Szanowni Państwo,
zbliża się czas Bożego Narodzenia
– czas radości, szczęścia i spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Pewnie w wielu domach zabrzmią śpiewane wspólnie kolędy
a atmosfera współtworzenia tych magicznych momentów
otuli nasze zszargane codziennością dusze
ciepłym kocem świątecznej zadumy.
W tym wyjątkowym okresie
wszystkim Mieszkańcom Gminy Brudzew i ich Gościom
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił,
z którymi bez problemu pokonacie Państwo
wszystkie trudności.
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość
a Nowy 2016 Rok obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Brudzew
/-/Kazimierz Wdowiński
Wójt Gminy Brudzew
/-/ Cezary Krasowski
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Inwestycje w gminie brudzew

Centrum Brudzewskiej Aktywności
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego pozwoliło zrealizować projekt pod nazwą
„Jeśli nie my, to kto? – aktywizacja mieszkańców Brudzewa
poprzez stworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności”.
W ramach zadania wyremontowano salkę oraz toalety
znajdujące się w remizie strażackiej OSP Brudzew a także zakupiono i zamontowano kosze na śmieci w centrum Brudzew.

Modernizacja świetlicy w Chrząblicach
Chrząblice dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i pracy społecznej mieszkańców mogą się pochwalić
zmodernizowaną świetlicą. 6 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski podpisał umowę na dofinansowanie, tym samym przypieczętowując udział sołectwa Chrząblice w V edycji programu
„Pięknieje wielkopolska wieś”. Chrząblice otrzymały dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Resztę środków pochodziło z budżetu gminy w tym z funduszu sołeckiego.

2 • Wieści Gminne

Budowa dróg gminnych na ulicach:
Wyszyńskiego, Kwiatowa i Słoneczna
w Brudzewie
Zakończono budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą oświetleniową na ulicach: Kard. S. Wyszyńskiego,
Słoneczna, Kwiatowa.
W ramach projektu wykonano następujące prace:
• roboty pomiarowe,
• roboty rozbiórkowe,
• elementy odwodnienia,
• koryta, podbudowy i elementy ulic,
• budowa instalacji oświetlenia ulicznego,
• nawierzchnie,
• oznakowanie.
Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., z siedzibą ul. Komunalna 8, 62-700 Turek.
To jedyna inwestycja która mogła być zrealizowana w ramach środków z „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność

- Rozwój”. Dofinansowanie uzyskać mogły tylko inwestycje poprawiające bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających
do szkoły, zlokalizowane w pobliżu szkół i obiektów sportowych, a przede wszystkim opierające się na współpracy
i dofinansowane przez rozwijającą się firmę. Umowa partnerska zawarta z firmą VET LAB pomogła gminie uzyskać
dodatkowe punkty a tym samym dofinansowanie w wysokości ponad 750 tys. zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w msc. Kolnica i Brudzew
Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Kolnica
i Brudzew. Przedmiotem inwestycji była realizacja robót
budowlanych obejmujących:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
• budowa przykanalików,
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
• budowę tłoczni ścieków.
Wykonawcą robót budowlanych była firma MTP Budownictwo Maciej Palma z Koła.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.

Zakup traktora dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Brudzewie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brudzewie zakupił
nowy fabrycznie ciągnik Zetor Proxima 90. Ciągnik posiada moc 87 KM i jest wyposażony w sposób gwarantujący komfortową pracą operatorowi. Nowy pojazd zapewni szybką i bezawaryjną obsługę mieszkańców naszej
Gminy, a także usprawni wiele prac na jej terenie.
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Budowa drogi
w miejscowości Galew
– obręb geodezyjny
Wincentów
Zakończono remont drogi w miejscowości
Galew – obręb geodezyjny Wincentów. Wykonawcą robót był ROL DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane
z Opatówka. Wartość zadania wyniosła blisko
162 tysiące złotych. Kwota dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego to 130 tysięcy zł.

Most w Brudzewie wyremontowany

Foto: iturek.net.pl

Foto: iturek.net.pl

19 listopada oddano do użytku wyremontowany most w Brudzewie. Inwestycja zrealizowana została przez Starostwo
Powiatowe przy współpracy z gminą Brudzew. Koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tyś zł.

Wozy strażackie dla OSP Koźmin i OSP Janów
W tym roku zakupiono samochód strażacki dla OSP Koźmin o wartości blisko 65 tysięcy złotych. Zakupiono również
samochód strażacki dla OSP Janów. Zakup aut z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Brudzew. Jednym z celów zakupu było również podwyższenie stopnia sprawności
i efektywności jednostek OSP Koźmin i OSP Janów.

4 • Wieści Gminne

Inwestycje w sołectwach Gminy Brudzew
Galew
1. Budowa wewnętrznej drogi w miejscowości Galew,
obręb geodezyjny Wincentów (wykonanie projektów,
podziałów nieruchomości).
2. Zakup sprzętu bojowego dla OSP Galew.
Olimpia
1. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy.
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Bratuszyn – naprawa i konserwacja sieci wodociągowej
sołectwa Bratuszyn.
Cichów
1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cichowie.
2. Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Cichowie.
Dąbrowa
1. Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowa.
Głowy – zakup samochodu dla OSP Janów z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.
Izabelin – budowa oświetlenia ulicznego w msc. Izabelin I.
Janiszew
1. Zakup gruntu na cele publiczne.
2. Zagospodarowanie działki stanowiącej własność gminy Brudzew w msc. Janiszew.
Janów – zakup samochodu dla OSP Janów z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.
Kolnica – rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa
Kolnica.
Kozubów – budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki świetlicy wiejskiej w Kozubowie.
Krwony – montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Krwony.
Kuźnica Janiszewska – remont drogi asfaltowej w msc.
Kuźnica Janiszewska.
Marulew
1.Zakup gruntu na potrzeby Sołectwa Marulew.
2. Zagospodarowanie działki przy placu zabaw.
Podłużyce – remont drogi asfaltowej w msc. Podłużyce.
Tarnowa – częściowa rozbiórka wraz z przebudową
budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw
w msc. Tarnowa – dokumentacja.
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Nagroda dla Gminy Brudzew
Gmina Brudzew otrzymała nagrodę w konkursie „Dobre
Praktyki LEADERA”, w kategorii: miejsca przyczyniające się
do rozwoju rekreacji i turystyki za projekty pn. „Oznakowanie szlaku konnego wraz z utworzeniem miejsca postojowego
w Gminie Brudzew” oraz „Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Brudzew w msc. Koźmin z przeznaczeniem na punkt dydaktyczny oraz zakup telebimu do promocji
walorów turystycznych”.

Punkt dydaktyczny w gminie
Brudzew oraz zakup telebimu
„Modernizacja budynku stanowiącego własność gminy
w msc. Koźmin z przeznaczeniem na punkt dydaktyczny
na szlakach turystycznych w Gminie Brudzew oraz zakup
telebimu do promocji walorów turystycznych” to tytuł projektu zrealizowanego w gminie Brudzew dzięki dofinansowanie z programu LEADER – „Odnowa i rozwój wsi”.
Na realizację zadania gmina uzyskała ponad 68 tysięcy złotych dofinansowania. W ramach projektu wyremontowano świetlicę wiejską w Koźminie i zakupiono
telebim, na ekranie którego prezentowane są informacje
o aktualnych i planowanych wydarzeń. Wkrótce na ekranie telebimu będą się pojawiać reklamy firm działających
na terenie gminy Brudzew.

Szlaki konne
Dzięki środkom pozyskanym z programu LEADER –
„Odnowa i rozwój wsi” zakończono realizację projekt
pn. „Oznakowanie szlaku konnego wraz z utwardzeniem
miejsca postojowego przy Gminnym Ośrodku Kultury”.
Przy drogach zamontowano oryginalne drewniane słupki, które wskazują kierunek szlaku konnego, jednakże
większość otrzymanych środków przeznaczono zgodnie
z projektem na utwardzenie miejsca postojowego na szlaku konnym, który znajduje się przy Gminnym Ośrodku
Kultury „Wozownia” w Kolnicy.
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reklama
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Szkolenie
dla przedsiębiorców
i nauczycieli z terenu
gminy Brudzew

W poniedziałek, 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Brudzewie odbyły się dwa szkolenia o jakże ważnych tematykach. Pierwsze skierowane było do przedsiębiorców
z terenu gminy i dotyczyło kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych, drugie natomiast skierowane było
do wychowawców i pedagogów placówek edukacyjnych
gminy Brudzew i dotyczyło zagrożeń związanych z coraz częstszym używaniem substancji psychoaktywnych
– w szczególności dopalaczy - wśród młodzieży szkolnej.
Głównymi aspektami poruszanymi podczas spotkania
przedsiębiorców były: zakres i zasady kontroli punktów
sprzedaży alkoholu, przepisy prawne regulujące obrót
napojami alkoholowymi – czyli o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca, aby działać zgodnie z tymi przepisami, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy oraz osób
kontrolujących, a także wyroki sądów Naczelnych Sądów
Administracyjnych, rekomendacje NIK i RIO dotyczące
handlu alkoholem.
Wychowawcy i pedagodzy z placówek szkolnych omawiali na szkoleniu aktualną sytuację prawną dotyczącą
narkotyków i dopalaczy – najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, obejrzeli multimedialny pokaz najczęściej używanych w Polsce środków psychoaktywnych – wyniki badań ESPAD,
KBPN, omówione zostały także zagrożenia związane
z używaniem substancji psychoaktywnych, w szczególności dopalaczy oraz jakie działania informacyjne i edukacyjne podejmować w placówce i w rodzinie aby przeciwdziałać substancją szkodliwym.
Szkolenia przeprowadziła dr Teresa Kobrzyńska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Mając na uwadze bardzo poważne konsekwencje
prawne wynikające z prowadzenia działalności w zakresie handlu napojami alkoholowymi w szkoleniu udział
wzięło aż 21 przedsiębiorców. Nauczyciele również podeszli do sprawy dopalaczy poważnie. Ich frekwencja
w szkoleniu wyniosła blisko 30 osób.
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Wigilijne sposoby
na pomyślność
Jest ich tyle, że trudno wybrać najskuteczniejszy. Wróżby wigilijne i przesądy mają pogańskie korzenie, oczywiście można je traktować z przymrużeniem oka, ale
spróbować nie zaszkodzi.
Osoby zapobiegliwe musiały się mieć na baczności
od wigilijnego świtu aż do północy. Nie wolno było szyć
ani dziergać, pod groźbą całorocznego pecha. Nici i igły
chowano przed kobietami w ciąży, by nie sprowadziły
nieszczęścia na dziecko. Zakazane było pożyczanie. Czegokolwiek komukolwiek. Kto uległ prośbom, np. młodszej siostry o spinkę do włosów, mógł na całe domostwo
sprowadzić biedę! Wstawano bladym świtem, a po modlitwie wędrowano prosto do spiżarni po… ząbek czosnku.
Owym ząbkiem nacierano własne ząbki, by uchronić je
od bólu i chorób aż do następnych świąt. W imię maksymy „jaka Wigilia, taki cały rok” stawano na rzęsach, byle
nie kłócić się, nie płakać i uśmiechać się przez cały boży
dzień. Co, biorąc pod uwagę trwający od rana ścisły post
i przygotowania do wieczerzy (nic tak nie prowokuje do
spięć, jak wdychanie smakowitych zapachów o pustym
żołądku!), wymagało hartu ducha. Panny na wydaniu
sprzątające dom musiały pamiętać, by śmieci wymiatać
tylko „od drzwi”, by nie odgonić amantów.
Doskonałym sposobem, aby zapewnić sobie pełną
sakiewkę, zresztą praktykowanym po dziś dzień, było
zbieranie łusek z wigilijnego karpia oraz pozorowana kradzież, gwarantująca powodzenie w interesach.
Cały myk polegał na tym, by sprytnie „pożyczyć” jakiś
drobiazg, a po wieczerzy oddać go albo niepostrzeżenie podrzucić właścicielowi. Niestety, nawet jeżeli domownikom udało się nie pokłócić, uniknąć dziergania
i w żartach okraść nawzajem, prawdziwe wyzwania czekały ich dopiero, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Biada tym, co postawili na stole 13 nakryć. Moja osobista
babcia klarowała mi, że jeden z gości musiałby usiąść
na miejscu Judasza , a to przynosi niemiłosiernego pecha. Pilnowano, by potrawy, najchętniej 12, od razu
stawiano na stole. Bo kto opuści miejsce przed końcem
wieczerzy, ten nie doczeka przyszłorocznej. Niejadki
musiały wziąć się w garść – można nie znosić grochu
z kapustą, dostawać mdłości na widok karpia czy klusek
z makiem, ale KAŻDEJ potrawy trzeba spróbować. Kto
grymasił, narażał całe gospodarstwo na nieurodzaj.
Po wieczerzy gospodarze łapali za siekiery i ruszali
do sadu „budzić drzewa”. Proszę się nie denerwować,
nikt nic nie rąbał, chodziło tylko o, hm, zastraszenie.
Kilka lekkich uderzeń obuchem w pień i drzewo już
wiedziało, co je czeka, jeśli w przyszłym roku nie obrodzi. Po tych zabiegach można ruszyć na pasterkę –
przyszłoroczne szczęście było zabezpieczone na wszystkich frontach.
Źródło: weranda country

Kolędy i Pastorałki
GRAND PRIX KATEGORIA III
ORAZ IV
Angelika Binkiewicz

Boże Narodzenie to prawdziwa uczta
dla zmysłów. Muzyka zawsze była nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Zawsze symbolizowała radość
i uświetniała uroczystość. Muzyka związana z Bożym Narodzeniem jest idealnie nastrojowa niezależnie od tego, czy
słuchamy dźwięku dzwonów wiejskiego
kościoła, czy wzruszającego utworu o historii narodzin Chrystusa, doskonałej
harmonii chóru, czy wesołej pieśni kolędników pod drzwiami.
W tym właśnie duchu Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” zorganizował
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Melodyjne utwory oraz ciepłe głosy
dzieci i młodzieży – uczniów placówek
oświatowych oraz kulturalnych naszej
gminy pomogły wejść w atmosferę tego
czasu. W konkursie wzięło blisko 45
uczestników.
Spośród w/w uczestników konkursu
Komisja Artystyczna w składzie: Krystian
Weber – przewodniczący, Paweł Grabara,
Wiesław Zydorkiewicz, wyłoniła zwycięzców w/ w kategoriach wiekowych.
Zwycięzcy:
KATEGORIA I
I miejsce – Lena Kuźnik
II miejsce – Amelia Antas
III miejsce – Natasza Szymaniak
Wyróżnienia – Alicja Woźniak

II miejsce – Zuzanna Ratajczyk
III miejsce – Julia Klimczak
Wyróżnienia – Julia Pocztowska, Martyna Szymaniak,
Martyna Świerblewska
KATEGORIA III
I miejsce – Dominika Grzebielucha
II miejsce – Nikola Augustyniak,
Aleksandra Węgielnik
III miejsce – Dagmara Miśko
Wyróżnienia – Roksana Kozioł,`
Alicja Walkowska
KATEGORIA IV
I miejsce – Weronika Dębińska
Wyróżnień nie przyznano.

Do Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dzieci oraz młodzież przygotowali
nauczyciele i instruktorzy:
• Romualda Kabot, Małgorzata Ciesielska, Grażyna Kwiatosińska, Maria
Jaworska, Jadwiga Jaroszewska Pilarz,
Krystyna Wałowska, Małgorzata Kujawa, Justyna Sobczak, Beata Altman,
Violetta Przysło – ZSG w Brudzewie;
• Urszula Frącala, Jolanta Kowalska,
Lidia Ciemniewska, Agnieszka Grala,
Elżbieta Struglińska, Lena Nawrocka,
Krzysztof Kabot – Szkoła Podstawowa
w Galewie z Filią w Chrząblicach;
• Agnieszka Klimczak, Barbara Kurcoba, Wiesława Pawlak, Grażyna Pasik,
Krzysztofa Rumiejowska, Aldona Zawarska – Szkoła Podstawowa w Koźminie z Filią w Krwonach;
• Joanna Kowalska, Alicja Kostrzewska,
Agnieszka Chłodnicka Szymaniak, Agata Kujawa – Gminne Przedszkole w Brudzewie;
• Joanna Gogulska – GOK „Wozownia”.
Dziękujemy za cierpliwość dla swoich
podopiecznych oraz wkład pracy w ich
przygotowanie do Konkursu.

