowie polecieli samolotem z Warszawy do Helsinek, a stamtąd do Tampere. Po przylocie
okazało się że Finlandia powitała ich łagodną pogodą, temperatura była w granicach -5 stopni Celsjusza, natomiast jaki mówili gospodarze zwykle o tej porze roku jest tutaj -25.
Do Tampere przelecieli również partnerzy ze szkół w Bułgarii,
Wielkiej Brytanii i Francji. Stąd każdego dnia autobusem dojeżdżali do Ylöjärvi, pięknej miejscowości położonej wśród jezior i lasów.
Znajduję się tam szkoła, która była gospodarzem wizyty. Jest to
sześcioklasowa szkoła, do której uczęszcza 120 uczniów, a przy niej
zorganizowane jest przedszkole. Dzieci są dowożone z okolicznych
miejscowości.
W czasie wizyty dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach:
przyrodniczych, plastycznych, technicznych, muzycznych. Były
to zajęcia praktycznego działania w pracowniach przystosowanych do prowadzenia tego typu zajęć. Duży też było zajęć sportowych w sali bogato wyposażonej w różnorodny sprzęt sportowy.
Ze względu na warunki klimatyczne dużo zajęć sportowych odbywało się na zewnątrz: jazda na łyżwach, nartach i skuterach śnieżnych. Dużą atrakcją było łowienie ryb na pobliskim jeziorze.
Nauczyciele obserwowali zajęcia prowadzone w szkole i w przedszkolu. Zapoznawali się z warsztatem pracy nauczycieli i organizacją pracy szkoły. Nauczyciele mają tam do pomocy asystentów,
dzięki temu dzieci mogą pracować we własnym tempie. Nie ma
tam też dzwonków na przerwy śródlekcyjne. Jeżeli jest taka potrzeba, to w danej klasie uczniowie korzystają z trzech podręczników
o różnym stopniu trudności. Podręczniki, przybory oraz wszystko
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Składniki:
• 5 jajek
• 3/4 szklanki mąki pszennej
• 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej
• 1 szklanka cukru
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2 łyżeczki aromatu cytrynowego
• 4 czubate łyżki majonezu
Przygotować foremkę na babkę z kominkiem o pojemności 2,5 litra
i wysmarować ją masłem (bez posypywania bułką tartą). Oddzielić
żółtka od białek. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli, dodawać
stopniowo cukier i cały czas ubijać, następnie dodawać po jednym
żółtku i dalej miksować do połączenia się składników. Potem dodać majonez i wymieszać łyżką. Obie mąki wymieszać z proszkiem do
pieczenia i dodawać po trochu (np. na 3 tury) do ciasta, delikatnie wymieszać (już nie miksować). Na koniec dodać zapach cytrynowy
i wymieszać. Ciasto przełożyć do foremki. Piec 50 minut w temperaturze 180 stopni C. Po upieczeniu babkę wyjąć z piekarnika i wystudzić
w foremce, następnie wyjąć z foremki i oprószyć cukrem pudrem.
Źródło: www.ciasta.net

CO WŁOŻYĆ DO KOSZYCZKA WIELKANOCNEGO
co potrzebne jest uczniowie do zajęć znajduje się w szkole. Tak jak
w Anglii nie ma prac domowych, co bardzo podobało się dzieciom.
W realizacji zadań szkoła ściśle współpracuje z rodzicami. Byli oni
również obecni w szkole podczas wizyty. Wspierali nauczycieli
w organizacji zajęć, przygotowali dla wszystkich kolację z tradycyjnymi fińskimi potrawami. Opowiadali o tamtejszych obrzędach,
prezentowali tradycyjne stroje,
Zgodnie z programem wizyty goście zwiedzili także Tampere, które
położone jest między dwoma jeziorami. Przewodnikami byli gospodarze, którzy opowiadali o swoim mieście. Goście zachwycili się
piękną architekturą tego miasta oraz bogatymi zbiorami miejscowego muzeum. Oglądali tam wystawy tematyczne prezentujące
wydarzenia z historii miasta oraz przyrodę tego regionu. Najbardziej podobały się wszystkim ekspozycje z dziedziny rozwoju przemysłu, transportu, sportu i codziennego życia mieszkańców.
Kolejny wyjazd był okazją do doskonalenia języka angielskiego.
Dzieci w czasie wyjazdu posługiwały się tym językiem ze swoimi
rówieśnikami z innych krajów. Bardzo dobrze radziły sobie w codziennych sytuacjach podczas pobytu w hotelu, na lotnisku czy
w restauracji.
Koordynatorzy projektu podczas spotkań omawiali realizowane
zadania, oceniali stopień ich wykonania i planowali następna wizytę, która odbędzie się w Polsce. W kwietniu wszystkich partnerów
będzie gościła Szkoła w Koźminie z filia w Krwonach. Do tego czasu
partnerzy spotykają się ze sobą podczas organizowanych systematycznie wideokonferencji z udziałem nauczycieli i uczniów.

