Narodzona Boża Dziecina napełniła nasze serca
wiarą, nadzieją i miłością.
Wzmocnieni tymi darami wchodzimy w Nowy 2018 rok.
Z głębi serca życzymy Państwu, aby był on czasem radości,
wszelkiego dobra, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
oraz przyniósł spełnienie najskrytszych marzeń.
Przewodniczący
Rady Gminy Brudzew
/-/ Kazimierz Wdowiński
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Brudzew
/-/ Cezary Krasowski
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ŚWIATŁOWÓD
W sezonie letnim na terenie gminy Brudzew rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci światłowodowej. Inwestycja realizowana jest przez firmę RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ramach pozyskanych Funduszy Europejskich
Polska Cyfrowa. Wykonawcą robót ziemnych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wawrzyniak z Kalisza. Prace polegają na umieszczeniu w gruncie nitki światłowodu – zapewniającej wysokiej, jakości internet. Po zrealizowaniu zadania
wykonywane będą indywidulane przyłącza. Projekt zakończony zostanie w sierpniu 2018 r.

INSTALACJE OZE
W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Brudzew w partnerstwie z Gminą Kawęczyn złożyła wniosek aplikacyjny
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.1., Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł energii, na dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w Gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. W ramach projektu planuje się wybudować 211 sztuk
kolektorów słonecznych (43 szt. gmina Brudzew,
168 szt. gmina Kawęczyn) oraz 206 sztuk instalacji fotowoltaicznych (114 szt. gmina Brudzew,
92 szt. gmina Kawęczyn). Ww. instalacje montowane będą w większości na dachach oraz elewacjach budynków mieszkalnych, rzadziej na
budynkach gospodarczych oraz gruncie. Instalacje służące do produkcji energii cieplnej oraz
elektrycznej służyć mają wyłącznie na potrzeby
bytowe mieszkańców gminy Brudzew i Kawęczyn. Łączna moc instalacji wpisanych w Projekt
wynosi 1,81 MW. Całkowita wartość projektu
6 339 417,00 zł. Na rozstrzygniecie konkursu
czekamy do lutego 2018 r.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
W II półroczu 2017 r. dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
udało się przeprowadzić na terenie gminy Brudzew akcję
edukacyjną pn. „Włącz się w Naszą Misje – Pokonajmy
Wspólnie Niską Emisje”. Celem akcji edukacyjnej było
podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie narastającego oraz niezwykle istotnego dla naszego zdrowia – problemu zanieczyszczenia powietrza. W ramach
przedmiotowej akcji edukacyjnej przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz
praktyczne seminaria dla dorosłych. Młodzież z wielkim
zainteresowaniem oraz zadziwiająca aktywnością uczestniczyła w 6 godzinnych zajęciach poznając przyczyny powstawania niskiej emisji, skutki jej występowania oraz
sposoby walki ze smogiem. Część zajęć poświęcona
została zasadom funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł energii – uczniowie samodzielnie mogli
zbudować oraz obserwować działanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektora słonecznego. Podsumowaniem
warsztatów szkolnych była Gminna Olimpiada Wiedzy
o Niskiej Emisji w której udział wzięło 39 uczniów. W dniu
10 listopada 2017 r. podczas apeli organizowanych w szkołach z okazji święta niepodległości, Wójt Gminy Brudzew
podsumował nienijszą akcję edikacyjną oraz wręczył
laureatom 3ech pierwszych miejsc nagrody I m-ce tablet
lenovo, II miejsce ładowarka solarna, III miejsce – zegar
biurowy zasilany wodą.

Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy Brudzew
mógł jak wcześniej wspomniano skorzystać z seminariów
dla dorosłych, które odbyły się w dniach 19-20.10.2017 r.
a min. z doradztwa w zakresie montażu, budowy oraz
zasad eksploatacji instalacji OZE. Omówione zostały
również możliwości pozyskania dofinansowania na urządzenia przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji
a także wiele istotnych informacji nt. jej szkodliwości.
Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych otrzymali gadżet
upamiętniający akcje w postaci latarki na dynamo.

OCHRONA PSZCZÓŁ
,,Jeśli z Ziemi znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną
tylko cztery lata życia: nie ma pszczół, nie ma zapylania,
nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie ma ludzi” – te słowa
Alberta Einsteina, świadczą o tym jak ważną rolę spełniają pszczoły miodne.
W I półroczu 2017 r., dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu udało się zrealizować przedsięwzięcie pn. „Zakup węzy pszczelej służącej ochronie środowiska bytowania rodzin pszczelich, w pasiekach usytuowanych na terenie gminy Brudzew”. Do uczestnictwa w ww.
projekcie przystąpiło 5 pszczelarzy. Zakupiono łącznie
105 kg węzy pszczelej.
„Świadomi znaczenia pszczół w środowisku, przy wsparciu ww. środków zewnętrznych wyposażyliśmy część uli
w węzę pszczelą – niezbędną do poprawy zdrowotności
oraz produktywności rodzin pszczelich. Pragnę podziękować zgłoszonym do projektu pszczelarzom za współpracę oraz życzyć miodnych sezonów oraz zdrowych
pszczół” – Cezary Krasowski, Wójt Gminy Brudzew.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
Od 2013 r. Gmina Brudzew corocznie wspiera mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem Programu jest ochorna środowiska gruntowo-wodnego porzez likwidację często nieszczelnych, znajdujących się
w złym stanie technicznym zbiorników bezodpływowych na posesjach, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa ze wzgledów technicznych lub ekonomicznych. W 2017 r. ze wsparcia w wysokosci 4 000 zł skorzystało 30
prywatnych właścicieli posesji oraz Spódzielnia Mieszkaniowa w Brudzyniu, która to zgodnie z regulaminem dotacji
otrzymała wsparcie w wysokości 30 000 zł.

AZBEST

OŚWIETLENIE ULICZNE

Od 2011 r. Gmina Brudzew uczestniczy w projekcie
dotyczącym dofinasowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego. Usługa
jest w 100% finansowana ze środków Gminy, Powiatu
oraz NFOŚiGW. Dotyczy ona demontażu, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z dachów
budynków mieszkalnych, gospodarczych lub uprzednio
zdemontowanych i usytuowanych na terenie posesji.
W roku 2017 r. z powyższego wsparcia skorzystało 45
mieszkańców gminy Brudzew.

Inwestycja o wartości ok. 100 tys. zł związana z budową oświetlenia ulicznego zrealizowana została na terenie
msc. Bierzmo, Brudzew, Bogdałów Kolonia, Janów, Kozubów oraz Bogdałów. Łącznie powstało 15 szt. nowych
opraw oświetleniowych.

SZKOLNICTWO
W związku z nową reformą oświatową przywracającą
ośmioklasowy system nauczania ok. 330 000 zł przeznaczone zostało na przystosowanie sal oraz ich wyposażenie w pomoce i materiały tematyczne w szkołach
podstawowych w Koźminie, Galewie oraz Brudzewie.
W ramach zadania powstaną specjalistyczne pracownie
chemiczne oraz fizyczne zapewniające odpowiedni poziom kształcenia młodzieży.
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Inwestycje, remonty, wyposażenie sal
w placówkach oświatowych w roku 2017
I. Przedszkole Gminne w Brudzewie
a. Wyposażenie placu zabaw 30 000,00
b. Projektor-3 464,10
c. Remont i adaptacja pomieszczeń w piwnicy 7000,00
II. Szkoła Podstawowa w Kożminie
a. Przystosowanie sal pod pracownie tematycznedoprowadzenie prądu, wody, remont – 7640,76
b. Montaż orynnowania i śniegołapu – 24 900,00
c. Wzmocnienie stropu (dokumentacja i wykonanie)
– 12 963,00
d. Naprawa instalacji CO – 8257,74
e. Zakup głośników i projektorów-7785
f. Zakup kserokopiarki – 3075
g. Planowane inwestycje do końca roku:
• Wyposażenie pracowni tematycznych – 100 000,00.
• Zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego
– 6100,00 (Środki pozyskane)
• Zakup tablicy interaktywnej i monitora
interaktywnego – 13550,00(100%Środki pozyskane)
III. Szkoła Podstawowa w Galewie z Filią
w Chrząblicach
a. Remont pomieszczeń mieszkalnych
w Chrząblicach-15000,00
b. Zakup zamiatarki spalinowej – 2800,00
c. Zakup 2 ksero – 333
d. Naprawa elewacji po akcie wandalizmu – 2460,00
e. Przystosowanie sal pod pracownie tematycznedoprowadzenie prądu, wody, remont-8909
f. Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– 5000,00 (środki pozyskane 4000,00 + wkład
własny 1000 ) Zakup i montaż tablicy interaktywnej
z projektorem i głośnikami dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 7000,00

h. Remont Sali do zajęć dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi-1749,00
i. Planowane inwestycje do końca roku:
• Zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego – 6200,00
(100%Środki pozyskane)
• Zakup 2 monitorów interaktywnych – 17500,00
(Środki pozyskane 14000+3500 wkład własny)
• Wyposażenie pracowni tematycznych – 100 000,00.
(Montaż do końca grudnia)
IV. Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa
w Brudzewie
a. Wymiana pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej
– 23661,00
b. Usprawnienie systemu kamer – 3950,38
c. Przystosowanie sal pod pracownie tematycznedoprowadzenie prądu, wody, remont – 10833,84
d. Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 11491,00
e. Zakup tablicy interaktywnej z projektorem do
Sali dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi-6340,00
f. Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– 15000,00 (środki pozyskane 12000,00 + wkład
własny 3000 )Planowane inwestycje do końca roku:
• Zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego – 6200,00
(Środki pozyskane)
• Zakup 3 tablic interaktywnych – 17500,00 (Środki
pozyskane 14000,00+3500,00 wkład własny)
• Wyposażenie pracowni tematycznych – 100 000,00.
(Montaż do końca grudnia)

OGRODZENIE W JANISZEWIE
W ramach realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy w Janiszewie wybudowane zostało nowe ogrodzenie panelowe. Wykonawca
Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz, Żychlin,
ul. Parkowa 8, 62-571 Stare Miasto. Wartość inwestycji
21 894,00 zł. brutto
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PORZĄDKI PLANISTYCZNE
W 2017 r. rozpoczęte zostały prace
związane ze zmianą kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brudzew. Do końca listopada 2017 r.
każdy właściciel nieruchomości mógł
złożyć w tutejszym Urzędzie wniosek
w sprawie pożądanej zmiany przeznaczenia swojego gruntu w Studium. Kolejnym etapem podjętych działań planistycznych będą sukcesywne zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. w zakresie
zmierzającym do udoskonalenia oferty
inwestycyjnej.

NOWYM CHODNIKIEM
PRZEZ CICHÓW

WYKUP GRUNTÓW
POD INFRASTRUKTURĘ

Warto przypomnieć, że pierwszy etap prac drogowych
związanych z budową chodnika w Cichowie zakończył się w 2016 roku, koszt inwestycji wyniósł wówczas
622 371 zł. Natomiast 23 listopada 2017 r. zgromadzeni
mogli podziwiać końcowy efekty partnerskiej współpracy Powiatu Tureckiego i Gminy Brudzew w postaci 1300 m nowego chodnika.. Prace drogowe polegały
m.in. na budowie chodnika wraz z odwodnieniem przy
drodze powiatowej nr 3400P Koło – Burdzew – Brudzyń
w miejscowości Cichów. Ponadto wykonano także odhumusowanie, umocnienie poboczy, pogłębienie rowów.
Przeprowadzono także roboty brukarskie, naniesiono oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano też
nowe krawężniki najazdowe i obrzeża betonowe. Starosta Turecki podkreślał, że inwestycja była możliwa do realizacji dzięki wkładowi finansowemu Gminy Brudzew
– 515 000,00 zł.

Kontynuując tematykę terenów inwestycyjnych Gminy
Brudzew warto wspomnieć o podjętych procedurach
związanych z wykupem gruntów pod publiczne drogi
dojazdowe oraz pas infrastruktury technicznej. Dzięki
tym działaniom zapewniony zostanie dostęp oraz uzbrojenie każdej działki inwestycyjnej. Przedmiotowe procedury rozpoczęte zostały w 2016 r. Całkowita wartość zadania związanego z wykupem, zamianą nieruchomości
(w tym koszty podziałów, wycen, aktów oraz wartość
gruntu) w msc. Olimpia oraz Marulew to ok. 400 000 zł.

KLASTER ENERGETYCZNY
We wrześniu 2017 r. Gmina Brudzew przystąpiła do Turkowskiego Klastra Energii. Aktualnie trwają prace nad
opracowaniem Strategii klastra. Klaster Energetyczny
jest zrzeszeniem Samorządów oraz Przedsiębiorców. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej
(m.in. farm fotowoltaicznych) służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego – w sposób efektywny
ekonomicznie dla społeczności. Członkostwo w takim
zrzeszeniu to dodatkowy atut w procesie pozyskiwania
środków unijnych na przedsięwzięcia energetyczne.

ŚWIETLICA W DĄBROWEJ
W ramach zadania „Budowa świetlicy w msc. Dąbrowa”
wykonawca BUDOFACH Zbigniew Kasprzak, Bratuszyn 20, 62-720 Brudzew realizuje prace wykończeniowe
wewnątrz i na zewnątrz budynku świetlicy. Po ich zakończeniu budynek będzie gotowy do użytkowania prze
społeczność sołectwa Dąbrowa. Wartość tego etapu prac
to kwota ok. 115 000,00 zł.
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ZAINWESTUJ W GMINIE BRUDZEW
W bieżącym roku pojawiły się pierwsze efekty promocji Gminy Brudzew. Inwestor zakupił ponad 4 ha gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w msc. Wincentów, w pobliżu drogi wojewódzkiej. Z informacji uzyskanych od
Inwestora, do końca 2018 r. możemy spodziewać się uruchomienia nowoczesnej hali produkcyjnej.
Konsekwentnie, z dużą starannością prowadzone są
działania promujące grunty inwestycyjne oraz udoskonalające ofertę Gminy Brudzew (m.in. poprzez budowę
i modernizację dróg dojazdowych, zwolnienia podatkowe, rozbudowę sieci wodociągowej itp.). Ponadto możemy pochwalić się uruchomioną stroną internetową Invest in Brudzew, dwujęzycznym folderem promocyjnym
oraz licznymi wydarzeniami z udziałem Gminy Brudzew
– m.in. targi inwestycyjne w Poznaniu, Warszawie, Monachium, magazyny oraz inne portale specjalistyczne.
Rozwój nowych firm, tworzących miejsca pracy jest zjawiskiem niezwykle pożądanym w świetle narastającego
bezrobocia będącego efektem likwidacji zakładu górniczego „odkrywki Koźmin”. Stąd też priorytetowo realizujemy zadania przyczyniające się pośrednio bądź bezpośrednio do ożywienia gospodarczego Gminy Brudzew.

DROGI
Blisko 2,5 mln. zł kosztowała przebudowa oraz budowa dróg gminnych w 2017 r.
W ramach powyższego wykonana została przebudowa drogi w msc. Olimpia.
Uwzględniając sąsiedztwo atrakcyjnych
gruntów inwestycyjnych – poza nowym,
bezpiecznych chodnikiem dla lokalnej
społeczności, oświetleniem ulicznym
z odnawialnych źródeł energii, wykonana
została nowa nakładka asfaltowa o długości 1 km, dostosowana parametrami
do transportu pojazdami ciężarowymi.
Wartość inwestycji to ok. 1 200 000 zł,
z czego 566 507,00 zł stanowiło dofinansowanie w tym ze
środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Budowa drogi gminnej w msc. Olimpia
W październiku zakończona została przebudowa oraz budowa dróg gminnych w msc. Brudzew, Kolnica, Bogdałów
Kolonia,Brudzyń,owartościprzedsięwzięcia–ok. 650000 zł.
W ww. miejscowościach łącznie wybudowano 1150 mb
nakładki asfaltowej oraz ok. 150 m2 kostki brukowej przy
budynku GOK „Wozownia”.
Równocześnie prowadzona była budowa drogi gminnej na
odcinku Krwony – Janiszew. Inwestycja (obejmująca wykonanie 1 km nakładki asfaltowej) o wartości ok. 500 000 zł
sfinansowana została ze środków własnych gminy oraz
dotacji UMWW w kwocie 118 659 zł.
Dodatkowo na terenie gminy Brudzew, wykonane zostały
remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych a także wyprofilowanie i utwardzenie destruktem odcinków
dróg w msc. Brudzew, Izabelin, Kuźnica Janiszewska, Janów, Głowy Cichów. Wartość przedmiotowego zadania to
ok. 250 tys. zł.
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HYDROFORNIA W DĄBROWEJ
Koszt przedsięwzięć wykonanych w 2017 służących poprawie jakości wody pitnej wyniósł 3, 8 mln. zł. Były to przedsięwzięcia niezwykle istotne, wśród których niewątpliwie
wyróżnia się blisko 3 milionowa inwestycja przebudowy
stacji uzdatniania wody w msc. Dąbrowa. W 64% inwestycja sfinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W ramach zadania poza usunięciem charakterystycznej dla msc. Dąbrowa wieży ciśnień, wykonane zostały dwa zbiorniki magazynujące wodę, pełna automatyka
z systemem monitoringu oraz kompletny system uzdatniania. Inwestycja zakończona zostanie w marcu 2018 r.
Ponadto na terenie stacji uzdatniania wody w msc. Galew wykonana została dodatkowa studnia głębinowa oraz
zbiornik magazynowy wody uzdatnionej. Powyższa inwestycja umożliwiła budowę sieci wodociągowej na odcinku
Galew-Chrząblice-Izabelin o długości 2024 mb systemem
przewiertu sterowanego. Nowa nitka wodociągowa oraz
wcześniej wspomniana studnia głębinowa w msc. Galew
to inwestycje o łącznej wartości 800 000 zł.
Dzięki ww. inwestycjom, wzrośnie przede wszystkim jakość wody pitnej, nastąpi poprawa ciśnienia w sieci oraz
zapewniona zostanie ciągłość dostawy wody, a także bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

SZATNIA
Do końca kwietnia 2018 r. zakończony zostanie II etap inwestycji o wartości ok. 222 tys. zł. związanej z robotami wykończeniowymi wnętrza budynku szatniowo-sanitarnego w msc. Brudzew, przy ul. Piaski. Do zakończenia realizacji
przedsięwzięcia niezwykle ważnego dla reprezentacji sportowej Gminy Brudzew pozostanie jedynie wyposażenie pomieszczeń oraz wykonanie kostki brukowej wokół budynku. Wartość całości inwestycji związanej z budowa budynku
szatni wynosi ok. 600 tys. zł.

PLACE ZABAW

BEZPŁATNE DORADZTWO

W ostatnim roku powstały dwa nowe skwery zabaw – gwarantujące niezapomniane chwile najmłodszym mieszkańcom gminy Brudzew. Place zabaw wraz z ogrodzeniem
zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników wybudowane zostały w msc. Krwony oraz Izabelin. Koszt przygotowania gruntu, ogrodzenia oraz wyposażenia w atestowane urządzenia ww. placów to 39 000 zł

Wspierając rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców,
którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą bądź
też borykają się z problemami księgowo-podatkowymi,
z początkiem 2017 r. uruchomiony został w tutejszym
Urzędzie dyżur Doradcy Podatkowego. Bezpłatne porady
udzielane są w ostatni wtorek każdego m-ca po uprzednim
dokonaniu zgłoszenia.
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5. Lekcja Śpiewania – 3 maja 2017
Na Rynku w Brudzewie znów zabrzmiały najpiękniejsze polskie
pieśni patriotyczne. Z okazji święta 3 maja mieszkańcy gminy
Brudzew spotkali się na 5. już edycji Lekcji Śpiewania Pieśni
Patriotycznych. Uczestnikom rozdano ponad 100 śpiewników.
Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyny odprawionej przez Księdza Kanonika Zbigniew Wróbla i Księdza
Wikariusza Waldemara Kowala. Po nabożeństwie uczestnicy
uroczystości przemaszerowali na plac przed remizą OSP, gdzie
po uformowaniu się szyku pocztów sztandarowych dowódca
uroczystości dh Henryk Świętochowski wydał komendę pocztowi flagowemu „do podniesienia flagi państwowej”. Wyjątkową
oprawę podnoszenia flagi zapewniła Orkiestra Dęta OSP działającą przy GOK „Wozownia” odgrywając hymnu państwowy.
Następnie pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyły następujące delegacje: Samorządu Gminy Brudzew, Gminnego Ośrodka
Kultury „Wozownia” i Biblioteki Publicznej, Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brudzewie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,
Szkoły Podstawowej w Galewie z fi lią w Chrząblicach, Szkoły Podstawowej w Koźminie z filią w Krwonach, Przedszkola
Gminnego w Brudzewie, Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa,
Gminnego Klubu Sportowego „Kasztelania”, Stowarzyszenia
„Klub Brudzewianki” oraz delegacje Lokalnego Porozumienia
Samorządowego.
Zakończeniem pierwszej części uroczystości było odegranie
przez Orkiestrę Dętą pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową” stanowiącą uczczenie tradycji grania pieśni maryjnych z wieży
remizy strażackiej przez trębaczy orkiestry. Następnie prowadząca uroczystość – Nina Kropidłowska zaprosiła wszystkich
do Remizy OSP w Brudzewie gdzie odbyła się druga część uroczystości pod nazwą 5. Lekcją Śpiewania Pieśni Patriotycznych.
Remiza OSP szczelnie wypełniona była tymi, którzy mimo nienajlepszej pogody przyszli by w ten wyjątkowy sposób uczcić
226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pojawili się ramię w ramię obok siebie seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci.
Nikt nie szczędził gardła by odśpiewać m.in. Mazurka Trzeciego Maja.
Świętowanie rozpoczęto od wysłuchania koncertu Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego „Ad Libitum”. Koncert
składał się z dwóch części: muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Zgromadzeni wysłuchali taki utworów jak, m.in.: Waltz Op.39
No.15 - J.Brahms, Humoreska - A.Dvorak, Na Wzgórzach
Mandżurii - I.A Szatrow czy Copacabana - Barry Manilow.
KKZS „Ad Libitum” wystąpił w składzie: I skrzypce: Krystian
Panfi l, II skrzypce: Paulina Wawrzyniak, Lidia Ryś, III skrzypce: Robert Gaertner, Altówka: Klaudia Larus, Kontrabas: Szymon Wieczorkiewicz.
Na specjalne zaproszenie organizatorów w 5. Lekcji Śpiewania
gościnie udział wzięli członkowie zespołu „Tradycja” z Malanowa. Przy akompaniamencie kapeli zespołu Panie zaśpiewały

takie utwory jak: Ojczyzna, Rozkwitały pąki białych róż, Przybyli Ułani pod okienko, Hej, hej ułani oraz Mazurek 3 Maja.
Jako ostatni zaśpiewali a cappella Pan Henryk Świętochowski
i Pan Józef Świętochowski.
Na wszystkich zebranych czekał również poczęstunek w postaci pysznej grochówki przygotowanej przez Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki” i placka drożdżowego ufundowanego przez Piekarnię Pana Andrzeja Ciemniewskiego
z Brudzewa.
Podziękowania za pomoc w realizacji ,,5. Lekcji Śpiewania”
Dziękujemy wykonawcom:
Konińskiemu Kameralnemu Zespołowi Smyczkowemu ,,AD
LIBITUM”, Orkiestrze Dętej OSP działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury „Wozownia”, Zespołowi ,,Tradycja” z Malanowa, Henrykowi Świętochowskiemu oraz Józefowi Świętochowskiemu.
Dziękujemy za pomoc w organizacji „Piątej Lekcji Śpiewania”:
Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Wróblowi i Księdzu Waldemarowi Kowalowi za odprawienie Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny, Strażakom z Jednostki OSP Brudzew – w szczególności Panu Zbigniewowi Synenko, Stowarzyszeniu ,,Klub Brudzewianki’’, Piekarni Andrzeja Ciemniewskiego z Brudzewa,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brudzewie oraz Zbigniewowi Wrzesińskiemu z firmy „GOLD”.
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”
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Spotkanie z Wiesławem Drabikiem
W dniu dzisiejszym (12.10.2017 r.) naszą bibliotekę odwiedził
pan Wiesław Drabik. Znakomity autor bajeczek dla dzieci
(których napisał już ponad 200) zawitał do Brudzewa już po
raz drugi. Jego książki cieszą się ogromnym zainteresowaniem
wśród najmłodszych, a rymowanki, które układa na miejscu
przywołują uśmiech na twarzach nie tylko najmłodszych.
W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki z Przedszkola Gminnego i Szkoły Podstawowej w Brudzewie oraz uczniowie klasy
II tejże szkoły. Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Książka, ach to Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Partnerstwo dla książki”.

