Wybudowano również sieci
wodociągowe na odcinku
Brudzew – Kolnica
oraz Janów – Cichów.

Remont starej hydroforni pozwolił uchronić ten budynek przed
ostatecznym zniszczeniem. Wymieniono m.in. przeciekające
pokrycie dachu i okna. Kiedyś ten budynek straszył wyglądem
– teraz będzie służył za magazyn gminny.

inwestycje, remonty
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brudzewie zakupił pług odśnieżny
za kwotę ponad 10.000,00 zł,
który z pewnością przyda się
na długie, śnieżne zimy.

Na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej zakupiono zamiatarkę
AGATA ZM-2000, która w trakcie zamiatania
na pewno nie będzie wzniecać
tumanów kurzu. Maszyna kosztowała
14.268,00 zł. Dzięki nowemu sprzętowi
po raz pierwszy do wiosennych porządków
na ulicach nie trzeba będzie wynajmować
firm spoza gminy.

KWARTALNA NARADA SOŁTYSÓW
W środę 21 marca 2012 r. na głównej Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się kwartalna narada
sołtysów. Oprócz bieżących spraw sygnalizowanych przez Wójta Gminy – Pana Cezarego Krasowskiego
i pracowników Urzędu, sołtysi informowali o aktualnych potrzebach i problemach swoich wsi.
I Kwartalną Naradę sołtysów w tym roku
otworzył Pan Jerzy Sobieszczański – Przewodniczący Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Gminy
Brudzew. Powitał on wszystkich zebranych jak również zaproszonych gości
w imieniu własnym oraz wójta gminy.
Pierwszym poruszonym tematem na
spotkaniu była kwestia dotycząca usuwania awarii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brudzew. Pan Jakub Krzywda
– dyrektora Spółki Oświetleniowej przedstawił sołtysom problematykę usuwania
awarii, tłumacząc że powstałe opóźnienia wynikały z małej orientacji w terenie
nowej firmy remontowej z Łodzi - wyłonionej w drodze przetargu na początku
roku 2012. Obecnie zaległości w realizacji
zgłoszeń nie ma. Wszystkie prace wykonywane są na bieżąco.
Na naradzie gościł również Powiatowy
Lekarza Weterynarii – Pan Jan Radzimski, który przedstawił bieżące informacje
i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Zagadnienie to wzbudziło
duże zainteresowanie wśród zebranych.
Głównym tematem obrad były informacje dotyczące terminów i zasad składania wniosków na dopłaty unijne za
nowy okres rozliczeniowy – tj. rok 2012.
Kierownik BP ARiMR Pan Tadeusz Gebler
przedstawił sołtysom możliwość składania wniosków przez rolników drogą elektroniczną. Z kolei wójt gminy – Pan Cezary Krasowski nadmienił, iż wzorem lat
ubiegłych rolnicy będą mogli korzystać
z pomocy przy wypełnianiu wniosków
w Urzędzie Gminy. Pan Gebler poruszył
również problem wypalania traw przez
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Władysław Karski przedstawił sołtysom
planowane w najbliższym czasie remonty
dróg oraz poinformował, że prowadzone
są również rozmowy dotyczące poprawy
sytuacji finansowej szpitala.
Pracownicy Urzędu Gminy Brudzew
zabrali głos w sprawach bieżących, dotyczących regulacji prawnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy zgodnie z ustawa,
która wejdzie w życie z dniem 1 lipca
2013 r., poinformowali także o wyznaczonej w dniach 18-19 kwietnia 2012 r.
zbiórce folii rolniczych i opon. Natomiast
Pan Jan Korzeniowski doradca WODR
w Brudzewie rozdał sołtysom informacje
o planowanych szkoleniach dla rolników
i udzielił porad związanych z uprawą roli
i roślin w okresie wiosennym.

Dobry sołtys to skarb!

Fotografia źródło: Fotochannels
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rolników, którego konsekwencją będzie
nakładanie wysokich kar finansowych.
Kolejnym zaproszonym gościem na naradę była Pani Małgorzata Osiwała – Kierownik KRUS w Turku. Dnia 13 stycznia
2012 roku w życie weszła nowa ustawa
w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.
Pani Osiwała przybliżyła sołtysom jej
znaczenie i określiła jakie zmiany za sobą
niesie. Z kolei Pan Leszek Bartosik – pracownik KRUS w Turku poruszył temat
wypadków w gospodarstwach rolnych.
Wójt Krasowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Brudzew – Panem Tomaszem Kicińskim przedstawili sprawę Funduszu soleckiego na 2013 rok. Zostanie
ona podjęta uchwałą na XVI Sesji Rady
Gminy Brudzew.
Obecny na naradzie Wicestarosta Pan

Wiadomo o tym już od XII wieku – tak
daleko w przeszłość sięga historia tego
stanowiska. Na początku sołtysa wybierał i przyporządkowywał do danej
wsi pan feudalny z przykazaniem, żeby
pilnował jego interesów. Sołtys dbał, by
wieś przynosiła jak największy dochód
– miał więc ogromną władzę i roboty
po uszy. W zamian gwarantowano mu
udział w zyskach i prawa do posiadania

np. młyna, jatek czy karczmy. Aż do końca
smętnej ery pańszczyzny (czyli do mniej
więcej połowy XIX wieku) sołtys głównie
nadzorował i egzekwował. Potem jednak
przeszedł na stronę chłopów i od tamtej
pory to ich, a nie pana, dobrobyt ma na
uwadze. Dziś mamy w Polsce prawie 30
tysięcy sołtysów i ponad 12 tysięcy sołtysek. I uwaga panowie sołtysi - liczba pań
wciąż rośnie!
WIEŚCI GMINNE
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NajlepszA GminA Subregionu Konińskiego 2011