KATEGORIA II
I miejsce – Kacper Karbowy
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Spotkanie ze Św. Mikołajem
6 grudnia to dzień, na który czekają z utęsknieniem
szczególnie najmłodsi, wypatrując Świętego Mikołaja.
W tym roku jak i w latach ubiegłych oczekiwanie dzieci zostało nagrodzone. Święty Mikołaj nie zapomniał
o gminie Brudzew i postanowił obdarować mieszkańców
pysznymi słodkościami. Mikołaja mogliśmy spotkać na
rynku w Brudzewie. Od razu rzucał się w oczy ze swoim
wielkim workiem pełnym łakoci. Najmłodsi licznie garnęli się do Świętego, chętne pozując do wspólnych zdjęć,
a uśmiech nie schodził z ich twarzy. Spotkanie z Mikołajem upłynęło pod znakiem miłej i przyjaznej atmosfery.

Wigilia Koła Gospodyń Wiejskich
Uroczysta kolacja wigilijna Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Brudzew odbyła się 12 grudnia br., w świetlicy wiejskiej
w Brudzyniu. W tym roku to właśnie KGW w Brudzyniu
pełniło rolę gospodarza wigilijnego spotkania.
Spotkanie przebiegło w bardzo uroczystej i radosnej
atmosferze. Uczestnicy na początku kolacji odmówili
wraz z Księdzem Prefektem Waldemarem Kowalem modlitwę, po czym składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Towarzyskim rozmowom nie było końca. Wspólnie
zaśpiewano najpiękniejsze kolędy a w ich trakcie na salę
wkroczyli Kolędnicy, za których przebrały się Panie z Zespołu KGW „RAZEM”.
Stoły były bardzo bogato zastawione różnymi potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez członkinie.
Była ryba, kapusta z grzybami, barszcz, śledź w śmietanie, makiełki, kompot z suszonych śliwek oraz makowce.
Tym przepysznym potrawom uroku dodawały dekoracje
świąteczne.
W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy, m.in.:
Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski, Zastępca
Wójta – Pan Paweł Jacaszek a także Przewodniczący Rady
Gminy Brudzew – Pan Kazimierz Wdowiński oraz Radna
Powiatu Tureckiego Pani Barbara Zielińska. Na spotkaniu
obecna była również Pani Sołtys Anna Surdyga.

Polskie przysłowia ludowe na grudzień
Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień – stycznia czyni znaki,
szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu gada.
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Wigilia Klubu
Seniora 50+
W dniu 16 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” odbyło się wigilijne spotkanie
Klubu Seniora. W spotkaniu wziął udział Pan Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew. Uroczystą i podniosłą oprawę spotkania zapewnił występ
grupy wokalnej prowadzonej w GOK „Wozownia”
przez Panią Joannę Gogulską. Nie zabrakła również Świętego Mikołaja, który rozdał wszystkim
drobne upominki. Podczas uroczystości wystąpili
także Kolędnicy w tradycyjnych strojach za których przebrały się Panie z Zespołu KGW „RAZEM”. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem
i złożyli sobie świąteczne życzenia. Kolacja przy
tradycyjnych wigilijnych potrawach przygotowanych przez seniorów upłynęła w rodzinnej atmosferze i wspólnie śpiewanych kolędach.

Gminny
Dzień Kobiet 2015
Ponad 200 kobiet, mieszkanek gminy Brudzew uczestniczyło w gminnych obchodach Dnia Kobiet – 7 marca, w domu
weselnym „Jola” w Kolnicy.
W dorocznej imprezie organizowanej przez Wójta Gminy Brudzew, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” oraz
Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Brudzew
znalazły się Panie, które aktywnie uczestniczą w życiu gminy – są to głównie Panie z KGW oraz przedstawicielki sołectw gminnych.
Tak rekordowa ilość uczestniczek tradycyjnego marcowego
spotkania świadczy o coraz większej aktywności Pań w życiu
gminy i niezmiernie ważnej pracy na rzecz jej rozwoju.
Tegoroczne spotkanie pełne było miłych niespodzianek
dla wszystkich uczestniczek. Każda z Pań otrzymała od
Wójta Gminy – Cezarego Krasowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Brudzew – Kazimierza Wdowińskiego oraz
Instruktora Muzyki w GOK – Marka Bagińskiego kwiatek.
Panowie zaśpiewali również wszystkim Paniom tradycyjne
„Sto lat”. Na scenie wystąpił również Zespół Razem, w skład
którego wchodzą Panie z Kół Gospodyń z całej gminy.
Podczas uroczystości wyróżnione zostały cztery Koła –
Cichów, Galew, Koźmin i Krwony, które obchodzą w tym
roku 50. jubileusz pracy na rzecz lokalnej społeczności. Na
ręce obecnych Przewodniczących w/w Kół wręczono dyplomu oraz kwiaty z życzeniami dalszej owocnej pracy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólny obiad. Zabawa trwała prawie 8 godziny i przyniosła sporo humoru,
dowcipnych zabaw dla Pań oraz wspólnego biesiadowania
i śpiewania.
Na zakończenie uroczystości wystąpiły Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki”. Kabaret w ich wykonaniu
został przyjęty przez uczestników spotkania niezwykle żywiołowo. Emocji, braw i okrzyków radości nie brakowało
zarówno podczas skeczu jak i występu wokalnego.
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Imieniny Wojciecha

Obchody „Imienin Wojciecha” na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminy Brudzew. To już czwarty rok z kolei jak Mieszkańcy gminy Brudzew licznie gromadzą się
pod pomnikiem brudzewskiego matematyka i astronoma aby wspólnie świętować ten dzień.
Tegoroczne „Imieniny Wojciecha” zostały poprzedzone wraz z konkursem wiedzy poświęconym Wojciechowi
z Brudzewa i Mikołajowi Kopernikowi. Jest to pierwsza
edycja takiego konkursu w naszej gminie i z pewnością
nie ostatnia. Konkurs odbył się w sali Gminnego Ośrodka
Kultury „Wozownia” w Kolnicy. Do konkursu przystąpili
uczniowie wszystkich Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy oraz z Gimnazjum. Łącznie 26 reprezentantów klas IV-VI i 14 gimnazjalistów.
Ze względu na zróżnicowany poziom wiekowy uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy – Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum. Konkursowicze otrzymali zamknięte testy jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie
których mieli 30 minut. Nad sprawnym przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie: Pani Maria Zielona, Pan Ryszard Kaszyński oraz Pan Mariusz Kaszyński.
Z chwilą oddaniu ostatniej pracy uczniowie wraz
z opiekunami udali się na Rynek w Brudzewie, pod pomnik Wojciecha, gdzie miała miejsce uroczystość imienin brudzewskiego Matematyka.

Warsztaty wielkanocne
dla KGW
30 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia”
w Kolnicy odbyły się warsztaty wielkanocne dla Pań z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Uczestniczki
warsztatów miały wspaniałą okazję nauczyć się ozdabiania jajek przy pomocy wosku. Wykonanie takich pisanek
jest pracochłonne, ale efekt może być bardzo ciekawy.
Pod czujnym i fachowym okiem Pani Bożeny Słowikowskiej powstawały różnokolorowe, piękne pisanki.
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Słowami wstępu Pan Mariusz Kaszyński przybliżył
wszystkim zebranym postać Wojciecha, po czym delegacje samorządowe, uczniowskie i stowarzyszeń działających na rzecz Brudzewa złożyły kwiaty pod pomnikiem
oddając w ten sposób pamięć Jubilatowi. W tym roku
wraz z Mieszkańcami Brudzewa imieniny świętowali
również przedstawiciele Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Turku. Na imieninach nie zabrakło także Orkiestry Dętej działającej przy GOK „Wozownia”, która krótkim koncertem uświetniła ten dzień.
Wszyscy uczestnicy imienin zostali poczęstowani
pysznymi piernikami, a nastepnie wraz z orkiestrą udali
się na Mszę Świętą do kościoła parafialnego w Brudzewie.
Obchody zorganizowane zostały przez Towarzystwo
Przyjaciół Brudzewa oraz Gminny Ośrodek Kultury
„Wozownia”.

V Przegląd Chórów

W Cieniu Galewskiej Góry Przemienienia
W niedzielę, 20 września br. w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie obył się Przegląd Chórów pn.
„W Cieniu Galewskiej Góry Przemienienia”. Piątemu już
spotkaniu chórów towarzyszyła jak zawsze ta sama idea
śpiewania pieśni o tematyce religijnej, stąd też usłyszeć
mogliśmy takie utwory jak: „Wielbić Pana chcę”, „Chwal
Syjonie Zbawiciela”, „Chlebie najcichszy” czy też „Siyahamba – My idziemy w świetle Boga”.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięły cztery chóry:
Chór Parafii Świętej Barbary z Turku, Męski Zespół Śpiewaczy „FRATRES” z Koła, Schola Parafii Świętego Mikołaja z Brudzewa oraz Zespół „ADOREMUS” z Powidza.
Wstępy chórów oceniała komisja konkursowa – Pani
Aleksandra Koronkowska – Dyrektor Artystyczny do
spraw Chóralistyki przy PZCHIO w Poznaniu oraz Pan
Henryk Kranc – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia Henryka Kranca w Turku.
Nad sprawnym przebiegiem przeglądu czuwał prowadzący – Pan Sławomir Gacka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia VALENTINUS Galewskiego Wzgórza Przemienienia. Jako pierwsza zaprezentowała się Schola Parafii
Świętego Mikołaja pod batutą dyrygenta Pana Krzysztofa

Główczyńskiego. Chór powstał w 2002 roku z inicjatywy
Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla i od tego czasu swoim śpiewem wzbogaca liturgię Mszy Świętej a także występuje w czasie uroczystości parafialnych.
Pierwszy raz w galewskim przeglądzie chórów udział
wziął Zespół „ADOREMUS” liczący sobie 15 osób. Grupa śpiewała przy akompaniamencie takich instrumentów
jak: gitara, saksofon, skrzypce czy flet.
Trzeci w kolejności wystąpił Chór Parafii Świętej Barbary z Turku. Był to najliczniejszy chóry tegorocznego
przeglądu – blisko 28 osób pod kierownictwem mgr Marii Szczap. Chór ma na swoim koncie występy podczas:
Konsekracji Kościoła Św. Barbary w Turku, Mszy z tego
samego kościoła transmitowanej w TVP Polonia oraz
przemiany kościoła w Galewie w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
Ostatni zaprezentował się Męski Zespół Śpiewaczy
„FRATRES” – tzn. bracia, działający społecznie przy
Kościele Ojców Bernardynów w Kole. Zespół urozmaicił
swój występ wykorzystując do tego różne instrumenty,
m.in. keyboard, akordeon czy też flet.
Podczas obrad jury czas publiczności swoim występem umilała parafialna Schola Dziecięca i Młodzieżowa.
Na werdykt komisji konkursowej
nie trzeba było długo czekać. Jurorzy byli zgodni w ocenie i postanowili przyznać ex aequo dwa pierwsze
miejsca dla – Scholi Parafii Świętego
Mikołaja oraz Chóru Parafii Świętej
Barbary. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Zakończeniem V Przeglądu Chórów było wspólne zaśpiewnie przez
chórzystów Gaude Mater Polonia pod
kierownictwem Pani Koronkowskiej.
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3 Maja – III Lekcja Śpiewania
Blisko 200 osób wzięło udział w wydarzeniu pod nazwą „III Lekcja Śpiewania” na Rynku w Brudzewie. Tematem
lekcji z udziałem Mieszkańców Gminy i śpiewającej publiczności były jak
zwykle pieśni tematycznie związane ze
Świętem Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy postarali się, aby zgromadzeni nauczyli się mało znanych pieśni,
takich jak np. „Ojczyzno ma” czy też
„Myśmy są wojsko”. Nie zabrakło także popularnego „Mazurka 3 Maja”.
Uroczystości tradycyjnie już rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji
Ojczyzny odprawioną przez Księdza
Kanonika Zbigniewa Wróbla, w Kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja
w Brudzewie. Po nabożeństwie korowód z koniarzami na czele przeprowadził uczestników uroczystości na
plac przed remizą OSP, gdzie przed
tablicą pamiątkową zostały złożone
kwiaty przez przybyłe delegacje.
Kolejnym punktem obchodów
było odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez trębaczy oraz sympatyków Orkiestry Dętej figurki
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Świata. Figurka ta została zakupiona
z okazji 80. rocznicy kultywowania
gry na trąbce „Pieśni Maryjnych”
z wieży remizy OSP w Brudzewie.
Tuż po poświęceniu figurki i krótkim koncercie Orkiestry Dętej rozpoczęła się „Lekcja Śpiewania”. Sło14 • Wieści Gminne

neczna i ciepła niedziela przyciągnęła
sporą liczbę Mieszkańców Gminy
Brudzew oraz okolic. Brudzewianie
i nie tylko radośnie śpiewali patriotyczne pieśni upamiętniające 224.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja. Motywem przewodnim dnia
były barwy narodowe.
Zabrzmiało 19 piosenek, w tym
m.in. „Mazurek Trzeciego Maja”,
„Jak szło wojsko raz ulicą”, „Raduje
się serce”, „Ostatni Mazur” i wiele
innych. Były piosenki patriotyczne,
ale także rozrywkowe jak „Hej Sokoły”, „Z tamtej strony jeziora” czy też
„Ale to już było”. Pieśni patriotyczne
to jedna z trudniejszych Lekcji Śpiewania, bo wszyscy podejrzewają, że
z estrady powieje nudą – nic bardziej
mylnego, chodzi o to aby wydobyć
z uczestników tęskną nutę czyli tęsknotę za ojczyną.
Trzecia Lekcja Śpiewania odbyła się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Brudzew – Cezarego
Krasowskiego, który również wystąpił na scenie śpiewając wraz z uczestnikami i publicznością piosenkę pt.
„Hej sokoły”.
Wszyscy chętni mogli spróbować
pysznego żurku przygotowanego
przez Panie ze Stowarzyszenia „Klub
Brudzewianki”.

Podziękowania za pomoc
w realizacji ,,Trzeciej Lekcji Śpiewania”
Dziękujemy wykonawcom: Sabinie
Dębińskiej, Krystynie Piotrowskiej,
Stanisławie Przybył , Czesławie
Modrzejewskiej, Ewie Andrzejewskiej,
Annie Rosiak, Janinie Baranowskiej,
Halinie Sobczak, Urszuli Banasiak,
Renacie Rychter, Katarzynie Przybył,
Emilii Karbowej, Agnieszce Lament,
Małgorzacie Malesza, Mariannie
Ostrowskiej, Jadwidze Ćwiek, Małgorzacie
Kwaśnej, Wiesławie Rosiak, Marii
Zielonej, Henrykowi Świętochowskiemu,
Józefowi Świętochowskiemu, Klaudiuszowi
Wielogórce, Orkiestrze Dętej.
Dziękujemy za pomoc w organizacji
„Trzeciej Lekcji Śpiewania”: Księdzu
Kanonikowi Zbigniewowi Wróblowi
za odprawienie Mszy Św. w intencji
Ojczyzny, Joannie Gogulskiej, Markowi
Bagińskiemu, Krzysztofowi Kubankowi,
Strażakom z Jednostek OSP Brudzew
i OSP Galew, Stowarzyszeniu ,,Klub
Brudzewianki’’, Romanowi
Gronowalskiemu, Mirosławowi
Słomowskiemu, Jolancie Skolimowskiej,
Zbigniewowi Synenko, Ostrowskiej
Grupie Rekonstrukcji Historycznej,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Brudzewie.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy zechcieli z nami
śpiewająco uczcić pamięć twórców
Konstytucji 3 Maja.
Zapraszamy Państwa za rok.
Za3MAJ się i śpiewaj z nami!
Gminny Ośrodek Kultury ,,Wozownia”

Obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego
Uroczystą sesją Rady Gminy zainaugurowano w czwartek (27 maja br.)
w hali sportowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie obchody 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Do wspólnego świętowania
zaproszono m.in. radnych i sołtysów obecnych i byłych kadencji reprezentujących gminę, urzędników
aktywnych zawodowo i tych którzy
dziś cieszą się zasłużoną emeryturą,
a także Koła Gospodyń Wiejskich,
aktywnie działające Stowarzyszenia
na terenie gminy, przedstawicieli
OSP, oświaty i kultury oraz przedstawicieli ważniejszych urzędów w powiecie i okolicach.
Uroczystości rozpoczęły się po
godz. 16.30. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Kazimierz
Wdowiński. Na wstępie Orkiestra
Dęta zagrała Hymn poczym minutą
ciszy uczczono wszystkich zmarłych
samorządowców po roku 1990. Przewodniczący Rady pokrótce podsumował 25 lat Samorządności w gminy
Brudzew, następnie głos zabrał Wójt
– Pan Cezary Krasowski. W czasie
spotkania Pan Wójt zaprezentował
największe osiągnięcia gminy w minionym 25-leciu, obrazując to zdjęciami w prezentacji multimedialnej.
Głos zabrali również przybyli goście: Przewodniczący Rady Powiatu
Tureckiego – Pan Tadeusz Gebler,
Prezes Zarządu LBS Strzałkowo –
Pan Tadeusz Krotoszyński oraz Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja
Grzyba – Pan Karl Mac.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na występy artystyczne. Jako pierwsza

zaprezentowała się młodzież z Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy”,
tuż po mich maluchy z Przedszkola
Gminnego w Brudzewie oraz najmłodsza grupa ZTL „Brudzewiacy”.
Podczas obchodów 25-lecia ogłoszono wyniki dwóch konkursów poświęconych Wojciechowi z Brudzewa
i Mikołajowi Kopernikowi. Na hali
gościliśmy tych, którzy najlepiej napisali i narysowali.
W konkursie wiedzy „Wojciech
z Brudzewa i Mikołaj Kopernik – życie i działalność” laureatami zostali:
W kategoria klas IV- VI:
MIEJSCE I Dominika Werc
MIEJSCE II Katarzyna Dębińska
MIEJSCE II Wiktoria Stefanowska
MIEJSCA III nie przyznano
W kategorii klas Gimnazjum:
MIEJSCE I Julia Górnik