100. urodziny Pana Antoniego Ruska
Pan Antoni Rusek urodzony w Głowach może poszczycić się nie
lada jubileuszem, 20 kwietnia 2017 r. skończył 100 lat. Wspólnie
z żoną wychowali dwójkę dzieci. Pan Rusek doczekał się szóstki
wnucząt i ośmioro prawnucząt. Swoje setne urodziny Jubilat obchodził wśród najbliższych. Pan Antoni mieszkał w Koźminie,
gdzie przez wiele lat zajmował się gospodarstwem, choć wcześniej pracował jako konduktor. W wolnych chwilach lubił wyplatać koszyki z wikliny. Otoczony miłością i szczerą opieką przez
ostatnie lata mieszka z synem Henrykiem i synową Bożeną. Warto nadmienić, iż Pan Antoni pochodzi z długowiecznej rodziny.
Siostra Jubilata Weronika żyła 103 lata, pozostałe rodzeństwo, tj.
brat 99 lat i druga siostra 93 lata. Geny te oddziedziczyli najprawdopodobniej po rodzicach gdyż obydwoje żyli ponad 90 lat.
O setnych urodzinach Pana Antoniego pamiętali Wójt Gminy
Brudzew – Cezary Krasowski, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Grażyna Ratajczyk, Kierownik GCUW – Pani
Monika Merdzińska, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew –
Pan Kazimierz Wdowiński, Radna Powiatowa – Pani Barbara
Zielińska oraz pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zaproszeni goście odwiedzili Jubilata składając mu szczere życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i kolejnych wspaniałych jubileuszy.
BIBLIOTEKA

Misiowe święto
w bibliotece
Święto Pluszowego Misia to jedno z najbardziej lubianych świąt
przez najmłodszych. Przygotowując się do świętowania razem
z sympatycznymi pluszakami, Biblioteka Publiczna Gminy
Brudzew zorganizowała dla najmłodszych udział w przedstawieniu pt. „Miś Ambroży” w wykonaniu grupy EDU-ARTIS
z Krakowa. Wspólne śpiewanie, taniec i praca przy wykonaniu
prezentu dla misia pełna była radości i uśmiechu.
Wydarzenie dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki”, zadanie Książka, ach Ty! Animacja
czytelnictwa po brudzewsku.
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Origami
Origami to stara japońska sztuka zaginania kartki papieru i tworzenia z niej form przestrzennych. Poprzedniczką o była sztuka noshi, polegająca na wykonaniu
kopert – zaginanych rogów kart, do których wkładano
żółty pasek papieru – talizman na drogę. Zaginanie
kartek było związane ze zwyczajami w tradycji szintoistycznej, np. obrzędami małżeństwa. Początek tej
sztuki datuje się na XV- XVI w.; w Europie pierwsze
zapiski o origami pochodzą z XVII wiecznej księgi
G. Harsdrfera.
W GOK „Wozownia” w poniedziałkowe przedpołudnie, 30 stycznia grupa dzieci i młodzieży z precyzją
orgiami powitała ferie zimowe 2017. Wielokrotnie
mówi się: dziecinnie proste orgiami. Czy na pewno?
Podczas składania, mogliśmy przekonać się, iż z papieru posługując się sztuką orgiami można wykonać
niemal wszystko. Jednak, nie jest to łatwe. Jak każda
dziedzina sztuki wymaga ćwiczeń, cierpliwości, precyzji i pokory. Podczas poniedziałkowego tworzenia powstały wirujące bączki oraz stado dinozaurów.

Festyn Rodzinny
„Pożegnanie Wakacji”
27 sierpnia 2017 r., pod remizą w Brudzewie zrobiło się bardzo gwarnie. Wszystko to za sprawą zorganizowanego przez jednostkę OSP
Brudzew festynu połączonego z loterią fantową. Każdy los wygrywał,
a cały zysk zostanie przeznaczony na zakup sprzętu ratowniczego.

BIBLIOTEKA

Każdy kto przybył mógł m.in. przejechać się bryczką czy też przymierzyć ubranie strażackie i hełm oraz zobaczyć sprzęt, którym
posługują się strażacy. Odbył się również pokaz zabytkowych samochodów. Dla dzieci przygotowany był strażacki tor przeszkód,
gdzie każdy z nich mógł spróbować swoich sił w obsłudze węża
strażackiego. Podczas wydarzenia koncert zagrała Orkiestra Dęta
OSP Brudzew. Nie był to jednak koniec niespodzianek dla przybyłych mieszkańców gminy. Strażacy z OSP Brudzew przygotowali
specjalny pokaz działań w trakcie zdarzeń drogowych. Zaprezentowano techniki uwalniania osób uwięzionych w pojazdach,
a także omówiono elementy pierwszej pomocy. Strażacy przedstawili zasady użycia gaśnicy podczas pożaru silnika pojazdu, a także omówili prawidłowe zachowanie świadków zdarzenia przed
przybyciem służb ratunkowych.

„Książka, ach to Ty!”

Tego typu pokazy nie są jedynie efektownym widowiskiem dla publiczności. Mają przede wszystkim uczyć w jaki sposób postępować w określonej sytuacji. Podjęcie odpowiednich działań przez
świadków zdarzenia zwiększa szansę przeżycia poszkodowanych.
Dla strażaków takie pokazy są formą doskonalenia. Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna.

23.08.2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach zadania
„Książka, ach to Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku”, realizowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Partnerstwo dla książki. Do domku Baby Jagi nasi widzowie przenieśli się
dzięki grupie EDU-ARTIS z Krakowa.

Cieszy nas rosnące z roku na rok zainteresowanie organizowanym
festynem. Jest to doskonała okazja do zintegrowania lokalnej społeczności.
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Imieniny Wojciecha
Obchody „Imienin Wojciecha” na stałe wpisały się w kalendarz
imprez gminy Brudzew. To już szósty rok z kolei jak Mieszkańcy gminy Brudzew licznie gromadzą się pod pomnikiem brudzewskiego matematyka i astronoma aby wspólnie świętować
dzień jego imienin.
Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.,
o godzinie 16.00. Słowami wstępu Pan Ryszard Kaszyński
przybliżył wszystkim zebranym postać Wojciecha, po czym delegacje samorządowe, uczniowskie i stowarzyszeń działających
na rzecz gminy Brudzew 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, Gimnazjum
w Słodkowie, Zespołu Szkół Technicznych im. Generała Profesora Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Na imieninach nie zabrakło także Orkiestry Dętej OSP
działającej przy GOK „Wozownia”, która krótkim koncertem
uświetniła ten dzień.
Podczas obchodów święta Wojciecha miało miejsce rozstrzygnięcie II powiatowego konkursu wiedzy historycznej „Wojciech
z Brudzewa”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria gimnazjum oraz szkoły śednie.
Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa w swym kształcie,
gdyż scaliła: współczesne technologie, historię oraz pozwoliła
zaprezentować umiejętności, jakie posiada młodzież. Myśląc
o zainteresowaniach młodego pokolenia zaproponowaliśmy
dwie formy - prezentację multimedialną lub digital storytelling. Mamy nadzieję, iż zaproponowane przez nas struktury
konkursu pozwoliły na wspaniałą przygodę. Na konkurs wpłynęły łącznie 42 prace (26 prezentacji z gimnazjum oraz 16 prac
ze szkół średnich). Patronat honorowy nad konkursami sprawował Wójt Gminy Brudzew- Cezary Krasowski.
Jury w składzie:
• Przewodniczący – Pan Mariusz Kaszyński,
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• Pani Hanna Smolińska,
• Pani Agnieszka Karbowa,
• Pani Maria Zielona
• oraz Pan Ryszard Kaszyński
po wnikliwej analizie prac konkursowych wyłoniło najlepszych.
Laureatami konkursu II powiatowego konkursu wiedzy „Wojciech z Brudzewa” zostali:
Kategoria Gimnazjum
I miejsce - Jakub Mituta- Gimnazjum w Słodkowie,
II miejsce - Julia Gadomska- Gimnazjum w Słodkowie,
III miejsce - Kacper Kowalski- ZSG w Brudzewie.
Wyróżnienia
Maciej Śliwiński- Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Turku,
Roksana Adamczyk- ZSG w Brudzewie.
Kategoria Szkoły Średnie
I miejsce - Kacper Okoński- ZSR CKP w Kaczkach Średnich,
II miejsce - Karolina Rosiak- ZSR CKP w Kaczkach Średnich.
W dalszej części spotkania Pani Hanna Smolińska przestawiła
bardzo ciekawy wykład o astronomii. Uroczystość uatrakcyjniły również występy młodzieży w ZTL „Brudzewiacy”.
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zostali poczęstowani pysznym piernikiem, który upiekła i dostarczyła
„Piekarnia Andrzeja Ciemniewskiego” z Brudzewa.

Święto Niepodległości 11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, jak co roku w Gminie Brudzew
obchodzone było bardzo uroczyście.
Obchody 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, rozpoczęto tuż
po godzinie 9.00 złożeniem kwiatów
przed tablicą upamiętniającą poległych
strażaków, którzy walczyli o wolną Polskę w 1939 roku. Hołd poległym oddali przedstawiciele Samorządu Gminy
Brudzew oraz Towarzystwa Przyjaciół
Brudzewa. Kolejnym miejscem oddania
szacunku oraz świętowania odzyskania niepodległości był las sacalski, gdzie
przed mogiłą Powstańców Styczniowych
rozpoczęło obchody uroczystą akademią
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koźminie. 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 pełniły
wartę przy mogile Powstańców. Następ-

nie 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. Szacunek
poprzez wiązanki wyraziły następujące
delegacje: delegacja Samorządu Gminy
Brudzew, Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Zarządu Gminnego OSP, Szkoły
Podstawowej w Koźminie i Galewie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bru-

dzewie, Przedszkola Gminnego w Brudzewie, Gminnego Ośrodka Kultury
„Wozownia” oraz Biblioteki Publicznej,
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Gmina Brudzew, Stowarzyszenia „Brudzewianki”, Sołectwa Krwony i Koloni
Bogdałów, Sołectwa Koźmin, Nadleśnictwa Turek, Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z Filią w Brudzewie,
GKS „Kasztelania” oraz delegacja PiS
Posła Ryszarda Bartosika. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra
Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku
Kultury „Wozownia”.
Na koniec głos zabrał Wójt gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski, podkreślając podniosłość dnia 11 listopada
dla Polaków, przywołując karty historii
oraz dziękując wszystkim za organizację
i udział w uroczystościach.
Podsumowaniem oficjalnych uroczystości było odegranie „Roty”, wyprowadzenie Pocztów Sztandarowych oraz krótki
koncert Orkiestry Dętej.
Po w/w uroczystościach Wszyscy obecni mogli posilić się pyszną grochówką
wydawaną przez samego Wójta gminy
Brudzew Pana Cezarego Krasowskiego,
zastępcę Pana Pawła Jacaszka oraz sekretarza gminy Brudzew Pana Tomasza
Józefowicza.
Zapraszamy do galerii zdjęć www.okwozownia.pl
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Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki
Tegoroczne święto plonów już za nami. W niedzielę, 3 września
2017 roku w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy odbyły się Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki. Jak co roku rolnicy dziękowali za plony i zgodnie z tradycją uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Organizatorami
dożynek byli Starosta Turecki Pan Mariusz Seńko, Wójt Gminy
Brudzew Pan Cezary Krasowski, Proboszcz parafi i pw. św. Mikołaja w Brudzewie ks. Kanonik Zbigniew Wróbel, Starostowie
Dożynek Pani Dorota Koral i Pan Jerzy Sobieszczański oraz
Mieszkańcy Sołectwa Cichów.
Święto Plonów otworzył barwny korowód wieńcowy i chlebowy. Wśród prezentowanych wieńców znalazły się dzieła
przygotowane przez: Zespół Razem (reprezentujący Powiat
Turecki), Sołectwo Cichów (Gmina Brudzew), Sołectwo Moczydła (Gmina Dobra), Sołectwo Skarżyn (Gmina Kawęczyn),
Sołectwo Targówka (Gmina Malanów), Sołectwo Boleszczyn
(Gmina Przykona), Sołectwo Ogorzelczyn (Gmina Tuliszków),
Sołectwo Chlebów (Gmina Turek), Miasto Turek oraz Sołectwo
Kuny (Gmina Władysławów). Tuż za delegacjami wieńcowymi
ustawiły się delegacje chlebowe z Brudzewa, Bogdałowa, Bratuszyna, Brudzynia, Chrząblic, Dąbrowy, Galewa, Izabelina,
Janowa, Kolnicy, Kozubowa, Koźmina, Krwon, Kuźnicy Janiszewskiej, Kwiatkowa, Marulewa, Olimpii/Bierzma i Tarnowy.
Wszystkie dary złożone zostały przed ołtarzem dożynkowym,
gdzie w trakcie Mszy Świętej zostały poświęcone.
Mszę Świętą w intencji rolników celebrował Ksiądz Piotr Dykowski – profesor Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku i wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto Mszę koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel Proboszcz Parafii św.
Mikołaja w Brudzewie, Ksiądz Kanonik Jacek Buda Kustosz
Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie, Ksiądz
Zbigniew Jałoszyński Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Śląskiej
w Janiszewie, Ksiądz Wojciech Marciszewski Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie, Ksiądz Prałat
Zygmunt Chromiński Parafia Dobrów oraz Ksiądz Proboszcz
Franciszek Zygadliński Parafia Boleszczyn.
Po nabożeństwie przyszedł czas na obrzęd dożynkowy. Starosta i Starościna dożynek przekazali chleb dożynkowy na ręce

Starosty Tureckiego, Wójta Gminy Brudzew oraz Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla. Tradycyjnie przedstawiciele władz
lokalnych wraz z Księdzem oraz starostą i starościną dożynek
podzielili chleby dożynkowe i poczęstowali nimi osoby, które
uczestniczyły w uroczystościach.
Oficjalnego otwarcia drugiej części Święta Plonów dokonał:
Wójt Gminy Cezary Krasowski – witając się oficjalnie z rolnikami oraz wygłaszając przemówienie okolicznościowe. Głos
zabrał także Starosta Turecki. Podziękował Rolnikom i wszystkim osobom związanym z rolnictwem za ich pracę i trud
wkładany w rolnictwo. Rzecz jasna na dożynkach nie mogło
zabraknąć także Marka Pańczyka, który wspominał rolnicze
trudy orki, zasiewu i zbioru. Przewodniczący Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku dodał, iż rolnik może
być tam bardziej dumny ze swej pracy, gdy widzi, że ze środowiskiem rolniczym chętnie współpracują samorządowcy.
Rolnikom za ich pracę dziękowali również Parlamentarzysta
Ryszard Bartosik oraz radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Anna Majda.
Kolejnym punktem uroczystości był wybór najpiękniejszego
wieńca dożynkowego. Wszystkie wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne sołectwa były piękne, wymagały dużo
pracy i niewątpliwie ogromu zaangażowania. Komisja w składzie: Pani Barbara Zielińska, Ksiądz Zbigniew Wróbel, Pan
Tadeusz Krotoszyński oraz Pan Tadeusz Gebler
nagrodziła wszystkie wieńce jednakową nagrodą.
Wyróżniono natomiast dzieło z Cichowa, które pojedzie na dożynki diecezjalne do Starego Miasta.
Podczas dożynek wręczono także nagrody za
udział w konkursie „Przepiśnik - Powiat Turecki
tkany Nożem i Widelcem”, na przepis tradycyjnego dania z regionu tureckiego. Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Kowali Pańskich
za zestaw przepisów na konserwy mięsne. Z okazji
konkursu Starostwo Powiatowe wydało publikację
z daniami i przepisami biorącymi udział w konkursie wraz z prezentacją gmin uczestniczących
w konkursie. Publikacja była nieodpłatnie dostępna, stąd do stoiska powiatu ustawiła się spora kolejka chętnych.

6 • WIEŚCI GMINNE

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy” pod kierownictwem Pana
Pawła Tomczyka i Pani Anny Kucharskiej. O oprawę muzyczną Święta Plonów zadbała Orkiestra Dęta
OSP Brudzew działająca przy Gminnym Ośrodku
Kultury „Wozownia”.
Uczestnicy dożynek mieli okazję skosztować pieczonych udźców z kaszą, którymi obdarowywali
m.in. Starosta Seńko, Wójt Krasowski i Starostowie
Dożynek. Ponadto na wszystkich czekały lokalne
smakołyki przygotowane przez Panie działające
w Kołach Gospodyń Wiejskich z: Brudzynia, Cichowa, Galewa, Chrząblic, Janiszewa, Janowa, Kolnicy,
Krwony, Olimpii, Tarnowy oraz smakołyki od Pań
ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki”. Słodką
niespodziankę w postaci tortu dla zgromadzonych
przygotowała również Pani Małgorzata Jankowska.
Podczas dożynek nie lada atrakcją dla najmłodszych i nie tylko
była Wioska Ginących Zawodów. Na dzieci czekały warsztaty
powroźnicze, garncarskie oraz sizalowe przeplatanki. Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „Od deski o deski” przygotowali
dla najmłodszych niespodziankę w postacie warsztatów rzeźbiarsko-rękodzielniczych.
Do tańca, śpiewu i wspólnej zabawy porwała wszystkich „Druga M.” – Sobowtór Maryli Rodowicz. Natomiast muzyczną
oprawę zabawy tanecznej zapewnił DJ Krzysztof Andrzejewski.
Uroczystość poprowadzili: Nina Kropidłowska (Dyrektor GOK
„Wozownia”) i Krzysztof Andrzejewski.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
pomocy w organizacji i przeprowadzeniu dożynek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do: Pana Bogdana Strachanowskiego oraz Pana Stefana Kościelniaka – KRUSZGEO
Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., Pana Tadeusza Krotoszyńskiego – Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Pani Elżbiety Zawadzkiej – LBS w Strzałkowie/oddział w Brudzewie,
Pana Krzysztofa Ogrodowczyka – Market „Fuks”, Państwa
Edyty i Arkadiusza Goździkiewiczów – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WĘGLOBUD”, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, Mleczarni „Turek”, firmy ProBiotics Polska
Sp. z o.o., Państwa Danuty i Andrzeja Ciemniewskich, Państwa
Piotra i Małgorzaty Jankowskich, Państwa Anety i Mariusza
Mintusów, Pani Barbary Zielińskiej oraz Państwa Elżbiety
i Pawła Bartczaków.
Podziękowania kierujemy również za odprawienie Dziękczynnej Mszy Świętej dla: Księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla,
Księdza Piotra Dykowskiego, Księdza Kanonika Jacka Budy,
Księdza Proboszcza Zbigniewa Jałoszyńskiego, Księdza Proboszcza Wojciecha Marciszewskiego, Księdza Prałata Zygmunta Chromińskiego oraz Księdza Franciszka Zygadlińskiego.
Za pomoc i zaangażowanie w przygotowania i przeprowadzenie dożynek dziękujemy: Staroście Tureckiemu i pracownikom Starostwa Powiatowego w Turku, Pani Dorocie Koral,
Mieszkańcom sołectwa Cichów na czele z Sołtysem Panem Jerzym Sobieszczańskim i Przewodniczącą KGW Iwoną Majtką,
Strażakom z Jednowski OSP Cichów, Pracownikom Zakładu
Gospodarki Komunalnej, Paniom, które przygotowały poczęstunek, a są to: Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki”
oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Brudzynia, Cichowa, Galewa, Chrząblic, Janiszewa, Janowa, Kolnicy, Krwony,
Olimpii i Tranowy, Orkiestrze Dętej za uświetnienie swoim
graniem Mszy Św. i obrzędów dożynkowych, Strażakom z jednostki OSP: Brudzew oraz tancerzom z ZTL „Brudzewiacy”
i ich instruktorom Pani Annie Kucharskiej i Panu Pawłowi
Tomczykowi.
Dziękujemy również wszystkim delegacjom chlebowym
i wieńcowym oraz wszystkim uczestnikom dożynek.
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Nowoczesne pracownie
w szkołach
We wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Brudzew zostały zainstalowane pracownie tematyczne do zajęć
z fizyki, chemii, geografii i biologii. Sale zostały wyposażone
w nowoczesne stanowiska do przeprowadzania doświadczeń,
pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne. Na wyposażenie
sal Gmina Brudzew przeznaczyła kwotę 300 000,00 zł. Gmina
Brudzew jest pierwszą Gminą w powiecie, której szkoły wyposażone są w tak nowoczesne pracownie.

