“Lampka Solna” dla Brudzewiaków

W

dniu 17.04.2005r. w Kłodawie odbył się Międzypowiatowy
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
o "Lampkę Solną". Organizatorem tego przeglądu było
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Kłodawie. Nasza gmina był reprezentowana przez Zespół Tańca
Ludowego "Brudzewiacy", który zaprezentował się w układach
"Wiązanka tańców łowickich" oraz "Kiejby nie te góry". Po raz pierwszy
wziął również udział w przeglądzie Zespół Tańca Ludowego "Mali
Brudzewiacy", który pokazał się w układzie "Nowe lotko". Występy te
zostały docenione przez komisję artystyczną, która przyznała dla zespołu
"Brudzewiacy" grand prix "Lampkę solną" oraz jednodniowe warsztaty
taneczne prowadzone przez profesjonalistę. Natomiast "Mali
Brudzewiacy" wrócili z przeglądu z wyróżnieniem oraz nagrodą
pieniężną.
M.C.

Roczniki 1989 - 1991:
dziewczyny - dystans 1000m:
1.Joanna Sołtysiak - Koło
2.Ewelina Mintus - Janów,
3.Nina Tokarska - Tarnowa,
chłopcy - dystans 1500m:
1.Radosław Ratyński - Brudzew,
2.Adrian Goszczko - Cichów,
3.Krystian Ratyński - Brudzew,
Bieg główny:
kobiety - dystans 6km:
1.Katarzyna Werner - Celestyny,
2.Marlena Mruk - Krwony,
3.Mariola Urbańczyk - Turek,
mężczyźni - dystans 12km:
1.Marcin Panfil - Kaczki Średnie,
2.Łukasz Panfil - Kaczki Średnie,

3.Jerzy Urbańczyk - Turek,
Na tych zawodach zorganizowano
po raz pierwszy bieg na
łyżworolkach na dystansie 4km
215m. Pomysłodawcą „Mini
Maratonu na łyżworolkach” był
p. Aleksander Grzegorzewski. W
biegu wzięło udział 11 zawodników
w tym tylko 2 dziewczyny.
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Dziewczyny:
1.Izabela Mazurek - Brudzew,
2.Marta Krzemionka - Brudzew,
Chłopcy:
1.Jakub Antosik - Koźmin,
2.Adrian Goszczko - Cichów,
3.Tomasz Kujawa - Olimpia,
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Po biegach odbył się koncert w wykonaniu dzieci ze wszystkich szkół
z terenu naszej Gminy oraz z GOK w Brudzewie. Po koncercie odbyła sie
majówka, do której przygrywał zespół „Avanti”. Organizatorami X „Biegu
kasztelańskiego” byli: Urząd Gminy w Brudzewie, Gminny Klub Sportowy
„KASZTELANIA” w Brudzewie, Gminny Ośrodek Kultury
w Brudzewie oraz inne jednostki organizacyjne z Gminy Brudzew.

Co słychać w GOK-u?

X BIEG KASZTELAÑSKI
W dniu 28 maja br. na boisku w Brudzewie odbył się, jubileuszowy, X Bieg
Kasztelański. W zawodach wzięło udział 165 zawodników w rożnych
kategoriach wiekowych.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Dzieci z rocznika 2000 i młodsze:
dystans 100m
dziewczynki:
1.Dorota Werner - Celestyny,
2.Aleksandra Rosiak - Brudzew,
3.Milena Ciesielska - Janów,
chłopcy:
1. Daniel Gadomski - Krwony,
2. Konrad Sosiński - Daniszew,
3. Adrian Kończak - Janów,
Dzieci z rocznika 1998 - 1999:
dystans 150m
dziewczynki:
1.Anna Szafrańska - Brudzew,
2.Aleksandra Kurcoba - Koźmin,
3.Dominika Mielcarek - Brudzew,
chłopcy:
1.Adrian Zięba - Brudzyń,
2.Szymon Gruchot - Krwony,
3.Przemysław Płoszaj - Koźmin,
Dzieci z rocznika 1996 - 1997:
dystans 400m
dziewczynki:
1.Marika Witkowska - Turek,
2.Beata Przybył - Galew,
3.Monika Płocińska - Brudzyń,
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chłopcy:
1.Mateusz Sosiński - Daniszew,
2.Kamil Grązik - Brudzew,
3.Szymon Ciesielski - Brudzew,
Dzieci z rocznika 1994 - 1995:
dystans 600m
dziewczynki:
1.Andżelika Bruś - Kowale
Pańskie,
2.Anna Kowalska - Cichów,
3.Andżelika Lipińska - Dobrów,
chłopcy:
1.Szymon Sobczak - Brudzew,
2.Krzysztof Ostrowski - Brudzew,
3.Krzysztof Włodarczyk - Krwony
Dzieci z rocznika 1992 - 1993:
dziewczynki dystans 800m:
1.Kinga Jagieła - Żuki,
2.Agnieszka Kozieł - Brudzew,
3.Patrycja Kacprzak - Smolina
chłopcy dystans 1000m:
1.Dawid Badeński - Brudzyń,
2.Jakub Antosik - Koźmin,
3.Dawid Ścibak - Wyszyna,

Miesiące: kwiecień i maj obfitowały w imprezy kulturalne i konkursy.
19 kwietna odbył się koncert dla mieszkańców, przygotowany przez dzieci
uczęszczcające na zajęcia muzyczne w GOK Brudzew. W repertuarze
koncertu znalazły się znane i lubiane przez wszystkich kultowe piosenki
polskie: min.: „Małgośka”, „Najwięcej witaminy”. A występowali na
scenie: rodzeństwo Marta i Tomek Opasowie, Marta Karwacka, Kacper
Grzelak, Monika Struglinska, Natalia Karwacka, Michał Pasik, Ola
Altman. Bardzo miłym gestem ze strony dzieci, był fakt, że poświęciły
swój koncert pamięci Papieża Jana Pawła II.
W kwietniu Marta Karwacka śpiewała na II Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki im. Św. Wojciecha w Złotowie „Ku czci Jana Pawła II”
i wyśpiewała dla naszej Gminy wyróżnienie.
2 maja GOK zorganizował na rynku brudzewskim „Koncert Wiosenny”,
na którym zaprezentowały się : chór GOK i ZSG Brudzew, grupa dzieci
z zajęć muzycznych. Gościnnie wystąpił Zespół Tańca Sportowego,
prowadzony i przygotowywany przez Elżbietę Grązik. Koncert rozpoczął
się po nabożeństwie majowym. O 19.00 publiczność miała okazję
wysłuchać pieśni maryjnych granych na wieży remizy OSP w Brudzewie
przez muzyków orkiestry. Następnie chór wykonał cykl pieśni ludowych,
dzieci zaśpiewały kilka piosenek, obejrzeliśmy trzy układy taneczne
w wykonaniu Zespołu Tańca Sportowego. W finale koncertu orkiestra
zagrała kilka przebojów bigbandowych. Po koncercie publiczność bawiła
się do rana na wspólnej majówce.
20 maja w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Brudzewie obchodzono
100- lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dla zgromadzonych gości
wystąpili: Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy” i Chór GOK i ZSG
Brudzew.
20 maja grupa dzieci śpiewających występowała gościnnie w Turku na
corocznym „Święcie Ulicy Kaliskiej”.
W najbliższym tygodniu, bo w sobotę 4 czerwca zapraszamy do klubu
wszystkie chętne dzieci. GOK przygotowuje niespodziankę z okazji Dnia
Dziecka.