KOŹMIŃSKI SKARB
Trochę ponad dwa metry pod ziemią
w okolicach odkrywki Koźmin znajduje się
...skarb. Odnaleziony przez naukowców już
kilkanaście lat temu, teraz powoli wyciągany spod warstw piachu, osadów i pyłów
– a leżący tam ponad 12 tysięcy lat! Dzięki
tak leciwemu, ale doskonale zachowanemu znalezisku gmina Brudzew może stać
się atrakcją turystyczną, jakiej próżno szukać w całym kraju. Drzewa datowane przez
specjalistów na okres późnego vistulianu
mogą wiele powiedzieć o klimacie i zjawiskach, jakie zachodziły na terenach tureckich przed tysiącami lat.
Naukowcy na tropie
Tereny Brudzewa, podobnie jak okolicznych gmin są rozkopane. Już w latach 90tych, w okolice odkrywki Koźmin, zapuścili
się naukowcy z Łodzi, by sprawdzać co
kryje się pod warstwą nagromadzanych
latami pyłów. Dr Jacek Forysiak i Joanna
Zaganiacz-Petera interesowali się osadami
po zlodowaceniu Warty. W trakcie swoich
badań rejestrowali osady organiczne. Kiedy określili ich wiek, okazało się, że pochodzą z około 12, może 13 tysięcy lat wstecz.

Nasza Gmina zwyciężyła w pierwszym plebiscycie Radia Konin na "Najlepszą Gminę
Subregionu Konińskiego 2011". W dniu 8
marca br. organizatorzy plebiscytu zorganizowali uroczystą galę połączoną z seminarium „Doskonalenie zarządzania w lokalnych samorządach”, podczas której na
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ręce wójta Cezarego Krasowskiego złożono gratulacje dla mieszkańców Gminy
Brudzew i certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu „Najlepszej Gminy Subregionu Konińskiego”
Dzięki zwycięstwu wywalczyliśmy prawo do zaprezentowania naszej gminy na

antenie Radia Konin. Przez cały dzień w radio emitowane były wywiady przeprowadzone w naszej gminie. Wszyscy słuchacze
konińskiej rozgłośni mogli dowiedzieć się
o potencjale naszej gminy a także jej najlepszych walorach.

Epoka lodowcowa, czyli jakie skarby
kryje ziemia
W tej odległej historii okoliczne ziemie
porośnięte były lasami sosnowo-brzozowymi, które jednak w związku z ochłodzeniem klimatu zaczęły przekształcać się
w tundrę. – W tym czasie nawet w lipcu
temperatura wynosiła tylko kilka stopni
powyżej zera, a zimy były bardzo chłodne. Przez cały rok temperatura wahała się
w okolicach zera. Trwało to około tysiąca
lat – wyjaśnia dr Piotr Kittel z katedry badań czwartorzędu łódzkiego uniwersytetu. Jak dodaje, ocieplenie, które później
nastąpiło trwa do dziś, więc jego zdaniem,
teraz w 2011 roku dopiero wychodzimy
z małej epoki lodowcowej.
Skąd jednak to wszystko wiadomo? Taką
wiedzę dają właśnie badania, takie jak
te w Koźminie. Naukowcy z Łodzi, ale
także z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przyjechali w okolicę odkrywki w czerwcu tego roku. Władze gminy
udostępnili im "kawałek ziemi", w którym
wykopano długi na kilka' metrów kanał,
a w nim ukazało się ... drewno. Nie byle
jaki chrust, a stare pnie i korzenie drzew,
wszystkie leżące w warstwach piachu.
Znaleziono tam brzozy i sosny. Prace trwały kilka tygodni, w tym czasie gmina zapewniła naukowcom lokum w Koźminie.

Codziennie odkopywali i wyciągali nowe
kawałki, w sumie pobrali 200 próbek.
–Postanowiliśmy sprawdzić jak wiele jest
tych pni, czy mają . korzenie, czy to drzewa
przeniesione skądś, czy rosły w tym miejscu – mówi dr Kittel.
Nasze drzewa starsze od niemieckich
Wyjaśnia przy okazji, że drewno z Koźmina będzie badane możliwie w najnowocześniejszy sposób, zostanie przeprowadzone na nim szereg testów szczątków
organicznych – drewna, grzybów, analiza
szczątków roślinnych, która dość dokładnie pokażę jakie rośliny i kiedy rosły na tym
terenie, a także analiza pyłkowa – czyli jak
zmieniał się w osadach zapis opadu pyłków. Dużo na temat znaleziska mają też
do powiedzenia dendrolodzy – z wykopanych drzew dowiedzą się ile lat rosły i czy
w tym samym czasie.
–Rzadko spotyka się tak stare drzewa, tak
dobrze zachowane. To znalezisko ma globalne znaczenie – twierdzi dr Piotr Kittel.
Podobne, choć dużo młodsze stanowisko archeologiczne, istnieje na terenie
wschodnich Niemiec, ich drzewa mają „tylko” ok.8 tys. lat. Badania trwają, choć jak
twierdzi dr Kittel, to dopiero początek, materiały zostały rozesłane do laboratoriów
i specjalistów różnych dziedzin, robione są
datowania, a także badane szczątki między
innymi znalezionej wśród drzew muchówki ochotki (owada).
A co z tego może mieć gmina Brudzew?
Dużo... w krajach lepiej niż my rozwiniętych turystykę można rozkręcać na dużo
mniejszych znaleziskach. Amerykanie jeżdżą na przykład oglądać największą na
świecie butelkę keczupu (cóż o gustach
się nie dyskutuje). Skansen archeologiczny mógłby przyciągać tłumy z całej Polski.
Biskupin zna każdy, Solec Kujawski buduje
od jakiegoś czasu swoją markę na parku
jurajskim, choć żadnych "starych kości"
w tych okolicach nie znaleziono, ale czy to