MIEJSCE II Sara Harbul
MIEJSCE III Sławomir Sylwestrzak
W konkursie plastycznym „Portret
Wojciecha z Brudzewa” laureatami
zostali:
Kategoria Przedszkole:
Marta Borkowska NAGRODA SPECJALNA, Jagoda Bukowiecka, Szymon Derucki, Adrian Klimczak,
Natalia Kokoszko, Antonina Kostrzewska, Julia Pocztowska, Anna
Studniarek.
Kategoria Klas I- III:
Weronika Ziarkowska NAGRODA
SPECJALNA, Norbert Banasiak, Ewa
Karbowa, Wiktoria Mocna, Wiktoria
Prychodzicz, Natalia Rotka, Norbert
Szafoni, Gabriela Wyrębska.
Na zakończenie sesji Wójt wręczył
Radnym nietypowe prezenty – „Portrety z przymrużeniem oka”.
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Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka – 31 maja 2015 r. zaprosiliśmy
wszystkie Dzieci wraz z Rodzicami na wyjątkową imprezę.
Przyjemna aura – słońce, ciepło i nieco wiatru, sprzyjała zabawie. Jak co roku Dzień Dziecka połączony został
z zakończeniem IX Integracyjnego Rajdu „O uśmiech
Dziecka”. Rajdowicze mieli możliwość odpocząć, posilić
się oraz wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych na ten szczególny moment. Obecni mogli przyjrzeć
się występom artystycznym Dzieci i Młodzieży: z Gminnego Przedszkola w Brudzewie oraz z GOK „Wozownia”. Zaprezentowali się przed nami: ZTL „Brudzewiacy” w tańcu „Polka” oraz w tańcu „Krakowiak”; Dzieci
z Gminnego Przedszkola w Brudzewie przedstawili dwa
tańce nowoczesne (grupa 6-latków oraz grupa 5- latków),
4- latki przenieśli nas w tajemniczy świat Indian, natomiast grupa najmłodsza, czyli Dzieci 3- letnie zatańczyły
w rytm piosenki „Dwie Dorotki”. Piękne głosy mogliśmy
usłyszeć podczas śpiewu dwóch małych solistek z GOK
„Wozownia” w utworze „Uściski dla mamy”.
Niewątpliwą atrakcją był pokaz judo w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolnej z trenerem Panem Markiem
Kujawą. Między godziną 18 a 20 wysłuchaliśmy Koncertu,
którego wykonawcami była młodzież GOK „Wozownia”,
tworząca skład 3 zespołów: FOCH, KUMPELSI, XXY.

Ponadto, pojawił się specjalnie przygotowany na tę okazję „Park rozrywki”, min. dwa zamki, mega zjeżdżalnia,
trampolina. Aktorzy i animatorzy z Teatru Pana O, w tym
Kapitan Hak ze swoją drużyną bawili animacjami - wykonywali ogromne bańki mydlane, balonowe zoo, malowali
buzie, zabawiali grami, konkursami i wyścigami. Dzieci
mogły też przejechać się bryczką po parku.
Ochotnicy z jednostki strażackiej w Chrząblicach oraz
w Brudzewie wykonywali pokazy udzielania pierwszej pomocy. Zapraszali do wspólnych sesji zdjęciowych, prezentowali wozy strażackie od środka, przebierali zainteresowanych w profesjonalne stroje strażackie.
Podczas uciech ducha, karmiliśmy ciało w przygotowanych ogródkach gastronomicznych. Serwowano min.:
watę cukrową, popcorn, lody, gofry, kiełbaski z grilla,
hamburgery, frytki itp.

Shooting Star 2015
Ogromne emocje i dużo radości towarzyszyły tegorocznym uczestnikom konkursu wiedzy z języka angielskiego „Shooting Star” podczas ogłoszenia wyników, które
miało miejsce w dniu zakończenia roku szkolnego – 26
czerwca br. Dziewiątą już edycję tego konkursu wygrała
Nikola Łukasik.
Shooting Star to konkurs języka angielskiego, który od
dziewięciu lat jest organizowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzewie. Rozwiązując zadania trzeba wykazać się nie tylko doskonałą znajomością języka angielskiego,
ale też wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych. To
właśnie język daje możliwości poznawania nowych ludzi,
kultur oraz pozwala czuć się obywatelami całego świata.
Finałowa piętnastka uczniów została zaproszona przez
Wójta Gminy – Pana Cezarego Krasowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Brudzew – Pana Kazimierza
Wdowińskiego na sam środek sali. Wszyscy zgromadzeni
uczniowie nagrodzili finalistów brawami. Panowie Krasowski i Wdowiński postanowili trzymać uczestników
w napięciu do ostatniego momentu. Nazwiska zwycięzców
znajdowały się w kopertach i były oznaczone kodami. Po
chwili było już jednak wiadomo, że zwyciężyła Nikola Łukasik. Drugie miejsce zajął Kamil Tamul, a trzecie Marta
Struglińska.
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Zawody w powożeniu
zaprzęgami konnymi
Galop pięknych koni, świst bicza,
oryginalne bryczki i niezwykła rywalizacja towarzyszyły 26 lipca br.
Zawodom w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi. Impreza odbyła się już po
raz drugi w zabytkowym parku przy
Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy.
Zawody przyciągnęły blisko 30 zaprzęgów konnych z kilku powiatów.
Otworzył je uroczysty przejazd i prezentacja wszystkich zaprzęgów przez
park w Kolnicy. Przed zawodnikami postawiono nie lada wyzwanie.
Wszyscy musieli przejechać przez
przeszkody ustawione na jednym
z najtrudniejszych w powiecie torze
przeszkód. Co kawałek czekały na
nich dwa pachołki, między którymi
należało się zmieścić bez dotykania.
Dodatkowym utrudnieniem był fakt,
że na każdym słupku umieszczone
były piłeczki tenisowe, których nie
można było zrzucić. Projektanci toru
przeszkód ułożyli dodatkowo dwie
przeszkody krosowe, które sprawiały największe problemy uczestnikom. Zawody podzielono na cztery
konkurencje: przejazd młodzieżowy,
zaprzęgów jednokonnych, dwukonnych i kuców.
Zawody w powożeniu zaprzęgami
konnymi są bardzo widowiskowe
i cieszą oko. Wyścigi wzbudziły we
wszystkich wiele emocji. Ich pomy-

słodawcą i organizatorem był nieżyjący już Marek Marciniak.
Uczestnicy postarali się, żeby nie
tylko konie były w formie, ale także
sami zadbali o wygląd zarówno swój
jak i bryczek. Niektórzy na tle innych
bardzo się wyróżniali. Zwłaszcza Pan
Mirosław Wojtczak i Pan Bartosz Złoty, którzy zdobyli nagrodę publiczności za najpiękniejsze zaprzęgi konne
tych zawodów.
Dodatkową atrakcją imprezy była
darmowa zabawa dla najmłodszych
w postaci urządzeń rekreacyjnych, a dla
starzej publiczności koncert zespołu
GARASH i zabawa taneczna z DJ-em.

Poniżej przedstawiamy końcową
klasyfikację zawodów:
Jedynki – konie duże:
1. Andrzej Głodny
2. Andrzej Głodny
3. Roman Gronowalski
Pary – konie duże
1. Mariusz Pęcherzewski
2. Jarosław Wroński
3. Roman Gronowalski
Kuce – konie małe
1. Roman Oblizajek
2. Bartosz Złoty
3. Roman Oblizajek
Kategoria młodzieżowa:
1. Mateusz Głodny
2. Jan Godek (para kucy)
3. Piotr Oblizajek
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cem okazał się wieniec z Kozubowa, który reprezentował gminę na
Dożynkach Powiatowych w Rusocicach (gmina Władysławów).
Podczas dożynek miał miejsce
jeszcze jeden konkurs. Mianowicie na najsmaczniejszą babkę.
Podniebienia jury podbiły ciasta
wykonane przez Panią Wiesławę Rosiak, Panią Ewelinę Mocną
i Panią Wandę Semrau.
Uroczystość uświetnił występ
Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy” pod kierownictwem
Pani Anny Kucharskiej i Pana
Pawła Tomczyka. Przed publicznością wystąpili zarówno „mali”
jak i „duzi” artyści . Zatańczyli i zaśpiewali co widocznie
ożywiło publiczność.
Uczestnicy dożynek mieli okazję skosztować pieczonego prosiaka, którym obdarowywał m.in. wójt Krasowski
i Pani Barbara Zielińska – Radna Rady Powiatu Tureckiego. Ponadto na wszystkich czekały lokalne smakołyki
przygotowane przez Panie działające w Kołach Gospodyń
Wiejskich z: Brudzynia, Galewa, Chrząblic, Janiszewa, Janowa, Kolnicy, Koźmina, Krwony oraz smakołyki od Pań
ze Stowarzyszenia Cichowianki i Brudzewianki.
Podczas dożynek nie lada atrakcją dla najmłodszych
i nie tylko był warsztat powroźniczy oraz grancarski.
Ponadto na najmłodszych czekały też dmuchany zamek
i trampolina oraz darmowy przejazd bryczką Pana Romana Gronowalskiego. Muzyczną oprawę uroczystości
zapewnił DJ Kamil Murawiak. Uroczystość poprowadzili:
Aldona Gruchot (GOK „Wozownia”) i Mariusz Stelmaszewski – mieszkaniec sołectwa Brudzew.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji i przeprowadzenia dożynek.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Sponsorów tegorocznych dożynek a byli to: Pan Bogdan Strachanowski
oraz Pan Stefan Kościelniak –KRUSZGEO Wielkopolskie
Kopalnie Sp. z o.o., Pan Tadeusz Krotoszyński – Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Pani Elżbieta Zawadzka – LBS w Strzałkowie/oddział w Brudzewie, Pan
Krzysztof Ogrodowczyk – Market „Fuks”, Pan Marian

Dożynki Gminne 2015
23 sierpnia br. w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy, zgodnie z tradycją rolnicy
i mieszkańcy gminy Brudzew uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Święto Plonów otworzył barwny korowód
wieńcowy i chlebowy prowadzony przez Gospodarzy
Dożynek – Państwa Renatę i Mariusza Kulińskich oraz
Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla. W tym roku organizacja tego ważnego wydarzenia przypadła sołectwie
Brudzew. Wśród prezentowanych wieńców znalazły się
dzieła przygotowane przez następujące sołectwa: Bogdałów, Bratuszyn, Brudzew, Chrząblice, Galew i Kozubów.
Tuż za delegacjami wieńcowymi ustawiły się delegacje
chlebowe z Brudzynia, Cichowa, Janiszewa, Janowa, Kolnicy, Koźmina, Krwon, Kwiatkowa, Marulewa, Olimpii
i Tarnowej. Wszystkie dary złożone zostały przed Ołtarzem Dożynkowym gdzie poświęcił je Ksiądz Kanonik
Zbigniew Wróbel. Następnie odprawiona została Msza
Święta Dziękczynna w intencji rolników koncelebrowana
przez Księdza Wróbla oraz Księdza Edmunda Pluskotę.
Po nabożeństwie starosta i starościna dożynek przekazali chleb dożynkowy na ręce wójta gminy Brudzew. Tradycyjnie przedstawiciele władz lokalnych wraz z księżmi
oraz starostą i starościną dożynek podzielili się chlebem
dożynkowym z osobami, które uczestniczyły w uroczystościach. Dodatkowo chlebem i owocami częstowali
Burmistrz Miasta Turku – Romuald Antosik, Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Gebler oraz Wicestarosta
Turecki – Ryszard Bartosik.
Oficjalnego otwarcia drugiej części Święta Plonów dokonał: wójt gminy Cezary Krasowski – wygłaszając przemówienie okolicznościowe. Głos zabrali również Pan Ryszard Bartosik, Pan Romuald Antosik oraz Pan Tadeusz
Krotoszyński – Prezes Zarządu LBS w Strzałkowie.
Kolejnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do jury zaproszono: Panią Elżbietę Zawadzką – Kierownika Placówki
Banku LBS w Brudzewie, Pana Romualda Antosika, Pana
Tadeusza Krotoszyńskiego oraz Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla. Komisja oceniająca, biorąc pod uwagę zastosowanie wszystkich rodzajów zbóż, estetykę wykonania oraz
wkład pracy, wyłoniła najlepszych. Najpiękniejszym wień18 • Wieści Gminne

Dybus – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Turku, Państwo Edyta i Arkadiusz Goździkiewiczowie
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WĘGLOBUD”,
Pan Piotr Pakulski – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEWIATAN”, Mleczarnia Turek Sp. z o.o., Pan
Wiktor Karwacki – Firma „KAWMET”, Pani Agnieszka
Chałupniczak-Heine – Kwiaciarnia „GARDENIA”, Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGAT”,
Państwo Danuta i Andrzej Ciemniewscy – Piekarnia,
Państwo Piotr i Małgorzata Jankowscy, Państwo Paweł
i Elżbieta Bartczakowie, Państwo Aneta i Mariusz Mintusowie – Piekarnia, Pan Roman Gronowalski, Państwo
Kazimierz i Danuta Synenko, Państwo Zofia i Kazimierz
Derlińscy, Pan Jacek Siekacz, Pani Barbara Zielińska, Pani
Elżbieta Ficner, Pani Anna Śliwka, Pan Rafał Mielczarek.
Podziękowania kierujemy również za odprawienie

Dziękczynnej Mszy Świętej dla: Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla, Księdza Prefekta Waldemara Kowala oraz
Księdza Edmunda Pluskoty.
Za pomoc i zaangażowanie w przygotowania i przeprowadzenie dożynek dziękujemy: Państwu Renacie i Mariuszowi Kulińskim, Mieszkańcom wsi Brudzew, Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, Paniom, które
przygotowały poczęstunek, a są to: Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki” i „Cichowianki” oraz Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Brudzynia, Galewa, Chrząblic, Janiszewa, Janowa, Kolnicy, Koźmina, Krwony, Orkiestrze Dętej za uświetnienie swoim graniem Mszy Św.
i obrzędów dożynkowych, Strażakom z jednostki OSP:
Brudzew, Galew, Cichów, Janów.
Dziękujemy również wszystkim delegacjom chlebowym i wieńcowym oraz wszystkim uczestnikom dożynek.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W niedzielę 5 lipca 2015 roku na boisku sportowym w Brudzewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W zawodach udział wzięło 10 drużyn z terenu gminy
Brudzew – 9 męskich i 1 żeńska. Zmagania druhów oceniali sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Całość wydarzeń komentował Pan Władysław Karski - wiceprezes ZOGZ OSP RP w Brudzewie.
Zawody rozpoczęły się od sztafety 7x50 metrów. Każda
z drużyn miała do pokonania trasę z licznymi przeszkodami, takimi jak: płotek, ściana, równoważnia czy też slalom
między trzema pachołkami. Najważniejsza była tu sprawność fizyczna i kondycja strażaków bowiem od tego zależała punktacja zadania.
Po sztafecie przyszedł czas na bojówkę, czyli ćwiczenia
z wodą. Konkurencja polegała na odpaleniu motopompy,
rozwinięciu i połączeniu wszystkich węży a następnie obróceniu dwoma strumieniami wody ruchomej tarczy oraz
strąceniu czterech pachołków.