Poczty sztandarowe i strażacy z gminy Brudzew
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OGŁOSZENIE

List gratulacyjny Wojewody Wielkopolskiego

Wykaz nieruchomości (działek budowlanych) z zasobu nieruchomości
Gminy w miejscowości Brudzew, na ulicy Kard. Wyszyńskiego (za
dawnym POM-em), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
1. działka nr 1551 o powierzchni 0,0819 ha, cena wywoławcza - 7.812 zł.,
2. działka nr 1552 o powierzchni 0,0819 ha, cena wywoławcza - 7.893 zł.,
3. działka nr 1553 o powierzchni 0,0819 ha, cena wywoławcza - 7.893 zł.,
4. działka nr 1554 o powierzchni 0,0742 ha, cena wywoławcza - 7.151 zł.,
5. działka nr 1555 o powierzchni 0,0853 ha, cena wywoławcza - 8.137 zł.,
6. działka nr 1556 o powierzchni 0,117 ha, cena wywoławcza - 10.656 zł.,
7. działka nr 1557 o powierzchni 0,0890 ha, cena wywoławcza - 8.491 zł.,
8. działka nr 1558 o powierzchni 0,0902 ha, cena wywoławcza - 8.604 zł.,
9. działka nr 1559 o powierzchni 0,0903 ha, cena wywoławcza - 8.614 zł.,
10. działka nr 1560 o powierzchni 0,0890 ha, cena wywoławcza - 8.491 zł.,

„WIEŚCI GMINNE”
Gminne Centrum Informacji
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
tel./fax /063/ 2892049
e-mail: gci@brudzew.net
Czerwiec 2005 r.

ZARZĄD GMINNY
ZWIĄZKU OSP W BRUDZEWIE
INFORMUJE:

w dniu 26 czerwca 2005 r. w Cichowie
odbędą się
Przekazanie pieczęci
gminy i symbolicznego
łańcucha władzom
gminy

GMINNE ZAWODY SPORTOWO
-POŻARNICZE
Rozpoczęcie zawodów godz. 14

30

W

dniu 3 maja br miały miejsce uroczyste obchody Święta
Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka,
przypadającego w dniu św. Floriana tj. 4 maja.
Dla upamiętnienia 214 rocznicy uchwalenia niezwykle doniosłego, jak na
owe czasy, aktu konstytucyjnego złożono kwiaty pod pomnikiem
Powstańców Styczniowych w lesie sacalskim. Kwiaty złożyła w imieniu
władz Gminy p. Sekretarz Małgorzata Szurgot wraz z Dyrektorem ZSG
Bogdanem Rosickim i radym panem Marianem Nitą oraz
przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa. Następnie
w kościele parafialnym w Brudzewie, odprawiona została, przez ks.
proboszcza Zbigniewa Wróbla, uroczysta Msza Święta w intencji
Ojczyzny. Po Mszy pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP
przeszedł na plac przy remizie, gdzie wójt Maciej Rosiak, wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Wdowińskim, w asyście
strażaków, złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą poległych we
wrześniu 1939 r. Następnie wysłuchano referatu, który upamiętniał
historyczne wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.
Dzięki niemu przypomnieliśmy sobie, że Konstytucja z 1971 r. stanowiła
próbę naprawy Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego z anarchii i bezprawia
wprowadzając monarchię dziedziczną, pozbawiając prawa głosu szlachtę
“gołotę” i ograniczając przywileje szlacheckie, choćby liberum veto. O jej
randze niech świadczy fakt, że dzień jej uchwalenia od 29 kwietnia 1919 r.
został ogłoszony świętem państwowym. Od roku 1946 władze
komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania. Święto
Konstytucji 3 Maja ponownie przywrócono do kalendarza świąt
państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 r.
Następnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń dla najbardziej
zasłużonych strażaków. Zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego
Związku OSP w Brudzewie: złoty medal za zasługi dla pożarnictwa został
przyznany: Jakubowi Kaszyńskiemu, Andrzejowi Karwackiemu,
Andrzejowi Ciemniewskiemu i Kazimierzowi Bąkowskiemu
z Brudzewa, Grzegorzowi Warteckiemu z Krwon, Tadeuszowi
Struglińskiemu z Brudzynia i Bogumiłowi Łaszkiewiczowi
z Kwiatkowa. Srebrnymi Medalami odznaczeni zostali: Antoni Szafoni,
Zygmunt Rogacki z Krwon, Kazimierz Dominiak z Kwiatkowa, Andrzej
Opas z Koźmina, Zdzisław Kaźmierczak z Janiszewa. Brązowe medale za
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Zdzisława Binkiewicz, Krzysztof
Tokarski z Krwon, Dariusz Koszyciarz, Andrzej Karolczyk z Kwiatkowa,
Tadeusz Woźniak z
Janiszewa, Kajetan
Mintus i Józef
Dominiak z Janowa.
Odznaczeniami
„Wzorowy Strażak”,
odznaczeni zostali:
Mirosław Kuźnik,
Jarosław Prużyński
z Koźmina, Mariusz
Rosiak, Jerzy
Grzyśnik, Marcin
P r z y b y l s k i
z Krwon, Jerzy
Leśniewicz z Janówa,
Andrzej Marciniak,
Jarosław Koral,
Mariusz Mintus z Cichowa Andrzej Skolimowski, Krzysztof Rosicki,
Zbigniew Matusiak, Marcin Skuza i Włodzimierz Góra z Brudzewa.
Szkoda tylko, że nie wszyscy z wymienionych odebrali swoje
odznaczenia.
Wręczenia medali i odznaczeń dokonali Henryk Symonowicz z Zarządu
Powiatowego OSP w Turku, prezes Zarządu Gminnego OSP Józef
Walkowski, zastępca prezesa Roch Kiciński.
Po uroczystościach wystąpiła Orkiestra Strażacka OSP w Brudzewie pod
batutą p. Andrzeja Kujawy, która swoją grą uświetniała całą gminną
uroczystość, a jej występ zgromadzona publiczność nagrodziła
oklaskami. Na zakończenie ze swoim programem artystycznym wystąpiły
dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Brudzewie przygotowane przez
p.. Grażynę Wiśniewską-Zientarę. Zaprezentowały one przedstawienie
mówiące o konieczności pamiętania o dacie uchwalenia Konstytucji
trzeciomajowej. Przedstawienie to było niezłą lekcją historii i aż szkoda, że
bardzo wielu uczestników rozeszło się w tym czasie w inne miejsca
brudzewskiego rynku. Na zakończenie dzieci otrzymały od strażaków
słodkie upominki. Po uroczystościach udano się do Tarnowy, gdzie
strażacy prowadzeni prze orkiestrę przemaszerowali przez wieś do
świetlicy. Po czym odbył się okolicznościowy bankiet. Strażacy
z Brudzynia, jako organizatorzy uroczystości, zorganizowali majową
potańcówkę.
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Uroczysta Sesja Herbowa

U

roczysta Sesja Rady Gminy, której przedmiotem było podjęcie
uchwały w sprawie nadania Gminie Brudzew herbu, flagi i
pieczęci, odbyła się w dniu 13 maja br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Brudzewie. Na rozpoczęcie uroczystości zaśpiewał chór
Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Brudzewie pod kierownictwem
Grażyny Wiśniewskiej-Zientary. XXXI Sesję Rady Gminy otworzył
Przewodniczący Kazimierz Wdowiński. Przywitał przedstawicieli Rady
Powiatu Tureckiego i Kolskiego, wójtów i burmistrzów z powiatu
tureckiego, sołtysów, przedstawicieli OSP z terenu gminy, poczty
sztandarowe: strażaków, ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie, Zarządu
Gminnego PSL oraz Gminnego Związku Pszczelarzy a także wszystkich
obecnych gości.
Przewodniczący Wdowiński oddał głos prof. Leszkowi Kajzerowi
z Uniwersytetu Łódzkiego, który wygłosił krótki referat na temat prac
wykopaliskowych jakie przeprowadzono w Brudzewie w lipcu 2004 r.
Dzięki tym pracom udowodniono, iż wbrew wcześniejszym
przypuszczeniom dwór w Brudzewie nie był murowany a jedynie
drewniany na murowanych fundamentach. Wniosek taki wysnuto ze zbyt
małej ilości cegieł jakie znaleziono na jego miejscu. Właścicielem tego
kompleksu dworskiego był Piotr Łaszcz. W trakcie prac przekopano obszar
ok. 1 ara na którym znaleziono ponad 1,5 tys. zabytków ruchomych,
pozostałości po dworze i jego fundamentach.
Następnie głos zabrał p. Mariusz Kaszyński z Brudzewa, nauczyciel historii
w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Przedstawił on referat na temat
historii Brudzewa. Wskazał przede wszystkim na proces nabycia
i utraty przez Brudzew praw miejskich, a także na kształtowanie się herbu
Brudzewa. Obszerna historia Brudzewa, wraz z unikatowymi zdjęciami,
została przedstawiona w wydaniu specjalnym „Wieści Gminnych”.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
SPRZĄTANIE LASU 3 Maja w Szkole