Shooting Star 2017
W piątek, 23 czerwca 2017 r. podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZSG w Brudzewie odczytano
wyniki XI edycji konkursu wiedzy
z języka angielskiego pt. „Shooting
Star”. Tegorocznym zwycięzcom został Mateusz Graliński.
Finałowa szesnastka gimnazjalistów
została zaproszona przez Wójta Gminy Brudzew – Pana Cezarego Krasowskiego oraz Przewodniczącego
Rady Gminy Brudzew – Pana Kazimierza Wdowińskiego na sam środek
sali. Wszyscy zgromadzeni uczniowie nagrodzili finalistów brawami.
Nazwiska zwycięzców, po kolei od szesnastego do pierwszego
odczytywali Radni Rady Gminy Brudzew. Tegoroczną edycję
konkursu wygrał Mateusz Graliński zdobywając 54 punkty.
Drugie miejsce, z liczbą punktów 53 zajęli ex aequo Dominika
Werc oraz Krzysztof Dębowski. Trójka najlepszych w nagrodę
poleci na kilkudniową wycieczkę do Brukseli, gdzie zwiedzią
m.in. Parlament Europejski. Fundatorem tej nagrody jest Poseł
do Parlamentu Europejskiego – Pan Andrzej Grzyb.
Poniżej szczegółowe wyniki konkursu:
1 miejsce – Mateusz Graliński
2 miejsce – Dominika Werc i Krzysztof Dębowski
4 miejsce – Agata Hofman i Patryk Szewczyk
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6 miejsce – Roksana Michalak
7 miejsce – Marta Dratwicka i Patrycja Kudła
9 miejsce – Agata Nowak
10 miejsce – Jagoda Bukowska i Kacper Kowalski
12 miejsce – Jakub Karbowy
13 miejsce – Klaudia Walosz
14 miejsce – Anna Dębińska
15 miejsce – Michał Kwaśny
16 miejsce – Michał Tamul
Pozostali uczestnicy otrzymali bony 100 zł (miejsca od 16 do 6)
i 200 zł (miejsce 4) do zrealizowania w sklepie Media Expert. Nagrody ufundowali Radni Rady Gminy Brudzew.

XXII BIEGI
KASZTELAŃSKIE

400 m – dziewczynki (rocznik 2007)
I miejsce – Ewa Fafuła
II miejsce – Martyna Kuras
III miejsce – Julia Klimczak
400 m – chłopcy (rocznik 2007)
I miejsce – Radosław Adamczyk
II miejsce – Damian Kędzierski
III miejsce – Bartosz Kowalewski
600 m – dziewczynki (rocznik 2006)
I miejsce – Estera Malesza
II miejsce – Anna Przekwas
III miejsce – Aleksandra Idziak
800 m – chłopcy (rocznik 2006)
I miejsce – Patryk Gruchot
II miejsce – Kacper Antosik
III miejsce – Dawid Włodarczyk

263 uczestników pobiegło w XXII Biegach
„Kasztelańskich” w minioną sobotę (tj.
3 czerwca 2017) na stadionie sportowym
przy ulicy Piaski w Brudzewie. Startowali
zarówno uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych jaki i przedszkolaki.
Organizatorem biegów był 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 nagrody
rzeczowe, które wręczał im wójt – Pan
Cezary Krasowski oraz lokalni samorządowcy i działacze sportowi gminy
Brudzew. Mimo upalnej pogody do mety
udało się dotrzeć wszystkim zawodnikom a organizatorzy zadbali o napoje
i posiłki dla nich.
Oto jak przedstawiała się ostateczna klasyfi kację XXII Biegów „Kasztelańskich”:
50 m – dziewczynki (rocznik 2013
i młodsze)
I miejsce – Zuzanna Gut
II miejsce – Amelia Włodarczyk
III miejsce – Julia Andrzejewska
50 m – chłopcy (rocznik 2013 i młodsze)
I miejsce – Filip Robak
II miejsce – Gabriel Urbańczyk
III miejsce – Miłosz Adasiak
100 m – dziewczynki (rocznik 2012)
I miejsce – Maria Góralczyk
II miejsce – Aleksandra Kmieć
III miejsce – Nadia Śmiglewska
100 m – chłopcy (rocznik 2012)
I miejsce – Paweł Bukowski
II miejsce – Kamil Sylwestrzak

III miejsce – Wojciech Karwacki
200 m – dziewczynki (rocznik 2011)
I miejsce – Zuzanna Kwaśna
II miejsce – Milena Bukowska
III miejsce – Maja Kicińska
200 m – chłopcy (roczniki 2011)
I miejsce – Kamil Zaroda
II miejsce – Mateusz Jasiński
III miejsce – Miłosz Michalak
200 m – dziewczynki (rocznik 2010)
I miejsce – Eliza Matusiak
II miejsce – Maja Badeńska
III miejsce – Amelia Drobina
200 m – chłopcy (rocznik 2010)
I miejsce – Kacper Nawrot
II miejsce – Hubert Suleja
III miejsce – Mikołaj Karbowy
400 m – dziewczynki (rocznik 2009)
I miejsce – Agata Lament
II miejsce – Martyna Antosik
III miejsce – Kinga Sobczak
400 m – chłopcy (rocznik 2009)
I miejsce – Damian Pasturek
II miejsce – Kacper Wodziński
III miejsce – Miłosz Ciemniewski
400 m – dziewczynki (rocznik 2008)
I miejsce – Oliwia Adamczyk
II miejsce – Agata Ruda
III miejsce – Paulina Trzmielewska
400 m – chłopcy (rocznik 2008)
I miejsce – Bartosz Rzempołuch
II miejsce – Kacper Płoszaj
III miejsce – Kacper Zaroda

600 m – dziewczynki (rocznik 2005)
I miejsce – Julia Pusta
III miejsce – Klaudia Bukowska
III miejsce – Martyna Drożdż
800 m – chłopcy (rocznik 2005)
I miejsce – Hubert Wojdak
II miejsce – Paweł Filipiak
III miejsce – Piotr Pasturek
600 m – dziewczęta (rocznik 2004)
I miejsce – Aleksandra Węgielnik
II miejsce – Roksana Kozioł
III miejsce – Julia Żądło
800 m – chłopcy (rocznik 2004)
I miejsce – Mikołaj Antas
II miejsce – Bartłomiej Frątczak
III miejsce – Konrad Szafoni
1000 m – dziewczęta (roczniki 20012003)
I miejsce – Paulina Witaszek
II miejsce – Oliwia Kuras
III miejsce – Natalia Nita
1200 m – chłopcy (roczniki 2001-2003)
I miejsce – Błażej Adamczyk
II miejsce – Radosław Zając
III miejsce – Antoni Szałek
Biegi Kasztelańskie zakończyły się losowaniem nagród głównych: basenu kąpielowego, tabletu, lodówki turystycznej
oraz talonu na pizze. Basen otrzymał Antoni Urbańczyk, tablet powędrował do
Dominika Beśka, lodówkę turystyczną
wylosował Radosław Adamczyk a talon
wygrała Julia Osiewała i Martyna Kuras.
Organizatorzy zadbali także o dobrą zabawę podczas imprezy. Na najmłodszych
czekały lody, napoje i wata cukrowa. Każdy mógł posilić się również grochówką.
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kopolskie” w wykonaniu „małych Brudzewiaków” oraz obejrzeć tańce: polka
i suita tańców lubelskich w wykonaniu
starszej grupy Brudzewiaków. Zagrały i zaśpiewały dla wszystkich również
dzieci i młodzież, których przygotował
Pan Wiesław Zydorkiewicz.

Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka
W dniach 3-4 czerwca 2017 r. odbył się
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Imprezę, która miała miejsce w paku przy
Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia”
w Kolnicy zorganizowali: Wójt Gminy
Brudzew oraz Gminny Ośrodek Kultury
„Wozownia”. Słoneczna pogoda, występy
dzieci i młodzieży, animacje, gry, zabawy,
koncerty oraz pokaz strażacki w wykonaniu jednostki OSP Chrząblice to tylko
niektóre z atrakcji tegorocznego Festynu Rodzinnego 2017. Tak bogata oprawa
przyciągnęła wielu mieszkańców Gminy
Brudzew, którzy przybyli na festyn całymi rodzinami.
Festyn rozpoczął się w sobotnie popołudnie, o godzinie 18:00. Do wspólnej
zabawy zapraszał DJ Frugo. Zdecydowanie więcej osób pojawiło się w parku
przy GOK „Wozownia” tuż przed godziną 20:30 bowiem za chwilę na scenie pojawił się znany zespół Disco Polo
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– Łobuzy. Usłyszeć na żywo mogliśmy
wszystkie największe hity zespołu, których liczba odsłon na portalu YouTube
sięga wielu milionów. Łobuzy podbili
serca przede wszystkim naszej młodzieży, która świetnie bawiła się na koncercie
śpiewając z wykonawcami ich piosenki.
Po koncercie, uczestnikom zabawy tanecznej czas umilał DJ Frugo.
Kolejny dzień Festynu, tj. niedziela
– 4 czerwca, został poświęcony najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Jak
co roku Dzień Dziecka połączony został
z zakończeniem Integracyjnego Rajdu
Turystycznego „O uśmiech Dziecka”. Rajdowicze mogli odpocząć, posilić się oraz
wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych na ten szczególny moment.
Na scenie jako pierwsi zaprezentowali
się członkowie Orkiestry Dętej OSP Brudzew działającej przy GOK „Wozownia”
w Kolnicy. Orkiestra zagrała największe przeboje muzyki rozrywkowej. Chwilę później wystąpiły dzieci
z Przedszkola Gminnego w Brudzewie, prezentując różnorodne układy taneczne. Tuż po nich na scenie
pojawili się przedstawiciele Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie. Wystąpił zespół EL-DANCE
prezentując układ cheerleaderski,
zespół Iskierki w miksie tanecznym,
Natasza Dobroszewska prezentując układ gimnastyczny oraz zespół
Perełki w „tańcu czarownic”. Wiele
emocji wzbudziły talenty wychowanków GOK „Wozownia”. Publiczność
miała okazję zobaczyć „zabawy wiel-

Na festynie zaprezentowali się także
strażacy z jednostki OSP Chrząblice.
Druhowie przedstawili zebranym pokaz
ratownictwa medycznego osoby poszkodowanej w wyniku wypadku motocyklowego. Dzieci z wielkim zaciekawieniem
oglądały pokaz ratownictwa polegający
na udzielaniu pierwszej pomocy, opatrzeniu ran i usztywnieniu złamanej nogi
poszkodowanemu.
Wśród atrakcji dla dzieci, były również
gry i konkursy przygotowane przez aktorów i animatorów z Fundacji Fantazja.
Były pląsy przy muzyce, konkurs z „potrójnymi spodniami”, wyścigi w workach
a także skaczące koniki. Dzieci korzystały bez ograniczeń z „parku rozrywki” –
zjeżdżalni, zamka królewskiego i dmuchanego placu przeszkód. Rekordziści
zjeżdżali… non stop, z krótką przerwą
na watę cukrową, lody i napoje. Wśród
darmowych atrakcji znalazła się również fotobudka a także kącik kreatywnej
twórczości, w którym każdy mógł wykreować twarz u pań wizażystek oraz zapleść
kolorowe warkoczyki.
Na wszystkich czekali również Ratownicy medyczni z karetką, Funkcjonariusze
Policji z Turku oraz Strażacy OSP Chrząblice ze sprzętem strażackim oraz z wozami strażackimi. Dzieci mogły z bliska
obejrzeć wozy, zasiąść za ich kierownicą
oraz spróbować swoich sił w obsłudze
węża strażackiego.
Świetną atrakcją dla małych i dużych były
również zabytkowe pojazdami i wystawa
wyposażenia wojskowego z lat 80-tych,
którą zorganizował Automobil Klub
Turek. Dzięki uprzejmości wystawców
można było odbyć krótką przejażdżkę po
parku wybranym autem lub motorem.
Podziękowania:
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji: Strażakom z OSP Brudzew
i OSP Chrząblice, Orkiestrze Dętej OSP
Brudzew działającej przy GOK „Wozownia”, stowarzyszeniu Automobil Klub
Turek, dyrekcji i wychowawcom Przedszkola Gminnego w Brudzewie, dyrekcji
i wychowawcom ZSG w Brudzewie, instruktorom tańca ludowego ZTU Brudzewiacy i zespołów instrumentalnych
GOK „Wozownia”.

VI. Festiwal Katolicki
„Gmina Brudzew dla
Świętego Jana Pawła II”

Świętując urodziny Św. Jana Pawła II , 18
maja 2017 roku, dzieci i młodzież z gminy Brudzew, grały, śpiewały i recytowały
najpiękniejsze utwory o tematyce religijnej. Jak każdego roku Festiwal Katolicki
podzielony był na trzy części:
• część plastyczna związana była z obchodami 100. rocznicy objawień fatimskich
Nagrody otrzymali: Paulina Trzmielewska, Szymon Rzyszkiewicz (SP Koźmin),
Joanna Marciniak, Wiktoria Mocna (SP
Galew), Martyna Antosik, Natalia Kokoszko, Antonina Sawikowska, Bartosz
Semrau (ZSG Brudzew), Adam Karwacki, Anna Misiak (Gimnazjum Brudzew).
Wyróżnienia otrzymali: Antonina Mendak, Iga Filipiak (SP Galew), Nadia Kry-

chowiak (ZSG Brudzew),
Patrycja Drzewiecka (SP
Koźmin), Natalia Olczyk,
Weronika Antosik, Martyna Rembas (Gimnazjum
Brudzew)
• część recytatorska: po
wysłuchaniu
wszystkich wystąpień komisja
konkursowa w składzie:
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku pani Urszula
Szczęsna, Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej we Władysławowie pani Izabela Rychter, nauczyciel rytmiki pani
Martina Łakomicka, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Klasy I-III • Nagroda: Izabela Kowalewska (ZSG Brudzew), Justyna Gauden (SP
Koźmin), Wyróżnienie: Oliwia Sylwestrzak (ZSG Brudzew), Xavier Świerblewski (SP Galew)
Klasy IV-VI • Nagroda: Kinga Kwaśna
(ZSG Brudzew), Natalia Majda (SP Galew), Wyróżnienie: Aleksandra Sobocka
(ZSG Brudzew)
Gimnazjum • Nagroda: Anna Dębińska
Część muzyczna: komisja konkursowa

przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Klasy I-III Nagroda: Wiktoria Świerblewska (SP Galew), Wyróżnienie: Zofia Zielińska, Martyna Kuras (ZSG Brudzew)
Klasy IV-VI Nagroda: Natalia Majda (SP
Galew), Aleksandra Węgielnik (ZSG Brudzew) Wyróżnienie: Dominika Ciesielska
(SP Koźmin)
Gimnazjum Nagroda: Nikola Augustyniak
GRAND PRIX VI. Festiwalu Katolickiego część muzyczna otrzymała: Dagmara
Miśko (SP Koźmin)
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy przepięknych występów.
Podziękowania składamy paniom katechetkom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu. Serdeczne
podziękowania kierujemy również do
Piekarni pana Andrzeja Ciemniewskiego
za ufundowanie wyrobów cukierniczych
oraz PPHU AGAT Krawczyk i wspólnicy
za ufundowanie napojów na konkurs. Do
zobaczenia w przyszłym roku na VII. Festiwalu Katolickim!

BIBLIOTEKA

Dwie książki – dwa różne spotkania
W dniach 21-22.11.2017 r. odbyły się spotkania autorskie z panem
Zbigniewem Kołbą. Pan Kołba jest autorem takich książek jak „Krioterapia. To warto wiedzieć” czy „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. Tym
właśnie książkom poświęcone były spotkania organizowane przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Brudzew.
Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorkowe popołudnie i przeznaczone było dla osób dorosłych. Na spotkaniu poruszone zostały takie
tematy jak: leczenie niską temperaturą, problemy zimnych stóp i rąk
a także problemy związane z bezsennością.
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” to książka, która była tematem drugiego spotkania z naszym Gościem. W humorystyczny sposób mówi
o dwuznaczności nazw miejscowości w Polsce, tym samym uświadamiając najmłodszych o zagadnieniach z dziedziny geografii. Dzieci z
zainteresowaniem słuchały autora, a po spotkaniu utworzyła się długa kolejka po autografy autora. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brudzewie.
Wydarzenie dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo
dla książki”, zadanie Książka, ach Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku.
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Noc Świętojańska
Impreza rozpoczęła się zbiórką wszystkich uczestników przed budynkiem remizy strażackiej OSP Brudzew. Następnie barwny i rozśpiewany korowód przy
wtórze Orkiestry Dętej wyruszył nad
rzekę Kiełbaskę, gdzie miała miejsce dalsza część zabawy.

pierwsi zaprezentowali się członkowie
Orkiestry Dętej OSP Brudzew działającej
przy GOK „Wozownia” w Kolnicy. Orkiestra zagrała krótki koncert po czym
ustąpiła miejsca Zespołowi Tańca Ludowego „Brudzewiacy”. Chwilę później
wystąpiły dzieci z Przedszkola Gminnego w Brudzewie, prezentując różnorodne
układy taneczne. Tuż po nich na scenie
pojawili się przedstawiciele Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie.
Wystąpił zespół EL-DANCE prezentując układ cheerleaderski, zespół Iskierki
w miksie tanecznym, Natasza Dobroszewska i Martyna Antosik prezentując
układ gimnastyczny oraz zespół Perełki
w „tańcu czarownic”.

Noc Świętojańską rozpoczęto od występów artystycznych. Na scenie jako

Tuż po występach tanecznych przyszedł
czas na pokaz sportowy w wykonaniu

24 czerwca 2017 r. rzeką Kiełbaską w Brudzewie popłynęło ponad czterdzieści kolorowych wianków. Wszystko za sprawą
obrzędów Nocy Świętojańskiej zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Klub
Brudzewianki” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Wozownia”,
brudzewskimi Strażakami i Gminnym
Klubem Sportowym „Kasztelania”.

sekcji Judo GKS „Kasztelania” pod czujnym okiem trenera - Pana Marka Kujawy.
Nieodłącznym elementem Nocy Świętojańskiej jest konkurs na najpiękniejszy
wianek. Do konkursu zgłoszono ich aż
40. Komisji konkursowej w składzie: Pan
Cezary Krasowski, Pani Maria Zielona,
Pani Agnieszka Karbowa, Pan Tomasz
Ciemniewski i Pan Mateusz Kaszyński
po długich, burzliwych obradach udało
się wyłonić i nagrodzić najlepszych. Wyplecione wianki, zgodnie z tradycją zostały puszczone na wodę.
Po tym obrzędzie wszyscy spotkali się
przy ognisku. Noc Świętojańska zakończyła się zabawą taneczną. Mieszkańcy
naszej gminy bawili się do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom imprezy:
Państwu Danucie i Andrzejowi Ciemniewskim, Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Derlińskim, Państwu Beacie
i Sławomirowi Filipiakom, Pani Elżbiecie
Ficner, Państwu Joannie i Norbertowi
Kowalskim, Pani Janinie Krawczyk, Państwu Jolancie i Piotrowi Skolimowskim,
Państwu Annie i Stanisławowi Śliwkom,
Państwu Agnieszce i Marcinowi Sobockim, Państwu Ilonie i Robertowi Woźniakom, Panu Piotrowi Kwiecińskiemu,
Panu Krzysztofowi Królikowskiemu,
Pani Karolinie Plewińskiej, Pani Barbarze Zielińskiej, Państwu Edycie i Arkadiuszowi Goździkiewiczom, Państwu
Annie i Bogdanowi Rosickim, Państwu
Ewie i Hubertowi Murawskim, Państwu
Joannie i Witoldowi Albińskim, Państwu Monice i Rafałowi Oliweckim.
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Przedszkolaki w Bibliotece
We wtorek 28 marca dzieci z Gminnego Przedszkola w Brudzewie wraz z wychowawcami grupy Alicją Kostrzewską
i Agatą Kujawa wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew, gdzie wzięły udział w lekcji bibliotecznej. Dzieci miały możliwość przejść między regałami
w wypożyczalni i obejrzeć czytelnię. Dowiedziały się jak powstaje książka zanim trafi do biblioteki, jakie rodzaje książek
mamy w bibliotece, oraz jak stać się jej czytelnikiem. Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki
oraz zasad korzystania z książek. Pani bibliotekarka zaprezentowała ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych, podkreśliła
różnicę między biblioteką a księgarnią. Spotkanie w bibliotece
nie mogło obyć się bez głośnego czytania dzieci wysłuchały
bajkę, która zachęciła je do dyskusji na temat ich ulubionych
bohaterów. Na koniec odwiedzin Pani Sylwia rozdała wszystkim kolorowe zakładki do książki i zaprosiła nas na kolejne
spotkanie. Dzieci serdecznie podziękowały i wręczyły laurkę
z życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Piotr Staszak
najlepszym wystawcą
4 czerwca 2017 r. w miejscowości Wierzbinek koło Konina odbył się jubileuszowy XX Ogólnopolski Targ Wierzby i Wikliny
,,Salix”. To impreza dobrze znana nie tylko mieszkańcom regionu konińskiego. Spotykają się tu miłośnicy wyrobów z wierzby
i wikliny, rękodzieła artystycznego oraz ludowej kultury. Jedną z atrakcji targów jest wybór najlepszych stoisk i wystawców.
W tym roku puchar dla najlepszego wystawcy w kategorii rzeźba w drewnie zdobył, już drugi rok z kolei, nasz rzeźbiarz ludowy - Pan Piotr Staszak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Spotkanie z kosmetyczką
Podczas październikowego (24.10.2017 r.) spotkania
Klubu Seniora 50+ zadbaliśmy o piękno i urodę naszych klubowiczów. Gościem specjalnym Seniorów
była Pani Martyna Kubacka – kosmetolog. Tematem
spotkania było „Jak być piękną/pięknym w dojrzałym
wieku”.
Warsztaty rozpoczęły się od zabiegów pielęgnacji dłoni. Pani Martyna przeprowadziła u wszystkich zabieg
kąpieli dłoni w parafinie. Ponadto wszystkie panie
miały okazję indywidualnie uzyskać informację na temat aktualnej kondycji swojej cery oraz jakich kosmetyków używać i jakie „triki” kosmetyczne stosować aby
dodatnio wpływały na urodę. Specjalistka próbowała
zachęcić panie nie tylko do korzystania z usług w gabinetach kosmetycznych ale również do codziennego
dbania o swój wygląd.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza płci pięknej, choć panowie także z dużym
zainteresowaniem słuchali porad Pani Kubackiej.
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Wymarzona kraina koralików
Każda dziewczynka chciałaby zostać księżniczką, nosić balowe
suknie, mieć wspaniałą biżuterię z kolorowych kamieni i wyglądać zawsze pięknie. W środę, 1 lutego w GOK „Wozownia”
odbyły się zajęcia rękodzieła, podczas których uczestnicy tworzyli „wymarzoną” biżuterię. Dziewczynki wzbogaciły swoje
szkatułki, natomiast chłopcy szkatułki swoich mam. Zajęcia
dały możliwość powstania czegoś unikatowego i wyjątkowego
od początku do końca. Kolczyki, bransoletki, wisiorki, breloczki to tylko niektóre dzieła młodych artystów. Warsztaty tworzenia biżuterii przeznaczone są dla osób twórczych, kreatywnych, które lubią miło i oryginalnie spędzać czas.
BIBLIOTEKA

Kiedy chłód i wiatr za oknem
Kiedy chłód i wiatr za oknem, w bibliotece wybraliśmy się w podróż do gorącej Australii. We wtorek, 22.02.2017 r., w Bibliotece
Publicznej Gminy Brudzew gościła pani Elżbieta Bednarczyk,
pisarka, poetka, aktorka i tancerka w jednej osobie. Elżbieta Bednarczyk na stałe mieszka w Australii a w Polsce organizuje szereg
spotkań autorskich, w których opowiada o życiu i kulturze australijskiej. Pani Elżbieta w gorących rytmach flamenco przeniosła nas w cudowny świat muzyki i poezji. Czytając swoje wiersze
i opowiadania dla dzieci, zwracała uwagę na bardzo ważne aspekty naszego życia, takie jak, szacunek do drugiego człowieka, czy
dbałość o nasze środowisko. Dzięki prezentacji przygotowanej
przez naszego gościa, mogliśmy podziwiać cudowne krajobrazy
Australii, żyjące tan zwierzęta i rośliny. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z Zespoły Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie.