Po zliczeniu punktów z obu konkurencji klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
Grupa A:
1. OSP Janiszew – 88,13 pkt
2. OSP Brudzyń – 93,39 pkt
3. OSP Krwony – 95,13 pkt
4. OSP Brudzew – 95,72 pkt
5. OSP Galew – 98,22 pkt
6. OSP Dąbrowa – 105,93 pkt
7. OSP Janów – 110,40 pkt
8. OSP Cichów – 115,60 pkt
9. OSP Chrząblice – 126,72 pkt
Grupa C:
1. OSP Galew – 109,31 pkt
MDP:
1. MDP Krwony – 119,59 pkt
2. MDP Brudzew – 123,75 pkt
MDP młodsze:
1. MDP Janów i Janiszew
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płynącej z ich codziennej pracy
z młodymi ludźmi oraz spełnieniem
wszystkich najskrytszych marzeń.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie
• Romualda Kabot
• Marzanna Struglińska
• Jadwiga Jaroszewska-Pilarz
• Elżbieta Grązik
• Agnieszka Ordon

Święto Edukacji Narodowej
W dzień Święta Edukacji Narodowej,
tj. 14 października br. Wójt Gminy
Brudzew – Pan Cezary Krasowski
zaprosił dyrektorów placówek edukacyjnych wraz z wyróżnionymi nauczycielami do Urzędu Gminy Brudzew aby wspólnie uczcić ich święto.
Były kwiaty, życzenia a także nagrody dla dyrektorów i nauczycieli,
którzy wyróżniają się w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w pracy

na rzecz środowiska lokalnego. Wójt
Gminy podziękował wszystkim nauczycielom za trudną, codzienną
pracę, poświęcenie i zaangażowanie
w wychowanie młodego pokolenia Mieszkańców Gminy Brudzew.
Stwierdził, iż sprawy oświaty są dla
niego bardzo ważne i uczyni wszystko aby ułatwić nauczycielom realizację stawianych przed nimi zadań. Życzył wszystkim zdrowia, sił, radości

Przegląd Twórczości Plastycznej

O złotą sztalugę

Konin 2015

11 grudnia (piątek) 2015 roku o godz. 17.00 w CKiS w Koninie odbyła się wystawa, na której zaprezentowano dorobek artystyczny twórców nieprofesjonalnych w ramach 37. Przeglądu
Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”. W tym roku nagrodę
główną w zorganizowanym Przeglądzie otrzymał Piotr Staszak
z Brudzewa. Więcej informacji na stronie www.ckis.konin.pl.
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2. Szkoła Podstawowa w Galewie
z filią w Chrząblicach
• Agnieszka Sobczak
• Zofia Szustakowska
• Wioletta Bukowska
• Magdalena Grzelak
• Jan Szafrański
3. Szkoła Podstawowa w Koźminie
z filią w Krwonach
• Zofia Cichomska
• Ilona Wojtczak
• Krystyna Sznycer
4. Przedszkole Gminne w Brudzewie
• Alicja Kostrzewska
• Bożena Głąb

50-lecie działalności
KGW w Cichowie
W sobotę, 5 września w świetlicy wiejskiej w Cichowie
odbył się jubileusz 50-lecia działalności Koła Gospodyń
Wiejskich Cichów.
Gości w imieniu wszystkich jubilatek przywitała
przewodnicząca KGW Pani Iwona Majtka, która zaprezentowała historię działalności Koła.
Koło prężnie rozwijało swoją działalność, zawsze
czynnie włączało się w każdą nową inicjatywę służącą
poprawie jakości życia na wsi. Gospodynie uczestniczyły w wielu uroczystościach nie tylko w swojej miejscowości: współorganizowały dożynki, wyjazdy, konkursy
– podejmując coraz to nowsze inicjatywy służące swojemu środowisku.
Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz
gminnych i powiatowych – Pani Barbary Zielińskiej –
Radnej Rady Powiatu Tureckiego oraz Wójta Gminy
Brudzew Pana Cezarego Krasowskiego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Kazimierzem Wdowińskim.
Życzę wielu udanych pomysłów, kolejnych udanych
uroczystości, działań, szczególnie doceniam te skierowane do młodzieży i seniorów. Nigdy nie zawiedliśmy
się jako władze samorządowe na pracy Pań – mówił
Wójt Krasowski.
Podczas sobotniego jubileuszu 50-lecia, wręczono
podziękowania, dyplomy i drobne upominki zarówno dla obecnych działaczek kola Gospodyń Wiejskich
w Cichowie jak i dla tych zasłużonych i długoletnich.

60-lecie działalności
KGW w Tarnowej
W tym roku, według obliczeń Mieszkanek Tarnowej,
przypadła okrągła, 60-ta rocznica działalności, czyli diamentowy jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowej. Koło powstało w 1955 r., a jego założycielką i zarazem pierwszą Przewodniczącą była Pani Irena Kuśmirek.
W 1982 roku rolę Przewodniczącej objęła Pani Marianna
Ostrowska. Pani Marianna pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
W sobotę, 17 października br. w świetlicy wiejskiej
o godzinie 17 rozpoczęły się obchody 60-lecia KGW. Do
świetlicy wiejskiej w Tarnowie przybyli jej Mieszkańcy oraz delegacje wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich
z gminy Brudzew. Przybyli także zaproszeni goście, wśród
nich: Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski wraz
z żoną, Pani Barbara Krasowska, Zastępca Wójta – Pan
Paweł Jacaszek wraz z żoną, Przewodniczący Rady Gminy
Brudzew – Pan Kazimierz Wdowiński, Radny Rady Gminy Brudzew – Pan Daniel Antosik , Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego – Pan Tadeusz Gebler, Radna Rady
Powiatu Tureckiego – Pani Barbara Zielińska oraz Sołtys
Bierzma i Olimpii – Pan Artur Witaszek.
Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca Marianna Ostrowska, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców i delegacje gminnych KGW.
Następnie głos zabrał Wójt Krasowski, który złożył na
ręce Przewodniczącej list gratulacyjny za wieloletni trud
i współpracę oraz podtrzymywanie tradycji kulturalnych
i wiejskich. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Gebler,
który także dziękował za wieloletnią działalność KGW,
składając jednocześnie dyplom uznania na ręce Przewodniczącej. Specjalne podziękowanie dla KGW w Tarnowie złożyli także Panowie Daniel Antosik oraz Stanisław Ćwiek. Pan Ćwiek wystąpił w imieniu mieszkańców
sołectwa Tarnowa. Na koniec głos zabrała Pani Barbara
Krasowska, która odczytała oryginalne, historyczne zapiski Pani Ślusarek o początkach miejscowości Tarnowa.
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Dzień Matki
23 maja 2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Janiszewa zorganizowało dla wszystkich Pań z KGW
Gminy Brudzew uroczyste obchody Dnia Matki.
Spotkanie odbyło się w Remizie OSP w Janiszewie.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wójta
Gminy – Pana Cezarego Krasowskiego.
Spotkanie rozpoczęła Pani Czesława Modrzejewska. Pani Czesława przywitała wszystkie zgromadzone Panie i gości oraz zaprosiła od obejrzenia
występów artystycznych przygotowanych przez
dzieci i młodzież. Dzieci dla wszystkich obecnych
mam – i nie tylko zatańczyły, zaśpiewały oraz recytowały
piękne wiersze. Głos zabrał również Pan Krasowski życząc mamom wszystkiego dobrego z okazji zbliżającego

się ich święta. Razem z dziećmi i młodzieżą zaśpiewali
na koniec tradycyjne „Sto Lat”. Każda z przybyłych Pań
otrzymała również od Wójta czerwoną różę.

Z gwarą za pan brat

18 kwietnia br., w Szkole Podstawowej w Galewie odbyła
się III edycja konkursu pn. „Z gwarą za pan brat”. Konkurs
jak co roku przyciągnął zwolenników gwary wielkopolskiej
z całego powiatu tureckiego.
Wydarzenie było adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób dorosłych, a głównymi organizatorami byli Stowarzyszenie Kali-Nova, Szadowiacy, ZW Związek Młodzieży Wiejskiej oraz grono
pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Galewie. Patronat
nad imprezą objął Poseł do Parlamentu Europejskiego
Andrzej Grzyb, również sponsor głównej nagrody, a mianowicie wyjazdu do Brukseli i zwiedzanie Parlament Europejskiego.
Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze, monologi
oraz inscenizacje mówione czystą gwarą wielkopolską.
Tegoroczna edycja konkursu okazał się być wielkim sukcesem dla Zespołu „RAZEM” – reprezentowanego przez
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brudzew. W kategorii osób dorosłych Panie: Urszula Banasiak, Anna
Rosiak, Wiesława Rosiak oraz Teresa Grzelka przedstawieniem pt. „Wieczór Panieński” podbiły serca jury oraz
zgromadzonej publiczności zajmując pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
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Najlepszy chleb w Wielkopolsce
13 sierpnia 2015 roku w Poznaniu odbył się konkurs na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na
najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną w województwie wielkopolskim.
W konkursie udział wzięła Przewodnicząca Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brudzew – Pani Urszula
Banasiak. Pani Ula podbiła podniebienia jury przygotowując wiejski chleb na zakwasie. Za swój wypiek zdobyła
I miejsce. Zdobytej nagrody serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapusty
Tegoroczny koniec karnawału w gminie
Brudzew ogłosił nietypowych pochód przebierańców zwany „Zapustnikami”. Zwyczaj
znany od wieków – ale odrodzony i kontynuowany od niedawna przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, zwłasza tych
najmłodszych.
Przebierańcy odwiedzili kilka wybranych
miejsc w gminie śpiewają dawne, zapustne
przyśpiewki oraz odgrywając różne scenki.
W tym roku w 7-osobowym składzie Panie
przebrały się m.in. za policjanta, księdza,
kowboja, misia czy zebrę. Poza tym częstowały wszystkich słodkościami: nie tylko
pączkami, ale też cukierkami i ciastkami.

Spotkanie
sprawozdawcze
KGW
W poniedziałek, 2 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia
odbyło się zebranie sprawozdawcze
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Brudzew.
Zebranie otworzyła Pani Urszula Banasiak – Przewodnicząca GR
KGW. Po przywitaniu zaproszonych
gości i członkiń Rady Pani Banasiak
wyznaczyła przewodnicząca i sekretarza zebrania. Bezspornie zostały
nimi kolejno Pani Wiesława Kania oraz Teresa Grzelka. Kolejnym
punktem zebrania było przedstawie-

nie sprawozdania z działalności oraz
sprawozdania z Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym przyjęto i zatwierdzono jednogłośnie prawomocność walnego spotkania.
Podczas zebrania wprowadzono
również zmianę w regulaminie GR

KGW. Dotychczas wybory zarządu
Rady odbywały się co dwa lata. Przewodnicząca Zarządu wyszła z propozycją wydłużenia tego terminu do
lat czterech. Pomysł ten podzieliły
pozostałe członkinie Rady głosując
za przyjęciem uchwały jednogłośnie.

Rowerowi
pielgrzymi
28 lipca 2015 roku we wtorkowe popołudnie, w drodze do Jasnej Góry, grupa blisko 200 rowerzystów – pielgrzymów
z Gdańska odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy. Brudzew na stałe wpisał się jako jeden
z przystanków w ich trasie. Uczestnicy tej niełatwej wyprawy wyruszyli w drogę 25 lipca i jak dotąd pokonali dystans
ponad 300 km. Nie straszne są im upały czy deszcz, każdy bowiem ma ważną intencję swojej pielgrzymki.
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XX Biegi Kasztelańskie
Prawie 190 uczestników pobiegło
w XX Biegach „Kasztelańskich”
w sobotę, tj. 30 maja br. na stadionie
sportowym w Brudzewie. Startowali
zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych jaki i przedszkolaki. Organizatorem biegów był
W sobotnie przedpołudnie, tj. 17 października w miejscowości Janiszew
zebrali się pasjonaci i miłośnicy koni
aby wspólnie zorganizować i uczestniczyć w „I Hubertusie” w gminie.
Na zakończenie sezonu jeździeckiego, na przełomie października i listopada, w stajniach, ośrodkach, klubach
i stadninach, odbywają się popularne
Hubertusy. Jeźdźcy uczestniczą w pogoni za lisem, a także w „Biegu św. Huberta”. Sam dzień św. Huberta przypada co prawda 3 listopada, ale z uwagi
na niepewną, jesienną aurę, niektórzy
decydują się świętować wcześniej. Tak
też było w gminie Brudzew.
Niestety pogoda w sobotę nie była
łaskawa. Pochmurne niebo oraz siąpiąca mżawka mogłyby niejednego
zniechęcić, ale wszystkich uczestników imprezy rozgrzewały dobre humory, wspaniałe rumaki i wspólna
przejażdżka trasą Janiszew-Krwony-Sacały-Koźmin.
Po godzinnej przejażdżce po gminie i krótkim postoju przy Mogile
Powstańców Styczniowych w lesie
sacalskim, wszyscy wrócili z powrotem do Janiszewa, gdzie czekała już
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Gminny Klub Sportowy „Kasztelania” przy współpracy z Urzędem
Gminy Brudzew. Uczestnicy w zależności od wieku mieli do pokonania
różne trasy i dystanse – od 50 m do
1200 m. Zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymali dyplomy i nagro-

dy rzeczowe, które wręczali im Przewodniczący Rady Gminy Brudzew –
Pan Kazimierz Wdowiński, Zastępca
Wójta – Pan Paweł Jacaszek oraz
Wiceprezes GKS Kasztelania – Pan
Józef Szurgot. Pogoda dopisywała,
do mety udało się dotrzeć wszystkim
zawodnikom a organizatorzy zadbali
o napoje i posiłki dla nich.

Hubertus w gminie Brudzew
na nich gorąca grochówka ufundowana przez Pana Roberta Karskiego.
Zaraz po ciepłym posiłku przyszedł czas na popularną wśród koniarzy zabawę pod nazwą „pogoń za
lisem”. Miłośnikom jeździectwa nie
trzeba przypominać zasad pogoni za
lisem, niewtajemniczonym jednak
należą się słowa wyjaśnienia. Pogoń
za lisem, polega na tym, że „lis”, którym jest najlepszy jeździec dosiadający najszybszego i najzwinniejszego
konia, stara się uciec przed innymi.
Zadaniem uczestniczących w bezkrwawym polowaniu jest dogonienie go

i zerwanie mu z ramienia lisiej kity.
Komu uda się ta sztuka, ten zostaje
zwycięzcą i otrzymuje prawo wcielenie się w rolę lisa w roku następnym.
Tegorocznym „pierwszym” lisem został Pan Kurzwa, który rozpoczął pogoń. Natomiast zerwać lisią kitę udało
się Panu Mateuszowi Głodnemu i to
on będzie lisem w przyszłym roku.
Zakończeniem „Hubertusa” była
wspólna zabawa przy ognisku. Koniarze
z gminy Brudzew zapraszają wszystkich
mieszkańców za rok. Obiecują darmowe przejazdy bryczką oraz świetna zabawę przy wspólnym ognisku.

Po rozegraniu meczów grupowych do dalszego etapu rywalizacji
awansowały zespoły, które zajęły
pierwsze i drugie miejsce w swojej
grupie. Zwycięzcy półfinałów rozegrali jeszcze mecze o pierwsze miejsce a przegrani mecz o miejsc 3.
Sędzią głównym turnieju był
Grzegorz Pietrzak z Kolegium Sędziów w Koninie.

Turniej Halowy Dzikich Drużyn
Tegoroczny Turniej Piłki Nożnej
„Dzikich Drużyn” odbył się 8 marca 2015 r. w Gminnej Hali Sportowej
w Brudzewie.
Organizatorami turnieju byli
Wójt Gminy Brudzew, Gminny Klub
Sportowy „Kasztelania” Brudzew
orasz animatorzy sportu: Pan Maciej
Szurgot i Pan Paweł Bednarczyk.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn
z terenu Gminy Brudzew. Łącznie
blisko 50 osób. Byli to zawodnicy z:
Figo Fagot, Drużyna Actimela, Bru-

dzew Team, Galew Team, FC Krwony, Rangers Brudzew oraz Atletico
Brudzew.
Drużyny podzielone zostały na
dwie grupy: „A” i „B”. W grupie „A”
rywalizowały 4 zespoły, w grupie „B”
3 zespoły, systemem każdy z każdym. Każdy mecz trwał 15 minut,
z wyjątkiem meczy półfinałowych
i meczy o 1 i 3 miejsce. Te z kolei rozegrano systemem 2 x 8 minut. Na
boisku występowało 5 zawodników
w polu + bramkarz.

Obóz JUDO w Lipnie
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci
i Młodzików w Lipnie odbył się 7
czerwca 2015 roku. Organizatorami
Turnieju byli: UKS Junior w Lipnie
– Urząd Gminy Lipno – Starostwo
Powiatowe w Lesznie – Okręgowy

Związek Judo – Gminny Ośrodek
Kultury w Lipnie.
Turniej otworzył pokaz skoków
spadochronowych gdzie skoczkowie
skacząc do celu trzymali flagi klubowe organizatorów.