D

nia 5 kwietnia bieżącego roku uczniowie klas piątych Szkoły
Podstawowej w Brudzewie uczestniczyli w akcji sprzątania lasu
w leśnictwie Brudzew. Uczniowie wykonywali te prace
społecznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycmych. Do uczniów tych
należą: Marcin Rożnowski, Patryk Grzelczak, Joanna Podębska, Angelika
Gadomska, Monika Struglińska, Maciej Ciemniewski, Kinga Cichoń, Ola
Kuśmirek, Artur Zieliński, Dawid Gronostaj, Karolina Kubiak, Mikołaj
Mroczkowski, Szymon Pasik, Agnieszka Kozieł, Bartosz Rosiak, Andrzej
Rosiak, Leszek Kaźmierczak, Konrad Szymczak, Marika Tarasewicz.
Sprzątaniem objęto teren około 40 ha wzdłuż dróg leśnych. Zebrano
kilkadziesiąt worków śmieci głównie szkła i plastiku. Inicjatorami
sprzątania były wychowawczynie klas piątych: Wioletta Rusek
i Jadwiga Krasowska oraz pan leśniczy Paweł Moszczyński.
Uczestnicy tej akcji zachęcają wszystkich aby podejmowali wszelkie
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu
czystości najbliższego otoczenia.
W.R

Z

okazji 214 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w szkole odbył
się uroczysty apel. Interesujący montaż słowno-muzyczny
przypominający historyczne chwile związane z uchwaleniem tak
ważnego dokumentu jakim jest konstytucja przygotowali członkowie Koła
Teatralno-Kabaretowego działającego przy ZSG w Brudzewie. Opiekę nad
całością sprawowały panie Lilla Szafrańska i Violetta Stroiwąs. Oprawą
muzyczną zajęła się p. Grażyna Wiśniewska-Zientara.
V.S.

Występy uczniów z ZSG w Brudzewie w 214 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

“Dzieje świata są dziejami
zwycięstw ludzi nad ludźmi”

S

Kolejnym punktem uroczystości było poddanie pod głosowanie projektu
herby, flagi i pieczęci Gminy Brudzew. Uzasadnienie do uchwały w imieniu
Wójta odczytał Łukasz Maciejewski, prowadzący uroczystość. Uchwała w
sprawie nadania herbu, flagi i pieczęci Gminie Brudzew została podjęta
przez radnych jednogłośnie. Po głosowaniu nastąpiło uroczyste odsłonięcie
herbu i flagi Gminy Brudzew, którego dokonali Maciej Rosiak i Kazimierz
Wdowiński. Następnie przedstawiciele mieszkańców Gminy: p. Józef
Chłodnicki i p. Elżbieta Ficner ubrani w tradycyjne stroje szlacheckie
wręczyli Wójtowi Gminy pieczęć a Przewodniczącemu Rady symboliczny
„łańcuch”, który będzie używany podczas uroczystych sesji rady.
Po otrzymaniu pieczęci, symbolu herbowego gminy, wójt Maciej Rosiak
wyraził zadowolenie z ustanowienia herbu Gminy Brudzew. Symbole te
staną się czymś co pozwoli wyróżnić Naszą Gminę spośród innych
samorządów. Jednocześnie będą one elementem z którymi społeczność
lokalna będzie mogła się utożsamiać i będą integrować mieszkańców
Gminy, “Brudzewianie mogą być dumni ze swej bogatej przeszłości”.
Wójt Gminy Brudzew podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
tego historycznego wydarzenia. Szczególne podziękowania skierował do
dr Marka Adamczewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, członka Komisji
Heraldycznej MSWiA, który był twórcą projektu herbu. Projekt ten uzyskał
pozytywną opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Następnie, już ustanowione herby, wykonane przez pana P. Staszaka,
wręczono Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Turkeckiego
p. Eugeniuszowi Jasnowskiemu (zostanie on zawieszony w sali posiedzeń
starostwa), Prezesowi OSP w Brudzewie p. Andrzejowi Karwackiemu
i Dyrektorowi ZSG w Brudzewie p. Bogdanowi Rosickiemu (gdzie
odbywają się uroczyste sesje Rady Gminy). Mniejsze herby wręczono
kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół oraz
ks. Zbigniewowi Wróblowi, proboszczowi parafii Św. Mikołaja
w Brudzewie, ks. Andrzejowi Kaczmarkowi z parafii p.w. Świętej Trójcy
w Dobrowie, oraz przedstawicielom zaprzyjaźnionych samorządów.

Dzieci z SP w Brudzewie przy sprzątaniu lasu w Brudzewie

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Brudzewie

W

dniu 22 kwietnia 2005 r. w przeddzień imienin Wojciecha
uczniowie Szkoły Podstawowej im.Wojciecha z Brudzewa
uczcili imieniny patrona swojej szkoły. W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Brudzew Maciej Rosiak,
przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wdowiński, przewodnicząca
Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej - Jolanta Pielesiak,
przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Paweł - Bartczak .
Po odśpiewaniu hymnu
przewodnicząca Samorządu
Szkolnego Michalina Szymczk
przypomniała, iż imię Wojciecha
zostało nadane szkole w 1998r.
Następnie zaprosiła do
wysłuchania montażu słownomuzycznego Czy znasz patrona
swojej szkoły?, przygotowanego
przez uczniów z klasy II i klas IV,
VI pod kierunkiem opiekunek
Samorządu Szkolnego:
p. V. Przysło, p. B. Szymczak i p. B. Altman. W montażu uczniowie
przybliżyli postać Wojciecha z Brudzewa, znakomitego matematyka,
fizyka i astronoma. Rozstrzygnięto również ogłoszone wcześniej
konkursy:- literacki: Nasza szkoła dzisiaj - list do Wojciecha z Brudzewa
dla klas IV - VI, - plastyczny: Brudzew wczoraj i dziś - dla klas IV - VI, plastyczny - Czy znasz zainteresowania patrona swojej szkoły? dla klas IIII. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Na zakończenie uroczystości
zaproszeni goście, dyrekcja, przedstawiciele Samorządu Szkolnego Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą.

ześćdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej uczcili
uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie.
W montażu słowno-muzycznym pt. "Dzieje świata są dziejami
zwycięstw ludzi nad ludźmi", uczniowie z klas gimnazjalnych
przypomnieli w recytowanych wierszach najważniejsze wydarzenia i losy
Polaków w czasie II wojny światowej. W scenariuszu znalazły się
fragmenty: "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego
i "Wspomnień" Melchiora Wańkowicza. Chór szkolny odśpiewał pieśni
patriotyczne: "Czerwone maki", "Pałacyk Michła" i inne. Na zakończenie
apelu uczniowie przytoczyli słowa Papieża ś.p. Jana Pawła II: "Nie ma
szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, Tej miłości,
która przebacza, choć nie zapomina". Pamięć pomordowanych została
uczczona minutą ciszy. W akademii udział wzięli uczniowie klas IV - VI
szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.
Uroczystość przygotowały: Beata Szymczak, Marzanna Struglińska
i Grażyna Wiśniewska- Zientara.
B.S.