BIBLIOTEKA

Noc detektywów
Noc pełna niezapomnianych wrażeń za nami!
Nieskończona ilość zagadek i szyfrów czekała na uczestników
NOCY DETEKTYWÓW, która odbyła się z 13 na 14 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew. Wszystkie
zadania dla uczestników przygotował Dariusz Rekosz – pisarz
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, animator kultury.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania testów i zagadek, uczestnicy poznali prowadzącego poprzez przygotowaną przez naszego
gościa prezentację na temat jego pracy zawodowej.
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Następnie losowali imiona, którymi posługiwali się w czasie całej
imprezy (był m.in. Wodzisław, Metody, Marianna czy Scholastyka). Również przy pomocy losowania zostali podzieleni na grupy
(grupa białych i fioletowych).
W trakcie trwania imprezy, młodzi detektywi poznawali różne
sposoby szyfrowania tekstu. Dowiedzieli się czym jest szyfr tablicowy i szyfr z przesunięciem. Musieli także wykonać dwa portrety pamięciowe oraz zadanie dla drużyny przeciwnej. W ramach
przerwy między zadaniami dzieci zjadły kolację, po której wrócili do dalszego rozwiązywania zawiłych szyfrów.
Największą atrakcją dla detektywów okazało się jednak zadanie terenowe. Tuż po północy młodzi adepci sztuki szyfrowania
wyruszyli w teren z listą zadań do wykonania, których efektem
miało być rozwiązanie hasła. Obie drużyny poradziły sobie z zadaniami doskonale, a po powrocie do biblioteki czekały kolejne
niespodzianki.
I tak w doskonałych humorach, choć bardzo zmęczeni dotrwaliśmy do końca imprezy. Po zaledwie kilku godzinach spania,
punktualnie o godzinie 6:00 nastąpiła pobudka i śniadanie. Bardzo zmęczeni, ale zadowoleni rozstaliśmy się w dobrych humorach z nadzieją na powtórkę NOCY DETEKTYWÓW.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Partnerstwo dla książki”, zadanie „Książka, ach to Ty! Animacja
czytelnictwa po brudzewsku”. Partnerem zadania jest Stowarzyszenie „Klub Budzewianki”

BIBLIOTEKA

Spotkanie
z Krzysztofem Petkiem
W ostatni piątek (17.11.2017 r.) gościliśmy w naszej bibliotece autora książek sensacyjno-przygodowych, reportażystę, organizatora
wypraw i szkół przetrwania pana Krzysztofa Petka. W spotkaniu
uczestniczyła młodzież z klas gimnazjalnych w Brudzewie. Młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści o wyprawach i obozach, szkoleniach ratunkowych i survivalowych
organizowanych przez naszego gościa. Mieli też możliwość obejrzenia zdjęć z wypraw do Rumunii, dorzecza Amazonki, a także
obozów przetrwania organizowanych przez Krzysztofa Petka.
Pan Krzysztof opowiadał także o swojej najnowszej książce pt:
„Spokojne wakacje” a na zakończenie spotkania pokazał młodzieży kilka technik samoobrony.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałe spotkanie i serdecznie polecamy fascynujące książki pana Krzysztofa Petka, które są dostęp-

ne w naszej bibliotece. Dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki, zadanie książka, ach to Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku.

Rzeźba
Ile stron ma kształt? Jak utrwalić ślady smoka? Jakie kształty
mają gałęzie? W jaki sposób za pomocą drewna ukazać śpiew
ptaka? W piątek, 3 lutego 2017 r. w GOK „Wozownia” na zajęciach rzeźby w drewnie dzieci badały sposoby kształtowania
materii. Sprawdzały tworzywo dotykiem i nadawały jej kształt
światłem, cieniem, barwą i papierem ściernym. Młodzi rzeźbiarze poznawali: techniki obróbki pod względem planowanego efektu, sposoby używania i możliwościach jaką dają różne
narzędzia. Ze względu na wiek uczestników kursu wszystkie
materiały i narzędzia dobrane są pod kątem bezpieczeństwa
i łatwości zastosowania przez dzieci.

Pielgrzymka
rowerowa
18 lipca 2017 r. we wtorkowe popołudnie,
w drodze do Jasnej Góry, grupa blisko
150 rowerzystów – pielgrzymów z Gdańska odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy. Brudzew na
stałe wpisał się jako jeden z przystanków
w ich trasie. Tu czekały na nich zimne
i ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek
przygotowany przez pracowników GOK-u. Uczestnicy tej niełatwej wyprawy
wyruszyli w drogę 15 lipca i jak dotąd
pokonali dystans ponad 300 km. Nie
straszne są im upały czy deszcz, każdy
bowiem ma ważną intencję swojej drogi.

Odwiedziny zakończyły się wspólną fotografią oraz życzeniami szczęśliwej drogi od Wójta gminy Brudzew – Cezarego
Krasowskiego. Pielgrzymi w podzięce

za coroczną gościnę obdarowali Wójta
Krasowskiego i Dyrektor GOK – Ninę
Kropidłowską dyplomami, życzeniami
i drobnymi upominkami.
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Spływ kajakowy
W sobotę 30 lipca 2017 r. Wójt Gminy Brudzew, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” oraz Sołectwo Kozubów zorganizowali, już po raz ósmy, spływ kajakowy rzeką Wartą. Uczestnicy
mieli do pokonania 20-kilometrowy odcinek. Spływ rozpoczęto w miejscowości Uniejów – na plaży przy Termach Uniejowskich, a punkt końcowy wyznaczono we wsi Kozubów przy
promie. Wyprawa okazała się niesamowitą przygodą obfitującą
w niezapomniane wrażenia.
W tym roku liczba kajakarzy osiągnęła rekordową liczbę 150
osób. Najmłodszy kajakarz miał 5 lat a najstarszy 71. Nad bezpieczeństwem uczestników spływu czuwali ratownicy medyczni z firmy Iva PiT – Piotr Itczak.

Pogoda była wyjątkowo ładna. Humory dopisywały, widoki
również. Podczas spływu można było w ciszy i spokoju podziwiać piękno przyrody – w tym różnorodne ptactwo rzeczne.
Oprócz nieprzewidzianych kąpieli przykrych niespodzianek
nie było. Wszyscy kajakarze zgodnie stwierdzili, że wyprawę
można zaliczyć do bardzo udanych.
Na uczestników spływu czekała niespodzianka. W Kozubowie przy promie można było zobaczyć wystawę zabytkowych
aut Klubu Automobil Klub Turek. Każdy pasjonat motoryzacji i militariów znalazł coś dla siebie. Klub przedstawił wystawę zabytkowych pojazdów i wyposażenia wojskowego z lat
80-tych.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji spływu kajakowego: Sołtysowi Wsi Kozubów – Panu Ryszardowi Ficowi,
firmie Iva PiT – Piotr Itczak, Klubowi Automobil Klub Turek
oraz Panu Bogdanowi Oblizajkowi.

Warsztaty dla Zespołu
Tańca Ludowego
Głównym celem projektu LUDOWE MECYJE – edukacja,
animacja, warsztat jest wspieranie zjawisk związanych z kulturą tradycyjną, funkcjonującą na terenie niespójnego etnograficznie regionu konińskiego.
Zadanie obejmuje warsztaty dla kapel, zespołów ludowych
i śpiewaczych, szkolenia dla instruktorów i nauczycieli, prezentacje folkloru dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego, wystawę rękodzieła artystycznego, kiermasz sztuki ludowej oraz
przekazanie praktycznej umiejętności w zakresie ochrony
unikatowego zjawiska jakim jest wysypywanie wzorów piaskiem. Kulminacją projektu będzie Festiwal Kultury „W stronę tradycji” w Kramsku.
Projekt zawiera elementy, które mają przysłużyć się integracji członków lokalnej społeczności z odbiorcami. W tym celu
zostaną zorganizowane: potańcówka, która przyczyni się do
stworzenia perspektywy twórczego inspirowania się elementami muzyki ludowej, warsztaty otarte prowadzone przez twórców ludowych i akcja plastyczna dla najmłodszych uczestników Festiwalu.
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Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu „LUDOWE MECYJE, edukacja, animacja, warsztat 26 marca 2017 r. odbyły się warsztaty dla Zespołu
Tańca Ludowego „Brudzewiacy”, które poprowadził Leszek
Rembowski – choreograf, pedagog tańca, nauczyciel tańca ludowego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu.
Tematyką zajęć były polskie tańce narodowe ze szczególnym
uwzględnieniem poloneza.

• kp. PSP w Turku Sławmir Okupny –
członek,
• Komendant ZG ZOSP RP Brudzew
Henryk Świętochowski – członek,
• Wiceprezes ZG ZOSP RP Brudzew
Piotr Maciaszek – członek,
• Zbigniew Walkowski – członek,
• Krzysztof Kabot – członek.
Na podstawie regulaminu turnieju oraz
po dokonaniu oceny testów pisemnych
i dwukrotnej dogrywce dla uczniów
z jednakową liczbą punktów, jury zakwalifikowało 4 uczniów (pierwszy dwa miejsca z każdej grupy wiekowej) do udziału
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 4 marca 2017 r. w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie.

XL Turniej Wiedzy Pożarniczej
22 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Koźminie przeprowadzono gminne eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Pierwszym etapem konkursu było przeprowadzenie eliminacji środowiskowych
w poszczególnych szkołach gminy Brudzew, w celu wyłonienia najlepszych
zawodników do rozgrywek na szczeblu
gminnym.
W gminnym finale udział wzięło 14
uczniów rywalizujących w dwóch grupach wiekowych:
• I grupa – uczniowie szkół podstawowych
• II grupa – gimnazjaliści.
Organizatorami OTWP byli: Urząd
Gminy Brudzew, Zarząd Gminny ZOSP
RP w Brudzewie, Szkoła Podstawowa
w Koźminie oraz Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru,
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.
Dostarcza wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego.
Nad prawidłowym przebiegiem etapu
gminnego turnieju czuwała komisja
konkursowa w składzie:
• Prezes ZG ZOSP RP w Brudzewie Romuald Rumiejowski – przewodniczący
komisji,
• Zofia Cichomska – sekretarz,

W poszczególnych grupach wiekowych
wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
W pierwszej grupie wiekowej (szkoły
podstawowe):
• I miejsce zdobyła Martyna Buda (SP
Koźmin),
• II miejsce – Wiktoria Ptasińska (SP Galew),
• III miejsce – Łukasz Śmigielski (SP
Koźmin).
Druga grupa wiekowa – Gimnazjum:
• I miejsce zdobył Patryk Semrau,
• II miejsce – Mikołaj Pusty,
• III miejsce – Olga Semrau.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy
konkursu - drobne upominki.
Wszystkim uczestnikom teleturnieju
jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koncert muzyków z górniczej orkiestry
KWB „Adamów”
29 listopada 2017 r., w wigilię świętego Andrzeja, w Szkole Podstawowej w Galewie
dało się już wyczuć atmosferę andrzejkowej zabawy. Tego dnia cała szkolna społeczność miała okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu muzyków z górniczej orkiestry. Zanim jednak rozpoczął się występ, członkowie zespołu przedstawili krótki rys
historyczny KWB Adamów, pokazali dzieciom kilka górniczych rekwizytów oraz
zademonstrowali własne instrumenty muzyczne. Rytmiczne utwory prezentowane
podczas koncertu zachęcały wszystkich do tańca i wesołej zabawy. Artyści przeplatali je zabawnymi anegdotami oraz ciekawostkami z życia górników. Spotkanie bez
wątpienia przyniosło wiele radości i uciechy.
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„Halo, halo! Tutaj ptasie radio
w brzozowym gaju (…)”
Gminny Konkurs Recytatorski
Chcąc popularyzować poezję dziecięcą
a także rozwijać zdolności recytatorskie
najmłodszych, w dniu 14 marca 2017 r.
odbył się w naszej Bibliotece konkurs recytatorski przeznaczony dla przedszko-

laków i uczniów klasy I-III szkół podstawowych. Oceny małych recytatorów
dokonała komisja konkursowa w składzie: Urszula Szczęsna – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku, Ewa

BIBLIOTEKA

„Witajcie w naszej bajce
– teatrzyk promujący czytelnictwo
w naszej bibliotece
W czwartek, 23.02.2017 r., gościliśmy
grupę teatralną EDU-ARTIS z Krakowa,
która w zabawny i ciekawy sposób wprowadziła widzów w zaczarowany świat
bajek. Spotkać mogliśmy Pana Kleksa,
Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Tygryska i wielu innych bohaterów wierszy
i bajek. Spotkanie zorganizowane było
dla najmłodszych czytelników, tak więc
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do biblioteki przybyły przedszkolaki
z Przedszkola Gminnego w Brudzewie,
przedszkolaki i uczniowie ZSG w Brudzewie a także dzieci, które jeszcze nie
uczęszczają do żadnej placówki edukacyjnej. Nasi widzowie bardzo żywiołowo
reagowali na prezentowane wydarzenia
a całe spotkanie zakończyło się wspólną
fotografią z aktorami.

Banasiak – dyrektor Centrum Kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Przykona,
Krzysztofa Rumiejowska – emerytowany nauczyciel.
W kategorii przedszkole NAGRODY
otrzymali: Gabriela Kowalczyk (SP Galew) oraz Lena Warach (SP Koźmin)
WYRÓŻNIENIA otrzymali: Mikołaj
Karbowy, Zofia Górnik (Gminne Przedszkole) i Dominik Lipiński (SP Galew)
W kategorii klasy I – III NAGRODY
otrzymały: Kornelia Szymkowska (SP
Koźmin) i Izabela Kowalewska (ZSG
Brudzew)
WYRÓŻNIENIA otrzymały: Justyna
Gauden (SP Koźmin) i Martyna Kuras
(ZSG Brudzew)
Gromkimi brawami i specjalnym wyróżnieniem został nagrodzony najmłodszy uczestnik konkursu (3 latka) Franio
Graczyk.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w recytacji.
Składamy serdeczne podziękowanie dla
Pana Krzysztofa Ogrodowczyka (Market FUKS w Brudzewie) za ufundowanie
wyrobów cukierniczych na dzisiejszy
konkurs.

Dzień Europy
10 maja w Szkole Podstawowej w Galewie z Filią w Chrząblicach odbył się
Dzień Europejski. Z tej okazji uczniowie
przygotowali uroczystą akademię, podczas której zabrali nas w podróż po wybranych krajach Unii Europejskiej. Opisy poszczególnych krajów przeplatały
się ze znanymi utworami muzycznymi,
charakterystycznymi dla danego kraju.
Na zakończenie uczniowie zaśpiewali
piosenkę „Kocham Cię, Polsko”. Wszyscy wyśmienicie się bawili, a występy nagrodzono gromkimi brawami.

„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…”
„Sposób mówienia – świadczy o człowieku…”
W piątek, 31 marca 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury „Wozownia” odbyły
się Eliminacje Gminne 25. Konkursu Recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się
słowa…”
Do Konkursu przystąpiło 26 uczniów Placówek oświatowych z terenu gminy Brudzew. Uczestnicy recytowali min. utwory
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty
Gellner, Wandy Chotomskiej. Recytatorzy
zostali poddani ocenie jury w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I- III, IV- VI.
Komisja Artystyczna (Sylwia Kwaśna, Sabina Michalska, Anna Leszczyńska) postanowiła przyznać następujące nagrody:
w kategorii I
nagroda
Izabela Kowalewska- ZSG w Brudzewie,
Zuzanna Ratajczyk- ZSG w Brudzewie,
Kornelia Szymkowska – Szkoła Podstawowa w Koźminie z Zamiejscowym
Oddziałem Przedszkolnym w Krwonach
wyróżnienie
Aleksander Darul – ZSG w Brudzewie,
Julia Klimczak – Szkoła Podstawowa
w Koźminie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Krwonach.
w kategorii II
nagroda
Natalia Majda – Szkoła Podstawowa

w Galewie z Filią w Chrząblicach,
Kinga Kwaśna – ZSG w Brudzewie,
Aleksandra Sobocka – ZSG w Brudzewie.
Wyróżnienie
Aleksandra Węgielnik – ZSG w Brudzewie,
Kamil Słodziński – Szkoła Podstawowa
w Koźminie z Zamiejscowym Oddziałem Przedszkolnym w Krwonach.
W/ w laureaci wezmą udział w Eliminacjach Rejonowych, które odbędą się 7
kwietnia 2017 r. o godzinie 10.30 w Miejskim Domu Kultury w Turku.
Do Konkursu swoich podopiecznych

przygotowali nauczyciele: p. Małgorzata Ciesielska, p. Małgorzata Kujawa, p.
Justyna Sobczak, p. Violetta Stroiwąs, p.
Romualda Kabot, p.Violetta Przysło, p.
Jadwiga Jaroszewska- Pilarz, p. Zofia Szustakowska, p. Teresa Płuciennik, p. Joanna Piechocka, p. Alina Bazner, p. Barbara Kurcoba, p. Grażyna Pasik, p. Mariola
Kałużna, p. Zofia Cichomska, p. Agnieszka Grala. Dziękujemy nauczycielom za
kształtowanie wśród uczniów pozytywnego stosunku do ojczystego języka.
Zapraszamy za rok!

BIBLIOTEKA

Ciekawe spotkania z mieszkańcami Afryki, niedźwiedziem
Wojtkiem, czyli Łukasz Wierzbicki w brudzewskiej bibliotece
Spotkania z podróżnikiem, autorem książek dla dzieci takich
jak „Afryka Kazika”, czy „Dziadek i niedźwiadek” odbyły się
we wtorkowy poranek (17.10.2017 r.) w Bibliotece Publicznej
Gminy Brudzew. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Brudzewie i Koźminie. Nasz Gość w ciekawy
sposób i z wielką pasją opowiadał o swoich książkach, podróżach, o zbieraniu materiałów do kolejnych publikacji, angażując
do aktywnego udziału dzieci. Opowiadał m.in. o losach niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa, wspomagając się przygotowaną przez siebie niezwykłą prezentacją multimedialną. Losy
sympatycznego misia opisane są w książce pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Zafascynowany postacią Kazimierza Nowaka, Łukasz
Wierzbicki postanowił przybliżyć młodym ludziom postać niezwykłego podróżnika, który w latach trzydziestych przemierzył Afrykę na rowerze. Jakie spotkały go niebezpieczne przygody, spotkania z egzotyczną przyrodą i mieszkańcami? O tym
wszystkim dowiemy się z książki pt. „Afryka Kazika”. Zachęcał także do czytania innych jego książek, takich jak „Machiną
przez Chiny” czy „ Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana”.

Spotkania z pisarzem zostały dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”, zadanie „Książka, ach to
Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku”. Partnerem zadania jest Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki”.
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Fabryka zimowego czasu za nami
Czas wytchnienia, odpoczynku od obowiązków dobiegł kresu.
Dla dzieci i młodzieży to moment powrotu do ciężkiej pracy
i zobowiązań. Jednak warto przypomnieć sobie, co sprawiało
nam ogromną przyjemność. Przenieśmy się do fabryki zimowej twórczości.
Podczas ferii zimowych, w GOK „Wozownia” poruszaliśmy
się w wielu kierunkach sztuki. Staraliśmy się rozbudzać ducha
artystycznego w każdym młodym uczestniku. Wśród zajęć stacjonarnych min. możemy wymienić zajęcia rozwijające umiejętności manualne, taneczne i instrumentalne. Do pierwszych
należy: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, zajęcia plastyczne,
rękodzieła oraz sztuka precyzji i sprawdzania własnej cierpliwości, czyli orgiami. Posługując się metodą kolażu młodzi
plastycy stworzyli projekty zaśnieżonych budowli, które owocowały w kolor. Manufaktura tworzenia biżuterii , czyli zajęcia rękodzieła pozwoliły na to, aby każda dziewczynka mogła
poczuć się księżniczką. Podczas precyzyjnej sztuki składania
papieru uczestnicy poznali wiele elementów orgiami, z których

powstał wirujący bączek oraz gromada dinozaurów. Sztuka
rzeźbienia owocowała w czary. Z drewna powstały kolorowe
ptaki, które śpiewem wprowadziły nas w wiosenny nastrój,
rozwinęły się kwiaty i walentynkowe serca. Natomiast z ziemi
(glina) „wyrosły” przepiękne naczynia, zwierzęta i postacie
z bajek. Cierpliwość instruktorów oraz kontakt z naturalnym
tworzywem przyczyniły się do ogromnego spokoju i skupienia
uczestników zajęć. Wśród zajęć ruchowych nie należy zapomnieć o kursie tańca towarzyskiego, który prowadzi p. Paweł
Tomczyk. Muzyk, natomiast ze swoimi podopiecznymi tworzył
p. Wiesław Zydorkiewicz, grając na gitarze i keyboardzie. Prócz
stacjonarnych zajęć artystycznych zaoferowaliśmy również impresje teatralne w GOK „Wozownia” pt. „Misio Tulisio” i „Pod
starym Wawelem przygód bez liku”, natomiast w Teatrze Pinokio w Łodzi podczas spektaklu „Ronja, córka zbójnika” poznaliśmy moc uczciwości, wiarygodności i wytrwałości podczas
odróżniania dobra od zła.