Kolejność końcowa turnieju:
I Rangers Brudzew
II Galew Team
III FC Krwony
IV Atletico Brudzew
V Figo Fagot, Drużyna Actimela
VII Brudzew Team
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy. Drużyny z pierwszych
3 miejsc otrzymały dodatkowo pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Zwycięska drużyna wystąpiła
w składzie:
Dawid Graczyk, Piotr Trybus,
Maciej Szurgot, Grzegorz Ratajczyk,
Adrian Goszczko, Radosław Goszczko, Jakub Dopierała, Daniel Lewicki.
W turnieju starowało aż 17 judoków z GKS Kasztelania Brudzew, którzy wypadli rewelacyjnie. Sam turniej
zgromadził ok. 200 zawodników z 22
klubów z całej Polski. Naszą grupę
wspierała liczna grupa rodziców, którzy pomagali w organizacji wyjazdu.
Pierwszy na matę wyszedł Adam
Bartczak w wadze do 36 kg, który
wygrał błyskawicznie swoje 2 walki
po to aby w finale zakładając trzymanie sięgnąć po złoto. Postawa Adama
wpłynęła bardzo budująco na kolejnych startujących zawodników - Nikodema Chrostka oraz Filipa Wielogórskiego, którzy po dynamicznych
walkach zajęli również 1 miejsce. Do
„złotego worka z medalami” dorzucili swoje trofea Jakub Wojciechowski, Paweł Abramowicz oraz Klaudiusz Tończyk.
Tak świetny występ przełożył się
na rewelacyjny wynik w klasyfikacji drużynowej . GKS „Kasztelania”
Brudzew uplasowała się an 3 miejscu
tuż za UKS 6 Piła i UKS Judo Lipno.
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Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy
Brudzew
W dniu 27 marca 2015 roku w hali
sportowej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie odbyły się rozgrywki XVI edycji Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Brudzew. W turnieju
wystąpiło 92 zawodników – uczniowie i mieszkańcy gminy Brudzew.
Zawodnicy rywalizowali między
sobą w 9 kategoriach. Turniej uroczyście otworzyli Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski oraz
Wiceprezes GKS „Kasztelania” – Pan
Józef Szurgot, rozgrywając między
sobą pierwszy mecz.
Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych, tuż po nich gimnazjaliści.
W godzinach popołudniowych do
hali zjechali się młodzież i dorośli.
Mecze rozgrywane były jednym
z najbardziej sprawiedliwych systemów tj. systemem brazylijskim
- „do dwóch przegranych”. Głównym sędzią tegorocznego turnieju
był Pan Maciej Szurgot - nauczyciel
wychowania fizycznego. W sędziowanie poszczególnych pojedynków
zaangażowała się również młodzież
z brudzewskiego gimnazjum.
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Wyniki turnieju przedstawiają
się następująco:
Klasy I – IV szkoły podstawowe
dziewczęta
1. Inga Śmiglewska SP Koźmin
2. Nikola Wójcik SP Koźmin
3. Julia Gauden SP Koźmin
4. Emilia Gruchot SP Koźmin
Klasy I – IV szkoły podstawowe
chłopcy
1. Norbert Gargał SP Koźmin
2. Szymon Rzyszkiewicz SP Koźmin
3. Mateusz Kalinowski SP Galew
4. Mikołaj Antas SP Brudzew
Klasy V – VI szkoły podstawowe
dziewczęta
1. Paulina Witaszek SP Koźmin
2. Andżelika Łakomicka
SP Brudzew
3. Katarzyna Kaniewska
SP Brudzew
4. Izabela Kacprzak SP Galew
Klasy V – VI szkoły podstawowe
chłopcy
1. Patryk Opas SP Koźmin
2. Błażej Adamczyk SP Koźmin
3. Seweryn Wilczyński SP Koźmin
4. Wojciech Rój SP Galew

Gimnazjum – dziewczęta
1. Małgorzata Kujawa ZSG Brudzew
2. Klaudia Sikora ZSG Brudzew
3. Klaudia Kuster ZSG Brudzew
4. Katarzyna Będkowska
ZSG Brudzew
Gimnazjum – chłopcy
1. Krystian Gruchot ZSG Brudzew
2. Albert Andrzejewski
ZSG Brudzew
3. Przemysław Studziński
ZSG Brudzew
4. Patryk Semrau ZSG Brudzew
S zkoły Ponadgimnazjalne
dziewczęta
1. Magdalena Ćwiek
Szkoły Ponadgimnazjalne
chłopcy
1. Kamil Michalak
2. Dawid Ćwiek
3. Szymon Gruchot
4. Dominik Perederij
Roczniki 1994 i starsze – mężczyźni
1. Grzegorz Misiak
2. Marcin Rożnowski
3. Przemysław Janiak
4. Marcin Antosik

Czas Wolny Nie Jest Czasem Straconym

W dniach 09-11 września 2015 r.
50 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Brudzew
uczestniczyło w trzydniowej wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego „Czas Wolny Nie Jest
Czasem Straconym”. Uczniowie byli
zakwaterowani w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Ko-

rzystali tam z obiektów sportowych:
hali sportowej, basenu, siłowni, oraz
ścianki wspinaczkowej. Zwiedzili też
Muzeum – Kopalnię Węgla Kamiennego, gdzie mogli zobaczyć sprzęt używany przez górników oraz wysłuchać
opowieści o ich pracy i życiu. Pobyt
pod ziemią urozmaicał skarbnik, który płatał figle, wyłaniając się znienacka
z ciemnych zakamarków kopalni.

Podczas wyprawy na Szczeliniec
Wielki uczniowie zachwycali się
krajobrazem Gór Stołowych. Z kolei
w Wambierzycach zwiedzili, Bazylikę pod wezwaniem Nawiedzenia
NMP oraz podziwiali ręcznie wykonane ruchome szopki. Natomiast
w Kłodzku przewodnik oprowadził
ich po Twierdzy i jej podziemnych
labiryntach. W ciekawy sposób opowiadał o losach żołnierzy w czasach
Fryderyka II oraz o roli obronnej
twierdzy. Omawiał wystawy tematyczne przedstawiające scenki z życia
mieszkańców twierdzy.
Wyjazd był okazją do poznania
ciekawych zakątków Polski, do rozwijania sprawności fizycznej oraz integracji uczniów z różnych szkół.
Na jego realizację projektu edukacyjnego szkoły otrzymały 30 tys.
zł dofinansowania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Dzień Przedszkolaka
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Brudzewie
świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, uroczystość odbyła się 21 września br. Wzięły w niej udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.
Z okazji Dnia Przedszkolaka Pani dyrektor Bożena
Głąb oraz wszystkie nauczycielki złożyły najserdeczniejsze życzenia przedszkolakom. Zabawom nie było końca,
było wesoło i kolorowo. Dzieci śpiewały ulubione piosenki i brały udział w różnych konkursach i zabawach
integracyjnych. Za wspaniały udział otrzymały słodkie
upominki. Impreza udała się znakomicie, przyniosła
ogromną radość i niezapomniane wrażenia.

Sprzątanie Świata
przez przedszkolaków
Dzieci z Gminnego Przedszkola w Brudzewie włączyły
się do akcji „Sprzątania Świata”. Przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji i sprzątały najbliższą okolicę oraz teren przedszkolny.
21 września br. w przedszkolu zostały przeprowadzone
zajęcia z inspektorem do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami panią Dominiką Kaszyńską-Fisiak.

Zajęcia o ekologii przybliżyły dzieciom działania mające na celu dbanie o nasze środowisko. Maluszki poznały
kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane śmieci. Główną atrakcją tego dnia było sprzątanie
„Naszej Ziemi”, nad którym cały czas czuwały nauczycielki, dbając o bezpieczeństwo przedszkolaków. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci.
Naszej akcji przyświecało motto: „Czyste powietrze
wokół nas”, które jest związane z nazwą programu profilaktycznego realizowanego przy współpracy z PSSE
w Turku. Od dziś przedszkolaki będą pamiętały, że należy dbać i szanować naszą przyrodę.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja sędziowska
w składzie:
• Romuald Rumiejowski – Przewodniczący,
• Sławomir Okupny – Sekretarz,
• Henryk Świętochowski – Członek,
• Piotr Maciaszek – Członek,
• Zbigniew Walkowski – Członek,
• Krzysztof Kabot – Członek,
• Barbara Kaźmierska – Członek.

4 marca br. w Szkole Podstawowej
w Koźminie odbyły się eliminacje
gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
W turnieju udział wzięło 14 uczniów
ze wszystkich Szkół Podstawowych
z terenu gminy Brudzew oraz Gimnazjum w Brudzewie.
Zgodnie z regulaminem młodzież
rywalizowała w II kategoriach wie-

kowych: uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Eliminacje
przeprowadzone zostały w formie
pisemnej. Uczestnicy odpowiadali na
pytania z zakresu wiedzy o ochronie
przeciwpożarowej i historii Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wśród uczestników szkół podstawowych największą wiedzą wykazała się Weronika Werc a w grupie
gimnazjalistów Patryk Semrau.

Wyniki końcowe eliminacji przedstawiały się następująco:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Dominika Werc,
II miejsce – Roksana Adamczyk,
III miejsce – Izabela Kacprzak.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Patryk Semrau,
II miejsce – Weronika Hopcia,
III miejsce – Damian Cieślak.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy konkursu - drobne upominki.

Pasowanie
na przedszkolaka
22 października w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie
odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. Dzieci i rodzice bardzo ten dzień przeżywali. Część artystyczną
zaprezentowała starsza grupa dzieci 5-letnich, pozostałe przedszkolaki można było podziwiać w rytmicznych
piosenkach. Po występach, rozpoczęła się część oficjalna, czyli akt pasowania nowo przyjętych przedszkolaków, którego dokonała Pani Dyrektor Bożena Głąb. Pasowane dzieci złożyły przyrzeczenie następującej treści:

My maluchy przyrzekamy:
Być dobrymi przedszkolakami
Nie grymasić i nie szlochać
Zawsze swoje panie słuchać
Grzecznie bawić się i fikać
Wszystko zjadać z talerzyka
Nauczymy się dziękować
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I porządnie się zachować
Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami
Po tych słowach Pani Dyrektor za pomocą „zaczarowanego” ołówka pasowała dzieci, wypowiadając słowa: „PASUJĘ CIĘ NA PRZEDSZKOLAKA”, natomiast nauczycielki:
Joanna Kowalska, Alicja Kostrzewska, Bożena Głąb, Hanna Koligat, Agnieszka Chłodnicka- Szymaniak i Agata Kujawa wręczały dzieciom dyplomy oraz drobne upominki
ufundowane przez Radę Rodziców.

Gala Utalentowanych
Młodych Wielkopolan
16. 06. 2015 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu uzdolnieni uczniowie wielkopolskich szkół i placówek
wzięli udział w Gali Utalentowanych
Młodych Wielkopolan, zorganizowanej z inicjatywy Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty. Na scenie młodzi
artyści prezentowali swoje uzdolnienia muzyczne, wokalne, recytatorskie i taneczne. Przedszkolny Zespół
Taneczny z Gminnego Przedszkola
w Brudzewie mimo ogromnej konkurencji zakwalifikował się do grona

osiemnastu najbardziej utalentowanych Wielkopolan. W koncercie finałowym przedszkolacy zatańczyli

układ taneczny do piosenki Rihanny
pt. „Right now”, który przygotowała
pani Agata Kujawa.

Stemplew 2015
17 czerwca odbył się IV Przegląd Taneczny Stemplew 2015
„W sercu taniec”. Organizatorem był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. J.Tuwima w Stemplewie oraz
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serce” w Świnicach Warckich. Gminne Przedszkole w Brudzewie reprezentowały
dzieci z dwóch grup: III i IV. Dzieci 5-letnie wykonały
„Taniec hiszpański”, a 5,6-latki układ taneczny do muzyki
Rihanny pt. „Right now”. Przedszkolaki przygotowane zostały przez nauczycielki: Agatę Kujawa, Alicję Kostrzewską i Joannę Kowalską. Mimo licznej konkurencji występy
zostały dostrzeżone i wysoko ocenione. Grupa III zdobyła
II miejsce, a grupa IV zaszczytne I miejsce. Dzieci oprócz
owacji otrzymały dyplomy oraz nagrody dla przedszkola.

W indiańskim kręgu
Zgodnie z corocznym zwyczajem, w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie 25 września odbyło się „Święto Pieczonego
Ziemniaka”. Piknik upłynął pod znakiem kultury indiańskiej prezentowanej przez zespół „Ranores”. Przedszkolny
plac zabaw zamienił się w wioskę indiańską, pokazy strojów, tańca, wspólne zabawy indiańskie: strzelanie z łuku,
łowienie rybek, wyścig żółwi oraz zwiedzanie ,,tipi’’ było
dużym przeżyciem i ciekawą atrakcją dla dzieci. Rodzice
wraz ze swoimi pociechami, mieli okazję integrować się
przy wspólnym ognisku i wspaniałych konkursach.
Dobry humor nie opuszczał nikogo, było kolorowo i radośnie. Na zakończenie imprezy każdy mógł się posilić
kiełbaską, pieczonym ziemniakiem i innymi pysznościami przygotowanymi przez Radę Rodziców oraz personel
przedszkola.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Panu Mariuszowi Mintusowi, Państwu Agnieszce i Zbigniewowi
Synenko oraz Panu Ireneuszowi Walkowskiemu.
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NIE

 la odlewni ołowiu
d
i aluminium

22 października br. w lokalu gastronomicznym „U Joli” w Kolnicy odbyła
się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: adaptacji
istniejących nieruchomości i placów
oraz budowie nowych budynków dla
stacji demontażu pojazdów, zakładu
demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przetwarzania tworzyw sztucznych i opon,
punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odlewni aluminium i ołowiu
w miejscowości Bierzmo.
Na spotkanie oprócz inwestorów
i firmy odpowiedzialnej za raport
środowiskowy licznie przybyli także
mieszkańcy gminy Brudzew. Spotkanie rozpoczął Pan Cezary Krasowski – Wójt Gminy Brudzew po czym
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przekazał głos Pani Dominice Kaszyńskiej–Fisiak – Inspektorowi ds.
ochrony środowiska i gospodarki odpadami w UG Brudzew. Pani Dominika przedstawiła wszystkim zebranym zasady rozprawy oraz przebieg
procedury administracyjnej. Następnie Pan Jakub Smakulski - przedstawiciel firmy Ekolog w Poznaniu, przytoczył zebranym koncepcję inwestycji
i poszczególnych mechanizmów z nią
związanych.
Kolejnym punktem rozprawy były
zapytania i odpowiedzi. Pytań od
mieszkańców było bardzo dużo. Pytano szczegółowo o raport oraz proces
technologiczny. Dlaczego akurat Bierzmo? Kto będzie zatrudniony w firmie?
Jakie korzyści z tytułu prowadzenia takiej działalności będzie miała gmina?
Pytano o awaryjność instalacji, emisji
i magazynowanie szkodliwych gazów
a także o takie skutki uboczne działalności jak fetor, dym, inne gazy oraz

sposoby na ich zatrzymanie.
Planowana inwestycja wzbudza
wielkie obawy mieszkańców gminy
Brudzew a w szczególności Bierzma
i okolic. Ludzie podawali przykłady
degradacji środowiska, chorób wśród
ludzi i spadku atrakcyjności terenów
w obrębie miejsc gdzie funkcjonują
tego typu spalarnie. Uspokoić mieszkańców próbowali przedstawiciele
firmy Ekolog tłumacząc, iż inwestycja
nie będzie stanowiła zagrożenia dla
środowiska.
Rozprawa administracyjna trwała
blisko 10 godzin. Po zażyłej dyskusji,
przewie technicznej, odczytano kilkunastostronicowy protokół. W ciągu 14 kolejnych dni zarówno mieszkańcy jak i strony postepowania mieli
możliwość składania wszelkich uwag
dotyczących treści protokołu.
Brak akceptacji społecznej nie może
być przesłanką do odmowy wydania
decyzji środowiskowej. Zgromadzony
dotychczas materiał dowodowy nie pozwalał na jednoznaczne rozstrzygnięcie
przedmiotowej spawy, stąd też postępowanie wymagało wnikliwej weryfikacji
oraz dodatkowych czynności wyjaśniających. W toku dalszej procedury administracyjnej pojawiły się nowe materiały dowodowe w sprawie – opinia
prawna potwierdzająca niezgodność lokalizacji inwestycji z zapisami obowiązującego dla przedmiotowego terenu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wobec powyższego,
Wójt Gminy Brudzew w dniu 8 grudnia br. wydał stosowną decyzję w której
odmówił określenia środowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. inwestycji,
nie wyrażając tym samym zgody na jej
realizację.

• Pan Ireneusz Walkowski,
Prezes Gminnego Klubu Sportowego
„Kasztelania”.

Podsumowanie ZTU 2015
1 grudnia 2015 r. w domu weselnym
„Jola” w Kolnicy odbyło się uroczyste
podsumowanie realizowanej w 2015
roku kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” w gminie Brudzew. ZTU to
akcja, której najważniejszym celem
jest promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu życia oraz
atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży
zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
W Gminie Brudzew do współpracy z Urzędem oraz Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyły się chętnie, jak co
roku gminne placówki oświatowe:
1) Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
2) Szkoła Podstawowa w Koźminie
z filią w Krwonach,
3) Szkoła Podstawowa w Galewie
z filią w Chrząblicach,
4) Gminne Przedszkole w Brudzewie
oraz Biblioteka Publiczna w Brudzewie, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia”, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, w tym Gminny
Klub Sportowy „Kasztelania” Brudzew oraz Animatorzy Sportu Boiska Orlik w Brudzewie.
Akcja prowadzona była przez cały
rok, a objętych nią zostało kilkaset
dzieci i młodzieży z terenu gminy
Brudzew.