Idol 2005 w Brudzewie

T

en popularny telewizyjny program muzyczny znalazł swoich
naśladowców w Szkole Podstawowej w Brudzewie. W pierwszy
dzień wiosny Samorząd Szkoły Podstawowej postanowił ogłosić
eliminacje do popularnego Idola w klasach IV - VI. Spotkało się to
z szerokim odzewem wśród dzieci, które prezentowały utwory
popularnych polskich i zagranicznych wykonawców. Uczestnicy zadbali
o odpowiednie stroje i przygotowali specjalnie na tę okazję układy
taneczne. Popisy młodych uczestników podziwiali ich koledzy z klas O VI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
Ola Kuśmirek jako (Elżbieta Zapendowska), Krzysztof Szafrański (Robert
Leszczyński), Jacek Mazurek (Jacek Cygan) Kacper Grzelak (Kuba
Wojewódzki). Jury poza profesjonalnymi wskazówkami nie zapomniało
również o uszczypliwościach, które padały z ust Kuby Wojewódzkiego
i Roberta Leszczyńskiego. Tak więc uczestnicy poza pochwałami również
musieli znosić bolesną krytykę. Jury zadecydowało, że do następnego
etapu, który odbędzie się wkrótce przechodzą wszyscy uczestnicy.
str. 7

PGR w Brudzyniu zatrudniało wiele osób i dbało o podnoszenie ich
kwalifikacji zawodowych. W związku z tym powstała w Brudzyniu szkoła
dla dorosłych, w której uczono języka polskiego, matematyki, geografii,
historii i biologii. Nauczycielami w tej szkole byli: p .Barbara Krasowska,
państwo Nowakowie (nauczyciele z SP w Galewie). Na zajęcia
uczęszczali ludzie różnym wieku. Po ukończeniu szkoły otrzymywano
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, co dawało możliwość
dalszego kształcenia się.
W Brudzyniu, niezależnie od klubu, szkoły i przedszkola, działała
zorganizowana przy PGR świetlica. W świetlicy nauczycielki ze szkoły
podstawowej pomagały w odrabianiu lekcji, prowadzono zajęcia
z wypowiadania się, muzyki, itd. Dzieci obok fachowej pomocy miały
również opiekę i gorący posiłek.
W dniu 1 września 1969 r. rozpoczęło swoją działalność Przedszkole przy
Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Przedszkole miało swoje
pomieszczenia w pałacu. Organizacją placówki przedszkolnej zajęła się
p. Krystyna Banasiak, która uzyskała pomoc ze strony p. Stanisława
Krasowskiego - Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego
i p. Stanisława Kmiecia Kierownika Zakładu Rolnego w Brudzyniu oraz
mieszkańców Brudzynia. Od roku 1991 Kierownictwo PGR przekazało
przedszkole Gminie Brudzew. W roku 1998 w związku z mała liczbą dzieci
podjęto uchwałę o likwidacji przedszkola w Brudzyniu. Pracownice
placówki znalazły zatrudnienie na terenie gminy a dzieci zaczęły
uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Brudzewie. W maju 1993 r.
odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej, której
zadaniem miało być gospodarowanie zasobem mieszkaniowym po byłym
PGR i zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców Brudzynia.
Na zebraniu założycielskim uchwalono statut Spółdzielni, wybrano Radę
Nadzorczą oraz zarząd w skład którego weszli: Kazimierz Wdowiński Prezes Spółdzielni, Jadwiga Krasowska i Jadwiga Garkowska. W roku
1996 r. wydzielono niezbędny grunt pod budynkami oraz została
przeprowadzona wycena łączna z inwentaryzacja budynków
mieszkalnych. Pierwsza sprzedaż na rzecz byłych najemców rozpoczęła
się w listopadzie 1996 r.. W 1997 r. zmienił się skład zarządu,
który obecnie tworzą Kazimierz Wdowiński jako prezes oraz Ewa
Ciemniewska i Roman Pieniak. W roku 1999 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Brudzyń połączyła się z trzema innymi spółdzielniami: Grzymiszew,
Smaszew, Chylin tworząc jedną spółdzielnię. Z chwilą wykupu mieszkań
na własność, właściciele utworzyli wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty
te podjęły uchwały, aby zarząd mógł zarządzać nieruchomościami
spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie spółdzielnia zarządza 177 lokalami
mieszkalnymi.
Na terenie sołectwa Brudzyń działają 3 sklepy spożywcze (2 w Brudzyniu
i jeden na Smolinie), Gospodarstwo Rolne Paweła Bartczaka w Brudzyniu,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brudzyniu, Gospodarstwo HodowlanoProdukcyjne „DUBLET PLUS” w Smolinie, Gospodarstwo Rolne
Krzysztofa Kończaka w Smolinie.
Osobą, która zrobiła wiele dla Brudzynia był zmarły w 2004 r., wieloletni
Dyrektor PGR Stanisław Krasowski. To dzięki Niemu PGR Brudzyń był
jednym z lepiej działający państwowych gospodarstw w Wielkopolsce.
Nie sposób nie wspomnieć również wkładu p. Krasowskiego
w utrzymanie i bieżące renowacje pałacu w Brudzyniu. Także zasługą Jego
i Jego żony p. Barbary Krasowskiej było to, że w Brudzyniu tętniło życie
kulturalne i oświatowe, a młodzież miała możliwość spotykania się
w klubie, świetlicy czy bibliotece.
Kolejną osobą zasłużoną dla Brudzynia była p. Zuzanna Łukaszewska,
która zdobyła niemałą sławę swoimi wycinankami z papieru bibuły. Jej
wycinanki odznaczały się delikatnością i wdziękiem, co niewątpliwie
przyczyniło się do zdobycia przez p. Łukaszewską wyróżnienia za zestaw
wycinanek na wystawie w Poznaniu w 1973 r.
Z Brudzynia pochodził również zmarły w 1996 r. ppłk. Marian
Świętochowski. W latach 1978-1981 student Akademii Wojsk Pancernych
w Moskwie. Do roku 1985 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole
Wojsk Pancernych w Poznaniu, a od 1985 pracował w Wojewódzkim
Sztabie Wojskowym w Poznaniu. Z powodu choroby w roku 1992
przeszedł na emeryturę.
Bolączką mieszkańców Brudzynia jest brak wiejskiego domu kultury,
a także brak podłączenia do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

INFORMACJA
Zapraszamy na Festyn Świętojański połączony z Crossem
Rowerowym i konkursem na najładniejszy wianek.
Spotykamy się 25 czerwca br. (tj w sobotę) na stadionie przy ul.Piaski
Od 20 maja br. Urząd Gminy posiada stałe łącze internetowe - POLPAK.
Osoby zainteresowane podłączeniem mogą kontaktować się
z panem Zbigniewem Trochą tel.0 503 073 220
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MAŁŻEŃSTWA OBCHODZĄCE
“SREBRNE GODY”
W 2005 ROKU
1. Kurcoba Jan i Barbara, Krwony,
Data zawarcia małżeństwa: 06.04.1980 r.
2. Szafoni Antoni i Krystyna, Bogdałów Kolonia
Data zawarcia małżeństwa: 12.04.1980 r.
3. Adamczyk Józef i Halina, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 19.04.1980 r.
4. Oborski Michał i Małgorzata, Kolnica
Data zawarcia małżeństwa: 19.04.1980 r.
5. Królikowski Marek i Jadwiga, Dąbrowa
Data zawarcia małżeństwa: 26.04.1980 r.
6. Szafoni Lech i Zofia, Krwony
Data zawarcia małżeństwa: 26.04.1980 r.
7. Jaskuła Wiesław i Zofia, Głowy
Data zawarcia małżeństwa: 03.05.1980 r.
8. Sobieraj Stanisław i Maria, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 10.05.1980 r.
9. NiedbaIski Dominik i Danuta, Tamowa
Data zawarcia małżeństwa: 10.05.1980 r.
10. Banasiak Szczepan i Urszula, Galew
Data zawarcia małżeństwa: 31.05.1980 r.
11. Kaszyński Zygmunt i Urszula, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 14.06.1980 r.
12. Kacprzyk Józef i Danuta, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 16.08.1980 r.
13. Cegielski Roman i Krystyna, Bogdałów Wieś
Data zawarcia małżeństwa: 23.08.1980 r.
14. Kujawa Stanisław i Maria, Janów
Data zawarcia małżeństwa: 06.09.1980 r.
15. Jacaszek Eugeniusz i Elżbieta, Chrząblice
Data zawarcia małżeństwa: 06.09.1980 r.
16. Zawarski Piotr i Aldona, Janów
Data zawarcia małżeństwa: 18.10.1980 r.
17. Wilczyński Bogdan i Maria, Koźmin
Data zawarcia małżeństwa: 18.10.1980 r.
18. Piechociński Marian i Mariola, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 18.10.1980 r.
19. Rosiak Maciej i Elżbieta, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 18.10.1980 r.
20. Kokorzycki Józef i Wiesława, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 25.10.1980 r.
21. Czerniawa Józef i Zofia, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 25.10.1980 r.
22. Stawniak Kazimierz i Marianna, Kwiatków
Data zawarcia małżeństwa: 25.10.1980 r.
23. Chrostek Piotr i Henryka, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa; 22.11.1980 r.
24. Sawikowski Krzysztof i Grażyna, Brudzew,
Data zawarcia małżeństwa: 25.12.1980 r.
25. Kaczmarek Andrzej i Grażyna, Galew
Data zawarcia małżeństwa: 26.12.1980 r.