Chrześcijański zwyczaj święcenia
pokarmów narodził się w VIII wieku.
W Polsce zaczęto go praktykować dopiero w XIV wieku. Początkowo święcono wszystko, co miało znaleźć się
na świątecznym stole – a było tego
niemało. Dlatego księża błogosławili
pokarmy, chodząc od dworu do dworu i odwiedzając gospodarstwa bogatych chłopów. Ponieważ zajmowało
to dużo czasu, święcenie jedzenia
przeniesiono do kościoła. Dziś w Wielką Sobotę do wiklinowego koszyczka
wkłada się baranka (z masła, ciasta lub
cukru), jaja, chleb, sól, pieprz i wędliny,
a także ciasto. Całość dekoruje się gałązkami bukszpanu, borówkami, baziami lub wiosennymi kwiatami i przykrywa śnieżnobiałą serwetką.

Uroczyste, wielkanocne śniadanie rozpoczyna się zwyczaj od dzielenia święconym
jajkiem. To chwila, w której składamy sobie
najlepsze życzenia oraz wybaczamy wszelkie urazy.

To musi się znaleźć w święconce:
WĘDLINA – Zapewnia zdrowie, płodność i dostatek. Święci się przede
wszystkim wyroby wieprzowe, np. kawałek
szynki, kiełbasy.
SÓL – Oznacza prostotę życia. Dodaje potrawom smaku, chroni przed zepsuciem

i ma właściwości oczyszczające. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszyć zło.
JAJKO – Jest znakiem zwycięstwa nad
śmiercią, odradzającego się życia i płodności. Do koszyczka wkłada się jajka ugotowane na twardo Najczęściej pomalowane.
BARANEK – Oznacza pokorę i łagodność.
Ten z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego.
CHLEB – To pokarm podstawowy symbolizujący Ciało Chrystusa, gwarantujący
dobrobyt i pomyślność. Święci się zwykle
kilka kromek chleba.
PIEPRZ – Zwykle święci się zmielony
pieprz czarny – symbol gorzkich ziół. Posypujemy nim (i solą) jajko, którym dzielimy
się w świąteczną niedzielę.
CIASTO – Pojawiło się w koszyczkach dość
niedawno. Jest znakiem umiejętności i doskonałości. Najlepiej włożyć do koszyczka
np. kawałek drożdżowej baby domowego
wypieku.
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DOTACJE NA REALIZACJĘ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZŁOTE I SREBRNE GODY

W

ójt Gminy Brudzew informuje, że w terminie od 10 marca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. można składać wnioski
o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania wniosków). Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy Brudzew nr XLI/227/2014 z dnia 14 lutego
2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na
realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Brudzew.
Dotacja celowa przyznawana jest z budżetu Gminy Brudzew. Wysokość dotacji dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie 4.000 zł
(słownie: cztery tysiące złotych) do udokumentowanych fakturą lub
rachunkiem wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków. W momencie rozliczenia Wnioskodawcy z Urzędem Gminy Brudzew w przypadku sytuacji niewykorzystania w całości lub w części kwota dotacji podlega zwrotowi
na konto Urzędu Gminy Brudzew w terminie 14 dni od dokonania
rozliczenia. Dotacja celowa dotyczy częściowego zwrotu wydatków
poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Brudzew. Dotacją celową
objęte są obszary o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też
w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu
kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione. Dotacją celową objęte są przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione i zamontowane po dniu
złożenia wniosku.
Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca inwestorem
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nieposiadająca zaległości finansowych z tytułu podatków, opłat i innych należności
względem Gminy Brudzew, posiadająca nieruchomość na terenie

Gminy Brudzew oraz przedkładająca oświadczenie o prawie do
władania nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe, położoną na terenie gminy Brudzew.
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego zostanie przekazana Wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wnioskodawcę rozpoczęcia robót.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację przydomowych
oczyszczalni ścieków należy składać w Urzędzie Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, pokój nr 10.
Więcej informacji dotyczących udzielania dotacji celowej można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Brudzew, pokój nr 10 lub
telefonicznie, pod numerem telefonu (63) 279 83 45 – P. Monika
Pawlicka.
Wzór wniosku oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Brudzew można pobrać ze strony internetowej urzędu
http://www.brudzew.bip.net.pl/.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW
Do tzw. PSZOK-uwłaściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie
przywieźć następujące rodzaje posegregowanych odpadów komunalnych:
• papier, tekstylia
• odpady ulegające biodegradacji (m.in. zielone, kuchenne)
• baterie iakumulatory
• świetlówki
• chemikalia, wtym opakowania po chemikaliach (opakowania po środkach
ochrony roślin, nawozach wpierwszej kolejności powinny traﬁać do punktu
sprzedaży)
• odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny,
• zużyte opony
• odpady budowlane irozbiórkowe (przyjmowane będą wyłącznie odpady wwyniku drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia)
HARMONOGRAM OTWARCIA PSZOK-u: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 8.00 DO 14.00
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Ś

lub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka.
Każde przeżyte ze sobą dni, miesiące, lata są okazją do cieszenia się sobą,
swoim związkiem i powodem do dumy,
że dajemy sobie razem radę.