XV Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej
Dzieci i Młodzieży – Koło 2017
W dniu 8 grudnia 2017 r. wolontariusze z klasy 7a, IIc, IIIc
uczestniczyli w wydarzeniu kulturalnym jakim był Integracyjny Festiwal Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Św. Mikołaja w Kole. Celem festiwalu jest zainteresowanie
uczniów problematyką rówieśników z niepełnosprawnością
oraz integracja w sposób naturalny, podczas wspólnych występów i ich wzajemnego przeżywania i oglądania. W tym roku
można było obejrzeć siedem wspaniałych przedstawień, bogato ilustrowanych muzyką, scenografią i efektami specjalnymi.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać wielu piosenek i bajkowych
historii w wykonaniu kolegów i koleżanek.
Miłej zabawie towarzyszył Mikołaj częstujący słodkościami,
dużą niespodzianką był tort przygotowany z okazji XV już edycji festiwalu.
Eliza Gadomska
Eliza Moszczyńska
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2. OSP Brudzyń – 89,85 pkt.,
3. OSP Janów – 96,00 pkt.,
4. OSP Krwony I – 101,10 pkt.,
5. OSP Galew – 101,60 pkt.,
6. OSP Krwony II – 105,70 pkt.,
7. OSP Koźmin – 106,05 pkt.,
8. OSP Chrząblice – 125,80 pkt.,
9. OSP Cichów – 132,60 pkt.
Grupa C:
1. OSP Galew – 116,50 pkt.

OSP Janiszew zwycięzcą Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2017
2 lipca 2017 r. w Krwonach przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Brudzew.
W zawodach udział wzięło 16 drużyn:
• 9 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Brudzew
(Grupa A),
• 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza z Galewa (Grupa C),
• 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
(przedział wiekowy 16-18 lat),
• oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (przedział wiekowy 12-15 lat).
Zmagania zespołów oceniała komisja
sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Turku, której
głównym sędzią był Arkadiusz Janaszkiewicz. 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
klasyfi kacja przedstawiała się następująco:

MDP (16-18 lat):
1. MDP Brudzyń ,
2. MDP Janiszew,
3. MDP Brudzew.
MDP (12-15 lat):
1. MDP Janów,
2. MDP Cichów,
3. Chrząblice.
Zwycięskie drużyny zostały wyróżnione
nagrodami finansowymi, otrzymały puchary oraz gratulacje. Nie obyło się bez
gratulacji dla reprezentacji z Janiszewa,
która walczy o tytuł mistrza powiatu,
pozostając od kilku lat najlepszą drużyną w gminie Brudzew.
Podczas zawodów dokonano również
odznaczenia dwóch strażaków: Pan Stanisław Modrzejewski z OSP Janiszew
otrzymał, drugi już, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, natomiast Pan
Jerzego Grzysznik z OSP Krwony odznaczony został srebrnym medalem za
zasługi dla pożarnictwa.

Grupa A:
1. OSP Janiszew – 88,73 pkt.,

BIBLIOTEKA

Warsztaty
dziennikarskie
Od 24 października do 28 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew odbywały się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Pana Marcina Deruckiego z portalu
turek.net.pl. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych w Brudzewie. Młodzi ludzie mieli szansę spotkać się
z pracą i twórczością dziennikarską a głównym celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat podstaw dziennikarstwa
prasowego i internetowego. W zajęciach wzięły udział osoby
bez jakiegokolwiek doświadczenia w tej dziedzinie. Wydarzeniem kończącym cykl warsztatów była wycieczka do redakcji
zarówno portalu turek.net.pl jak i Echa Turku. W obu miejscach przyszli dziennikarze dowiedzieli się jak różna bywa
praca w redakcji gazety i portalu internetowego, jak różnie wygląda miejsce pracy obu redakcji. Miejmy nadzieję, że udział

w warsztatach pomógł przygotować do pracy przyszłych redaktorów i dziennikarzy a efekty ich „twórczości” będziemy
mogli niebawem podziwiać.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki, zadanie Książka, ach to ty!
Animacja czytelnictwa po brudzewsku.
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Duet literacki
10 października 2017 r. gościliśmy w naszej bibliotece niezwykły duet literacki, Panią Marię Ulatowską oraz Pana Jacka
Skowrońskiego. Czytelnicy obecni na spotkaniu mogli wysłuchać opowieści o kulisach powstawania książek, zarówno tych
pisanych indywidualnie, jak i tych tworzonych wspólnie. Poznać mogliśmy kilka anegdot związanych z zawodem pisarza
i dowiedzieć się jak rozpoczęli swoje przygody z pisaniem. Autorzy takich książek, jak: „Sosnowe dziedzictwo” , „Kamienica
przy Kruczej’, „Domek nad morzem’ (M. Ulatowska) „Zabić,
zniknąć, zapomnieć”, „Mucha” (J. Skowroński) od kilku lat
tworzą wspólne dzieła, a ich pierwszym dzieckiem była książka
pt. „Autorka”. Kolejne tytuły to m.in. „Historia spisana atramentem”, „Tylko milion”.
Bez dwóch zdań nasi goście dali nam dowód na istnienie zjawiska
„rozumienia się w pół słowa”. Serdecznie dziękujemy autorom za
wizytę w Brudzewie i mamy nadzieję spotkać się ponownie.

Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Partnerstwo
dla książki”, zadanie „Książka, ach to Ty! Animacja czytelnictwa po brudzewsku”. Partnerem zadania jest Stowarzyszenie
„Klub Brudzewianki”

III Koncert Pieśni Maryjnych
W dniu 28 maja 2017 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja
w Brudzewie odbył się III Koncert Pieśni Maryjnych w wykonaniu Orkiestry
Dętej OSP w Brudzewie działającej przy
GOK „Wozownia oraz Trębaczy Maryjnych, zapoczątkowany 25 maja 2015 roku
w święto Matki Boskiej Wspomożycielki
Wiernych. Inicjatorami koncertowania
byli Trębacze Maryjni oraz cała Orkiestra na czele z kapelmistrzem Andrzejem

Kujawą. Wprowadzeniem do koncertowania był zakup i poświęcenie figury
Matki Boskiej Królowej Świata, a także
odsłonięcie tablicy w podziękowaniu
Maryi za 80 lat opieki nad brudzewskimi
trębaczami.
Koncert rozpoczął się tuż po zakończeniu Mszy Świętej o godzinie 10.00. Uroczystość rozpoczęła Justyna Synenko,
która pełniła funkcję narratora koncer-

tu. Przywitała wszystkich zebranych
a także przed każdym zagranym utworem przedstawiła jego krótką charakterystykę.
Orkiestra Dęta wraz z Trębaczami Maryjnymi zaprezentowała szeroki repertuar utworów Maryjnych z podkreśleniem
rangi pieśni takich jak „Bogurodzica”,
„Maryjo Królowo Polski – Apel Jasnogórski” oraz flagowego utworu „Pozdrawiam Ciebie Matko – Ave Maryja woła
cały świat” utworu który w 2015 roku
został przypisany brudzewskiej tradycji majowego grania pieśni maryjnych
z wieży remizy strażackiej.
Koncert skierowany był do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Zbigniew Wróbel serdecznie podziękował
orkiestrze oraz Trębaczom Maryjnym za
koncert, jednocześnie zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi Orkiestry Dętej OSP Brudzew.

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

„Włącz się w Naszą Misje
– Pokonajmy Wspólnie Niską Emisje”
W listopadzie 2016 r.
Gmina Brudzew złożyła
wniosek o udzielnie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Poznaniu
na wsparcie realizacji
edukacji ekologicznej pn.
„Włącz się w Naszą Misje - Pokonajmy Wspólnie
Niską Emisje”. Rozstrzygnięcie konkursu okazało się pomyśle
i maju 2017 r. Wójt Cezary Krasowski
podpisał umowę dotacji w wysokości
90% kosztów przedsięwzięcia.
Celem akcji edukacyjnej było podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie narastającego oraz niezwykle istotnego dla naszego zdrowia – problemu
zanieczyszczenia powietrza.
W ramach przedmiotowej akcji edukacyjnej przeprowadzone zostały warsztaty
dla uczniów szkół podstawowych – klas
V i VI. Młodzież z wielkim zainteresowaniem oraz zadziwiająca aktywnością
uczestniczyła w 6 godzinnych zajęciach
poznając przyczyny powstawania niskiej
emisji, skutki jej występowania oraz
sposoby walki ze smogiem. Część zajęć
poświęcona została zasadom funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł
energii – uczniowie samodzielnie mogli
zbudować oraz obserwować działanie
instalacji fotowoltaicznej oraz kolektora
słonecznego. Zajęcia dla młodzieży przeprowadzone zostały przez specjalistów
z firmy NUVARRO. Uczestnicy na koniec zajęć otrzymali latarki na dynamo
upamiętniające niniejszą akcję.
Powyższe warsztaty szkolne zakończone zostały Gminną Olimpiadą Wie-

dzy o Niskiej Emisji, która odbyła się
30 października 2017 r. W konkursie
udział wzięło łącznie 39 uczniów. Test
wiedzy o niskiej emisji składał się z 30
pytań, w tym jednego pytania otwartego
- polegającego na rysunku i opisie schematu instalacji fotowoltaicznej. Każdy
z uczestników konkursu na zakończenie
otrzymał dyplom za udział oraz praktyczny notatnik z długopisem i hasłem
przedmiotowej akcji. Komisja konkursowa w składzie powołanym przez
Wójta Gminy Brudzew dokonała oceny
wszystkich testów.
W dniu 10 listopada 2017 r. podczas
apeli organizowanych w szkołach z okazji święta niepodległości, Wójt Gminy
Brudzew wręczył laureatom 3ech pierwszych miejsc nagrody.
Laureatami Gminnej Olimpiady wiedzy
o Niskiej Emisji zostali:
I miejsce – Wiktoria Stefańska – SP
Brudzew – nagroda tablet Lenovo
II miejsce – Łukasz Opas – SP Koźmin
– nagroda ładowarka solarna
III miejsce – Łukasz Śmigielski – SP
Koźmin – nagroda zegar biurowy zasilany wodą
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz
warsztatów zasłużyli na uznanie za ak-

tywne włączenie się w misję służącą
walce ze smogiem.
Ponadto w dnia 19-20 października
2017 r. w siedzibie GOK „Wozownia”
w Kolnicy odbyło się praktyczne seminarium dla dorosłych. Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy Brudzew
mógł wówczas skorzystać z doradztwa
w zakresie montażu, budowy oraz zasad
eksploatacji instalacji OZE. Omówione
zostały również możliwości pozyskania
dofinansowania na urządzenia przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji
a także wiele istotnych informacji nt. jej
szkodliwości. Uczestnicy seminarium
również otrzymali gadżet upamiętniający akcje w postaci latarki.
Żyjemy w świecie pełnym udogodnień,
jednakże zaczyna brakować nam czystego powietrza (szczególnie w okresie kiedy
rozpoczyna się sezon grzewczy). Zdobyta
zatem świadomość szkodliwości niskiej
emisji jest już pierwszym, wielkim krokiem do dalszych wspólnych działań służących poprawie jakości powietrza.
Nadmienia się, iż informacja nt. ww.
akcji została odpowiednio rozpropagowana w formie wymownych ulotek oraz
plakatów.
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Zachowaj Trzeźwy
Umysł
1 grudnia 2017 r. w domu weselnym „Jola”
w Kolnicy odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanej w 2017 roku kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w gminie
Brudzew pod hasłem „Na Skrzydłach
Przyjaźni”. 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) Szkoła Podstawowa im. Wojciecha
z Brudzewa w Brudzewie,
2) Szkoła Podstawowa w Koźminie,
3) Szkoła Podstawowa w Galewie z filią
w Chrząblicach,
4) Gminne Przedszkole 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 Pani Elżbiecie Piąstce – Sekretarz Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Turku. Zaproszeni goście oraz
dzieci i młodzież szkolna mieli możliwość wysłuchania krótkiego referatu
o skutkach uzależnień od gier komputerowych i mediów społecznościowych
przygotowanej przez Panią Piąstkę.
Dzień 1 grudnia jest również Światowym
Dniem Walki z AIDS. Z tej okazji dzieci
i młodzież wysłuchali również krótkiego referatu na ten temat przygotowanego
przez Panią Elizę Moszczyńską – pedagoga ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów i nagród dla koordynatorów i laureatów konkursów organizowanych w ramach kampanii ZTU.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
1. Dyrektorzy Placówek Oświatowych
i koordynatorzy:
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• Pani Agnieszka Ordon – Dyrektor SP
w Brudzewie,
• Pani Eliza Gadomska – Koordynator
z SP w Brudzewie,
• Pani Eliza Moszczyńska – Koordynator z SP w Brudzewie,
• Pani Krystyna Sznycer – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Koźminie,
• Pani Ilona Wojtczak – Koordynator
z SP w Koźminie,
• Pan Tomasz Suleja – Koordynator z SP
w Koźminie,
• Pan Jan Szafrański – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Galewie z filią
w Chrząblicach,
• Pani Joanna Rosicka – Koordynator
z SP w Galewie,
• Pani Bożena Głąb – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brudzewie,
• Pani Alicja Kostrzewska – Koordynator z Przedszkola Gminnego,
W imieniu Gminy Brudzew dyplom

odebrał Pan Paweł Jacaszek – Zastępca
Wójta Gminy Brudzew.
2. Laureaci ogólnopolskiego konkursu
plastyczno-literackiego „Na Skrzydłach Przyjaźni” za prace indywidualne wysłane do Poznania:
• Alicja Walkowska,
• Igor Moszczyński,
• Kornelia Zielińska,
• Daria Zięba,
• Katarzyna Kaniewska,
• Oliwia Kulińska,
• Mateusz Rosiak.
Spotkanie urozmaiciły, zdobywając duże
uznanie wśród publiczności występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Galewie z filią w Chrząblicach, które przygotowała Pani Joanna
Rosicka.

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

Ekumenizm w Brudzewie

W Brudzewie, na miejscu zwanym kiedyś „Łysą Górką”,
znajduje się niewielki cmentarz. Tutaj pochowani są ostatni właściciele majątku Brudzew, przedstawicie jednej z kilku gałęzi wielkopolskiej rodziny, których własnością przez
ponad 150 lat były dobra brudzewskie. Od 2005 r. w każdą
pierwszą niedzielę listopada na dworskim cmentarzu, na
wspólnej modlitwie gromadzą się duchowni i wierni wyznania katolickiego, ewangelicko-reformowanego i ewangelicko – augsburskiego. Odnowiony ze zniszczeń cmentarz
Rodziny Kurnatowskich jest świadectwem naszej kultury
i szacunku dla tych co odeszli. Miejsce wiecznego spoczynku
przedstawicieli patriotycznej rodziny ziemiańskiej – dawnych właścicieli majątku Brudzew, „odrodziło się” dając
początek ekumenicznej modlitwie. Ekumeniczne spotkania
stały się tradycją, a dworski cmentarz w Brudzewie stał się
znakiem jedności, „cegiełką” w budowaniu ekumenizmu.
Kurnatowscy szybko, gdyż już w XVI wieku stali się wyznawcami nauki Jana Kalwina. Związki małżeńskie też bardzo często zawierali z rodzinami kalwińskimi: Żychlińskimi, Bronikowskimi, Mieleckimi czy Potworowskimi. Miejsce wiecznego
spoczynku znajdowali natomiast na cmentarzach: ewangelicko – reformowanym w Żychlinie pod Koninem i ewangelicko
- augsburskim w Felicjanowie koło Władysławowa. Na tym
ostatnim pochowani zostali dziadkowie i rodzice Wacława
Kurnatowskiego, pierwszego, po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku starosty kolskiego. Wacław, tak jak i jego przodkowie, pozostając przy kalwinizmie ożenił się jednak z katoliczką Marią Unrug. Oddalenie cmentarza w Felicjanowie, jak
i katolicyzm pań Kurnatowskich przyczyniły się zapewne do
tego, że po śmierci Wacława pochowano go w grobowcu wybudowanym na skraju parku mieszczącego się przy dworze.
Zgodę na pochówek wyraził biskup włocławski i pogrzeb mógł

odbyć się w obrządku katolickim. Po wojnie opuszczony i zapomniany cmentarzyk ulegał dewastacji. Dopiero w 2005 r.
dzięki działaniom podjętym przez Towarzystwo Przyjaciół
Brudzewa, wspartym przez Urząd Gminy w Brudzewie, udało
się go ocalić od całkowitego zniszczenia. Dziś kryje on doczesne szczątki Wacława Kurnatowskiego, „kalwina” zmarłego
w 1922 r. oraz katolików: jego żony Marii, ich córki Cecylii,
wnuków - Marka Gutta i Krzysztofa Morsztyna. Na cmentarzu
znajdują się również tablice upamiętniające krewnych rodziny
Kurnatowskich, którzy patriotyzm do Ojczyzny udokumentowali w powstańczych mogiłach, w Oświęcimiu, na Pawiaku…
Już po raz trzynasty (5 listopada 2017 r.) na tym cmentarzyku odbyło się ekumeniczne modlitewne spotkanie. Modlitwa
to początek corocznego spotkania, w którym oprócz księży i wiernych różnych wyznań udział biorą przedstawiciele
władzy samorządowej Gminy Brudzew, uczniowie lokalnych
szkół ze swoimi nauczycielami, mieszkańcy Brudzewa, zaproszeni goście z innych stowarzyszeń i członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Brudzewa.
Zwieńczeniem ekumenicznej wspólnoty była Eucharystia
w kościele parafialnym w Brudzewie, odprawiona przez proboszcza ks. kanonika Zbigniewa Wróbla. Słowo Boże wygłosił
pastor z parafii ewangelicko-reformowanej z Żychlina ksiądz
Tadeusz Jelinek. Zawsze na zakończenie liturgii odmawiana
jest „Modlitwa sióstr”, którą Krystyna, najstarsza z 5 sióstr
Kurnatowskich, codziennie wieczorem chodziła pomodlić się
na tym cmentarzyku.
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było to nowe doświadczenie na nieznanym terenie, gdzie razem można było zwrócić swoje myśli do Boga. Dzielenie się
Słowem Bożym, wyznaczonym na tą konkretną niedzielę,
na nabożeństwie oraz wspólna modlitwa, było to jednoczące
uniesienie umysłu i serca. To właśnie Bóg pobłogosławił nas,
to miejsce i tą historię która, nas połączyła. Życie, działanie
i wzajemne relacje w rodzinie Kurnatowskich i w społeczeństwie, świadczą o głębokiej chrześcijańskiej ekumenii, która
miała miejsce na tamtych terenach. Świadczy o szukaniu jedności, porozumienia a nie różnic i barier…

Modlitwa sióstr
O bądź pozdrowiona – ty ziemio rodzona
ty brudzewski łanie – i Ty polski Panie Boże.
Ustrzeż nas od zdrady – od wzajemnej zwady
spraw by miłość żyła – by ziemia rodziła zboże
Daj żyć ojców śladem – ich wiarą, przykładem
daj by pokolenia – swych dziadów sumienia były stróżami
Odpuść nasze winy – pobłogosław czyny
by nam życia sidła – nie splamiły skrzydła czuwaj nad nami.
W łaski swej promienie – wprowadź ojców cienie
by w sądu godzinę – zjednoczyć rodzinę usłysz nas, Chryste!
Daj, by Polska wstała – w zmartwychwstaniu ciała
brudzewskimi kwiaty – przystroisz jej szaty godów, wieczyste!.
Pastor Jelinek tak opisał (cytat z 2005 r.) swoje osobiste refleksje:
…Spotkanie na cmentarzu, pragnienie wspólnej modlitwy,

Chrześcijańska Jedność
Modlitwa Ekumeniczna, to życzenie by być jedno w Kościele Jezusa Chrystusa, który założył jeden Kościół. Późniejsze w Nim podziały są dziełem ludzi, którzy nie zawsze byli
Chrystusowi. Dlatego wspólne przebywanie ze sobą ludzi
odmiennych wyznań jest faktem o dużym znaczeniu. W ten
sposób każdy z nich przez swoją obecność wyraża szacunek
dla pozostałych. Ludzie, którzy się kochają, chcą być razem.
Jeśli są osobno, to nigdy nie nauczą się przebaczania i miłości. Uczymy się tolerancji, uczymy się poznawać siebie, spotykać z ludźmi, rozmawiać i uczymy się wspólnego przebywania. Wspomnienie tych, co odeszli obecne jest w wielu innych
wyznaniach chrześcijańskich, także innych religiach. Nasza
obecność w tym dniu, to świadectwo naszej postawy wobec
ekumenizmu, wyraz szacunku dla innych. Jedności w wierze
nie można narzucić odgórnie. Ona musi na nowo się narodzić,
jako wewnętrzna potrzeba wszystkich wierzących. Jest ona
przede wszystkim pytaniem o prawdziwość drogi i słuszność
rozwiązań, przez które chrześcijanie i poszczególne Kościoły
starają się zbliżyć do Ewangelii. Do zjednoczenia nie można
doprowadzić drogą administracyjną. Dlatego ruch ekumeniczny rozwija się przede wszystkim w żywotnych wspólnotach.
Ryszard Kaszyński
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa

Obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
19 kwietnia 2017 r. odbyły się w naszej gminie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta
w intencji ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej, która została odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Brudzewie. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na miejsce upamiętniające pomordowanych w Katyniu. Tam
odbył się uroczysty apel poległych. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
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78. rocznica napaści ZSRR na Polskę
17 września 2017 r., w 78. rocznicę napaści ZSRR na Polskę Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa wraz z lokalnymi władzami
samorządowymi, uczniami Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Brudzewie, Księżmi Parafii Brudzew i Mieszkańcami Gminy
Brudzew uczcili pamięć poległych w obronie kraju.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 12.00. Podczas Mszy Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel przybliżył wydarzenia sprzed 78 lat i przewodniczył modlitwie za wszystkie ofiary
sowieckiej agresji. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani
udali się pod tablicę pamiątkową, symbolizującą kaźń Polaków
w Rosji Sowieckiej podczas II Wojny Światowej. Słowami wstępu
Pani Aldona Gruchot przywitała wszystkich zebranych i rozpo-

częła apel. Głos zabrał również Pan Cezary Krasowski – Wójt
Gminy Brudzew wspinając ten ciężki dla Polski czas. Następnie
Ksiądz Zbigniew Wróbel odmówił modlitwę za poległych w obronie kraju. Chwilę później delegacje złożyły kwiaty i zapaliły pamiątkowe znicze. Zespół Szkolno-Gimnazjalny reprezentowali:
Pani Teresa Płóciennik wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami,
władze gminne: Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski
wraz z Zastępcą – Panem Pawłem Jacaszkiem oraz Radnę Gminy – Panią Elżbietą Ficner natomiast TPB: Pani Maria Zielona,
Pan Maciej Rosiak, Pan Ryszard Michalski oraz Pan Andrzej
Kończak. Jako ostatni wystąpili Ksiądz Wróbel wraz z Księdzem
Wikarym Waldemarem Kowalem i służbą liturgiczną.