WSZYSTKIM JUBILATOM SKŁADAMY
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA.

Turniej wiedzy o książce i bibliotece

W

związku z przypadającym w maju Tygodniem Bibliotekarza i
Bibliotek został ogłoszony „Turniej wiedzy o książce
i bibliotece”. Organizatorem konkursu była w Gminna
Biblioteka Publiczna w Przykonie.
Konkurs adresowany był do bibliotek powiatu tureckiego. W konkursie
mogli brać udział uczniowie klas 5 szkół podstawowych. Konkurs odbył się
trzech etapach.- I etap przeprowadzony był w szkołach podstawowych
gminy Brudzew. Szkoły w drodze konkursu wyłoniły uczestników do
eliminacji gminnych. -II etap konkursu odbył się w Bibliotece Publicznej w
Brudzewie. W eliminacjach gminnych wzięli udział Ewelina Boczek,
Patrycja Korkosz - Szkoła Podstawowa w Koźminie, Magdalena Karbowa Szkoła Podstawowa w Chrząblicach, Angelika Gadomska, Ola Kuśmirek,
Karolina Kubiak, Weronika Pielesiak, Martyna Szymańska, Damian
Wojdak - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością wiedzy
o książce i bibliotece.
I miejsce zajęła Weronika Pielesiak, II miejsce Angelika Gadomska, III m..
Ola Kuśmirek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.
III etap konkursu - międzybiblioteczny odbył się w dniu 12 maja w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Przykonie. Naszą bibliotekę reprezentowały
Weronika Pielesiak i Angelika Gadomska, które zajęły II miejsce.

Prowadzący uroczystość Łukasz Maciejewski odczytał listy gratulacyjne
nadesłane na tę okazję przez Wojewodę Wielkopolskiego Andrzeja
Nowakowskiego (list na pierwszej stronie) i Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka. Następnie zaproszeni goście
składali gratulacje z okazji ustanowienia herbu i życzenia dalszych
sukcesów Gminie Brudzew.
Po życzeniach i gratulacjach odbyła się część artystyczna, w której swoje
umiejętności zaprezentowali strażacy z Orkiestry OSP w Brudzewie i chór
Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Brudzewie. Najwięcej jednak braw
zebrały występy Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy”, którzy
zaprezentowali wiązankę tańców ludowych oraz występ „Małych
Brudzewiaków” w piosence „Zielony Gaj”. Zespoły taneczne
przygotowywane zostały przez p. Marię Kwiecińską i p. Małgorzatę
Ciesielską. Ta część wywarła duże wrażenie na zebranych gościach, którzy
naszych artystów nagrodzili gromkimi oklaskami. Po zakończeniu
oficjalnej części uroczystości odbył się zorganizowany na tę okazję bankiet,
na którym największym powodzeniem cieszył się chleb domowego
wypieku, ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

XXX SESJA RADY GMINY

W

dniu 27 kwietnia br odbyła się XXX Sesja Rady Gminy
Brudzew. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz
Wdowiński. W sesji wzięli udział: przedstawiciel Izby Rolniczej
Krzysztof Jaskuła z Bratuszyna oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Turku Waldemar Pawlak. Niepokoi tak małe zainteresowanie obradami
rady ze strony mieszkańców naszej Gminy.
Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady
oddał głos p. Waldemarowi Pawlakowi, który wręczył wójtowi Maciejowi
Rosiakowi dyplom „Przyjaciela Dziecka”. Wyraził on głębokie uznanie
i podziękował p. wójtowi za ogromny wkład w powstanie Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego, które działa przy Zespole SzkolnoGminazjalnym w Brudzewie. Największą zasługą, zdaniem p. Prezesa,
było zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika na koszt Urzędu
Gminy. Starania o powstanie ogniska trwały już blisko 5 lat, ale dopiero
dzięki obecnemu Wójtowi, udało się stworzyć Ognisko.
Po tym miłym akcencie, radni przystąpili do obrad. Na początek, we
wnioskach złożonych do Wójta radny W. Karski pytał m.in. o przyszłość
odremontowanych pomieszczeń ośrodka zdrowia i rozwiązanie problemu
dostarczania wody dla mieszkańców Brudzynia. Radna T. Budynek z kolei
pytała o możliwość dofinansowania autobusu PKS, który kursowałby na
trasie Janów-Cichów-Turek i dowożąc pracowników na pierwszą zmianę.
W porządku obrad przedmiotowej sesji znalazły się następujące uchwały:
1. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brudzew
z wykonania budżetu za rok 2004.
Po odczytaniu pozytywnych opinii z wykonania budżetu przedstawionych
przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną, swoje opinie
przedstawiły komisje stałe Rady. W imieniu członków poszczególnych
komisji głos zabrali Przewodniczący. Opinie wszystkich komisji stałych
były pozytywne. Po wysłuchaniu opinii głos zabrał wójt Maciej Rosiak.
Na początek zaznaczył, że budżet ten był przygotowywany przez jego
poprzednika i nie do końca może on się z nim identyfikować. Po objęciu
funkcji dołożył wszelkich starań, aby zwiększyć wpływy i zmniejszyć
wydatki. Nałożono na właścicieli prywatnych żwirowni podatek od
nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej, którego do tej pory z
niezrozumiałych względów oni nie płacili. Poprawiono ściągalność
podatków od środków transportowych czy choćby zwiększono wpływy
z podatku rolnego poprzez ograniczenie umorzeń do sytuacji wyjątkowych.
Dzięki temu budżet gminy został powiększony o kwotę ok. 80 tys. zł.
W związku ze zmniejszeniem się planowanego wpływu z opłaty
eksploatacyjnej z kopalni zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu na
pokrycie wydatków w kwocie 600 tys. zł. Wójt ubolewał, że wydatków
niestety nie udało się znacząco ograniczyć. Jedyną oszczędnością było nie
wypłacenie 3 % podwyżki dla pracowników urzędu i pracowników
obsługowych szkół co dało 60 tys zł oszczędności. Trudności ze znaczącym
obniżeniem wydatków spowodowane są tym, że znaczna część dochodów
jest przeznaczana na oświatę. Subwencja otrzymywana z ministerstwa nie
pokrywa wydatków na wynagrodzenia pracowników. W 2004 r. subwencja
oświatowa wzrosła o 10 % a wydatki na wynagrodzenia nauczycieli
wzrosły aż o 14 % (33% w gimnazjum i 8,7 w szkołach podstawowych).
Na takie informacje Wójta ostro zareagowały panie radne: nauczycielki
J. Jaroszewska-Pilarz i M. Mroczkowska. Uzasadniały one wzrost
wydatków na wynagrodzenia dokształcaniem się nauczycieli
i odpowiedzialnością jaką ponosi nauczyciel za opiekę na uczniem. Starały
się również obalić argument wójta jakoby przy 18 godz. tygodniowo
zarabiały za dużo twierdząc, że ich czas pracy nie wynosi 18 a 40 godz.,
A płaca nauczyciela obejmuje jedynie te 18 godzin. Reasumując, wójt
przypomniał radnym o konieczności podjęcia drastycznych środków, które
pozwolą zdecydowanie obniżyć wydatki zwłaszcza te związane z oświatą
i to już w obecnym budżecie.