ważne... ludzie zostawiają tam pieniądze,
przyjeżdżają szkolne wycieczki, dzieci oglądają dinozaury i uczą się o dziejach Ziemi.
A Brudzew ma atuty. Za kilka lat kopalnia
pozostawi dziury w ziemi zalane wodą, będzie więc pięć jezior, wokół rosną lasy, jest
kilka postaci, ot, choćby błogosławiony Bogumił, wokół których można by zbudować
legendę. A skansen z doskonale zakonserwowanymi drzewami mającymi 12 tysięcy
lat ściągnie naukowców, studentów i ludzi
ciekawych poznawania historii.
Żeby zarabiać, trzeba zainwestować
Aby jednak zacząć na tym zarabiać, gmina
musiałaby dużo zainwestować. Wójt Cezary Krasowski już teraz mówi o środkach
unijnych na lata 2014–2017, bo projekty
wymagają czasu.
W chwili obecnej specjaliści z Biskupina
przeprowadzają konserwacje 5 pni, które
przeznaczymy na eksponat – mówi wójt
Krasowski, który z resztą od początku pilotuje badania i pomaga naukowcom w każdy możliwy sposób. Na efekt pracy konserwatorów trzeba będzie trochę poczekać,
bo zakonserwowanie takiego drewna trwa
3 lata.
WIEŚCI GMINNE
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WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
ZESPÓŁ DORADCZY W POWIECIE TURECKIM
Biuro Gminne w Brudzewie
tel. 63 279 83 42

WODR PRZYPOMINA I RADZI
Rolnicy jak co roku przed rozpoczęciem pierwszych prac pielęgnacyjnych powinniście dokonać oceny przezimowania plantacji
zbóż ozimych. Ocena polega na oszacowaniu plantacji procentowo zdrowych roślin, stanu zachwaszczenia i ustalenia jakie chwasty
występują na plantacji. Jeżeli stwierdzimy, że wypadło 60% roślin, czyli na przykład jeśli na 1 m² zbóż znajdują się mniej niż 140
roślin, czy przy rzepaku mniej niż 45 roślin na 1 m² należy taką plantację zaorać i wysiać zboża jare lub łubiny.
Szczególnie ten rok dla rolnictwa okazał się niekorzystny w przezimowaniu zbóż. Brak zahartowania roślin w okresie jesiennym,
ciepły styczeń i gwałtowne obniżenie temperatury w ostatniej dekadzie stycznia i na początku lutego do minus 22 – 24 °C bez
okrywy śnieżnej spowodowało wypadnięcie wielu plantacji jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i rzepaków. Rolnicy przy wyborze materiału siewnego odmian zbóż powinni się kierować skalą mrozoodporności, która wynosi od 0 do 9. Materiał do siewu w naszych
warunkach klimatycznych powinien być oznaczony skalą 6 i więcej aby rośliny przezimowały. Rolnicy, którzy w okresie jesiennym
nie zastosowali zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych powinni jak najszybciej wykonać ten zabieg wiosną.
Przed przystąpieniem do zabiegu opryskiwania pamiętajmy o dokładnym przeczytaniu instrukcji oraz obejrzeniu plantacji w celu
określenia stanu i stopnia zachwaszczenia i doboru środka ochrony.
Do zwalczania chwastów w zbożach zaleca się herbicydy wymienne jak w tabeli poniżej:
Faza rozwojowa
chwastów

Środki ochrony
roślin
Nazwa handlowa

Pszenica

Pszenżyto

Żyto

Jęczmień

Chwasty jednoi dwuliścienne
w okresie spoczynku i na przedwiośniu bez okrywy
śnieżnej i zastoisk
wodnych