Turniej oldbojów o puchar Wójta Gminy Brudzew
W dniu 28 stycznia 2017 r., na hali sportowej w Brudzewie odbył się piłkarski turniej oldbojów o puchar Wójta Gminy Brudzew. W zawodach udział wzięło 6 drużyn z powiatu tureckiego.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po blisko
czterogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców turnieju
– grupę oldbojów z Kawęczyna.

Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:
1 miejsce - Kawęczyn
2 miejsce - Tuliszków
3 miejsce - Brudzew
4 miejsce - Evex Team
5 miejsce - Profesorki
6 miejsce - Gmina Turek
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Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Brudzew
W dniu 18 marca 2017 roku w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie odbyły się rozgrywki
XVIII edycji Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Brudzew. W turnieju wystąpiło 93 zawodników – uczniowie szkół i mieszkańcy gminy Brudzew.
Zawodnicy rywalizowali między sobą w
10 kategoriach. Turniej uroczyście otworzyli Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary
Krasowski oraz Prezes GKS „Kasztelania” – Pan Marcin Szymański.
Przy wielkim dopingu, turniej rozpoczęli Wójt Gminy Brudzew i Prezes Gminnego Klubu Sportowego Kasztelania
Brudzew. 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 gimna-
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zjum. Wyniki turnieju przedstawiają się
następująco:

2. Katarzyna Będkowska ZSG Brudzew
3. Paulina Witaszek ZSG Brudzew

Klasy I – IV szkoły podstawowe
– dziewczęta
1. Patrycja Kokoszko SP Brudzew
2. Wiktoria Wojtaszak SP Galew
3. Aleksandra Idziak SP Brudzew

Gimnazjum – chłopcy
1. Seweryn Wilczyński ZSG Brudzew
2. Patryk Witaszek ZSG Brudzew
3. Dawid Trzmielewski ZSG Brudzew
Szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta
1. Małgorzata Kujawa - Brudzew

Klasy I – IV szkoły podstawowe
– chłopcy
1. Jakub Grzelak SP Koźmin
2. Patryk Gruchot SP Koźmin
3. Kacper Antosik SP Brudzew
Klasy V – VI szkoły podstawowe –
dziewczęta
1. Inga Śmiglewska SP Koźmin
2. Roksana Kozioł SP Galew
3. Emilia Gruchot SP Koźmin
Klasy V – VI szkoły podstawowe –
chłopcy
1. Szymon Rzyszkiewicz SP Koźmin
2. Bartłomiej Frątczak SP Brudzew
3. Norbert Gargała SP Koźmin
Gimnazjum – dziewczęta
1. Klaudia Kuster ZSG Brudzew

Szkoły Ponadgimnazjalne – chłopcy
1. Krystian Gruchot - Krwony
2. Artur Michalak – Brudzew
3. Paweł Sobczak – Brudzew
Roczniki 1996 i starsze – kobiety
1. Anna Kurcoba – Koźmin
2. Agnieszka Kurcoba - Koźmin
Roczniki 1995 i starsze – mężczyźni
1. Paweł Włodarczyk - Brudzew
2. Paweł Cichoń - Kolnica
3. Tomasz Ciemniewski - Brudzew
Najlepsi tenisiści z naszej Gminy będą nas
reprezentować w „XVIII Mistrzostwach
Powiatu Tureckiego w Tenisie Stołowym
o Puchar Starosty Tureckiego”.

Obóz Sportowy Judo, Narty, Snowboard – Rytro 2017
W dniach 05-11.02.2017 r. w miejscowości Rytro odbyło się zimowe zgrupowanie pn. „Obóz Sportowy Judo” 40 zawodników
z GKS „Kasztelania” Brudzew oraz KS Judo Turek.
Malowniczo położona miejscowość nad rzeką Poprad jest idealnym miejscem gdzie nasi judocy podnosili swoje umiejętności
techniczne i motoryczne w judo ale także w sportach zimowych
- nartach oraz snowboardzie. Poranny rozruch (bieg w górach),
2 techniczne treningi, 4 godziny zjazdów na stoku Ryterski Raj
wymagały od judoków wyjątkowej kondycji oraz odporności na
zmęczenie. Mimo tak napiętego harmonogramu dnia dodatkowo obóz uatrakcyjniły: zajęcia z języka angielskiego prowadzone
przez Panią Agatę Kujawa, treningi siły dynamicznej w ryterskiej siłowni, wycieczki krajoznawcze do Popradzkiego Parku
Krajoznawczego oraz do ruin zamku w Rytrze z XIV, wyjazd

na stację narciarską Jaworzyna Krynicka, dyskoteka, turniej piłki koszykowej, piłki nożnej w ryterskiej hali sportowej. Oprócz
doskonałego wyszkolenia technicznego naszych judoków docenione zostały umiejętności narciarskie przez miejscowych instruktorów którzy stwierdzili, że jesteśmy najlepiej jeżdżącymi
klubami judo na nartach i snowboardzie.
Na zakończenie obozu (jak tradycja obozowa nakazuje) został wybrany „Superobozowicz”, którym został Kajetan Bajzert zdobywając smartwatch ufundowany przez p. Tomasza
Świniarskiego Delikatesy Centrum, II miejsce zajął Julian
Chrostek plecak sportowy, III miejsce zdobył Filip Stolarek
otrzymując śpiwór. W grupie starszej bon o wartości 200 zł
otrzymał Marcel Sochacki.

Święto Pieczonego
Ziemniaka w Gminnym
Przedszkolu w Brudzewie
W sobotę w dniu 23 września 2017 roku w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie odbyło się Święto
Pieczonego Ziemniaka. Piknik został zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ 2017.
W imprezie wzięły udział dzieci przedszkolne
i ich rodzice. Na początku uczestnicy brali udział
w konkursach i zmaganiach sportowych. Zwycięscy otrzymali nagrody.
W dalszej części pikniku bawiliśmy się wspólnie z animatorami ,,Grupy T” z Torunia. Kolorowo przebrani aktorzy w sposób
twórczy i kreatywny przeprowadzili zajęcia z dziećmi i rodzicami zapewniając im niezapomniane wrażenia. Na uczestników
czekały nie lada atrakcje np.; slalom z ogromną piłką, wyścig
koników, zabawy z chustą animacyjną oraz malowanie twarzy.
Po wyczerpujących zabawach można było posilić się w bufeci-

ku z pysznymi potrawami przygotowanymi przez przedszkolne kucharki oraz rodziców naszych przedszkolaków. Podczas
wspólnych zabaw i zmagań umysłowych przekonaliśmy się
że w grupie siła a z przyjaciółmi bawić się weselej . Na zakończenie obejrzeliśmy wspaniały pokaz baniek mydlanych. Święto
Pieczonego Ziemniaka w naszym przedszkolu po raz kolejny
przeszło do historii jako wspaniały dzień pełen wrażeń i radości
dla wszystkich uczestników imprezy.
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Śniadanie daje moc!

„Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień.”
8 listopada 2017 r. już po raz drugi sala gimnastyczna w Szkole
Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie zamieniła
się w „salę bankietową”. Uczniowie klas 0-3 wraz z wychowawcami i licznie przybyłymi rodzicami w ramach Europejskiego
Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania przygotowali pyszne
śniadanie, które daje moc na cały dzień. Na stołach gościły wymyślne kanapki, szaszłyki owocowe, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, koktajle, jednym słowem same zdrowe pyszności. Nie
zabrakło również soków. Dzień „Śniadanie Daje Moc” jest okazją do zwrócenia uwagi na ważność śniadania w życiu każdego
człowieka, a w szczególności ucznia. Bo to właśnie dzięki niemu

Dzień Języków Obcych
4 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Galewie odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie przedstawili krótki program artystyczny pt.
„Warto uczyć się języków obcych”. W kilku krótkich, humorystycznych scenkach pokazali, jak ważna jest znajomość
języka angielskiego w erze globalizacji. W programie imprezy nie zabrakło również piosenek w języku angielskim oraz
pięknie zaprezentowanego układu tanecznego.Celem tej inicjatywy było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej
naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych.
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uczeń zyskuje energię do pracy, nauki i zabawy. Jest to czas kiedy należy zastanowić się nad własnymi nawykami żywieniowymi, nad tym co jest najważniejsze wśród zasad prawidłowego
odżywiania się. Zanim uczniowie przystąpili do konsumpcji
przygotowanych dań, najpierw wzięli udział w Olimpiadzie
„Niedojadków” czyli NIEDOJADKOJADZIE, którą poprowadzili bohaterowie akcji Tola, Maks i Wszystkojad. Uczniowie
musieli wykonać kilka zadań związanych z wiedzą, z ruchem
oraz takich, które wskazują na super współpracę klasy. Wspólne śniadanie było dla wszystkich świetną zabawą, a zarazem
nauką o tym – jak ważne jest codzienne śniadanie i zachowanie
12 zasad zdrowego odżywiania się:
1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb nie bułeczki.
8. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.
Koordynatorami działania byli pedagodzy szkolni: Eliza Gadomska i Eliza Moszczyńska. Serdeczne podziękowania należą
się rodzicom uczniów i wychowawcą klas za zaangażowanie się
w realizację projektu.

Asy Bezpieczeństwa
– Strażak Roku
Zakończył się plebiscyt „Asy Bezpieczeństwa – Strażak
Roku” organizowany przez Spółkę Polska Press Sp. z o.o.,
polegający na wyłonieniu w drodze głosowania najlepszych
zawodowych strażaków i druhów OSP w Wielkopolsce.
W kategorii „Strażak Ochotnik” pierwsze miejsce z wynikiem 1341 głosów zajął dh Tomasz Maciaszek z jednostki
OSP Chrząblice.
Serdecznie gratulujemy!

X Turniej Tańca Towarzyskiego
i Dowolnego w Malanowie
„Taniec jest najważniejszą, najbardziej
wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia, jest
samym życiem.”
Słowami Havelocka Ellisa przywitały
uczestników X Turnieju Tańca Towarzyskiego i Dowolnego organizatorzy turnieju. Nasza Szkoła Podstawowa w Brudzewie już od wielu lat bierze udział
w/w wydarzeniu kulturalnym z bardzo
dobrymi wynikami, promując w ten sposób naszą szkołę. W tym 2017 roku wystawiliśmy zespoły w trzech kategoriach:
I-III, IV-VI, VII i gimnazjum. Możemy
być dumni, bo najmłodsze dziewczynki
z zespołu „Perełki” pod opieką p. J. Jaroszewskiej-Pilarz i p. R. Kabot zajęły I-miejsce. Podopieczni p. E. Grązik, zespół
„Iskierki” zajął I-miejsce oraz „El-dance”
II-miejsce. Świetnie się wszyscy spisali!
W przerwach między poszczególnymi kategoriami, dziewczęta z zespołu
„Iskierki’’ i „El-dance’’ zaprezentowały
się w pełnych składach i w całkowitych
swoich programach artystycznych.
Patrząc na zaangażowanie i pasję jaką
uczestnicy wkładają w taniec, można powiedzieć, iż taniec leczy duszę i ciało, dodaje pewności siebie, pomaga przełamywać słabości i bariery.

Wizyta w piekarni
,,Gdy upadnie ci chleb,
podnieś go, pocałuj i przytul do serca,
Szacunku nam dziś trzeba,
Szacunku dla chleba potrzeba”
Dzięki uprzejmości Państwa Ciemniewskich, właścicieli piekarni przy ul. Leśnej w Brudzewie, uczniowie klasy IIIa i IIIb
Szkoły Podstawowej w Galewie mogli wiedzę teoretyczną
zdobytą na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej zweryfi kować
z praktyką. Podczas wycieczki dzieci zobaczyły, jak powstaje
pyszny chlebek i bułeczki.
Dużym zaskoczeniem była wielkość wszystkich maszyn do
produkcji oraz wysoka temperatura, w jakiej piekarze muszą
pracować. Na zakończenie pobytu w piekarni uczniowie zostali poczęstowani pysznymi jagodowymi bułeczkami.

W oczekiwaniu na wypiek chleba Pan Andrzej, hobbysta motocykli, zafundował każdemu uczniowi przejazd pojazdem.
Bardzo dziękujemy Państwu Ciemniewskim za miłą i smaczną gościnę.
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Festyn rodzinny „Chcemy być zdrowi”
każdy chętny mógł skorzystać z krótkich warsztatów,
by spróbować swoich sił w tym sporcie walki. Inną formą rozrywki były konkurencje sportowe przygotowane dla uczniów.
Ruch na świeżym powietrzu sprzyjał apetytom. Dla
wszystkich uczestników imprezy rodzice przygotowali
różnorakie potrawy, które rozchodziły się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. Podczas pikniku rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na makietę pod
nazwą „Talerz zdrowia”. Autorzy prac konkursowych
zostali nagrodzeni oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na festynie nikt z pewnością nie mógł narzekać
na nudę. Było to udane przedsięwzięcie cieszące się
dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

1 października 2017 r. w Galewie odbył się rodzinny festyn profi laktyczny pn. „Chcemy być
zdrowi” zorganizowany w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W imprezie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej
w Galewie z Filią w Chrząblicach, ich rodzice
oraz nauczyciele. Piknik mający na celu przede
wszystkim pokazanie ciekawych form spędzenia
czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu
życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną obfitował w różnorodne atrakcje.
Na początku uczestnicy obejrzeli pokaz kickboxingu w wykonaniu członków klubu sportowego
STRIKER TUREK. Wśród nich znalazło się dwoje
wychowanków galewskiej szkoły. Po prezentacji

Kolejny sukces brudzewskich
przedszkolaków
Już po raz osiemnasty w Koninie odbył
się Przegląd Przedszkolnych Zespołów
Tanecznych Kalejdoskop 2017. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury
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w Koninie a współorganizatorem Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Impreza odbyła się 22 marca, uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym

z powiatu tureckiego, konińskiego i słupeckiego. Celem imprezy była konfrontacja i ocena dorobku artystycznego przedszkolnych zespołów tanecznych, wymiana
pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury tanecznej wśród
dzieci, kształcenie twórczego i aktywnego
modelu osobowości dziecka oraz gromadzenie i systematyzowanie doświadczeń
w zakresie wychowania przez sztukę.
Gminne Przedszkole w Brudzewie reprezentowały dzieci z grupy najstarszej,
wykonując krakowiaka do muzyki ludowej. Przedszkolaki przygotowane zostały
przez nauczycielkę Alicję Kostrzewską.
Występ został szczególnie wyróżniony przez profesjonalne jury, które nagrodziło nasz zespół taneczny za trafne
połączenie muzyki, stroju i choreografii
oraz krzewienie kultury ludowej. Dzieci
oprócz gromkich braw otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenie
na warsztaty taneczne oraz występ podczas gali tanecznej „Karuzela 2017”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

,,Mistrz Słówek’’
w konkursie z j. angielskieg
W dniu 16 maja odbył się w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie konkurs z języka angielskiego „Mistrz Słówek”. Uczestnikami były dzieci 6-letnie z grupy IV. Celem konkursu było
popularyzowanie języka angielskiego wśród dzieci, wyłonienie
uczniów uzdolnionych językowo, podniesienie poziomu umiejętności językowych oraz wiara we własne możliwości. Prowadząca konkurs nauczycielka języka angielskiego Agata Kujawa
solidnie przygotowywała wszystkich uczestników do zmagań
językowych. Dla naszych przedszkolaków konkurs nie był trudną i stresującą sytuacja, gdyż uczestnicy na zajęcia z j. obcego
uczęszczają już od 3 roku życia. Konkurs odbył się wśród 20
uczestników i polegał na znajomości jak największe ilości słówek z języka angielskiego ze znanego wcześniej materiału. Mistrzem Słówek została Amelia Antas II miejsce Maja Badeńska
III miejsce, natomiast Oliwia Kowalska. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i książeczki z języka angielskiego, natomiast
zwycięzcy oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe: gry
planszowe oraz przekąski z firmy Kupiec, które wręczyła pani
dyrektor Bożena Głąb gratulując zwycięstwa oraz życząc dalszych sukcesów językowych już na etapie szkolnym.

Wycieczka do Poznania
„Warsztaty w ogrodzie
botanicznym”
W dniu 19 maja 2017 r. zorganizowano dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Koźminie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Krwonach wycieczkę do ogrodu botanicznego
w Poznaniu. Uczestniczyło w niej 17 uczniów z klas IV-VI i 2
nauczycieli. W ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Adama
Mickiewicza dzieci uczestniczyły w praktycznych zajęciach:
poznanie roślin, doświadczenia przyrodnicze, sadzenie roślin. Celem tego zadania była promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem walorów
środowiska naturalnego. Kształtowanie postaw szacunku do
przyrody, odpowiedzialności za siebie i innych, współpracy w grupie. Wyżej opisane zadanie zostało zorganizowane
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profi laktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Z ramienia szkoły: Dyrektor szkoły: Krystyna Sznycer
Z ramienia GKRPA: Maria Kujawa

Bądź bezpieczny –
policjant w przedszkolu
W dniu 19 września dzieci z Gminnego Przedszkola odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku. Podczas
spotkania z maluchami rozmawiali o bezpieczeństwie, wyjaśniali maluszkom i starszakom, jak bezpiecznie dotrzeć do
przedszkola i radzili, w jaki sposób przechodzić bezpiecznie
przez jezdnię. Co należy zrobić podczas spotkania z agresywnym psem oraz jak ważne jest podróżowanie dziecka w foteliku samochodowym i noszenie przy odzieży elementów odblaskowych. Przedszkolacy otrzymali wskazówki, jak zachować
się w sytuacji spotkania osoby obcej oraz ataku groźnego pasa.
Dzieci chętnie ćwiczyły pozycję „żółwika”, która chroni przed
atakiem groźnego zwierzęcia. Policjanci przypomnieli także
o numerach alarmowych i o tym, kiedy należy z nich korzystać,

zaprezentowali elementy umundurowania wykorzystywanego
w służbie policyjnej. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie,
przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy nasi podopieczni wręczyli policjantom pamiątkowe laurki.
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Dzień
Przedszkolaka
„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”
20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień ,,Ogólnopolskim Dniem
Przedszkolaka’’. Święto to podkreśla wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju dzieci i przyczynia się do
szerzenia edukacji przedszkolnej. Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z krążkiem na głowie, uczestniczyły w zabawach
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zmagały
się z balonami. Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Pani dyrektor Bożena Głąb wręczyła drobne upominki i życzyła
dzieciom miłego święta. Zgodnie z nowymi zarządzeniami dotyczącymi zdrowego odżywiania, dzieci wraz
z swoimi paniami upiekły pyszne i zdrowe ciasto marchewkowe, które zjadły z wielkim apetytem i radością.
Doszły również do wniosku, iż potrawy zdrowe i zalecane mogą być bardzo pyszne i pożywne.

Eco konkurs w Gminnym
Przedszkolu w Brudzewie
W Gminnym Przedszkolu w Brudzewie odbył się konkurs plastyczno-techniczny pt. „Ze starego coś nowego”. W konkursie,
w którym należało przygotować zabawkę z surowców wtórnych
i materiałów ekologicznych, wzięło udział aż 47 dzieci wraz rodzicami. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, każda praca była oryginalna i niepowtarzalna.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, uwrażliwienie
na konieczność dbania o środowisko naturalne, rozbudzanie
wyobraźni, zdolności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 maja.
Jury oceniając prace, brało pod uwagę zgodność pracy z tematem
konkursu, walory artystyczne, jakość i technikę wykonania oraz
pomysłowość autora.
W kategorii wiekowej:
3-latki: I miejsce – Laura Fisiak
II miejsce – Franek Szurgot
III miejsce – Marcel Kasprzak
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4-latki: I miejsce – Dominik Beśka
II miejsce – Helenka Różewska
III miejsce – Kamil Sylwestrzak
5-latki: I miejsce – Amelia Marek
II miejsce – Kamil Kwaśny
III miejsce – Gabrysia Cichomska
6-latki: I miejsce – Mateusz Jasiński
II miejsce – Nikola Położyńska
III miejsce – Maja Badeńska
Jury postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną za niepowtarzalnie wyjątkowe i nowatorskie podejście do tematu konkursu dla
Juliana Sawikowskiego.

Przedszkolny Zespół Taneczny w Kleczewie
5 czerwca w Centrum Kultury w Kleczewie odbył się
Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych
,,Taniec Piękny, Taniec Zdrowy”. Do udziału w przeglądzie zakwalifikował się także nasz przedszkolny
zespół taneczny. Impreza rozpoczęła się przemarszem
uczestników w barwnym korowodzie z kleczewskiego
rynku do Centrum Kultury, gdzie odbyły się prezentacje artystyczne zespołów tanecznych. Wydarzenie to
zgromadziło około czterystu uczestników z powiatów:
kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego, międzychodzkiego i przebiegała pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Przegląd Zespołów Tanecznych w Kleczewie był okazją
do zaprezentowania się zespołów tanecznych z różnych
środowisk a przede wszystkim było to spotkanie młodych ludzi, których łączy wspólna pasja – taniec. Możliwość prezentacji swoich talentów przez naszych przedszkolaków daje im impuls
do systematycznej pracy i doskonalenia własnych umiejętności. Nasi mali artyści zachwycali widownię nie tylko umiejętnościami
tanecznymi, ale i pięknymi strojami, prezentując się w tańcu „Krakowiak”. Dzieci zostały przygotowane przez Alicję Kostrzewską.

były się w ramach realizacji programów: ,,Akademia Zdrowego
Przedszkolaka’’, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’ oraz ,,Czyste
powietrze wokół nas’’. Pogadanka ekologiczna dotyczyła spraw
ochrony środowiska. Dzieci dowiedziały się: co to jest segregacja
i jak należy prawidło postępować z odpadami, co robić z odpadami problemowymi, co to jest i jak funkcjonuje PSZOK, a także jakie obowiązki spoczywają na właścicielach psów.

Eco-brygady przedszkolaków
segregują odpady
9 maja w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie odbyło się spotkanie z panią Dominiką Kaszyńską-Fisiak zajmująca się ochroną
środowiska i gospodarką odpadami w naszej gminie. Zajęcia od-

Podczas rozmowy przedszkolacy dowiedzieli się, co się dzieje z odpadami z domu i z przedszkola, poznały miejsce gdzie
odpady komunalne zostają poddawane procesom segregacji,
recyklingu i utylizacji. Zrozumiały potrzebę segregacji śmieci,
które produkowane są w codziennym życiu domowym. Spotkanie wszystkim się bardzo podobało, a dzieci postanowiły
zdobytą wiedze przekazać rodzicom, aby wspólnie w domu
odpowiednio segregować śmieci. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, aktywnie segregowały odpady i z zainteresowaniem oglądały filmy animowane dotyczące
problematyki odpadowej z Felkiem Flaszką i Bratem Petem
w rolach głównych. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników pogadanki otrzymał w prezencie eko-naklejki i kolorowanki o tematyce proekologicznej.