Wójt za niezbędne uważa ograniczenie wydatków na oświatę do wysokości
subwencji, bo inaczej grozi nam zastój inwestycyjny. Po wyjaśnieniach
wójta przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium. Zgodnie z przewidywaniami za udzieleniem
absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni. Wójt odbierając
okolicznościowy bukiet i gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy
jeszcze raz podkreślił konieczność ciężkiej i systematycznej pracy oraz
zaciskania pasa.
2. podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała reguluje zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, określa zasady wyboru osób, którym gmina przydziela w pierwszej
kolejności lokale mieszkalne oraz lokale socjalne, sposób zarządu
gminnym zasobem mieszkaniowym oraz tryb nadzoru społecznego nad
przydziałami lokali mieszkalnych. Mieszkaniowy zasób gminy
przeznaczony jest na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin
o niskich dochodach, rodzin mieszkających w nieodpowiednich
warunkach lub mających prawo do lokalu socjalnego z tytułu orzeczenia
sądu oraz na inne cele ustalone w ustawie.
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne stanowiące jej
własność. Są to lokale mieszkalne znajdujące się przy szkołach
podstawowych: 4 w Koźminie, po 2 w Krwonach i Galewie i jeden
w Chrząblicach. Jeden lokal mieszkalny znajduje się w Kolnicy i 4 lokale
w budynku ośrodka zdrowia w Brudzewie. Lokale te mogą być
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. W celu wykonania zadań gmina
może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je
osobom, których gospodarstwa domowe osiągają dochód o ustalonej
wysokości. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela lokale, które
przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Za lokal socjalny uważa
się lokal nadający do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan
techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m2, przy czym
lokal ten może być o obniżonym standardzie. Umowę najmu lokalu
socjalnego zawiera się na czas oznaczony i mogą być zawierane
z osobami, których dochody z gospodarstwa domowego nie przekraczają
wysokości:
- 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie domowym
- 30% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
Lokale socjalne mają zapewnić najuboższym mieszkańcom gminy prawo
do mieszkania i zapobiec bezdomności. Z zasobu gminy wyodrębnia się
7 lokali w tzw. pałacu w Kolnicy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
3. podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Pomoc ta może być udzielana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku
uczniom z terenu naszej Gminy. Regulamin określa sposób ustalania
wysokości gminnego stypendium szkolnego, formy stypendium, tryb
i sposób udzielania stypendium oraz zasiłku szkolnego. Stypendium może
być przyznane na okres nie dłuższy niż na 10 miesięcy (od września do
czerwca) w danym roku szkolnym. Z tym, że w roku szkolnym 2004/2005
za okres od stycznia do czerwca.
Stypendium może zostać przyznane, jeżeli dochód na 1 członka rodziny
ucznia nie przekracza 316 zł. Zadecydowano o ograniczeniu kwoty
przeznaczonej na stypendia do wysokości dotacji przekazanej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W związku z czym ustalono
wysokość stypendium na kwotę 50 zł, która to kwota będzie wypłacona
jednorazowo. Będzie ono udzielane w formie: pokrycia kosztów udziału
w zajęciach, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (podręczniki),
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania oraz w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego
miesięcznie w okresie zajęć szkolnych. Zasiłki szkolne wypłaca się
w szczególności w przypadku pożaru, wypadku komunikacyjnego
w rodzinie ucznia, śmierci lub ciężkiej choroby bliskiej osoby ucznia.
Wnioski o stypendium i zasiłek można składać w Gminnym Zespole
Obsługi Oświaty Brudzewie. Oceniane one będą przez Gminną Komisję
Stypendialną powołaną przez wójta.
4. podjęto również uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta
Gminy Brudzew zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie
z uchwałą Rady Gminy wynagrodzenie Wójta zostało podniesione
do minimalnej wysokości jaką przewidują przepisy w/w rozporządzenia.
Uchwała ta znalazła się w porządku obrad, ponieważ dotychczasowe
wynagrodzenie wójta ustalone było na poziomie niższym niż przewidywały
to przepisy prawa.
Po głosowaniach Wójt przedstawił informację z okresu międzysesyjnego
w którym m.in. brał udział w spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin
Wiejskich RP w Poznaniu. W dniu 6 kwietnia odbyło się szkolenie radnych,
dyrektorów szkół i kierowników jednostek organizacyjnych, na temat
oświadczeń majątkowych i statusu radnego.
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Przeprowadzone zostało przez radcę prawnego dr Zbigniewa
Sypniewskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów
Samorządowych.
Pan wójt poinformował również o wykonanych pracach remontowych
niezbędnych do uruchomienia nieczynnej od 3 lat hydroforni w Krwonach.
W kwietniu pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrał wodę do
badań i po pozytywnych jej wynikach można będzie uruchomić tę
hydrofornię. Radny Nita podziękował zwłaszcza p. Zbigniewowi
Opasowi, kierownikowi ZGK, który dołożył wiele starań o uruchomienie
tej hydroforni. Radny Nita powiedział, że ta hydrofornia jest konieczna aby
ciśnienie wody w wodociągu utrzymało się na odpowiednim poziomie.
Jest to o tyle istotne, że okazało się, iż istnieje niebezpieczeństwo
zamknięcia przez SANEPID przestarzałej hydroforni w Galewie.
Nadmienić należy, że jedynie hydrofornia w Dąbrowie spełnia wszystkie
wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie uzdatniania wody ( w pozostałych
hydroforniach woda spełnia oczywiście wymogi przydatności do
spożycia). Wyposażenie pozostałych hydroforni w system uzdatniania
wody wiązałoby się z kosztami liczonymi w milionach złotych.
W odpowiedziach na postawione na poprzedniej sesji pytania, kierownik
ZGK wyjaśnił, że większa, niż udokumentowana fakturami, ilości
oczyszczanych ścieków wynika z przestarzałego kolektora ściekowego.
Jego zdaniem służy on jako „melioracja” i dlatego tyle wody przedostaje
się do oczyszczalni ścieków. Problemem są również źle zamontowane
kratki ściekowe na naszych ulicach i woda deszczowa z ulicy przedostaje
się do kolektora ściekowego. Aby ograniczyć oczyszczanie wody
deszczowej należałoby zmodernizować kolektor a to wiązałoby się
z ogromnymi kosztami dla Gminy. Natomiast problem poprawy
ściągalności opłat za wodę jest rozwiązywany na bieżąco. Z każdym
spisywaniem liczników ilość ściąganych należności się zwiększa. Obecnie
ilość odzyskiwanych pieniędzy za zużytą wodę wynosi ponad
65%.(pozostały procent to ubytki wody, m.in. z powodu awarii).
Problemem dla ZGK jest również ryczałt za wodę. Nie ulega wątpliwości,
że użytkownicy wykorzystują więcej wody niż należna im na podstawie
ryczałtu. Ma to odzwierciedlenie w znacznej różnicy pomiędzy ilością
wody wydobytej na hydroforniach a ilością za jaką udaje się ściągnąć
należności uwzględniając ubytki związane z awariami wodociągu).
Na zakończenie XXX Sesji Rady Gminy radni podjęli decyzję o budowie
ul. Polnej za pieniądze przyznane z Wojewódzkiego Urzędy
Marszałkowskiego (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) w kwocie 70
tys. zł., o czym pisaliśmy w poprzednim numerze ”Wieści Gminnych”.
Informacja
z wykonania budżetu Gminy Brudzew za 2004 rok.
Dochody budżetu Gminy w 2004 r. wyniosły - 12.160 tys. zł. (100%)
Na ogólna kwotę dochodów składają się:
1.podatek od nieruchomości - 3.801 tys. zł. (31,2%)
w szczególności:
- Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" S.A. - 2.854 tys. zł. (23,5%)
- "Kruszgeo" Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o. - 222 tys. zł. (1,8%)
2.podatek rolny - 148 tys. zł. (1,2%)
3.podatek leśny - 22 tys. zł. (0,2%)
4. podatku od środków transportu - 19 tys. zł. (0,2%)
5. podatek od czynności cywilno-prawnych - 63 tys. zł. (0,5%)
6.wpłaty z opłaty targowej -9 tys. zł. (0,1%)
7.wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie węgla brunatnego i
żwiru ze złoża) - 1.141 tys. zł. (9,4%)
8.podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych - 691 tys. zł. (5,7%)
9.subwencja oświatowa - 4.192 tys. zł. (34,5%)
- w tym na remonty (wymiana okien w SP Koźmin i sali gimnastycznej
Zespołu Szkółó w Brudzewie) - 53 tys. zł. (0,4%)
10.subwencja wyrównawcza - 413 tys. zł (3,4%)
11.wpływy z gospodarki mieszkaniowej - 91 tys. zł. (0,8%)
a) wpływy z najmu - 30 tys. zł. (0,3%)
b) sprzedaż nieruchomości - 24 tys. zł.(0,2%)
12.wpływy z opłaty skarbowej - 8 tys. zł. (0,1%)
13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 57 tys. zł. (0,5%)
14.dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zadania zlecone 995 tys. zł. (8,1%)
A) na pomoc społeczną - 851 tys. zł. (7%)
b) administracja rządowa (USC, ewidencja ludności, wojsko, OC)
- 100 tys. zł. (0,8%)
15. wpływy ze stołówek szkolnych - 124 tys. zł. (1,%)
- w tym wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 86 tys. zł.
(0,7%)
16. wpływy z przedszkola - 33 tys. zł. (0,3%)
- czesne od rodziców - 5 tys. zł.
- wpływy z opłat za stołówkę - 28 tys. zł. (0,2%)
17. inne dochody - 353 tys. zł. (2,8%), w tym:
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na budowę drogi w
Dąbrowie wykonaną w 2003 r. (60 tys. zł.) i w Głowach (39 tys. zł.)
- 99 tys. zł. (0,8%)
- środki z Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Poznaniu na utworzenie
Gminnego Centrum Informacji - 49 tys. zł. (0,4%)
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Wydatki budżetu gminy kształtują się następująco - 12.243 tys. zł.
(100%)
Na ogólna kwotę wydatków składają się:
1. wydatki na inwestycje - 355 tys. zł. (2,9%)
w tym, m.in.:
a) zapłata zaległości za budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na
ul. Mickiewicza i ul. Piaski w Brudzewie (ukończonej w roku 2003) 93 tys. zł. (0,8%)
b) budowa drogi przy współfinansowaniu Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych (z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego) - z Cichowa
do Głów wykonana w 2004 r. za którą zapłacono w 2005 r. - 3 tys. zł.
c) zapłata za remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Galewie
wykonanych w 2003 r. 114 tys. zł. (1%)
2. wydatki bieżące 11.888 tys. zł. (97,1%)
w tym:
a) wydatki administracyjne 1.834 tys. zł. (15%)
- Rada Gminy - 88 tys. zł. (0,7%)
- Urząd Gminy (w tym pracownicy interwencyjni) - 1.671 tys. zł.
(13,6%)
- pozostała działalność - 73 tys. zł.(0,6%)
b) utrzymanie dróg gminnych - 60 tys. zł. (0,5%)
c) ochrona przeciwpożarowa - 91 tys. zł. (0,7%)
d) oświata i wychowanie - 6.897 tys. zł. (56,4%)
- szkoły podstawowe i” zerówki”- 4.301 tys. zł. (35%)
- przedszkole - 460 tys. zł. (3,8%)
- Gimnazjum - 1.419 tys. zł. (11,6%)
- dowożenie uczniów do szkół - 329 tys. zł. (2,2%)
- obsługa administracyjna i księgowa szkół - 260 tys. zł. (2,7%)
f) stołówki i świetlice szkolne - 520 tys. zł. (4,2%)
g) pomoc społeczna - 1.276 tys. zł. (10,4%)
- zasiłki dla najuboższych - 965 tys. zł. (8%)
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców o niskich dochodach na
utrzymanie mieszkań (głównie mieszkańcy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Brudzyniu) - 72 tys. zł. (0,7%)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 182 tys. zł.
(1,7%), w tym wynagrodzenia pracowników GOPS - 155 tys. zł. (1,3%)
h) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata do kosztów
wytworzenia wody i oczyszczenia ścieków)- 218 tys. zł. (1,8%)
i) dotacje do Bibliotek - 130 tys. zł. (1%)
- w tym wynagrodzenia pracowników - 95 tys. zł. (0,8%)
j) wydatki na kulturę - 58 tys. zł. (0,5%)
- Gminny Ośrodek Kultury - 22 tys. zł. (0,2%)
- orkiestra strażacka- 20 tys. zł. (0,2%)
- Zespół Tańca Ludowego "Brudzewiacy" - 11 tys. zł. (0,1%)
- organizacja dożynek - 5 tys. Zł.
k) wydatki na oświetlenie ulic, dróg (koszty energii i remonty)- 234 tys.
zł. (1,9%)
l) wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu
oraz utrzymanie obiektu sportowego (GKS „Kasztelania” Brudzew)
- 97 tys. zł (0,8%)
ł) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
- 49 tys. zł. (0,4%)
m) obsługa długu publicznego 184 tys. zł. (1,5%)
n) realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 43 tys. zł. (0,4%)
o) oczyszczanie wsi (wywóz odpadów i śmieci z terenu gminy
Brudzew) - 32 tys. zł. (0,3%)
p) inne wydatki - 165 tys. zł. (1,3%)
w szczególności:
- środki dla ZGK z tytułu ubytków wody (pożary, awarie wodociągów)
40 tys. zł. (0,3%)
- koszty poboru podatków (ryczałt sołtysów) - 50 tys. zł. (0,4%)