Dicuran Forte 80 WP

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

1 kg/ha

Tolurex 500 SC

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

Lentipur 50 SC

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

Opal 500 SC

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1,5 l/ha

***

Chwasty jednoi dwuliścienne po
ruszeniu Wegetacji

Huzar 05 WG

0,15-0,2 kg/ha

0,15-0,2 kg/ha

3 l/ha

3 l/ha

Tolurex 500 SC

3 l/ha

3 l/ha

***

***

Atlantis 04 WG

0,15-0,4 l/ha

0,15-0,4 l/ha

0,2-0,4 l/ha

***

Attribut 70 WG

60 g/ha

60 g/ha

60 g/ha

***

Apyros 75 WG

13,5-26 g/ha

13,5-26 g/ha

***

***

Chisel 75 WG

60 g/ha

60 g/ha

***

60 g/h

Aminopielik Gold
530 EW

1-1,25 l/ha

1,01 l/ha

1,01 l/ha

1,01 l/ha

Mustang 306 SE

0,4-0,6 l/ha

0,4-0,6 l/ha

0,4-0,6 l/ha

0,4-0,6 l/ha

Grodyl 75 WG

20-40 g/ha

20-40 g/ha

20-40 g/ha

20-40 g/ha

Segal 65 WG

0,14 kg/h

0,14 kg/h

***

0,14 kg/h

Chwasty dwuliścienne wiosna po
ruszeniu Wegetacji
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Sekator 6,25 WG

0,3 kg/ha

***

***

***

Lontrel 300 SL

0,4-0,6 l/ha

0,4-0,6 l/ha

***

0,4-0,6 l/ha

Mocarz 75 WG

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

0,2 kg/ha

Lintur 70 WG

150-180 g/ha

150-180 g/ha

150-180 g/ha

150-180 g/ha

Starane 250 EC

0,5-0,8 l/ha

0,5-0,8 l/ha

0,5-0,8 l/ha

0,5-0,8 l/ha

Granstar 75 WG

20-25 g/ha

20-25 g/ha

20-25 g/ha

20-25 g/ha

ChastoxTurbo 340 S

2,5 l/ha 1-1.25 l/ha

2,5 l/ha

2,5 l/ha

2,5 l/ha

Uwaga – przy temperaturze poniżej 10 °C nie stosować chastoxów i aminopielików.
*** - nie stosować

ZASADY NAWOŻENIA ZBÓŻ OZIMYCH WIOSNĄ
1. 
Zasilać jak najszybciej, używając
przede wszystkim saletry amonowej
lub saletrzaku. Ta forma jest najłatwiej
przyswajalna w niskich temperaturach.
2. 
Aby nie niszczyć roślin dobrze jest
wykorzystać do nawożenia dni z przymrozkami.
3. Nawozy azotowe stosować w dawkach
dziennych.
Jeśli 2 dawki to:
I dawka - przed ruszeniem wegetacji
(60%).
II dawka - początek strzelania w źdźbło
(40%).
Jeśli 3 dawki to:
I dawka – przed ruszeniem wegetacji
(40%).
II dawka – początek strzelania w źdźbło –
wyczuwalne I kolanko (40%).
III dawka – faza kłoszenia (20%)
Przy uprawie intensywnej stosujemy regulatory wzrostu, zwiększamy dawkę
azotu.
• Jesienią wielu rolników na naszym terenie zboża posiało zbyt późno, może też
być zmniejszona obsada ze względu na
złe wschody. W takim przypadku I dawkę azotu należałoby zwiększyć o 20%.
• Nigdy nie stosować w jednej dawce więcej niż 60 kg N na ha.
• Przerwa między zastosowanymi dawkami azotu nie może być mniejsza niż 2
tygodnie.
Jeżeli nie zastosowano jesienią nawożenia fosforowo-potasowego lub

zastosowano zbyt niskie, można uzupełnić braki tych składników stosując polifoskę lub inny nawóz wieloskładnikowy
– najlepiej zawierający magnez. Po zasileniu zbóż azotem konieczne jest zapoznanie się z potencjalnym zachwaszczeniem
pola, aby dobrać odpowiedni środek. Nie
należy spieszyć się z opryskiem na plantacjach późno sianych i w słabej kondycji
po zimie. Poczekać należy aż plantacja
intensywnie się zazieleni a rośliny będą
w fazie krzewienia. Zabiegu nie należy wykonywać, kiedy spodziewane są
przymrozki.
Szanowni Rolnicy i wszyscy Ci, którzy
stosują środki ochrony roślin chrońcie
pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów.
Kilka zasad, których należy przestrzegać:
•nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi
chwastami,
• nie opryskiwać plantacji kwitnących
(sady),
• opryski prowadzić po godzinach lotu
pszczół pod wieczór około 18:30 – uzyskujemy przez to lepszy efekt w ochronie i nie trujemy owadów zapylających.
• dobrać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie przy środkach owadobójczych,
• należy pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący nawet
dotyczy to nawożenia dolistnego.
Przy siewie zbóż jarych szczególna uwagę
należy zwrócić na właściwy dobór odmian
do warunków glebowo-klimatycznych

i kierunków użytkowania. Przy zasiewie
własnym materiałem należy sprawdzić
siłę kiełkowania nasion oraz pamiętać
o zaprawieniu materiału siewnego.
a) W razie wystąpienia niedoborów mikroelementów na plantacjach zbóż
ozimych, można zastosować oprysk
nawozami dolistnymi typu: Basfoliar,
Ekolist, Insol, Agrosol i inne.
b) 
Każdego roku po okresie zimowym,
wraz z nastaniem słonecznych dni
gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe. Apeluję więc o rozwagę i ostrożność przy pracach porządkowych (zakaz wypalania rowów, łąk, śmieci itp.).
Rolnicy nabywający materiał kwalifikowany do siewu lub sadzenia minimum na
powierzchnię 1 ha mogą składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego na
adres:
Agencja Rynku Rolnego OT Poznań,
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
Minimalna ilość materiału siewnego jaka
powinna być użyta do obsiania 1ha powierzchni gruntów ornych wynosi:
• żyto populacyjne – 130 kg,
• pszenica zwyczajna – 150 kg,
• jęczmień – 130 kg,
• pszenżyto – 150 kg,
• owies – 150 kg,
• ziemniak – 2 000 kg,
• łubin (żółty, wąskolistny, biały) – 150 kg,
• groch siewny – 200 kg,
• wyka siewna – 80 kg,
• bobiak – 270 kg,
• mieszanka zbóż – 140 kg.