świętowania nie tylko we dwoje. W tym
roku wspólnie świętowaliśmy z JUBILATAMI ZŁOTYCH I SREBRNYCH GODÓW.

Stworzenie szczęśliwego, trwałego związku wymaga pracy i cierpliwości, ale przede
wszystkim prawdziwej miłości. Może dlatego odzwierciedleniem ewolucji związku
są nazwy kolejnych rocznic ślubu. Nazwy
te świadczą o okresach życia we dwoje.
Sugerują, które z nich są piękne (kwiatowa,
brylantowa), mocne (spiżowa), a które delikatne (kryształowa).

Podobnie jak lat ubiegłych świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św.
w kościele pw. Świętego Mikołaja w Brudzewie, odprawioną przez proboszczów
miejscowych parafii, ks. Zbigniewa Wróbla (Parafia Brudzew), ks. Jacka Budę
(Parafia Galew) oraz ks. Wojciecha Marciszewskiego (Parafia Dobrów). W trakcie Mszy małżonkowie odnowili swoje
ślubne przyrzeczenia a także modlili się
o zdrowie i pomyślność na kolejne lata
wspólnego życia.

Z pewnością każda rocznica wywołuje
ogromną radość i jest doskonałą okazją do

Druga część uroczystości odbyła się
w domu weselnym „U Joli”, gdzie z rąk

Pana Wójta, który w tym momencie reprezentował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci
obchodzący Złote Gody otrzymali medale
za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszystkie Pary zostały obdarowane kwiatami i nagrodami ufundowanymi
przez gminę Brudzew. Do życzeń Pana
Wójta oprócz Pana Przewodniczącego
Tomasza Kicińskiego, dołączyli się Pani
Grażyna Ratajczyk- Kierownik USC w Brudzewie i Pan Kazimierz Wdowiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brudzew.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy
wznieśli tradycyjny toast a przy poczęstunku i muzyce mieli okazję do wspólnych wspomnień i zabawy.
>>> cd. str. 24

Jubilaci, którzy złożyli przysięgę małżeńską 50 lat temu:
Krystyna i Mieczysław Misiakowie
Kazimiera i Jan Jankowscy
Władysława i Henryk Drabinowie
Monika i Władysław Boczkowie
Pelagia i Kazimerz Kamińscy
Kazimiera i Kazimierz Granosowie
Zofia i Jan Szymańscy
Kazimera i Stanisław Węgielnikowie
Kazimiera i Kazimierz Mroczkowscy
Kazimiera i Czesław Dopierałowie
Barbara i Franciszek Dopierałowie
Teresa i Jan Dopierałowie
Teresa i Józef Ziarkowscy
Kazimiera i Mieczysław Kozłowie
Krystyna i Zenon Kulińscy
Zofia i Kazimerz Kałużni
Stanisława i Kazimierz Przybyłowie
Jubilaci, którzy złożyli przysięgę małżeńską 25 lat temu:

Iwona i Piotr Walczakowie
Lidia i Antoni Opasowie
Urszula i Stanisław Sulejowie
Teresa i Tomasz Płuciennikowie
Dorota i Jerzy Sobieszczańscy
Dorota i Jarosłsw Koralowie
Bożena i Andrzej Wotalscy
Zofia i Jerzy Kowalscy
Urszula i Edward Oblizajkowie
Elżbieta i Piotr Paruszewscy
Bożena i Bogumił Kacprzakowie
Krystyna i Kazimierz Rusinowie
Joanna i Hieronim Górnikowie
Lilla i Jan Szafrańscy
Joanna i Witold Albińscy
Ewa i Rafał Mielcarkowie
Marzena i Janusz Sucheccy
Elżbieta i Zbigniew Karbowi
Teresa i Krzysztof Lewandowscy
Mirosława i Andrzej Misiakowie
Iwona i Tomasz Urbaniakowie
Barbara i Marek Flasińscy

Elzbieta i Tadeusz Janczakowie
Marianna i Henryk Kurcobowie
Elżbieta i Jan Wszędybyłowie
Jadwiga i Andrzej Brodowie
Teresa i Mirosław Kobielakowie
Renata i Józef Kowalczykowie
Barbara i Krzysztof Siwkowie
Brabara i Krzysztof Karwaccy
Ewa i Piort Nyklowie
Agnieszka i Andrzej Urzędowscy
Marianna i Stanisław Gajdowie
Violetta i Dariusz Jankowscy
Anna i Ryszard Wolniewiczowie
Gratulujemy Państwu tak pięknego jubileuszu. Życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym
szacunku. Życzymy wiele radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować wspólnie
kolejne jubileusze.