60 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W

dniu 8 maja obchodzono 60 rocznicę zakończenia
najkrwawszego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości.
[W naszej Gminie o tej uroczystości pamiętali nauczyciele
historii i uczniowie z ZSG w Brudzewie (patrz str. 7)]. Dzień 1 września
1939 r. jest najczarniejszym dniem w historii Polski. To właśnie tego dnia
faszystowskie Niemcy zaatakowały Polskę doprowadzając do wybuchu
II Wojny Światowej. Wojny, która przyniosła śmierć milionom istnień
ludzkich, niszcząc niezliczone ilości miast i wsi.
W działaniach zbrojnych trwających 6 lat wzięło udział 61 państw,
na frontach walczyło ponad 110 milionów żołnierzy. W wyniku walk
i eksterminacji zginęło ponad 55 milionów ludzi a kolejne 35 milionów
zostało rannych.

Polska będąc główną areną działań zbrojnych wyszła z walk wyniszczona i
zrujnowana, a konsekwencje tego były odczuwalne przez wiele lat.
W trakcie II Wojny Światowej zginęło ok. 6 milionów Polaków. Wśród
walczących Polaków nie zabrakło również mieszkańców naszej Gminy.
Męstwo i odwagę, a także umiłowanie ojczyzny poległych w walkach we
wrześniu 1939 r,: Józefa Kaszyńskiego z 25 Pułku Ułanów oraz Leona
Kaszyńskiego, Antoniego Kaszyńskiego i Jana Kaszyńskiego z Armii
Poznań, upamiętnia tablica pamiątkowa na Remizie OSP w Brudzewie.
Należy mieć nadzieję, że mieszkańcy Naszej Gminy nie zapomną
o tych dzielnych żołnierzach.
Po wojnie ukształtował się podział polityczno-militarny na dwa bloki
państw pozostających w konflikcie (tzw. zimna wojna), który przetrwał do
końca lat 80-tych ubiegłego wieku.
II Wojna Światowa dała nam namacalne świadectwo, jak niebezpiecznym
może być każdy totalitaryzm.
Zwłaszcza w tych dniach wyrażamy szczerą wdzięczność setkom tysięcy
żołnierzy walczących w obronie naszej Ojczyzny. Walczyli, bo głęboko
wierzyli w wolność Polski, w Polską flagę i Orła Białego.
Cześć ich pamięci.
We wrześniowym numerze “Wieści Gminnych” ukaże się obszerny artykuł
pana Michała Karwackiego, o szlaku bojowym brudzewskich żołnierzy
walczących we wrześniu 1939 roku