Gości powitał Pan Tomasz Józefowicz – Sekretarz Gminy Brudzew.
Pan Tomasz przedstawił założenia
kampanii po czym oddał głos Panu
Alfredowi Rajczykowi – Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku. Zaproszeni
goście oraz dzieci i młodzież szkolna
mieli możliwość wysłuchania prezentacji o skutkach stosowania substancji psychoaktywnych przygotowanej
przez Pana Rajczyka.
Kolejnym punktem spotkania było
wręczenie dyplomów i nagród dla koordynatorów i laureatów konkursów
organizowanych w ramach kampanii
ZTU. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Dyrektorzy placówek oświatowych
i instytucji kultury gminy Brudzew:
• Pani Agnieszka Ordon,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,
• Pani Zofia Cichomska,
po. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Koźminie,
• Pan Jan Szafrański, Dyrektor
Szkoły Podstawowej Galew z Filią
w Chrząblicach,
• Pani Bożena Głąb, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brudzewie,
• Pani Marianna Gajda, Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brudzewie,
• Pani Nina Kropidłowska,
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury „Wozownia”,

Koordynatorzy Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” w 2015 r.:
•P
 ani Eliza Gadomska,
SP w Brudzewie,
•P
 ani Eliza Moszczyńska,
Gimnazjum w Brudzewie,
•P
 ani Krzysztofa Rumiejowska,
SP w Koźminie z filią w Krwonach,
•P
 ani Joanna Rosicka, SP w Galewie
z Filią w Chrząblicach,
•P
 ani Agnieszka Karbowa,
Gminny Ośrodek Kultury
„Wozownia”w Kolnicy,
• Pani Anna Rosicka, Gminna
Biblioteka Publiczna w Brudzewie,
• Pani Alicja Kostrzewska, Gminne
Przedszkole w Brudzewie,
• Pani Sylwia Kwaśna, Gminna
Biblioteka Publiczna w Brudzewie
z filią w Koźminie,
• Pan Marek Kujawa, Trener Sekcji
Judo GKS „ Kasztelana” Brudzew,
• Pan Włodzimierz Rygiert, Trener
Sekcji Karate GKS „ Kasztelania
Brudzew”,
•P
 an Maciej Szurgot, Animator
Sportu Boiska ORLIK w Brudzewie,
•P
 an Paweł Bednarczyk, Animator
Sportu Boiska ORLIK w Brudzewie.
Laureaci ogólnopolskich konkursów
indywidualnych ZTU:
• Alicja Żołądkiewicz, ZSG Brudzew
• Wiktoria Tończyk, ZSG Brudzew
•A
 leksandra Węgielnik, ZSG Brudzew
• Andżelika Ćwiek, SP Galew
• Przemysław Sztuba, SP Koźmin
• Mateusz Siwek, SP Koźmin
Pan Cezary Krasowski – Wójt
Gminy Brudzew – pogratulował laureatom konkursów oraz podziękował koordynatorom poszczególnych
placówek za sumienne przygotowanie dzieci do udziału w akcji oraz za
nadzorowanie przebiegu konkursów
towarzyszących kampanii.
Spotkanie urozmaiciły, zdobywając duże uznanie wśród publiczności
występy artystyczne dzieci i młodzieży z ZSG w Brudzewie. Wystąpiły zespoły: PEREŁKI, ISKIERKI oraz
EL-DANCE.
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25-lecie Ośrodków Pomocy Społecznej
21 listopada 2015 roku obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego. Rok 2015 jest rokiem
szczególnym bowiem przypada
wówczas jubileusz 25-lecia działalności Ośrodków Pomocy Społecznej.
Ranga jubileuszu spowodowała, że
wszyscy Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu tureckiego postanowili spotkać się w przeddzień swojego święta, tj. 20 listopada
w domu weselnym „Jola” w Kolnicy
aby wspólnie świętować tak zacną
uroczystość.
O tym jak ważne są ośrodki pomocy społecznej w powiecie tureckim świadczy m.in. fakt, iż na trwałe
wrosły one w struktury organizacyjne gmin i ich mieszkańców. To
ośrodki pomocy społecznej łagodzą
negatywne skutki głębokich przemian społecznych pomagając tym,
którym żyje się coraz trudniej.
Jubileusz 25-lecia pracownicy
OPS-ów obchodzili w gronie dostoj-

nych gości: starosty tureckiego, burmistrzów, wójtów, przewodniczących
rad miejskich i gminnych powiatu
tureckiego, przedstawicieli Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu, Dyrektora
PCPR, Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Turku, Dyrektora PUP w Turku,
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, kierowników Środowiskowych Domów Samopomocy
powiatu tureckiego oraz dyrektorów
i kierowników OPS-ów powiatu tureckiego – obecnych i emerytowanych. Wszystkich przybyłych gości
przywitała Pani Barbara Zielińska –
Kierownik GOPS w Brudzewie oraz
Radna Rady Powiatu Tureckiego.
Następnie głos zabrała Pani Jadwiga Frasunkiewicz, która przybliżyła
zebranym historię tworzenia OPS-ów w powiecie tureckim. To właśnie
Pani Jadwiga dostała w 1990 roku

Gminny Ośrodek Kultury ,,Wozownia” informuje, iż
w roku 2016 nie zostanie utworzony sztab WOŚP i tym
samym nie będzie organizowany Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkich zainteresowanych, chcących wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zapraszamy na Oficjalną stronę Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy www.wosp.org.pl.

od Marii Remiezowicz koordynatora Ministerstwa Polityki Społecznej
zadanie utworzenia ośrodków w naszym powiecie.
Kolejnym punktem spotkania
było wręczenie przez Pana Starostę
– Mariusz Seńko i Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego
– Tadeusza Geblera wyróżnień pracownikom z 25-letnim stażem pracy
w Pomocy Społecznej.
Wystąpień okolicznościowych nie
było końca. Wszyscy zgromadzeni
usłyszeli życzenia uznania, ale też wytrwałości i siły w codziennej trudnej
pracy, wielu sukcesów, zdrowia i zadawalających wynagrodzeń, adekwatnych do wykonywanej, trudnej pracy.
Spotkanie w Kolnicy uświetnił
występ Zespołu Tańca Ludowego
„Brudzewiacy” działającego przy
Gminny Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy oraz uczennic
ze Szkoły Podstawowej w Koźminie
z filią w Krwonach.

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.

Redakcja Wieści Gminnych
Kolnica 3, 62-720 Brudzew
tel. 782 011 017, e-mail: wiesci@brudzew.pl
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Podsumowanie badań
mammograficznych
w gminie Brudzew w 2015 roku
Wójt Gminy Brudzew serdecznie dziękuje Mieszkankom
Gminy Brudzew za udział w bezpłatnych badaniach mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat. W bezpłatnych badaniach mogły wziąć udział Panie, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wszystkie badania mammograficzne wykonywane były
przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu, w Mammobusie ustawionym
przy budynku Urzędu Gminy w Brudzewie w dniach:
1) 10 marca 2015 (z badań skorzystało16 pacjentek);
2) 7 maja 2015 (z badań skorzystały 22 pacjentki);
3) 29 lipca 2015 (z badań skorzystało 25 pacjentek);
4) 13 listopad 2015 (z badań skorzystało 12 pacjentek).
W dniu 1 września 2015 roku badania mammografii piersi były wykonywane również przez NZOZ Mammo-Med
Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych w Gdańsku.
Wówczas z badań skorzystały 22 pacjentki.

Łącznie w 2015 roku swoje piersi przebadało 97 Mieszkanek Gminy Brudzew.
Dbając o zdrowie naszych Pań informacja o badaniach była
przekazywana poprzez kurendy do sołtysów, w ogłoszeniach parafialnych przez księży, na telebimie i w placówkach zdrowia na terenie gminy Brudzew. Indywidualne zaproszenia na badania były wysyłane do pacjentek również
przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu oraz Centrum Diagnostyczne w Gdańsku.

RTG płuc i spirometria
Wójt Gminy Brudzew serdecznie dziękuje Mieszkańcom
za liczny udział w badaniach profilaktycznych RTG płuc
i spirometrii. Profilaktyczne badania schorzeń układu oddechowego odbyły się 5 sierpnia 2015 r. w Brudzewie.
RTG płuc wykonano łącznie u 80 pacjentów, natomiast
badaniu spirometrii poddało 60 osób. Badania płuc przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Rak jelita grubego i prostata
Wójt Gminy Brudzew serdecznie dziękuje Mieszkańcom
gminy Brudzew za liczny udział w bezpłatnych badaniach
profilaktycznych przeprowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
W dniu 29 maja 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” w Kolnicy odbyła się pogadanka na temat badań dotyczących :
• Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego),
• Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu
moczowo-płciowego mężczyzn (prostata).
Pan Paweł Jacaszek – Zastępca Wójta Gminy Brudzew
powitał Pana Dariusza Godlewskiego dyrektora Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, który przeprowadził pogadankę na temat w/w
badań.

Badania odbyły się w czwartek 11 czerwca 2015 r. W tym
dniu pobrano krew na oznaczenie poziomu PSA (prostaty)
u 63 mężczyzn oraz przyjęto 107 probówek do badań wykrywających obecność krwi utajonej w kale. Badania były
przeznaczone dla mężczyzn i kobiet w wieku od 50 lat.
Badania przeprowadzone zostały dla zainteresowanych
w celu własnego zdrowia. Z opinii pracowników OPiEN
przeprowadzających badania wynika, że było bardzo duże
zainteresowanie badaniami profilaktycznymi.
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WODR przypomina i radzi
Informujemy, że w 2015 roku przeprowadzono dla rolników i mieszkańców
wsi 12 szkoleń informacyjnych i 7 szkoleń specjalistycznych. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z zakresu:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz pszczelarstwa. Szczególną uwagę zwrócono na
sprawy Agro –zootechniczne w zakresie doboru odmian do siewu, nawożenia, ochrony roślin, żywienia zwierząt,
dotowanych ubezpieczeń rolniczych,
płatności obszarowych, przedsiębiorczości, agroturystyki i odnawialnych
źródeł energii. W Gminnym Ośrodku
Kultury Kolnica przeszkolono 100 rolników z zakresu stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym,
w ramach którego rolnicy otrzymali
uprawnienia niezbędne przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin. Planujemy, że w roku 2016 w maju odbędzie się takie szkolenie dla tych osób,
którym uprawnienia 5-letnie się kończą, lub nie mają ich wcale. Zainteresowanych rolników prosi się o zgłaszanie
zapisów do kwietniu do organizatora
szkolenia Pana Jana Korzeniowskiego.
Uwaga Rolnicy! Trwa okres, w którym zabronione jest stosowanie nawozów naturalnych. W szczególności
chodzi o obornik, gnojówkę i gnojowicę, których nie wolno wywozić na
pola od 1 grudnia do 28 lutego.
Przypominamy rolnikom, że od
2016 roku będą zmiany w dopłatach
do materiału siewnego. Stawki dopłat
do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30
września. Wysokość stawek będzie
wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca
2016 r., z uwzględnieniem gatunków
roślin uprawnych objętych dopłatą
oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.
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Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych:
1. Odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej 150 kg
2. Odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej 70 kg lub 1,7 jedn. siewnej
3. Pszenicy twardej
150 kg
4. Odmiany populacyjnej żyta 90 kg lub 2 jedn. siewnej
5. Odmiany syntetycznej żyta 80 kg
6. Odmiany mieszańcowe żyta 60 kg lub 1,7 jedn. siewnej
7. Odmiany populacyjnej jęczmienia
130 kg
8. Odmiany mieszańcowej jęczmienia 90 kg
9. Pszenżyta
150 kg
10. Owsa zwyczajnego 150 kg
11. Owsa nagiego
120 kg
12. Łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) 150 kg
13. Grochu siewnego
200 kg
14. Bobiku
270 kg
15. Wyki siewnej
80 kg
16. Soi
120 kg
17. Ziemniaka
2000 kg
18. Mieszanki zbożowej lub pastewnej 140 kg
Podajemy stawki dopłat bezpośrednich za 2015 roku do 1 ha:
Jednolita Płatność Obszarowa 453,70 zł
Zazielenienie
304,31 zł
Młody rolnik
258,97 zł
Dodatkowa
171,73 zł
ONW
264,00 zł
Stawki płatności związane do powierzchni upraw:
• wysokobiałkowe
422 zł
• ziemniaki skrobiowe 1408,40 zł
• do pomidorów
4340,57 zł
• do owoców miękkich 919,05 zł
Płatności do zwierząt:
• do bydła
261,37 zł za sztukę
• do krów
314,28 zł za sztukę
• do owiec
116,56 zł za sztukę
• do kóz
77,80 zł za sztukę
ARiMR na początku 2016 roku ma uruchomić program „Restrukturyzacja
małych gospodarstw„. Pomoc będzie skierowana do rolników posiadających
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Wnioskodawca w dniu składania wniosku podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników w pełnym zakresie co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc
złożenia wniosku. Obowiązkiem beneficjenta jest prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych osobiście i na własny rachunek. Premia
w wysokości 60 tys. zł, wypłacana będzie w dwóch ratach, odpowiednio 80%
i 20%. Warunkiem wypłaty drugiej raty będzie między innymi prawidłowa
realizacja biznesplanu dotycząca restrukturyzacji gospodarstwa.

Pamiętajmy o zabezpieczeniu na
okres zimowy budynków inwentarskich. Należy również zabezpieczyć
środki ochrony roślin przez przemarznięciem, przechowując je w magazynach w temperaturze powyżej 0oC.
Rolnikom zajmującym się żywieniem zwierząt przypominamy
o stosowaniu w dawkach dodatków witaminowo-mineralnych oraz
zwracanie szczególnej uwagi na jakość zadawanych pasz.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowego 2016 Roku
składamy wszystkim rolnikom i mieszkańcom gminy Brudzew
życzenia zdrowia, sukcesów osobistych i zawodowych
Jan Korzeniowski
Karolina Lewandowska
Doradcy WODR

Wręczenie nagrody
wylosowanej w loterii
Lokata SGB – Zima 2015
W dniu 07 grudnia br. w siedzibie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Filia Brudzew odbyło się uroczyste wręczenie nagrody wylosowanej w loterii „Lokata SGB
– Zima 2015”. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do
Pana Zygmunta Włodarczyka z Brudzewa. Nagrodę, Fotel masujący Nagano Mini wręczył Prezes Zarządu Banku
Tadeusz Krotoszyński, który pogratulował szczęścia w losowaniu i życzył dużo radości i satysfakcji z wygranej.
Wszystkim naszym Klientom, którzy wzięli udział
w promocji dziękujemy za dotychczasową wspaniałą
współpracę oraz wieloletnie zaufanie, którym obdarzacie
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie.
Warunkiem wzięcia udziału w Loterii „Lokata SGB –
Zima 2015” było założenie w placówce Ludowego Banku
Spółdzielczego w Strzałkowie w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 19.01.2015r. do 10.04.2015 r. terminowej
lokaty oszczędnościowej.
Aktualnie trwa kolejna edycja loterii promocyjnej lokat terminowych pod hasłem „Jesień skłania do oszczędzania”. Uczestnictwo w promocji zapewnia nie tylko
zysk, ale także możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród.
Wśród nich terenowy samochód Suzuki Vitara, a także
zestawy kina domowego, smartfony, aparaty fotograficzne, funkcjonalne multicookery i eleganckie torebki. Warunkiem wzięcia udziału w loterii jest założenie w okresie od 19.10.2015r. do 24.12.2015 r. i dotrzymanie terminu
sześciomiesięcznej lokaty o minimalnej kwocie 500 zł.
Każde kolejne 500 zł zwiększa szansę na otrzymanie nagrody. Loteria zostanie rozstrzygnięta w lipcu 2016 r.
Ponadto dużym zainteresowaniem cieszy się również
„Kredyt gotówkowy z loterią” uprawniający do wzięcia
udziału w loterii. Wystarczy w okresie od 12.10.2015r do
31.12.2015r. zawrzeć umowę o kredyt gotówkowy, którego kwota musi wynosić minimum 3000 złotych. Każde
pełne 1000 zł kredytu to kolejna szansa na zdobycie atrakcyjnej nagrody: telewizory PANASONIC TX55CR85OE

oraz portfele i kuferki marki WITTCHEN. Losowanie
nagród odbędzie się 01.02.2016r.
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oferuje szereg produktów i usług bankowych na atrakcyjnych warunkach. Bogata oferta kredytowa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych:
• Ś wiąteczny kredyt gotówkowy z oprocentowaniem 1%
(przy podpisaniu umowy upominek)
• „Kredyt na 5” z oprocentowaniem od 4,5% do 6,5%,
• Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne,
• Kredyty komercyjne klęskowe,
• Kredyty komercyjne na zakup ziemi,
• Kredyty obrotowe i inwestycyjne
oraz szeroką gamę preferencyjnych kredytów rolniczych
Zapraszamy serdecznie do placówki Banku w Brudzewie, Plac Wolności 36 w godzinach 7:30- 15:15, telefon
63 2803090 i 63 2803091.
Elżbieta Zawadzka
Kierownik Filii Brudzew
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76. rocznica napaści ZSRR na Polskę
16 września br., w przeddzień 76. rocznicy napaści ZSRR na Polskę Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa wraz z lokalnymi władzami samorządowymi,
uczniami Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, Księżmi Parafii Brudzew i Mieszkańcami Gminy Brudzew uczcili pamięć poległych w obronie kraju.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą o godzinie 18.00. Podczas Mszy
Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel
przybliżył tamte wydarzenia sprzed
76 lat i przewodniczył modlitwie za
wszystkie ofiary sowieckiej agresji.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani udali się pod tablicę
Katyńczyków, symbolizującą kaźń
Polaków w Rosji Sowieckiej podczas
II Wojny Światowej. Następnie słowami wstępu Pan Mariusz Kaszyński przywitał wszystkich zebranych
i rozpoczął apel. Chwilę później delegacje złożyły kwiaty. Zespół Szkol-

no-Gimnazjalny reprezentowali: Pan
Krzysztof Pilarczyk wraz z uczennicami. Władze gminne: Przewodniczący Rady Gminy Brudzew – Pan
Kazimierz Wdowiński wraz z Radną
– Panią Elżbietą Ficner i Skarbnikiem
Gminy – Panią Wioletą Gadomską.
Z kolei TPB Prezes – Pan Ryszard

Kaszyński wraz z Panem Mariuszem
Kaszyńskim i Panem Krzysztofem
Karwackim. Jako ostatni wystąpili
Ksiądz Wróbel wraz z Księdzem Prefektem Waldemarem Kowalem.
Zakończeniem uroczystości było
odmówienie wspólnej modlitwy, której przewodniczył Ksiądz Kanonik.

Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, jak co roku
w Gminie Brudzew obchodzone było bardzo uroczyście.
Obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, rozpoczęto o godz. 09.40 uroczystą akademią
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koźminie
z filią w Krwonach w lesie sacalskim przy mogile Powstańców Styczniowych. Chwilę po zakończeniu akademii Pan
Henryk Świętochowski – Komendant Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Brudzewie wprowadził Poczty Sztandarowe,
które wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Koźminie
pełnili wartę przy mogile Powstańców. Następnie odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę i poległych w walce o niepodległość Polski, której przewodniczył Ekonom
Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – Ksiądz Zbigniew Kutnik w asyście proboszcza Parafii Janiszew – Księdza Zbigniewa Jałoszyńskiego
oraz Księdza Wikarego z Brudzewa – Waldemara Kowala. Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewniła Orkiestra Dęta
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia”.
Liczne delegacje oraz zebrani mieszkańcy gminy Brudzew oddali hołd wszystkim poległym w walce o wolną
Polskę poprzez modlitwę, złożenie wiązanek okolicznościowych i zapalenie zniczy.
Na koniec głos zabrał Zastępca Wójta gminy Brudzew
– Pan Paweł Jacaszek, podkreślając podniosłość dnia 11 listopada dla Polaków, przywołując karty historii oraz dzię36 • Wieści Gminne

kując wszystkim za organizację i udział w uroczystościach.
Podsumowaniem oficjalnych uroczystości było odegranie „Roty” oraz wyprowadzenie Pocztów Sztandarowych.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRUDZEWA

im. Wojciecha z Brudzewa

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

Rodziny i rody szlacheckie – właściciele miejscowości
i majątków ziemskich położonych na terenie gminy Brudzew (6)

Kożuchowscy herbu Doliwa
Doliwa – w średniowieczu nazwa
rodu rycerskiego i używanego przez
ten ród herbu szlacheckiego, w okresie nowożytnym nazwa szlacheckiego rodu heraldycznego i używanego
przez ten ród herbu.
Gniazdem rodu jest wieś Kożuchów
leżąca w ziemi czerskiej w obecnym
województwie mazowieckim. Ta część
rodziny, która wywodziła się wprost
z Kożuchowa, około połowy XV w.
przyjęła nazwisko – Kożuchowski.
Protoplastą jednej z gałęzi rodu
był Przybysław, który używał przydomka Dzik. Przy swoim nazwisku
przydomek ten podawało też wielu
jego potomków, np. : Stanisław Dzik
z Kożuchowa Kożuchowski, Franciszek Dzik z Kożuchowa Kożuchowski, Antoni Dzik Kożuchowski, czy
ostatni, zmarły w 1933 r. Aleksy Dzik
Kożuchowski. Z kolei pseudonimu
„Dzik” używał w latach II wojny
światowej, działający w konspiracji,
właściciel dóbr Brudzyń – Józef Pius
Kożuchowski.

Józef „Pius” Kożuchowski

Spośród najstarszych przedstawicieli tego rodu, pojawiających się
w źródłach i wspominanych w literaturze wymienić należy : Mikołaja
z Kożuchowa (proboszcz gnieźnieński, archidiakon krakowski, kapelan
króla Kazimierza Wielkiego), Jana ze
Szczytów (uczestnik bitwy z Krzyżakami pod Koronowem w dniu 10 października 1410 r.), Przybysława Dzika
z Kadłuba koło Kożuchowa (kasztelan
radomski i żarnowiecki, wysłannik
króla Władysława Jagiełły na Litwę
w celu osadzenia na tronie wielkoksiążęcym Zygmunta Kiejstutowicza).
W II połowie XVII w. Kożuchowscy pojawili się w województwie kaliskim i ziemi wieluńskiej, gdzie piastowali znaczniejsze urzędy ziemskie.
Kolejne stulecia – XVIII i XIX (rozbiory, zmiana praw, powstania narodowe ), przyniosły duże zmiany dotyczące zarówno majątku, jak i miejsca
pobytu rodziny, która z okolic Kalisza
i Wielunia zaczęła migrować częściowo na północ (Brudzew i Brudzyń),
a późnej także i na wschód (Dobra,
Łódź, Warszawa).
Jak pisaliśmy w poprzednim odcinku, Izabela, córka właściciela
Brudzynia Józefa Żychlińskiego, poślubiła Aleksego Kożuchowskiego,
majora 10 Warszawskiego Pułku Piechoty. Po śmierci ojca odziedziczyła
ona majątek brudzyński i w 1837 r.
wraz z mężem przeniosła się tutaj,
opuszczając dotychczasowe miejsce
zamieszkania, jakim był Zbiersk.
W Brudzyniu nowi właściciele zamieszkali w starym dworze, wzniesionym z muru pruskiego i pokrytym
gontem. Pochodzący z 1824 r. opis,
przedstawiał ten dwór w sposób następujący: „Dwór z drzewa w cegły,
ściany gliną i wapnem wykończone,

W polu błękitnym pas srebrny w lewo
skos, na nim trzy czerwone róże.
W klejnocie między dwiema czarnymi
trąbami trzy czerwone róże w słup.

dach kryty gontem, komin murowany. W łokciach miary warszawskiej
36 długi, 19 szeroki, 6 wysoki. Znajdują się w nim trzy pokoje, kuchnia
i dwie piwnice. Do dworu przybudowana oficyna z drzewa w gwintówkę, reszta cegłą wzmocniona, w której są dwa pokoje i trzy schowania.
Dach kryty gontem i słomą. 19 i ¾
łokci długa, 26 szeroka, 6 wysoka.
Ponadto przy dworze znajdowały
się: gorzelnia z drzewa, mielcuch
z drzewa piwnica w ziemi z drzewa,
stajnia i komora z kamieni na glinie
murowana, stajnia i obora z drzewa, wozownia i drwalnia z drzewa,
dwie obory z drzewa, stodoła z drzewa, spichlerz o dwóch przedziałach
z drzewa, stodoła o dwóch klepiskach w słupy murowana, owczarnia z gliny. Po lewej ręce dworu włoskich ogród o czternastu kwaterach
z drzewami owocowymi i oranżeria.
Po prawej ręce dworu dwa sady, spiżarnia z drzewa w słupy, dom o jednej izbie, kurniki o trzech przedziałach, chlewy o dwóch przedziałach,
nad nimi komora, gołębnik z galerią
o ośmiu filarach”. Dotychczasowe
majątki Kożuchowskiego – Mokrsko
i Zbiersk, zostały sprzedane na działy pomiędzy jego rodzeństwo.
Mariusz Kaszyński
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„…każde pokolenie
musi spłacić dług Polsce”
Duchowni Parafii Rzymskokatolickiej w Brudzewie
i Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie uczcili w niedzielę – 8 listopada br. wspólną modlitwą na Cmentarzu
Dworskim Rodziny Kurnatowskich pamięć spoczywających tam ostatnich właścicieli majątku brudzewskiego.
Ekumeniczne spotkanie w listopadzie na stałe wpisało się
kalendarz wydarzeń organizatorów wydarzenia, którymi
są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa.
Na spotkaniu modlitewnym obecni byli również
przedstawiciele władz samorządowych: Zastępca Wójta
gminy Brudzew – Pan Paweł Jacaszek, Przewodniczący
Rady Gminy – Pan Kazimierz Wdowiński, Radna Rady
Gminy Brudzew – Pani Elżbieta Ficner, przedstawiciele
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie na czele
z Dyrektorem Szkoły – Panią Agnieszką Ordon, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, na czele
z Prezesem – Panem Ryszardem Kaszyńskim, krewni rodziny Kurnatowskich oraz okoliczni mieszkańcy.
Podczas tegorocznej modlitwy uczczono pamięć Wojciecha Kwasieborskiego, rozstrzelanego w imię Ojczyzny

23.06.1940 roku w Palmirach. Z inicjatywy TPB wmurowano tablicę upamiętniającą postać i wydarzenie, którą
poświęcił Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel.
Uroczystość rozpoczął Prezes TPB. Przywitał on
wszystkich zebranych oraz przedstawił historię postaci
Wojciecha Kwasieborskiego. Następnie Ksiądz Zbigniew
Wróbel i Ksiądz Tadeusz Jelinek odmówili modlitwę
ekumeniczną. Na zakończenie zebrani oddali hołd poległym zapalając znicze poczym udali się do Kościoła pw.
Św. Mikołaja w Brudzewie na Mszę Świętą.

Monika Dzięgielewska, wnuczka Wacława Kurnatowskiego,
wspomina Wojtka Kwasieborskiego:
Mój kuzyn był ode mnie starszy o 8 lat,
więc chyba urodził się w 1914 r. Bardzo
się przyjaźniliśmy, choć w dzieciństwie
często bawiąc się w Indian znęcał się
nade mną, bo byłam „białą twarzą”.
Był synem trzeciej z kolei sióstr Kurnatowskich, Aleksandry, zwanej przez jej
pokolenie Oletka, a przez moje „ciocią
Letą” i Stanisława Kwasieborskiego.
Zdradzał ciotkę niemiłosiernie z panią Freudenreich, ale zawsze wracał
do Cioci Lety i był przez moją rodzinę
bardzo lubiany. Ciocia Leta nie brała
udziału w Powstaniu, tylko zginęła
w gruzach piwnicy i jej ciało, a także
ciało Wojtka na Palmirach zidentyfikował wuj Staś, nie wiem nawet gdzie
pochowano jej szczątki. Po wojnie wuj
połączył się ponownie z panią Freudenreich i zamieszkali w Gliwicach, pracował tam społecznie ,tam jest jego grób.
Wojtek po ukończeniu gimnazjum im.
Zamojskiego wstąpił na prawo , Nie
pamiętam, czy zdążył ukończyć przed
wojną. chyba tak. Był przez rodzinę
zawsze uważany za „mądrego”, nawet
kiedyś jakaś znajoma przedstawiając
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go swoim znajomym popełniła nietakt
mówiąc „to właśnie ten mądry Wojtek”. Interesował się zwłaszcza historią
i nawet w ratuszu w Brudzewie miał
kiedyś wykład z okazji rocznicy czegoś
tam (Bitwy pod Grunwaldem? ale nie
bardzo mi daty pasują), byłam na tym
wykładzie, było pełno, ale byłam małą
dziewczynką i nie bardzo mnie to interesowało. W czasie wakacji często przesiadywał na strychach brudzewskiego
dworu pełnych starych dokumentów
dotyczących majątku, jak i rodziny
Kurnatowskich. Przyjeżdżając na wakacje do Brudzewa przywoził ze sobą
przyjaciół i kolegów. Do jego bliskich
przyjaciół należał Witek Małcużyński,
późniejszy sławny pianista. Pamiętam,
jak Wojtek, sam niemuzykalny, kazał
Witkowi bez przerwy grać na pianinie
Marsyliankę. Przyjacielem Wojtka ze
studiów prawniczych, był późniejszy
redaktor z „Wolnej Europy” Włodek
Sznarbachowski. Wojtek był aktywnie
zaangażowany w życie polityczne, jako
członek ONR. Stąd jego przyjaźń z Bolesławem Piaseckim, później zerwana,

gdy Piasecki stanął na czele Falangi.
Późniejsza pierwsza żona Piaseckiego, Halszka Kopciówna, była, wraz ze
swym bratem, Zygmuntem, częstym
gościem w Kolnicy. Kiedyś dłuższy czas
Piasecki spędził w Brudzewie, kurując
się po więzieniu w Berezie Kartuskiej.
Bywał też polityczny przyjaciel Wojtka, Władysław Grabski, literat, żarliwy katolik, ale który należał kiedyś
do klubu spirytystów i jego opowieści
o zjawach budziły grozę.
Rok1939 i okupacja. Wojtek znalazł
się na „czarnej liście” poszukiwanych
i aresztowany, pomyłkowo wypusz-

Wojciech Kwasieborski
z Moniką Dzięgielewską

czony zamiast innego Kwasieborskiego
ukrywał się u nas w Brankowie a następnie w naszym ówczesnym mieszkaniu na ul Krętej, ale nadal prowadził
nielegalną działalność (nawet przenosiłam mu „grypsy” do kolegów.) Gdy ciocia Leta miała o to pretensję, odpowie-

Cmentarz w Palmirach

KWASIEBORSKI
WOJCIECH ANDRZEJ
(1914-1940)
Działacz polityczny, red., publicysta.
Ur. 31 III w Warszawie. Był synem
Stanisława Kwasieborskiego, inż. chemika i Aleksandry z Kurnatowskich,
córki Wacława Kurnatowskiego, właściciela majątku ziemskiego w Bru-

dział: Czy mama nie rozumie,
że „każde pokolenie musi spłacić dług Polsce?” Był przełom
roku/39/40 – straszne mrozy.
Umierała moja babcia i rodzice
pojechali do Brankowa. zostałam sama z Wojtkiem. Odcięto
nam ogrzewanie, woda zamarzła, chodziliśmy po nią z wiadrem do przyjaciół na sąsiedniej
ulicy, ten pan był pracownikiem
Elektrowni i dlatego nie odcięli
mu prądu) W naszym mieszkaniu było -7 stopni, kiedyś
w nocy zsunęły mi się nauszniki
i odmroziłam sobie uszy! Gdy
na dworze temperatura podwyższyła się do -3 otwieraliśmy
okna, żeby „ogrzać” mieszkanie. Po pogrzebie babci rodzice wrócili i ojciec załatwił jakiś piecyk
koksowy. Kiedyś Wojtek powiedział Stęskniłem się za rodzicami, pójdę ich odwiedzić (naprzeciw Politechniki), Moja
mama nie chciała się zgodzić ale nalegał, więc tylko powiedziała „tylko bądź
ostrożny” No i Gestapo czatowało przed

domem i ślad po nim zaginął. Ciocia
Leta do końca wierzyła, że jest gdzieś
w obozie i gromadziła dla niego trudno
dostępne towary. „na szczęście” zginęła
przed tragiczną ekshumacją w Palmirach. Sądzę więc, że zasłużył sobie tak
samo jak Janek i Maruchna
Guttowie na tablicę pamiątkową,
a Pan, jako Prezes TPB pomoże…

dzewie. W 1932 ukończył warszawskie
gimnazjum humanistyczne im. Jana
Zamoyskiego. Już w latach szkolnych
wykazywał zdolności przywódcze.
Kierował samorządem uczniowskim
oraz Sodalicją Mariańską. Był także
red. gazetki uczniowskiej „Życie szkoły”. W czasie studiów prawniczych na
UW należał do Obozu Wielkiej Polski,
a po jego rozwiązaniu kierował sekcją
historyczną w utworzonym w 1933
klubie dyskusyjnym pod nazwą Komitet Redakcyjny Akademika Polskiego.
Był działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego, powstałego w IV 1934
i zdelegalizowanego już w VII tego
samego roku. W dn. 16-21 VI 1934
przebywał w areszcie, pod zarzutem
udziału w nielegalnym związku, co
utrudniło mu uzyskanie dyplomu magisterskiego, a później wpisu na listę
aplikantów sądowych. Sprawa została jednak umorzona wyrokiem Sądu
Okręgowego w Warszawie z 16 III
1937 na mocy amnestii. Po ukończeniu studiów w 1936, zajął się dziennikarstwem i publicystyką, współpracu-

jąc z czasopismami: „Prosto z Mostu”,
„Falanga” i „Przełom”. W 1937 piastował stanowisko red. naczelnego
„Falangi”. Był autorem broszur: Podstawy narodowego poglądu na świat
(Warszawa. 1937), w której podkreślał
konieczność oparcia zasad życia narodowego na katolicyzmie, Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej (Warszawa 1937), Nad Odrą
i nad Dnieprem (Warszawa 1939). Był
również współautorem komentarza,
którym opatrzone zostały Zasady programu narodowo-radykalnego (Warszawa 1937).
We IX 1939 K. jako ochotnik wziął
udział w obronie Warszawy. Z powodu
swojego antysemickiego nastawienia
politycznego został zadenuncjowany
przez agenta gestapo – Brochwicza.
Jako jedna z pierwszych ofiar hitleryzmu był w XI 1939 więziony na Pawiaku. Zwolniony po kilku tygodniach,
wstąpił do konspiracyjnego SN. Ponownie aresztowany, w IV 1940, został
rozstrzelany w Palmirach 21 VI 1940.