WIEŚCI GMINNE
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Obowiązujące stawki dopłat do 1 ha:
• 100 zł w przypadku zbóż,
• 160 zł w przypadku roślin strączkowych,
• 500 zł w przypadku ziemniaków.
Termin składania wniosków:
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 roku.
Wykaz doradców rolno-środowiskowych
w powiecie tureckim:
Barbara Straszewska Urząd Gminy we
Władysławowie, tel. 63 279 50 03
Leszek Skubiszewski Biuro ODR Tuliszków,
tel. 63 279 35 60

Krzysztof Kwinciak Urząd Miasta i Gminy
Dobra, tel. 63 279 90 04
Marcin Jaros Urząd Gminy Przykona,
tel. 63 279 10 10
Janusz Jurkiewicz, Turek ul. Nowa 22,
tel. 63 278 47 17
Zofia Szymańska, Turek ul. Nowa 22,
tel. 63 278 47 17
Poniżej podaje adresy najbliższych stacji
przeglądów technicznych opryskiwaczy:
1. Karol Sołdyński, Bądków Pierwszy 2a,
gmina Przykona, tel. 600-469-816,
600-815-128.

2. Michał Wróblewski, Ruchenna, gmina
Koło, tel. 606-342-173.
Zapraszamy wszystkich rolników będących mieszkańcami Gminy Brudzewo na
Tragi Rolnicze do Kościelca, które odbędą
się 01 lipca 2012 roku.
Doradca Rolny
Jan Korzeniowski

Dopłaty
bezpośrednie
Wójt Gminy Brudzew informuje, że rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty.
Pracownicy Urzędu czekają na Państwa od 19 marca 2012 r. do 15 maja 2012 r. w budynku Urzędu Gminy
w Brudzewie, pokój nr 10 (piwnica) godzinach 7.30 – 15.30.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Wójt Gminy Brudzew serdecznie dziękuje
wszystkim Paniom za udział w bezpłatnych badaniach mammograficznych, które
zostały wykonywane przez pracowników
Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w dniu 12 marca 2012
roku oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Profilaktyki i Diagnostyki
Nowotworów z Gdańska w dniu 23 marca
2012 roku.
Z bezpłatnych badań mammograficznych
skorzystało łącznie blisko 80 mieszkanek
Gminy Brudzew. W badaniach uczestniczyły Panie w wieku 50- 69 lat.
Projekt przeprowadzony został w ramach
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szkolenie z cross-compliance
W dniach 8-9 lutego 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy w gminie
Brudzew odbyło się szkolenia z zakresu
cross-compliance, współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej. W szkoleniu
uczestniczyło 20 rolników. Program szkolenia obejmował część teoretyczną i część
praktyczną, która miała miejsce w gospodarstwie rolnym Pana Grzegorza Karbowego w Chrząblicach, współpracującym od
wielu lat z doradcą Janem Korzeniowskim.
W pierwszym dniu szkolenia, w części wykładowej przekazano rolnikom wiedzę na
temat wymagań wzajemnej zgodności już
obowiązujących w gospodarstwach rolnych oraz tych, które będą obowiązywały
od 2013 roku. W części praktycznej, która
odbywała się w drugim dniu szkolenia,
uczestnicy zgodnie z listami sprawdzającymi, mieli okazję ocenić między innymi
parametry w budynkach inwentarskich
takie jak: wilgotność, temperatura, natężenie światła, hałasu oraz stężenie szkodliwych gazów.

KOLEKTORY SŁONECZNE – ODNAwialne źródło energii
Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały
szkoleniowe, które, jak sami stwierdzili,
ułatwią im sprawdzenie własnego gospodarstwa w zakresie zasad wzajemnej

zgodności.
Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowanie, zarówno wśród młodych rolników,
jak i tych bardziej doświadczonych.