Sołectwa naszej gminy
BRUDZYŃ

K

olejną miejscowością opisywaną w naszym biuletynie jest
Brudzyń. Brudzyń to wieś położona 2 km od Brudzewa.
Etymologia nazwy Brudzyń wskazuje na jej związek
z Brudzewem. Jest prawie pewne, że pierwszy człon tych nazw pochodzi od
nazwiska żyjącego na tych terenach kmiecia Brudza.
Sołectwo Brudzyń powstało w 1997 r. na bazie dwóch wsi: Brudzynia
i Smoliny. Wcześniej Brudzyń był Państwowym Gospodarstwem Rolnym,
a Smolina należała do obrębu ewidencyjnego Chrząblice.
Funkcję sołtysa pełni Henryk Świętochowski. W skład Rady Sołeckiej
wchodzą też: Krzysztof Kwaśny i Kazimierz Wdowiński. Przed 1990 r.
radną, w Gromadzkiej Radzie Narodowej, z tego okręgu była p. Barbara
Krasowska. Obecnie już czwartą kadencję radnym jest p. Kazimierz
Wdowiński, który pełni jednoczenie funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy.
W Brudzyniu mieszka 356 osób. Natomiast Smolina liczy 83 mieszkańców.
W Brudzyniu jest 18 budynków w tym tylko 3 jednorodzinne. Ogółem
Brudzyń zamieszkuje 97 rodzin. W Smolina znajduje się 9 budynków
wielorodzinnych w których mieszka 20 rodzin. W Brudzyniu i Smolinie
w latach 2003-2004 urodziło się 3 dzieci a zmarły 2 osoby. Dzieci
z Brudzynia
uczęszczają do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Brudzewie; do szkoły podstawowej dojeżdża 31 a do gimnazjum
27 uczniów. 11 dzieci ze Smoliny uczęszcza do Szkoły Podstawowej
w Chrząblicach, a troje gimnazjalistów do ZSG w Brudzewie.
Sołectwo Brudzyń zajmuje ogółem 512 ha powierzchni, na której znajdują
się: użytki rolne rozciągające się na - 445 ha powierzchni, grunty pod lasami
19 ha, tereny komunikacyjne (drogi) - 12 ha, tereny siedliskowe 29 ha,
grunty pod wodami (wody płynące) - 4 ha oraz nieużytki, które zajmują
powierzchnię 3 ha.
Do ważniejszych dróg, które przebiegają przez sołectwo Brudzyń należy
droga wojewódzka nr 470 Kalisz-Kościelec.
W parku w Brudzyniu, liczącym 5 ha powierzchni, rosną lipy, olchy,
świerki, jesiony i wierzby. W parku znajduje się XIX-wieczny pałac wokół
którego tętniło życie kulturalne Brudzynia (zdjęcie obok). Pałac został
wybudowany przez Aleksego Kożuchowskiego na ogólnym zarysie
prostokąta na osi północ- południe. W roku 1869 został odnowiony przez
władającego majątkiem Jana Kożuchowskiego. Następne poważniejsze
remonty miały miejsce w roku 1905 i 1938. Cokół i ściany piwniczne
zbudowane są z kamienia łamanego i cegły na zaprawie wapiennej. Ściany
murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, otynkowane. Po wojnie
majątek upaństwowiono a pałac stał się siedzibą Dyrektora Państwowego
Gospodarstwa Rolnego. W dniu 1 września 1992 pałac przejęty został przez
Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu, a następnie
wykupiony w roku 1996 przez pana Pawła Bartczaka
Do wybuchu II Wojny Światowej Brudzyń należał do rodziny
Kożuchowskich a Smolina do rodziny Maringe. Ostatnim właścicielem
Brudzynia był Pius Kożuchowski, który zginął Powstaniu Warszawskim.
Obecnie żyją jego dwie córki, jedna mieszka we Francji a druga
w Zakopanem. W roku 1939 Niemcy wysiedlili rodzinę Kożuchowskich
z Pałacu zajmując całe włości Brudzynia. W tym czasie majątkiem
zarządzał Niemiec Wondram wraz z córką.

Po wojnie część gruntów Brudzynia i Smoliny została rozparcelowana. Na
pozostałej części utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne Brudzyń
i Państwowe Gospodarstwo Rolne Smolina. Pod koniec lat 60-tych XX
wieku połączono te gospodarstwa w jeden zakład. W tym czasie, za sprawą
Dyrektora PGR Stanisława Krasowskiego, rozbudowano budynki
gospodarcze i wybudowano bloki mieszkalne. W tym okresie
odremontowano również pałac. Powstało Państwowe Gospodarstwo
Rolne, które obejmowało tereny wsi: Brudzyń, Smolina, Grzymiszew,
Smaszew i Chylin. Dyrektorem PGR został Stanisław Krasowski
dyrektorem gospodarstwa w Smolinie był p. Jagielski. Za rządów
Dyrektora Krasowskiego (1958-1991) PGR przechodził wiele
reorganizacji. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa z dniem 19 października 1992 r. rozpoczął się
proces likwidacji PGR Brudzyń. Pracownikom wypowiedziano warunki
pracy i płacy, rozpoczęła się sprzedaż sprzętu rolniczego oraz gruntów
rolnych. W roku 1993 zakończyło działalność Państwowe Gospodarstwo
Rolne w Brudzyniu i od tego czasu mieszkańcom zaczęło się żyć znacznie
gorzej. Wiekszosc z nich straciła prace jaką dawał PGR.
Na gruntach po byłym PGR powstały 3 gospodarstwa rolne o powierzchni:
228 ha, 59 ha i 136,52 ha
W Brudzyniu od roku 1958 działa Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszy
zarząd OSP w Brudzyniu tworzyli następujący druhowie: Stanisław
Krasowski - Prezes, Stanisław Kmieć - Naczelnik, Józef Świętochowski,
Stanisław Walczak. Obecnie zarząd OSP w Brudzyniu stanowią: Kazimierz
Wdowiński - Prezes, Henryk Świętochowski - Naczelnik.
Już od roku 1958 w Brudzyniu (w Pałacu) działał punkt biblioteczny.
Korzystano z zasobów Biblioteki Publicznej w Brudzewie.
W pomieszczeniach biblioteki odbywały się spotkania młodzieży,
uroczystości państwowe, zebrania i różne imprezy okolicznościowe.
Młodzież miała możliwość pobierania lekcji nauki gry na pianinie, które
prowadził organista z Galewa pan Piskuła
Działalność kulturalna w Brudzyniu rozwinęła się w latach 60-tych.
Wówczas to powstał „Klub Książki i Prasy” RUCH. który prowadził
sprzedaż prasy i tworzył we wsiach, zwłaszcza pegeerowskich kluby
wiejskie. Utrzymanie pomieszczenia klubu i zatrudnienie pracownika
leżało w gestii PGR-u Brudzyń. Był to klub w pełni wyposażony
(telewizor, radio), który w ciągu dnia spełniał funkcje sklepiku na potrzeby
pracowników PGR. Od godz. 1700 pełnił funkcję kulturalno-oświatową.
Kierownikiem klubu była p. Zuzanna Łukaszewska, a po jej przeprowadzce
do Brudzewa funkcję tę pełniły kolejno - p. Teresa Struglińska, p. Maria
Egert i p. Mieczysława Kamińska, która kierowała klubem do jego
zamknięcia 1986 r. Czynnie w zajęciach klubu uczestniczyły również
p. Barbara Krasowska i p. Krystyna Banasiak. Tam właśnie skupiało się całe
życie kulturalne Brudzynia jak i mieszkańców okolicznych miejscowości.
Przyjeżdżali tam instruktorzy z Domu Kultury w Turku, którzy
organizowali m.in. kółko teatralne, muzyczne, które prowadził zawodowy
muzyk z Poznania p. Wincenty Graffunder. Poza tym odbywały się tam
również kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, itp. Organizowano
wyjazdy do teatru i opery, a także na rewie na lodzie (nierzadko wspólnie z
młodzieżą z klubu Brudzewa kierowanego przez p. Helenę Szlabs). Dzieci
miały możliwość wyjazdu na kolonie zarówno w góry jak i nad morze.
W roku 1967 powstał też zespół wokalno - instrumentalny skupiający
młodzież z Brudzynia i Chylina. Cała działalność zespołu finansowana była
przez PGR. W latach 1960 - 1977 istniała czteroklasowa Szkoła
Podstawowa do której uczęszczały dzieci z Brudzynia i Marulewa.
Kierownikiem i nauczycielem w szkole była p. Barbara Krasowska. Szkoła
ściśle współpracowała z klubem korzystając z instrumentów i strojów, które
zostały zakupione przy współudziale PGR. Mając taką możliwość, Szkoła
Podstawowa w Brudzyniu wystawiała świadectwa ukończenia szkoły
w stopniu podstawowym o profilu muzycznym.
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