Cmentarz Rodziny Kurnatowskich
w Brudzewie

Ryszard Kaszyński
Mariusz Kaszyński
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Klub Seniora 50+
Chcąc uaktywnić seniorów z terenu gminy Brudzew,
Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” zaprosił mieszkańców na pierwsze spotkanie „Klubu Seniora 50+”.
Do współpracy i czynnego udział w grupie zaproszono
wszystkich mieszkańców gminy Brudzew powyżej 50
roku życia. Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się 24 lutego 2015 roku, przybyło wówczas ponad 30 osób. Gościem
honorowym spotkania inauguracyjnego był Pan Cezary
Krasowski – Wójt Gminy Brudzew.
Pierwsze spotkanie upłynęło pod znakiem biesiadowania. Seniorzy mieli niebywałą okazję by wspólnie śpiewać piosenki, kołysać się w takt muzyki oraz wspominać
dawne czasy.
Miesiąc później, tj. 24 marca 2015 roku obyło się kolejne spotkanie. Zaproszono wówczas przedstawicieli
Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz Państwowej
Straży Pożarnej w Turku. Panowie przedstawili skalę
zagrożeń przestępczością skierowaną na osoby starsze
a także zagrożeń związanych z pożarami i zatruciami
tlenkiem czadu. Kolejną atrakcją przegotowaną tego dnia
dla Seniorów było spotkanie z dietetykiem – Panią Justyną Wodzińską. Pani Justyna opowiedziała o zasadach
zdrowego żywienia, przekazała wiele cennych informacji
oraz chętnie odpowiadał na zadawanie pytania.
III spotkanie Klubu Seniora odbyło się 21 kwietnia
2015 r. Organizatorzy postanowili sprawdzić umiejętności plastyczne Seniorów, dlatego też zorganizowano
warsztaty dekoracyjne. Uczestnicy spotkania, pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia – Pani Anny Wojciechowskiej, ozdabiali własnoręcznie ramki na zdjęcia.
Na kolejnym spotkaniu, tj. 19 maja postanowiono
wprowadzić wszystkich w świat poezji i nastrojowej muzyki. Seniorów odwiedził Pan Lech Lament – znany tu40 • Wieści Gminne

recki poeta. Pan Lament przeczytał swoje wiersze – nowe
i stare, a Jerzy Keller upiększył to grając na gitarze.
7 lipca nasi Seniorzy wybrali się na wycieczkę do
kina TUR w Turku na film pt. „Apartament”. Po blisko
2 godzinnym seansie wszyscy nieco zgłodnieli. Zabraliśmy więc naszych „podopiecznych” do baru mlecznego
„Spółdzielnia Socjalna – Powrócisz Tu” na pyszne pierogi z serem oraz z szpinakiem. Wycieczka Seniorów była
ostatnim spotkaniem przed 2 miesięcznym przerwą wakacyjną.
Kolejne spotkanie Klubu Seniora odbyło się 27 października br. Na specjalne zaproszenie organizatorów
przyjechał Chór FRATRES z Koła pod kierownictwem
dyrygenta Pana Arkadiusza Słysza. Zaproszeni goście
zaprezentowali zebranym głównie pieśni biesiadne i rozrywkowe. Dyrygent chóru to doskonały wodzirej, bowiem potrafił do wspólnego śpiewu włączyć nawet najbardziej opornych Seniorów. Śpiewali wszyscy, a występ
Panów przemienił się we wspaniałą zabawę. Oczywiście,
ton nadawali goście, ale Seniorzy im umiejętnie pomagali. Radość śpiewania i werwa Seniorów na pewno ujęła by
nie jednego.

„Czerwieńcie,
zieleńcie się słowa…”
W czwartek, 12 marca 2015 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” odbyły się Eliminacje Gminne 23. Konkursu Recytatorskiego
„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…”
Do Konkursu przystąpiło 28
uczniów Placówek oświatowych z terenu gminy Brudzew. Uczestnicy recytowali min. Utwory Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Doroty
Gellner oraz Wandy Chotomskiej.Recytatorzy zostali poddani ocenie jury
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- III, IV- VI. Komisja Artystyczna
w składzie: Honorata Łysiak – Przewodnicząca, Sylwia Przybylska, Anna
Leszczyńska postanowiła przyznać
następujące nagrody:
W kategorii I
miejsce I Aleksandra Sobocka
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
miejsce II Katarzyna Zborowska
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
miejsce III Aleksandra Idziak
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
W kategorii II
miejsce I Aleksandra Węgielnik
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
miejsce II Kacper Kowalski
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie,
miejsce III Dagmara Miśko

Szkoła Podstawowa w Koźminie
z Filią w Krwonach,
miejsce III Alicja Walkowska

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Brudzewie.

Kochane straszydła
29 października 2015 r. podczas twórczości plastycznej zmienialiśmy
dziecięce wyobrażenia o pająkach, nietoperzach oraz tym co wydaje
się garbate, krzywe i…. brzydkie? Pająki nie muszą być szare, czarne,
obślizgłe ale zupełnie słodkie, jak np. lizaki z białymi nóżkami. Nietoperze szare, czarne, wplątujące się we włosy, dlaczego? Mogą być
kolorowe w kropki, kratkę z uroczym krawatem czy piękną kokardą.
To co straszy wieczorem za oknem, to nie zły stwór! To jedynie ruszająca się gałąź, którą porusza wiejący wiatr. Coś przemknęło obok
nas – to tylko nasz cień albo przyjazny duszek Kacperek z bajki.
Wykorzystując głębie oraz moc dziecięcej wyobraźni, przy pomocy surowców wtórnych stworzyliśmy słodkie, kolorowe i przyjazne „straszydła” które wywoływały uśmiech na twarzach małych
artystów.
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Ferie zimowe
Podczas dwutygodniowej, zimowej
przerwy każdy, kto nie wyjechał,
mógł skorzystać z oferty GOK „Wozownia” i znaleźć coś dla siebie.
Skosztować i „szusować” w GOK
„Wozownia” było warto! Sprawdźmy.
Zamiast nart, taniec ludowy? Chyba
trudniejsze zadanie! Jednak podjęły się go dzieci i młodzież tańcząca
w Zespole Ludowym „Brudzewiacy”! Ferie na ludowo to przyjemność
dla ciała i ducha.
Zaspokoiliśmy również podniebienie, podczas warsztatów kulinarnych,
które zakwitły wiosną i osłodziły
nam dni. Słodkie lizaczki usatysfakcjonowały łasuchów a kolorowe kanapki nakarmiły głodnych, którzy
uczestniczyli w tańcu ludowym oraz
w warsztatach z Joanną Gogulską.
Były to wyjątkowe warsztaty ze znaną artystką, instruktorką wokalistyki
i chóralistyki, pedagogiem śpiewu,
dyrygentką i założycielką chóru Viribus Unitis. To spełnienie marzeń utalentowanych wokalnie. Nie co dzień
możemy gościć takie osoby, jak Pani
Joasia. „Wozownia” drżała, huczała
i ŚPIEWAŁA, a artyzm wirował między starymi ścianami.
Natomiast w wir tworzenia sztuki pędzla, farb, ołówka, węgla mogli
rzucić się chętni i spragnieni artyzmu
innego typu. Szaleństw plastycznych
nie zabrakło. Malowanie gumką na
zagruntowanej węglem kartce to było
coś innowacyjnego. Plastycy przeisto42 • Wieści Gminne

czyli się w „starożytnych Egipcjan”
i tworzyli hieroglify „współczesne”, te
które powstały w danym momencie –
czysta improwizacja – lecz może nie
zupełnie. Kto wymarzył sobie nowy
płot, mógł go stworzyć używając kredek tuszu i pędzla, zimowy pejzaż to
również spełnienie tegorocznych marzeń jak i wiosna, która zagościła w pracowni plastycznej,
podczas malowania tuszem
kredką i świecą. Paleta zadań
i szaleństw. Z pewnością pranie ubrań po zajęciach plastycznych w okresie ferii zimowych… to nie lada artyzm
i wyzwanie dla mam!
Szlifowanie papierem ściernym to czynność trudna dla
nowicjusza w „sztuce szusu
po drewnie”. Bo mowa tu-

taj o rzeźbie w drewnie. Warsztaty
w/w i bezpośredni kontakt z tworzywem, narzędziem, jakim jest dłuto
przyczyniły się do kreatywności,
pomysłowości, twórczego myślenia
a przede wszystkim pracy rzeźbiarskiej.
Najmłodsi z terenu gminy mogli
pobawić się wspólnie, zaśpiewać piosenkę, pograć w gry, wykonać pracę
plastyczną podczas zajęć w Klubie
Malucha.
Sztuka fotografii okazała się nie
taka trudna, jak się wcześniej wydawała. Wystarczył twórczy zapał i odpowiednie spojrzenie. Natomiast malowanie fluorescencyjnymi farbami
dało oszałamiające efekty.
Wśród zajęć stacjonarnych górowały również warsztaty: zespołów instrumentalnych oraz zajęcia wokalne
prowadzone przez naszych instruktorów. Nie zabrakło szusu w terenie:
wycieczka do muzeum Miasta Turku na warsztaty ceramiki okazała się
strzałem w sedno a film, który obejrzeliśmy w kinie podtrzymał stereotypy dotyczące urody i mądrości.

Portret Kobiety – O Kobiecie – Bez Kobiety
„Portret Kobiety – O Kobiecie – Bez
Kobiety” – to tytuł konkursu, którego rozstrzygnięcie odbyło się 13 mar-

ca br. w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia”. W konkursie wzięło
udział 8 młodych fotografów. Komi-

sja Artystyczna w składzie- Monika
Kutkowska (fotograf), Michalina Kasprzak (grafik komputerowy) i Ewa
Kruk (historyk sztuki, plastyk) nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:
I miejsce Agata Łakomicka,
II miejsce Alicja Żołądkiewicz,
III miejsce Małgorzata Kujawa,
III miejsce Joanna Szamałek
Wyróżnienie otrzymali: Oliwia
Adamczyk, Roksana Adamczyk,
Anna Rosiak i Jacek Łakomicki.
Wszystkich, którzy chcą zgłębić
tajniki fotografii, dokładne poznać
możliwości swojego aparatu fotograficznego oraz dowiedzieć się o technikach robienia zdjęć serdecznie zapraszamy na warsztaty fotografii do
GOK „Wozownia” w Kolnicy.

Wakacyjna wycieczka ZTL Brudzewiacy
Doceniając sumienność „ZTL Brudzewiacy” nagrodziliśmy tancerzy
wycieczką do Centrum Manufaktura w Łodzi. Była to wielka radość dla
Zespołu. Wycieczka bawiła i pozwoliła na urozmaicenie czasu wolnego,
oderwania się od obowiązków oraz pracy twórczej. Wizyta w Arena Laser Games przyniosła dużo zabawy, sprawdziła młodzież pod względem
zręczności, orientacji, koordynacji ich ruchów, zwinności i sprytu. Centrum Wspinaczkowe Stratosfera, według uczestników to miejsce dla każdego – zarówno dla osób które chcą pierwszy raz spróbować wspinania, jak
i dla tych którzy wspinają się regularnie. Alpinistyka nie jest łatwa ale weszła w krew tancerzom i było jej mało. „Papierowe miasta” w Cinema City
przyniosły nostalgię, przemyślenia i chęć ponownego obejrzenia filmu. Na
zakończenie gra w siatkówkę na rynku Manufaktura dopełniła całodniowe zmagania. Było warto pracować przez cały rok, żeby choć przez chwilę
radośnie wypocząć.

Piosenka letnia,
piosenka wakacyjna
Po raz pierwszy w GOK „Wozownia” odbył się konkurs
„Piosenka letnia, piosenka wakacyjna”. Wydarzenie to
miało miejsce 17 czerwca br. Uczniowie Placówek oświatowych gminy Brudzew mieli okazję popisać się swoimi
zdolnościami wokalnymi na naszej małej „scenie”. Do
występów artystycznych przystąpiło 18 solistów.
Komisja Artystyczna w składzie: Joanna Gogulska,
Nina Kropidłowska oraz Wiesław Zydorkiewicz, zgodnie przyznała, że na najwyższe uznanie zasłużyła Andżelika Binkiewicz, która zdobyła GRAND PRIX. Wyróżniono również ośmiu artystów, przyznano im nagrody w sposób następujący: miejsce I Wiktoria Warach, miejsce
II Dominika Ciesielska, Julia Klimczak, miejsce III Kacper Karbowy, wyróżnienia Martyna Kuras, Ramona Mielcarek, Weronika Tomczak, Natalia Trząsowska.
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Warsztaty robotyki
W środę 26 sierpnia br. w GOK „Wozownia” byliśmy
świadkami sztuki łączenia: informatyki, robotyki, budowania robotów i świetnej zabawy. Ciekawość świata
i chęć spróbowania czegoś nowego przyniosły niesamowite efekty.
Pracując w grupach, dzieci najpierw projektowały, potem
składały, programowały i uruchamiały swoje konstrukcje. Powstały: wiatraki z ruchomymi śmigłami oraz pojazdy, które jeździły. Mali adepci nadali imiona swoim
„dzieciom” min.: Ogień, Moc, Człapacz itp. Potem urządzono zawody, które sprawdzały jakość oprogramowania
powstałych dzieł. Były to niesamowite zajęcia rozwijające u dzieci pomysłowość i wyobraźnię przestrzenną.
Wszystko to dzięki opracowanym przez naukowców ze-

stawom do budowy robotów.Garść klocków, kilka kabelków, silniczek, czytnik kodów kreskowych, jeszcze kółka
i … ROBOT GOTOWY.

Warsztaty wokalne ZTL
W soboty 11 oraz 18 kwietnia 2015 r. w GOK „Wozownia” odbyły się warsztaty wokalne ZTL „Brudzewiacy”,
które przeprowadziła pani Joanna Gogulska. Instruktorka wokalistyki i chóralistyki, dyrygentka i założycielka
chóru Viribus Unitis. Artystka ma na swoim koncie wiele
sukcesów z nagrodami i wyróżnieniami.

To już kolejne spotkanie ZTL „Brudzewiacy” z Panią
Joanną. Pierwsze, kilkudniowe warsztaty odbyły się
w trakcie ferii zimowych. Podczas warsztatów tancerze
ZTL „Brudzewiacy” nauczyli się min. emisji głosu, dykcji, impostacji, interpretacji utworu.

Warsztaty wakacyjne z Joanną Gogulską
Od 13 do 17 lipca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” dzieci i młodzież z terenu gminy Brudzew
mieli okazję uczestniczyć w zajęciach Akademii Wokalno-Scenicznej Joanny Gogulskiej.
Udział w Warsztatach wokalnych był okazją do zdrowej
rywalizacji, budowania i pogłębiania więzi emocjonalnych
między rówieśnikami, rodzicami, opiekunami. Organizacja w/w przedsięwzięcia pomogła wskazać alternatywne
formy spędzania wolnego czasu, odrywając dzieci, młodzież i dorosłych od mediów często odpowiedzialnych za
wzrost agresji oraz lobbing elektroniczny.
Zajęcia odkrywania możliwości własnych predyspozycji
wokalnych oraz kształtowania możliwości głosu, odbyły się w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
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