Przeprowadzono 6 szkoleń informacyjnych w zakresie tematycznym:
• Żywienie krów wysokomlecznych i wpływ czynników poza żywieniowych na płodność bydła.
• Uprawa zbóż jarych – dobór odmian do warunków glebowo-klimatycznych.
• Uprawa łubinów na glebach lekkich.
• Odnawialne źródła energii dla domu i gospodarstw rolnych.
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
• Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej.
• Prawidłowe nawożenie i pielęgnacja użytków zielonych.
Szkolenie specjalistyczne w zakresie podatku VAT w gospodarstwie
rolnym oraz źródła finansowania inwestycji w ramach PROW.
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W miesiącu lutym 2012 roku w Brudzewie
oraz w Koźminie firma ANTINUS Sp. z o.o.
ze Skierniewic poprowadziła spotkanie informacyjne o kolektorach słonecznych dla
mieszkańców gminy Brudzew.
Na spotkaniu omówione zostały sprawy
techniczne związane z montażem i podłączeniem instalacji solarnych do układów
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej. Przedstawiony został również
program 45 % dotacji NFOŚiGW. Kwestia
pomp ciepła wzbudziła również zainteresowanie wielu uczestników tego spotkania.
Każda osoba uczestnicząca w prezentacji
dostała pakiet informacji w formie folderów i ulotek oraz miała możliwość obejrzenia pokazowych kolektorów słonecznych
i elementów składających się na całość instalacji solarnej.
Po zakończonych prezentacjach przedstawiciele firmy ANTINUS udzielili jeszcze kilku
krótkich wyjaśnień na pytania jakie pojawiły się podczas ciekawej dyskusji dotyczącej

omawianych wcześniej zagadnień.
Osoby biorące udział w tym spotkaniu
wykazały duże zainteresowanie i dużą

znajomość w zakresie urządzeń wykorzystujących energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
WIEŚCI GMINNE
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Turniej Halowej Piłki Nożnej Galew 2012
o Puchar Wójta Gminy Brudzew

8 drużyn, 28 rozgrywek, blisko 70 zawodników i aż 280 bramek to wynik tegorocznej Gminnej Edycji Turnieju Halowej Piłki
Nożnej Galew 2012 o Puchar Wójta Gminy
Brudzew. Do piłkarskich zmagań przystąpiły następujące drużyny:
• Brudzew Lech
• Brudzyń Warka
• Galew
• Galew Team
• Janów
• Kolnica
• Koźmin Żubr
• Rengers Brudzew
Rozgrywki trwały od wczesnych godzin
rannych do późnego popołudnia. Na turnieju panowały zasady: mecze – każdy
z każdym , 2 połowy każda po 7 min w sumie 14 minut jeden mecz. Za każdy zwycięski mecz sędziowie przyznawali drużynom punkty, które pod koniec zawodów
rozstrzygnęły o zwycięstwie.
Turniej odbył się tradycyjne w Galewie,
na hali sportowej w Szkole Podstawowej
i trwał dwa dni – 26 lutego oraz 4 marca
2012 roku.
Pierwszego dnia turnieju zawodnicy stoczyli między sobą 16 meczów. Wszystkie
mecze były bardzo zacięte, ale odbywały
się zgodnie z zasadami „fair play” i oczywiście przy głośnym dopingu kibiców,
którzy licznie przybyli aby wesprzeć swoje drużyny. Nie zabrakło również „kibicek”.
Przebieg meczów wyglądał następująco:
Brudzew Lech – Janów		
2:5
Koźmin Żubr – Kolnica		
6:3
Galew Team – Rengers Brudzew 4 : 3
Brudzyń Warka – Galew		
2:4
10
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Brudzew Lech – Kolnica		
6:4
Janów – Rengers Brudzew
4:7
Koźmin Żubr – Galew		
6:3
Galew Team – Brudzyń Warka
9:4
Brudzew Lech – Rengers Brudzew 3 : 11
Kolnica – Galew			
1:8
Janów – Brudzyń Warka		
3:6
Koźmin Żubr – Galew Team
1:8
Brudzew Lech – Galew		
1:7
Rengers Brudzew – Brudzyń Warka 7 : 2
Kolnica – Galew Team		
1:7
Janów – Koźmin Żubr		
5:7
Drugiego dnia rozgrywek, po zakończeniu fazy eliminacji zaczęły się mecze finałowe i gra o wszystko, tu nikt nie mógł
przegrać i darować choćby jednej bramki
przeciwnikowi. Drużyny postawiły wysoko poprzeczkę, a 12 meczy jakie tego
dnia rozegrano dostarczyły kibicom nie
lada emocji.
Przebieg meczy finałowych był następujący:
Brudzew Lech – Brudzyń Warka 6 : 8
Galew – Galew Team		
3:7
Koźmin Żubr – Rengers Brudzew 1 : 6
Janów – Kolnica			
5:3
Brudzew Lech – Galew Team
1:9
Warka Brudzyń – Koźmin Żubr
6:7
Galew – Janów			
7:5
Rengers Brudzew – Kolnica
15 : 3
Brudzew Lech – Koźmin Żubr
5:4
Galew Team – Janów		
4:4
Brudzyń Warka – Kolnica		
4:9
Galew – Rengers Brudzew		
4:5
Po zakończeniu ostatniego meczu sędziowie udali się aby podliczyć wszystkie
punkty. Chwilę później wszystko było już
jasne.