Śpiewam i Maluję Dobra 2017
Po raz kolejny przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Brudzewie udowodnili, że posiadają talenty wokalno-plastyczne. W konkursie muzycznym zorganizowanym przez Centrum Kultury
w Dobrej wzięło udział 33 dzieci. Celem imprezy było popularyzowanie piosenki dziecięcej i przedszkolnej, nauka i zabawa przez
śpiewanie, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Występy
naszych przedszkolaków zakończyły się sukcesem. Dwoje dzieci
otrzymało wyróżnienia: jedno w konkursie muzycznym – Amelia Antas i jedno wyróżnienie w konkursie plastycznym Maja Badeńska. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
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„Zabawy i zabawki dłutem pisane”
– plener
Od środy, 27 września do soboty 30 września 2017 r., w parku przy Gminnym
Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy
trwały warsztaty rękodzieła: rzeźbiarskie
i plastyczne, obfitujące w szereg towarzyszących działań mających charakter
integracyjno – edukacyjny. Zajęcia przeznaczone były głównie dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców oraz rodzeństwa
z całego regionu Lokalnej Grupy Działania
Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.
Na zaproszenie organizatorów pleneru,
tj. Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju
Gminy Brudzew” odpowiedziało ośmiu

rzeźbiarzy z całej Polski, którzy od rana
do wieczora rzeźbili w drewnie bajkowe
i baśniowe postacie. Stąd w ciągu kilkunastu godzin powstali Kubuś Puchatek,
Plastuś, Rumcajs czy Krecik.
Plener połączony był z niecodziennymi
warsztatami. Podczas zajęć dzieci, młodzież i dorośli pod opieką rzeźbiarzy
i plastyka tworzyli i malowali drewniane
zabawki. Zajęcia przebiegały w bardzo
ciekawy sposób ponieważ poprzedzone
były pogadanką na temat rodzajów i właściwościach drewna oraz podstawowych
sposobów jego kształtowania, a także

prezentacją ręcznych narzędzi do obróbki drewna. Prezentację na drewnianych
rzeźbach wykonali twórcy ludowi.
Efektem pleneru było również wykonanie przez twórców ludowych dla dzieci
bezpiecznych, ekologicznych klocków
drewnianych do zabawy. Zaproszeni
rzeźbiarze wykonali także ręcznie 21
drewnianych elementów, które wykorzystane zostały do przeprowadzenia
plenerowej gry zespołowej pod nazwą
„szachy wikingów”. Jest to niezwykle
ciekawa gra, w którą rzekomo już 1000
lat temu grali Wikingowie.
Plener cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy
Brudzew jak również powiatu tureckiego. Do parku chętnie przychodzili
rodzice z dziećmi, aby podziwiać dzieła
rzeźbiarzy.

Piknik rekreacyjno-sportowy w SP Koźmin
W dniu 29 maja 2017 roku zorganizowano dla dzieci ze w Szkoły Podstaw w Koźminie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Krwonach piknik rekreacyjno-sportowy, w celu
promocji zdrowego stylu życia bez nałogów, oraz substancji
psychoaktywnych i aktywnego wolnego spędzania czasu.
W pikniku uczestniczyło 170 osób: dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas I-VI, rodzice. nauczyciele i pracownicy Szkoły Uczestnicy pikniku brali udział w zajęciach
rekreacyjnych, sportowych, konkursach, wspólnych grach i zabawach. Obejrzeli spektakl profilaktyczny „Wielka ucieczka”.
Wykonali plakaty pod hasłem zagrożeniom STOP. Opisane
ww. zadanie zorganizowano w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profi laktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2017 r.
Z ramienia szkoły: Dyrektor szkoły Krystyna Sznycer
Z ramienia „GKRPA: Maria Kujawa
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Gminny Dzień Kobiet 2017
Ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła tegorocznym obchodom „Gminnego Dnia Kobiet”, który odbył
się w sobotę 18 lutego 2017 r. tradycyjnie
już w Domu Weselnym „Jola” w Kolnicy.
Na zaproszenie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brudzew, Wójta Gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury
„Wozownia” przybyło blisko 200 mieszkanek gminy oraz zaproszeni goście,
którzy wspólnie świętowali ten dzień.
Na uroczystość zaproszono Panie
z wszystkich jedenastu działających na
terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Panie ze Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki”, które zawsze chętnie wspierają swoją pracą i pomocą organizację
wielu gminnych uroczystości, a także
aktywnie uczestniczą w życiu gminy.
Wśród zaproszonych gości znalazły się
także Panie z Kuźnicy Janiszewskiej,
Bratuszyna, Bogdałowa i Dąbrowy.
Dzień Kobiet swoją obecnością uświetnili również: Pan Mariusz Seńko –Starosta
Turecki, Pan Cezary Krasowski – Wójt
Gminy Brudzew, Pan Paweł Jacaszek –
Zastępca Wójta, Pan Tomasz Józefowicz –
Sekretarz Gminy Brudzew, Pani Wioletta
Gadomska – Skarbnik Gminy Brudzew,
Pan Kazimierz Wdowiński – Przewodniczący Rady Gminy Brudzew wraz z Paniami Radnymi, Pani Barbara Zielińska
– Rada Rady Powiatowej w Turku, Pani

Elżbieta Zawadzka – Kierownik brudzewskiego oddziału LBS w Strzałkowie
oraz Pani Nina Kropidłowska – Dyrektor
GOK „Wozownia” w Kolnicy.
Na wstępie spotkania życzenia zaadresowane do wszystkich zgromadzonych
Pań złożyli Wójt Gminy Brudzew oraz
Starosta Turecki. Do życzeń dołączyli się
również Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Gminy. Następnie wszyscy Panowie wręczyli Paniom
czerwone róże i zaśpiewali sto lat.
Blisko trzygodzinna część artystyczna
spotkania obfitowała w humor, wspólny
śpiew i dobrą zabawę. Śpiewano więc,
znane wszystkim przeboje o kobietach,
wspólnie z Regionalnym Zespołem Pieśni
i Tańca „TURSKO”. Kapela była doskonale przygotowane do „kobiecego koncertu”,
nie musiała nawet specjalnie namawiać
zgromadzonych do śpiewania, wystarczył
pierwszy z zagranych utworów i już Panie
zostały porwane do wspólnej zabawy.
Prowadząca spotkanie Pani Urszula
Banasiak – Przewodnicząca Gminnej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich zaprosiła wszystkich na część artystyczną
uroczystości. Na scenie wystąpił Zespół
Razem, w skład którego wchodzą Panie
z Kół Gospodyń z całej gminy. Panie zaśpiewały dwie piosenki o działalności
istniejących Kół Gospodyń Wiejskich
w gminie Brudzew.

Ogromna dawka humoru towarzyszyła natomiast kabaretowemu pokazowi
mody. Modelki, w rolę których wcieliły
się Panie uczestniczące w imprezie prezentowały kreacje „znanego” projektanta – Jeana Paula Kuświka, za którego
przebrała się Pani Czesława Modrzejewska. W pokazie mody prezentowano
najnowsze, wiosenne trendy 2017. Jako
pierwsze zaprezentowały się modelki
w kreacjach zatytułowanych „W czym
do szkoły”, kolejne prezentowały weekendowe swobodne stroje oraz gustowne
ubiory pod roboczą nazwą „Co na to
mama”. Nie zapomniano o Paniach ze
wsi. Również dla nich powstała osobna
kolekcja pn. „W polu i w ogrodzie, czyli
wyzwolona mieszkanka wsi”. W dalszej
części kabaretu modelki przedstawiły stroje klasy biznes, stroje sportowe,
stroje na spotkania rodzinne pod roboczą nazwą „A niech im gul skoczy”
oraz stroje dla urzędniczek państwowych. Ostatnie modelki zaprezentowały
wszystkim stroje „Nowoczesnych Pań
Nauczycielek” idealnie pasujących do
obrazu polskiej oświaty. Całość wydarzeń komentowała „Józefina Pacyków”
– w którą wcieliła się Pani Anna Rosiak.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
wspólny obiad. Zabawa trwała prawie
6 godziny i przyniosła sporo humoru,
dowcipnych zabaw oraz wspólnego biesiadowania i śpiewania.
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Laureaci konkursu Gwary z Gminy Brudzew
gościli w Brukseli
W dniach 1-5 maja 2017 r. grupa 48 Wielkopolan na zaproszenie
Europosła – Pana Andrzeja Grzyba uczestniczyła w wyjeździe
studyjnym do Brukseli.
Wśród uczestników wyjazdu było również 8 osób z Gminy Brudzew, byli to laureaci konkursu Gwary Wielkopolskiej – zespół
,,Razem” pod przewodnictwem Pani Urszuli Banasiak, którym
towarzyszyła Radna Powiatu Tureckiego Pani Barbara Zielińska.
Opiekunem całej grupy był Pan Karol Mac.
Studyjną wyprawę rozpoczęto od zwiedzania Brukseli, gdzie
wraz z przewodnikiem - Panią Marią Kozińską, grupa zwiedziła
najciekawsze miejsca, między innymi serce Brukseli – Grand Place, Katedrę Św. Michała i Św. Guduli oraz jeden z największych
symboli miasta – Manneken Pis.
Kolejnego dnia grupa udała się do położonej w zachodniej Flandrii – Brugii, urokliwego miasteczka słynącego z wielu atrakcji.
Brugia ze względu na wiele kanałów, nazywana jest „Flamandzką Wenecją” – o czym wszyscy mogli się przekonać spacerując po
jej uliczkach. W czasie wolnym była również możliwość zakupu
regionalnych produktów: koronek, czekolady i piwa – z których
Brugia słynie. Wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja z Europosłem Andrzejem Grzybem.
Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy zwiedzili Parlament Europejski, gdzie wysłuchali wykładu dotyczącego instytucji europejskich i działalności europosłów. Goście zwiedzając Parlament

Europejski mogli zobaczyć m.in. salę obrad, w której odbywają
się sesje Parlamentu, gościli również w Biurze Informacyjnym
Województwa Wielkopolskiego.
Pod koniec wizyty w Parlamencie Europejskim wszyscy goście
otrzymali gadżety i stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Posłem
Andrzejem Grzybem. Całość zwieńczył wspólny lunch w restauracji parlamentarnej.

Zespół „Razem” na Dożynkach
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy z powiatu tureckiego podziękowali za plony podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek w Gnieźnie. Zespół
„Razem” z KGW gm. Brudzew (Urszula Banasiak, Anna
Rosiak, Teresa Grzelka, Halina Pietruszka) uczestniczyły
w delegacji wieńcowej.
Dla reprezentantów naszej gminy niezmiernie pomyślny
okazał się, odbywający się podczas dożynek, finał XVII
edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – smaki
regionów w województwie wielkopolskim” pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Chleb wiejski żytni wypieczony przez Pana Szczepana Banasiaka został
najwyżej oceniony przez
kapitułę konkursową. Natomiast pani Anna Rosiak
zdobyła wyróżnienie za
likier wiśniowy.
Zespół Razem uczestniczył w delegacji wieńcowej na Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Brudzewie. Podczas dożynek ogłoszono wyniki konkursu ogłoszonego przez Starostę tureckiego pod nazwą
„Przepiśnik – powiat turecki tkany nożem i widelcem”. Zespół „Razem” otrzymał nagrodę za zajęcie
II miejsca w konkursie na najlepszy przepis. Panie z zespołu przygotowały 34 przepisy, z czego 25 zakwalifikowało się do wydanej przez Starostwo Powiatowe w Turku publikacji.
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Dzień Matki KGW Krwony
W sobotni wieczór, 27 maja 2017 r. Panie z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brudzew i Stowarzyszenia „Klub Brudzewianki” uroczyście obchodziły święto Dnia Matki. Tegoroczne spotkanie odbyło się w remizie strażackiej w Krwonach,
nieprzypadkowo, bowiem głównym organizatorem tegorocznego
spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Krwonach.
Oficjalnego otwarcia spotkania i powitania wszystkich zgromadzonych dokonała przewodnicząca miejscowego KGW Pani
Wiesława Rosiak, której towarzyszyła Pani Barbara Kaszyńska.
Obok licznie zebranych członkiń kół obecni byli również zaproszeni goście, w tym: Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski z małżonką, Sekretarz Gminy Brudzew – Pan Tomasz
Józefowicz, Radna Powiatu Tureckiego – Pani Barbara Zielińska,
Kierownik LBS w Strzałkowie/ Oddział w Brudzewie – Pani Elżbieta Zawadzka a także Sołtys Krwon – Pan Rafał Dziamara.
Uroczystość uświetniły występy dzieci, które przedstawili przepiękną część artystyczną poświęconą Dniu Matki. Wszystkim
mamom za ich trud i nieprzespane noce dzieci podziękowały
śpiewając piosenki i recytując wiersze mówiące o tym jak ważna
w życiu każdego człowieka jest matka.
Głos zabrał również Pan Cezary Krasowski życząc mamom
wszystkiego dobrego z okazji ich święta. Do życzeń dołączyli się
również Pani Barbara Zielińska, Pan Tomasz Józefowicz i Pan
Rafał Dziamara wspólnie wręczając Paniom drobne upominki
przygotowane przez pracownika GOPS w Brudzewie – Panią
Iwonę Ruda. Na zakończenie życzenia dla wszystkich mam złożyła także najstarsza członkini KGW Krwony – 89-letnia Pani
Zofia Koral.
Spotkanie zwieńczyła wspólna biesiada i przygotowywane na tą
okazję pyszności.

Święto pieczonego ziemniaka

W świetlicy wiejskiej w Brudzyniu w sobotę 23 września Panie z GKW w gminie Brudzew oraz zaproszeni goście mogli
skosztować pysznych dań z ziemniaków.
Kolejny już raz Panie z KGW w Brudzyniu zorganizowały
święto pieczonego ziemniaka. Jak zwykle stoły uginały się od

pysznych dań. W czasie spotkania czas umilał zespół „Krzymowiacy”, oraz panowie z zespołu działającego przy GOK w Kolnicy- skład zespołu to p.
Zbigniew Karbowy, p. Jan Głąbowski i p. Adam
Paździoch. Natomiast zespół „Razem” z KGW
w gm. Brudzew przestawił ‘wieczór dziewiczy, czyli panieński’. To obrzęd smutny i rzewny, podczas
którego panna młoda żegna się ze swoimi rówieśnicami i opuszcza dom.
Podczas tego wieczoru przewodnicząca KGW
w Brudzyniu p. Danuta Szabelska poinformowała
gości, że KGW w Brudzyniu bierze udział w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najsympatyczniejsze i najprężniej działające Koło Gospodyń
Wiejskich- „Jeżeli uważacie, że zasługujemy na ten tytuł, to
możecie oddać na nas głos”– mówiła.
Wójt gm. Brudzew p. Cezary Krasowski dziękował Paniom
z Brudzynia za wspaniałą imprezę. Dziękował też pozostałym
kołom, oraz zespołom za to, że kultywują tradycję.
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Gospodyni Roku 2017 z powiatu tureckiego
Na łamach „Głosu Wielkopolskiego” po
raz kolejny przeprowadzony został plebiscyt pod nazwą „Mistrzowie AGRO 2017”.
Plebiscyt prowadzony był pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Partnerami był WODR w Poznaniu,
ARiMR Oddział w Poznaniu, Agromarket Jaryszki i Brico Marche ze Skórzewa.
Laureaci wybierani byli w pięciu kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku,
Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku oraz
Sołtys Wielkopolski 2017.
Głosowanie podzielone było na II etapy – powiatowy i wojewódzki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się
zwycięzcy z każdego powiatu, w każdej
kategorii, zachowując zdobyte w głosowaniu powiatowym głosy.
Z powiatu tureckiego zgłoszono następujących kandydatów:
• w kategorii Rolnik Roku 2017 – Włodzimierz Tomczyk z gminy Władysławów, Romuald Jacek Macudziński z gminy Tuliszków, Mariusz Tomczak z gminy
Kawęczyn, Krzysztof Borkowski z gminy
Malanów, Piotr Gebler z gminy Kawęczyn
i Andrzej Jóźwiak z gminy Przykona,
który zwyciężył w etapie powiatowym.
• w kategorii Gospodyni Roku 2017 –
Maria Pawlak z gminy Przykona, Anna
Piekarska z gminy Władysławów, Małgorzata Rogalska z gminy Kawęczyn,
Krystyna Rygas z gminy Kawęczyn, Bożena Kołek z gminy Malanów i Urszula
Banasiak z gminy Brudzew – zwyciężczyni w etapie powiatowym.
• w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2017 – Gospodarstwo
Jaśmin z gminy Tuliszków, Gospodarstwo Nad Rzeczką z gminy Turek, Gospodarstwo AgroLolek z gminy Dobra,
Gospodarstwo Bliżej Natury z gminy
Dobra i Gospodarstwo Malwa z gminy
Tuliszków, które zwyciężyło na szczeblu powiatowym.
• w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich
Roku 2017 – KGW Russocice z gminy
Władysławów, KGW Cisew z gminy Turek, KGW Marcinów z gminy Kawęczyn,
KGW Brudzyń z gminy Brudzew, KGW
Chrząblice z gminy Brudzew i KGW Tokary Pierwsze z gminy Kawęczyn, które otrzymało najwięcej głosów i zwyciężyło w etapie powiatowym.
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się również sołtysi z gminy Malanów – Karolina Kolenda z Miłaczew-
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ka, Józef Mikosik ze Skarżyna Kolonii
i Grażyna Pietroń z Czachulca Starego.
Uroczyste zakończenie plebiscytu i wręczenie nagród odbyło się 27 października 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podczas Wielkiej Gali Mistrzów Agro Wielkopolski
2017. Zwycięzcy w każdej kategorii, zarówno z etapu powiatowego, jak i wojewódzkiego odebrali z rąk Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka zaszczytne medale i nagrody.
Miło nam poinformować, że w kategorii Gospodyni Roku – Najsympatyczniejsza Gospodyni Wielkopolski 2017
zwyciężyła Urszula Banasiak z powiatu tureckiego.
Pani Urszula do września 2017 r. wraz
z mężem Szczepanem prowadziła gospodarstwo rolne we wsi Galew, w gminie Brudzew, a obecnie jest na zasłużonej emeryturze. Z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
współpracuje od wielu, wielu lat. Pierwsze
wzmianki o współpracy odnotowano już
w latach dziewięćdziesiątych, w okresie
kiedy funkcjonowały Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego. Obecnie jest przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich w gminie Brudzew, która skupia
obecnie 11 Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy. Warto tu podkreślić, że KGW
z Chrząblic i Brudzynia, które działają na
terenie gminy Brudzew, były również zgłoszone do plebiscytu i uzyskały w głosowaniu powiatowym wysokie 2 i 3 miejsce.
Ponadto Pani Ula jest pomysłodawczynią,
założycielką i przewodniczącą zespołu
kabaretowego Razem, który już od 8 lat
prężnie działa przy gminnej radzie KGW
w gminie Brudzew. Gospodyni aktywnie
działa również jako druhna w OSP Galew.
Swoje zaangażowanie i pracę okazuje też
w stowarzyszeniu Valentinus, które działa
przy parafii w Galewie.
Pani Urszula wraz ze swoim kołem KGW
Galew, w którym do 2014 roku pełniła
funkcję vice przewodniczącej czynnie
uczestniczyła we wszystkich konkursach,
szkoleniach i wyjazdach organizowanych
przez ODR. Zajmuje się wypiekiem chleba dla rodziny i znajomych, a jej piękne
bochny są na każdej uroczystości dożynkowej i kościelnej. Chętnie potwierdza
uczestnictwo w konkursach, zdobywając
nagrody. W konkursie Nasze Kulinarne
Dziedzictwo Smaki Regionów jej chleby
i nalewki zdobyły wiele cennych nagród.
Należałoby też wspomnieć, że Pani Ula

wraz z doradcą z ODR prowadzi od 2004
roku książkę rachunkowości rolnej Polski FADN.
Najsympatyczniejsza Gospodyni Roku
2017 jest osobą pogodną, uśmiechniętą
i bardzo otwartą dla ludzi. Wyróżnia się
niesamowitymi zdolnościami organizacyjnymi i jako prawdziwy lider umie
przyciągnąć do siebie mieszkańców.
Potrafi też pobudzić mieszkańców do
działania, bez pokazywania swojej dominacji i nie narzucając swojej woli, ale
w sposób mądry przewodzi w grupie.
Jak sama twierdzi, praca społeczna daje
jej wiele satysfakcji, a każde udane i zaakceptowane przez mieszkańców działanie dodaje jej sił i motywuje do dalszej
pracy na rzecz społeczności lokalnej.
O Pani Uli można by wiele pisać i opowiadać, ale jako doradcy z ODR wiemy
jedno, że zawsze można liczyć na jej pomoc, a współpraca z takim Liderem to po
prostu czysta przyjemność i olbrzymia
satysfakcja.
Doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powiecie tureckim bardzo dziękują wszystkim za udział w plebiscycie,
a laureatom składają serdeczne gratulacje. Życzymy wszystkim dalszych
sukcesów w życiu osobistym i pracy społecznej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Cieszymy się, że zgłoszona przez
nas kandydatura Pani Urszuli Banasiak
zwyciężyła w etapie wojewódzkim w tak
prestiżowym plebiscycie.
Maria Kamecka
Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Turku