Pierwsze miejsce i Puchar Wójta Gminy
Brudzew wywalczyła drużyna GALEW
TEAM, zdobywając w ogólnej klasyfikacji
20 punktów. Warto przypomnieć, iż rok
temu również zajęli oni pierwsze miejsce,
zapewniając sobie wówczas tytuł mistrza,
który z resztą dzielnie obronili.
Ostateczna tabela ukształtowała się
następująco:
• Galew Team
• Rengers Brudzew
• Koźmin Żubr
• Galew
• Janów
• Brudzyń Warka
• Brudzew Lech
• Kolnica.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane
przez organizatorów: Gminny Klub Sportowy „Kasztelania” Brudzew – reprezentowany przez prezesa Ireneusza Walkowskiego oraz Samorząd Gminy Brudzew.
Koszulki, ortaliony, narzutki treningowe
czy też piłki halowe z pewnością przydadzą się drużyną podczas treningów do
następnych zawodów.
Nagrody oraz dyplomy wręczył Wójt
Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski,
Zastępca Prezesa GKS Kasztelania – Pan
Józef Szurgot oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brudzew – Pan Jarosław
Chamera.
Organizatorzy jak również młodzież
biorąca udział w rozgrywkach składają podziękowanie Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Galewie – Panu Janowi Szafrańskiemu za udostępnienie hali
sportowej.

Obóz Judo Rytro 2012

Obóz Judo Rytro 2012 – Zimowe zgrupowanie 35 judoków z klubu GKS Kasztelania Brudzew oraz sekcji „Kościuszko„
Turek spędziło w malowniczo położonej
miejscowości Rytro w Beskidzie Sądeckim.
Od 11-18.02.2012 razem z klubami UKS
Kowala oraz Gwardia Piła nasi judocy podnosi umiejętności techniczne oraz przygotowywali się do kolejnych zawodów na
matach całego kraju. Poranny bieg, 3 treningi techniczne na macie to podstawowy

schemat dnia . Oczywiście nie zabrakło
dodatkowych zajęć: każdego dnia judocy
rozwijali swoje umiejętności narciarskie
oraz snowboardowe na stoku Ryterski Raj.
Regenerowali siły korzystając z basenu
w hotelu Perła Południa, „zdobyli” rycerski
zamek z przełomu XIII-XIV, relaksowali na
wieczornej dyskotece. Wyjątkową atrakcją , która zrealizowana została w ramach
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” był nocny

kulig z pochodniami, zaprzęgami konnymi, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
bitwą na śnieżki.
Pragnę podziękować za wsparcie finansowe z GKS Kasztelania Brudzew oraz UG
w Brudzewie bez którego nasi młodzi judocy nie przeżyliby tak wielu wspaniałych
chwil w przepięknie położonym Rytrze
nad Popradem.
Trener sekcji Marek Kujawa

cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dzieci z zapałem zabrały się do pracy pod
czujnym okiem mistrzyń rękodzieła. Biżuterie wykonywały nie tylko dziewczynki
ale również chłopcy z myślą o swoich mamach i siostrach. Ci, których nie widzieli
się w roli biżuteryjnych projektantów mogli nauczyć się jak tworzyć cudne ozdoby z papieru. Pod czujnym okiem pani

Elżbiety
Struglińskiej podopieczni
TPD wspólnie tworzyli małe cudeńka. Dzieci wykazały się
dużą pomysłowością i każda z ozdób była
przepiękna
Czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już 14.04.2012r pod hasłem
„Wiosenne Warsztaty”.

BIŻUTERIA Z FILCU

Bransoletki, kolczyki, wisiorki lubi każda
kobieta. Tym większa satysfakcja, jeśli
może sama dla siebie zaprojektować i wykonać biżuterię. Taką możliwość stworzyły
dzieciom z Koła Gminnego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci działającego w Gminie Brudzew Pani Anna Wojciechowska
i Joanna Chalecka Kuraszyk. Marcowe
warsztaty zatytułowane „Biżuteria z filcu”

WIEŚCI GMINNE
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Mistrzostwa Regionu Konińskiego OYAMA PFK w Kata

brąz dla eweliny lipińskiej
3 marca 2012 roku w Hali Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi, odbyły się II Mistrzostwa Polski Centralnej Oyama Karate w kata, w których
udział wzięło ponad 230 zawodników z 17 Klubów Oyama Karate. Organizatorem zawodów był Łódzki Klub Oyama Karate „NEKO", a głównym
partnerem Urząd Miasta Łodzi. Sędzią głównym zawodów był Sensei Tadeusz Bednarczyk, 4 dan (Oświęcim).
Mistrzostwa rozegrano w 8 kategoriach wiekowych z udziałem przedstawicieli obojga płci. Turniej stał na dobrym poziomie organizacyjnym,
a finaliści otrzymali efektowne trofea. W przerwie na wszystkich uczestników czekała miła niespodzianka - pyszna pizza. Ceremonię oficjalnego otwarcia zawodów dodatkowo uświetnił pokaz Nunchaku Freestyle
w wykonaniu grupy pokazowej Sensei Artura Niezgody.
W zawodach wzięli udział również zawodnicy sekcji Oyama GKS „Kasztelania” Brudzew, w składzie : Ewelina i Monika Lipińska, Eryk i Igor
Strzeliński brązowy medale wywalczyła Ewelina Lipińska w kategorii
Juniorek. Z zawodnikami przebywali Włodzimierz Rygiert, Małgorzata Pilarczyk Dziękujemy za pomoc przy organizacji wyjazdu Urzędowi Gminy
w Brudzewie.

W niedzielne popołudnie, 26 lutego br.
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rychwale odbyły się Mistrzostwa
Regionu Konińskiego OYAMA PFK w Kata.
Sędzią Głównym Mistrzostw był sensei
Włodzimierz Rygiert 3 dan. W zawodach
wystartowało 54 zawodników z Rychwała,
Koła, Kłodawy, Turku, Brudzewa, Grodźca
i Kramska podzielonych na 7 kategorii według wieku oraz stopnia zaawansowania.
Zawodników wspierała niemała rzesza
przybyłych kibiców oraz rodziców.