VII Ogólnopolski Zjazd
Kół Gospodyń Wiejskich
VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń
Wiejskich i innych organizacji Kobiecych z terenów Wiejskich Licheń 2017 r.
W dniu 09.09.2017 r. podczas Jarmarku
Kulturowego Gminę Brudzew prezentował zespół RAZEM KGW z gm. Brudzew. Patronat honorowy nad uczestnictwem i wyjazdem Pań objęła Radna
Powiatu Tureckiego pani Barbara Zielińska. W skład zespołu wchodziły:
Anna Rosiak, Teresa Grzelka, Małgorzata Kwaśna, Wiesława Rosiak, Czesława
Modrzejewska, Gertruda Karska, Halina Pietruszka, Ula Banasiak oraz pan
Andrzej Dzikowski- akordeon.
Podczas folklorystycznego konkursu na
scenie zaprezentowałyśmy 2 piosenki
„Zwiali z gospodarki” i „Impreza w Licheniu”. Do konkursu kulinarnego zgłosiłyśmy 2 ciasta, natomiast do konkursu
na „Tradycyjne potrawy z gęsi”- 3 potrawy. Otrzymałyśmy III miejsce na tradycyjne Potrawy z gęsi za potrawę „Gęsia
Szyja”, wykonaną przez Teresę Grzelkę.
Jesteśmy dumne. Podczas konkursu
Twórczości Artystycznej panie wystawiły na stoisku prace rękodzielnicze.
Nasze stoisko były pięknie przystrojone
pracami pań oraz kwiatami i darami jesieni. Podkreśliłyśmy naszą gminę Brudzew i powiat Turecki.
Z uwagi na Narodowy dzień sportu, organizatorzy VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń i innych organizacji
kobiecych z terenów wiejskich przygotowali turniej piłki nożnej gospodyń
o puchar burmistrza Ślesina. Patronat

nad turniejem objął klub piłkarski Górnik Konin i burmistrz miasta Ślesin.
Panie z KGW z różnych stron Polski
uczciły ten dzień i rozegrały turniej.
Wśród nich znalazł się też zespół RAZEM w składzie: Anna Rosiak, Teresa
Grzelka, Gosia Kwaśna, Gertruda Karska, Halina Pietruszka, Ula Banasiak,
w strojach sponsorowanych przez WIR.
Po dołączeniu do zespołu pań Nikoli Zając z Janiszewa oraz 2 miłych pań
z innego powiatu, stawiłyśmy się na boisku. Cieszymy się, że miałyśmy odwagę
wziąć udział w rozgrywkach i zmierzyć
się z młodszymi i sprawniejszymi zawodniczkami.
Po bardzo aktywnie zakończonym dniu,
10 września autokarem 55-osobowym
wyruszyłyśmy na uroczystą mszę św.
w Bazylice Licheńskiej. Wraz z innymi
kołami Gospodyń Wiejskich barwnym

korowodem zmierzałyśmy znad brzegu
jeziora Licheńskiego w kierunku Bazyliki. Dzień upłynął nam na zwiedzaniu.
Panie odwiedziły Grąblin, zwiedziły
Sanktuarium, odprawiły wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego i uroczyście zakończyły pielgrzymkę przy pomniku Jana Pawła II.
Z okazji 50-lecia Koronacji Obrazu Matki
Bożej Licheńskiej- kustosz Sanktuarium
w Licheniu rozdał dęby, które pochodzą
od dębu papieskiego w Licheniu. Sadzonki dębów otrzymało 11 KGW i Stowarzyszenie Klub Brudzewianki. 3 dęby zostały również posadzone przy Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w Galewie.
Zarząd Gminnej Rady KGW pragnie
serdecznie podziękować za wsparcie
finansowe i materialne. Szczególne
podziękowania kierujemy do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, bezimiennych
sponsorów za zorganizowanie namiotu,
transportu, oraz panów, którzy pomagają nam co roku, a są to: Bogumił Rosiak,
Jan Kwaśny, Stanisław Modrzejewski
i Jarosław Karski. Dziękujemy za objęcie
patronatem Radnej Powiatowej p. Barbarze Zielińskiej, oraz Wielkopolskiej
Izbie Rolniczej.
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Spotkanie Sprawozdawcze
GR KGW Gmina Brudzew
W dniu 28 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia”
w Kolnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Brudzew. W zebraniu
uczestniczyli: Zarząd Gminnej Rady
KGW, przedstawicielki poszczególnych
Kół z terenu Gminy Brudzew oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy
Brudzew – Pan Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew – Pan
Kazimierz Wdowiński, Radna Powiatowa – Pani Barbara Zielińska, Przewodniczący Rady Powiatu WIR – Pan Marek
Pańczyk, Kierownik Biura Powiatowego WIR – Pan Przemysław Tomczak,
Kierownik Biura Powiatowego WODR
w Turku – Pani Grażyna Jóźwiak oraz
Dyrektor GOK „Wozownia” – Pani Nina
Kropidłowska.
Obrady otworzyła Przewodnicząca GR
KGW – Pani Urszula Banasiak, która po
powitaniu zaproszonych gości i wszystkich przybyłych członkiń KGW, zapoznała obecnych z celem spotkania i przedstawiła proponowany porządek obrad.
Po zatwierdzeniu porządku obrad przyszedł czas na wybór przewodniczącej
zebrania, którą została Pani Wiesława
Kania, protokolantem natomiast powołano Panią Teresę Grzelkę.
Jednym z głównych punktów zebrania
było przedstawienie sprawozdania z działalności Kół Gospodyń Wiejskich za rok
2016. Zebrani wysłuchali obszernej relacji merytorycznej odczytanej przez Panią
Annę Rosiak. W sprawozdaniu zostały

42 • WIEŚCI GMINNE

zaprezentowane wszystkie zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym,
a było ich bardzo dużo. Panie aktywnie
uczestniczyły w życiu naszej Gminy podtrzymując lokalne i staropolskie tradycje oraz organizując
i współorganizując wiele wydarzeń kulturalnych. W sprawozdaniu znalazły się między
innymi takie aktywności jak:
Orszak Trzech Króli, „Zapusty”,
Gminny Dzień Kobiet, udział
w śniadaniu wielkanocnym środowisk wiejskich w Kiszkowie,
udział w warsztatach wielkanocnych organizowanych przez
GOK „Wozownia”, zwiedzanie
gospodarstw agroturystycznych
w woj. łódzkim, udział w konkursie gwary wielkopolskiej, Piknik parafialny w Galewie, udział w „Nocy Kupały” organizowanej przez LGD TUR,
zorganizowanie Gminnego Dnia Matki,
współorganizowanie Dożynek Gminnych, reprezentowanie gminy Brudzew na
Dożynkach Wojewódzko-Diecezjalnych,
aktywny udział w świętach narodowych
a także przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej dla Kół oraz obrzędu „Wiliji”.
Rok 2016 upłyną również pod znakiem
150-lecia działalności KGW na ziemiach
Polski. Z tej okazji Panie uczestniczyły w VI Ogólnopolskim Zjeździe Kół
Gospodyń w Licheniu oraz w uroczystej wieczerzy wigilijnej zorganizowanej przez WIR i Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich. Na spotkaniu Koła z naszej

gminy zostały uhonorowane okolicznościowymi medalami.
Warto wspomnieć również o udziale Pań
w Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego
Smaku. W 16 edycji konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo” Pani Urszula
Banasiak otrzymała I nagrodę za chleb
wiejski. Wyróżniono również nalewkę
babuni, śliwowicę z miodem, orzechówkę domową i likier domowy z jarzębiny.
Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej rozpoczęto głosowanie, w wyniku którego przyjęto sprawozdanie
Zarządu i udzielono Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
W takcie spotkania głos zabrali również
zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie przekazali na ręce Przewodniczącej GR KGW
Gminy Brudzew – Pani Urszuli Banasiak
wyrazy szacunku i podziwu za pracę na
rzecz kultywowania tradycji, rozwoju oraz
integracji lokalnego społeczeństwa. Popłynęły również życzenia owocnej współpracy, zadowolenia i dalszych aktywności.
Podczas zebrania Panie zaprezentowały wszystkim kronikę przedstawiająca
pracę KGW z terenu gminy Brudzew od
początku ich działalności. Niestety brak
już w niej miejsca na zapiski nowych

wydarzeń. Temu problemowi udało się
zaradzić. Nową kronikę dla GR KGW
Gminy Brudzew ufundował Gminny
Ośrodek Kultury „Wozownia”.
Kolejnym punktem spotkania było ustalenie planu pracy na 2017 rok uwzględniając wszystkie imprezy gminne, w których
pomoc Pań jest niezbędna. W tym roku
przypada również X-lecie Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brudzew. Uroczystości związane z tą rocznicą zaplanowano na październik 2017 r.
Na zakończenie spotkania głos zabrali
Pan Przemysław Tomczyk i Pan Marek Pańczyk wręczając podziękowania
i odznaczenia za wieloletnią współprace
Paniom: Annie Rosiak, Teresie Grzelce
i Urszuli Banasiak.

Zapusty
W rytm skocznych przyśpiewek nietypowy pochód przebierańców zwanych „Zapustnikami” w „tłusty czwartek”, 23 lutego
2017 r. ogłosił koniec karnawału w gminie
Brudzew. Zwyczaj znany od wieków - ale
odrodzony i kontynuowany od trzech lat
przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Brudzew wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych.
Panie przygotowały specjalny „zapustowy” program. W rytm melodii granych na
akordeonie śpiewały, tańczyły, recytowały
śmieszne rymowanki i odgrywały różne scenki. W pięknych,
kolorowych strojach zaprezentowali się nam: misiu, owieczka,
dwaj klauni, kawaler, dwie złotowłose panny, cyganka, zakonnik, kominiarz, rolnik oraz rzeźnik.

Zapustnicy udali się do szkół, urzędów, przedsiębiorców i instytucji działających na terenie gminy Brudzew. Nie pominięto
nikogo. Obrano sobie bowiem za cel powiadomienie wszystkich mieszkańców o końcu karnawału. Każdy został poczęstowany cukierkiem aby osłodzić nadchodzący post.

Kurs języka angielskiego
Za nami pierwsze, bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego dla początkujących, dedykowane w szczególności
seniorom. Na zaproszenie Wójta Gminy Brudzew – Cezarego Krasowskiego odpowiedziało blisko 50 osób. Zajęcia odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia”, raz w tygodniu, w czterech grupach. Wkrótce
kurs z języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z GOK Wozownia.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, WRPO
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Piknik Klubu Seniora 2017
Seniorzy z gminy Brudzew doskonale bawili się w Agroturystyce „Olimpia” podczas Pikniku „Klubu Seniora
50+”, który odbył się w środę, 5 lipca 2017 r.
Spotkanie miało charakter integracyjny. Przebiegało
w miłej i serdecznej atmosferze. Dla uczestników zorganizowano wiele atrakcji: były zabawy przy muzyce,
wspólne grillowanie, słodki poczęstunek oraz opowieści
o najzabawniejszych anegdotach z życia Seniorów. Nie
zabrakło również wspólnego śpiewu, do którego przygrywał na akordeonie pan Maciej Dygas.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które pozwoliło na dobry odpoczynek i poprawię humoru. Dzięki
aktywnemu udziałowi Seniorów i mimo wszystko dobrej
pogodzie Piknik Klubu Seniora 50+ możemy zaliczyć do
wyjątkowo udanych.
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II Integracyjne Spotkanie
Seniorów z Powiatu
30 września 2017 r., w hali sportowej
przy ZSG w Brudzewie obchodzony był
Powiatowy Dzień Seniora. W spotkaniu
uczestniczyło blisko 200 seniorów, zrzeszonych w 11 klubach gminnych z terenu powiatu tureckiego.
Licznie zgromadzonych seniorów i zaproszonych gości w imieniu władz gminy Brudzew przywitali Wójt Gminy
Brudzew – Pan Cezary Krasowski oraz
Dyrektor GOK „Wozownia” – Pani
Nina Kropidłowska – gospodarze i organizatorzy spotkania.
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Spotkanie rozpoczęło się prezentacją
Klubów. Każda grupa seniorska w kilku
słowach przedstawiła swoją działalność
urozmaicając występ piosenką, wierszykiem a nawet etiudą kabaretową.
Mieliśmy okazję wysłuchać dwóch kobiet i akordeonistę, którzy wystąpili
reprezentując Związek Emerytów działający na terenie gminy Kawęczyn. Zespół Alebabki działający przy Centrum
Kultury w Dobrej wykonał piosenkę
„Kamienne schodki”, a Serenada z Dobrej „Tak szybko mijają lata” oraz skecz
”Hipochondryczka”, który był pomysłowy i wiele osób rozbawił do
łez. Ludowy charakter z całą pewnością posiadał skład Seniorskie Nuty,

pracujący przy Gminnym Ośrodku
Kultury we Władysławowie oraz Zespół
Tradycja z Malanowa. Umiejętnościami
zadziwił Klub Seniora Promyk z Turku
i Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia”
w Kolnicy. Dojrzali i młodzi duchem,
czyli zespół Jesień z Tuliszkowa po raz
kolejny pokazał, że repertuar zarówno
o treści patriotycznej, rozrywkowej czy
wojskowej nie jest obcy. Turkowianki
pracujące przy Miejskim Domu Kultury w Turku zaśpiewały dwa utwory
„Co bez miłości oraz „Graj skrzypku”.
Zaprezentowali się również członkowie
Stowarzyszenia Emerytów z Malanowa
pod przewodnictwem Pani Prezes – Zofii Szczepaniak.
Seniorzy nie tylko posiadają zdolności
wokalne. Wielu ćwiczy lepiej niż młodzi
ludzie. Mogliśmy podziwiać zarówno rozciąganie, jak i wytrzymałość podczas pokazu ćwiczeń yogi w wykonaniu przedstawicielek Wspólnoty Kobiet ze Słodkowa.
Jedną z atrakcji przygotowaną dla seniorów był występ młodzieży z Zespołu
Tańca Ludowego „Brudzewiacy” pod
kierownictwem Pana Pawła Tomczyka.
Organizatorzy spotkania zadbali o poczęstunek i oprawę muzyczną. Seniorzy mili
okazję do rozmów, wspólnego tańca i zabawy. Spotkanie było doskonałą okazją do
wymiany poglądów oraz integracji środowiska seniorów w powiecie tureckim.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla
Państwa Jolanty i Piotra Skolimowskich
– Dom Weselny „Jola” – zapewniających
obsługę cateringową imprezy. Znakomita jakość, walory estetyczne i smakowe podawanych potraw oraz niezwykle
sprawna i miła obsługa zasługują na wyrazu szacunku i uznania.

Warsztaty bożonarodzeniowe Seniorów – stroiki
28 listopada był dla Seniorów bardzo ciekawy i pracowity. W Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” w Kolnicy zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze, które przeprowadziły Pani Anna Wojciechowska i Joanna Chalecka-Kuraszyk. Seniorzy własnoręcznie wykonywali i ozdabiali stroiki bożonarodzeniowe. Podczas zajęć wspólnie tworzono ciekawe i różnorodne kompozycje związane
ze zbliżającymi się świętami. Za oknami panował zimowy chłód, a po sali rozchodził się aromat rozgrzewającej herbaty, toczyły się
rozmowy, wspomnienia czasów kiedy każdy wysyłał całe mnóstwo kartek świątecznych do krewnych i znajomych, zamiast współczesnych maili i sms-ów. Zrobiło się bardzo sentymentalnie… Tym większa motywacja i dobra zabawa towarzyszyła trwającym
warsztatom. Seniorzy twórczo pracowali, prześcigając się w pomysłowości oraz kreatywnym podejściu do zdania. Efektem pracy były
niezwykle barwne i różnorodne, a co najważniejsze oryginalne stroiki bożonarodzeniowe.

BRUDZEWIACY NA III ISTRIA MUSIC FESTIWAL
W dniach 21-24.09.2017 r. Zespół Tańca Ludowego
„Brudzewiacy” reprezentował Gminę Brudzew podczas III ISTRIA MUSIC FESTIVAL na największym
półwyspie Adriatyku i najbardziej popularnym miejscu wypoczynku w Chorwacji. Mimo stosunkowo
niewielkiej powierzchni Istria zaoferowała artystom
niewiarygodne mnóstwo imponujących krajobrazów. Połączenie naturalnych piękności, uzdrawiających sił powietrznych, słońca i oceanu, a także gościnność lokalnych mieszkańców były jak magia. Tancerze
ZTL „Brudzewiacy” oprócz koncertów i reprezentowania Polski na scenie, korzystali z w/w dobrodziejstw
półwyspu, min. zażywając kąpieli wodnych i słonecznych, spacerując wspaniałymi parkami, malowniczymi kamiennymi wybrzeżami i długimi plażami oraz
zwiedzając Rovinj zwany „chorwacką Wenecją”. Urok
i romantyzm tego miasta niemalże dorównuje swojemu włoskiemu oryginałowi. Historia miasta sięga VII
wieku p.n.e.. Ponad 500 lat był on pod panowaniem
Republiki Wenecji, potem stał się częścią Cesarstwa Austriackiego by po II wojnie światowej stać się częścią Jugosławii a od 1991
roku miastem demokratycznej Chorwacji. Urok i romantyzm Chorwacji z pewnością długo pozostanie w sercach i pamięci tancerzy,
jednocześnie stając się bodźcem do ciężkiej pracy i celem udziału w kolejnym wyjeździe.
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Rewitalizacja Gmina Brudzew

Gmina Brudzew pod koniec ubiegłego roku na wniosek Wójta
Cezarego Krasowskiego rozpoczęła proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie wielu działań w Gminie Brudzew.
Przygotowanie dokumentu poprzedziło opracowanie diagnozy w której określone zostały najbardziej zdegradowane obszary gminy w sferze gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej,
społecznej i infrastrukturalnej. W opracowaniu dokumentu
wspierali nas mieszkańcy terenów zdegradowanych w szczególności mieszkańcy Kwiatkowa i Koźmina. Zależało nam, aby
jeden z najistotniejszych dla naszej gminy dokumentów został
wypracowany z udziałem mieszkańców i w jak największym
stopniu odpowiadał ich potrzebom. Po przeprowadzonych badaniach preferencji podczas spotkań warsztatowych z lokalną

społecznością za wymagające natychmiastowej interwencji
uznano tereny pokopalniane ze względu na występujące tam
problemy przestrzenne, środowiskowe, ekonomiczne, infrastrukturalne i to tym obszarom poświęcono najwięcej uwagi
w opracowanym Gminnym Programie Rewitalizacji.
Rewitalizacja to skoordynowany proces ożywiania zdegradowanych terenów gminy, który musi się odbywać w partnerstwie ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, w tym
mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. To przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym wzmacnianiu funkcji gospodarczych
i kulturalnych.
W związku z powyższym zapraszamy do współpracy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców – wszystkich zainteresowanych
poprawą wizerunku naszej gminy do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, który
wkrótce zostanie powołany przez Wójta Gminy Brudzew. Komitet Rewitalizacji wspiera
działania Wójta Gminy Brudzew w obszarze
rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także
sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze
w sprawach związanych z przygotowaniem
i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020
oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji
w Gminie. Więcej informacji pod numerem
782 011 017 GOK „Wozownia”.

STOWARZYSZENIE
,,NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRUDZEW”
W styczniu 2016 roku na zebraniu założycielskim 17 mieszkańców gminy powołało Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju
Gminy Brudzew”. Na pierwszym Walnym Zebraniu członków
stowarzyszenia wybrano prezesa zarządu, którym została Pani
Aldona Gruchot, wiceprezesa-Piotra Wotalskiego oraz skarbnika Joannę Zarembę. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Brudzew oprócz członków zwyczajnych ma w swoich szeregach
6 członków honorowych wśród których jest m.in. Wójt Gminy
Brudzew, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik, Kierownik
Referatu Gospodarczego oraz Dyrektor GOK, jako członkowie
honorowi. Głównym celem, który przyświeca założycielom Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew” jest między
innymi: prowadzenie działań promocyjnych w zakresie rozwoju
Gminy Brudzew, wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury w gminie Brudzew, promocja i popieranie rozwoju turystyki, kultury, odnowy wsi, przedsiębiorczości, sportu oraz kultury
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fizycznej w gminie Brudzew; Inicjowanie działań mających na
celu popularyzację zjawisk oraz osób istotnych w historii gminy
Brudzew; propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
oraz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia w 2017 r. w ramach współpracy z GOK ,,Wozownia” udało nam się pozyskać
dofinansowanie na projekt ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane”.
Wniosek otrzymał pozytywną recenzję i był realizowany w październiku. Kwota dofinansowania to 50.000 zł.
Na dzień 15.07.2017 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Brudzew liczy 18 członków w tym 13 członków zwyczajnych
i 6 honorowych i jest otwarte dla wszystkich, którym zależy na
dalszym rozwoju naszej gminy.

Warsztaty kulinarne „Z jajem”
z Banku Żywności w Koninie
05 kwietnia 2017 r. w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 odbyły się warsztaty kulinarne.
W kuchni remizy strażackiej OSP w Brudzewie przeprowadzono pokazy kulinarne: w godz. 10:00-14:00 (grupa I), w godz.
14:30-18:30 (grupa II). Łącznie wzięło
w nich udział 33 osoby. Spotkanie poprowadziła pani Bożena Palpuchowska – przedstawiciel konińskiego Banku Żywności we
współpracy z pracownikami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie.
W związku ze zbliżającymi się Świętami
potrawy nawiązywały do tradycji Wielkiej Nocy. Przygotowano dania tj. pieczone jajka, pierogi z białą kapustą i serem,
sałatka z selera naciowego, sałatka makaronowa z makrelą,
placek farmerski, naleśniki z jabłkami, mazurek, kruche babeczki z musem jabłkowym.

Wszystkim uczestnikom warsztatów kulinarnych w dniu
05.04.2017 r. dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do
udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.
Pracownicy GOPS Brudzew

Badania
cytologiczne

Profilaktyka

Wójt Gminy Brudzew serdecznie dziękuje Mieszkankom
Gminy Brudzew za udział w bezpłatnych badaniach cytologicznych, wykonywanych dla kobiet w wieku 25 – 59 lat.
Badania zostały przeprowadzone w dniach 29 marca i 19
kwietnia 2017 r. przez pracowników Ośrodka Profi laktyki
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A.
w Poznaniu w specjalnym „Cytobusie” ustawionym przy budynku Urzędu Gminy Brudzew. Z badań łącznie skorzystało
36 pań.
19 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
„Wozownia” w Kolnicy przeprowadzone zostało spotkanie
edukacyjne przygotowane specjalnie dla mieszkańców gminy
Brudzew powyżej 50 roku życia przez Ośrodek Profi laktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na temat profi laktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego
przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) oraz profilaktyki
i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego
mężczyzn (prostata). Zebrani otrzymali również specjalne
probówki do przygotowania materiału do badań.
Obecność tzw. utajonej krwi w kale może świadczyć o takich
chorobach jak: rak jelita grubego, rak żołądka, gruczolak,
krwawiący wrzód żołądka czy też angiodysplazji jelita. Problem jest poważny dlatego nie wolno go bagatelizować.
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Drodzy mieszkańcy i inwestorzy…
W tym roku uruchomiliśmy serwis do prezentowania oferty inwestycyjnej Gminy Brudzew. Wizytówka
inwestycyjna dostępna jest pod adresem http:// www.invest.brudzew.pl. Serwis składa się z informacji statystycznych i opisowych oraz najważniejszych informacji o walorach inwestycyjnych Gminy.
Serdecznie zapraszamy!
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