Jak widać na zdjęciach dziewczyny są bliźniaczkami.

Monika Lipińska w pierwszej piątce!

Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw
Regionu Konińskiego został Kacper Bończak z Turku, a Najlepszą Zawodniczką
– Katarzyna Smarz z Rychwała. Puchary
dla Najlepszych Zawodników Mistrzostw
ufundował Pan Stefan Dziamara Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał.
Poniżej prezentujemy wyniki Mistrzostw
Regionu Koninskiego Oyama PFK w Kata:
Kategoria Dzieci:
I miejsce – Katarzyna Smarz - Rychwał
II miejsce – Dawid Starecki - Koło
III miejsce – Patryk Chojnacki – Turek
III miejsce – Maja Gierałka – Grodziec
Kategoria Dzieci Starsze Chłopcy – białe
pasy:
I miejsce – Bartosz Świątek – Rychwał
II miejsce – Adam Ciesielski – Koło
III miejsce – Patryk Heliński – Kłodawa
III miejsce – Adrian Krakowski – Koło
Kategoria Dzieci Starsze Chłopcy – kolorowe pasy:
I miejsce – Kacper Bończak – Turek
II miejsce – Igor Strzeliński – Brudzew
III miejsce – Bogumił Lewandowski - Turek
III miejsce – Jan Dziedziczak – Koło
Kategoria Dzieci Starsze Dziewczęta :
I miejsce – Anna Marucha – Turek
II miejsce Natalia Królikowska – Kłodawa
12
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III miejsce – Sandra Reśkiewicz – Turek
III miejsce – Milena Rożewska – Grodziec
Kategoria Juniorzy Młodsi:
I miejsce – Kamil Michałkiewicz – Kłodawa
II miejsce – Julian Kubiak – Kłodawa
III miejsce – Adam Marucha - Turek
III miejsce – Dariusz Józefowicz - Kłodawa
Kategoria Juniorzy:
I miejsce – Ewelina Lipińska - Brudzew
II miejsce – Monika Lipińska – Brudzew
III miejsce – Joanna Janiak - Kramsk
III miejsce – Eryk Strzeliński – Brudzew
Kategoria Juniorzy Kobudo:
I miejsce – Ewelina Lipińska – Brudzew
II miejsce – Monika Lipińska – Brudzew
III miejsce – Bartosz Purcel – Turek
III miejsce – Eryk Strzeliński – Brudzew

Monika Lipińska zajęła piąte miejsce w XXIX Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Regionu Konińskiego 2011 r.
Zawodniczka sekcji Oyama Karate przy GKS „Kasztelania Brudzew” karate trenuje od 7 lat pod okiem trenera Włodzimieraz Rygierta - Prezesa Turkowskiego Klubu Karate. W ubiegłym roku zajęła III miejsce w konkurencji kobudo podczas
XVII Mistrzostw Polski Oyama PFK w Kata, które odbyły się
w Rzeszowie.
Swoja przygodę z OYAMA karate rozpoczęła się w wieku 8 lat.
Pierwsze kroki stawiała na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Koźminie, była wówczas uczennicą drugiej klasy.
Przez pierwsze 2 lata trenowała wyłącznie w szkole w Koźminie, później zajęcia poszerzyły się o dodatkowe treningi w ZSG
w Brudzewie.
W wolnym czasie lubi grać w siatkówkę i koszykówkę a także spotykać się z przyjaciółmi i słuchać ulubionej muzyki. Co
do hobby Monika przyznaje, że ma tylko jedną pasję i jest nią
karate…
Monice i jej trenerowi Panu Włodzimierzowi Rygiertowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WIEŚCI GMINNE

13

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRUDZEWA

DOSTOJNY JUBILEUSZ

im. Wojciecha z Brudzewa

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

Rodziny i rody szlacheckie – właściciele miejscowości
i majątków ziemskich położonych na terenie gminy Brudzew (6)
W polu błękitnym pas srebrny w lewo
skos, na nim trzy czerwone róże. W klejnocie między dwiema czarnymi trąbami
trzy czerwone róże w słup.
Doliwa – w średniowieczu nazwa rodu rycerskiego i używanego przez ten ród herbu szlacheckiego, w okresie nowożytnym
nazwa szlacheckiego rodu heraldycznego
i używanego przez ten ród herbu.
Gniazdem rodu jest wieś Kożuchów leżąca w ziemi czerskiej w obecnym województwie mazowieckim. Ta część rodziny,
która wywodziła się wprost z Kożuchowa,
około połowy XV w. przyjęła nazwisko
– Kożuchowski.
Protoplastą jednej z gałęzi rodu był Przybysław, który używał przydomka Dzik.
Przy swoim nazwisku przydomek ten
podawało też wielu jego potomków, np.:
Stanisław Dzik z Kożuchowa Kożuchowski,
Franciszek Dzik z Kożuchowa Kożuchowski, Antoni Dzik Kożuchowski, czy ostatni,
zmarły w 1933 r. Aleksy Dzik Kożuchowski.
Z kolei pseudonimu „Dzik” używał w latach II wojny światowej, działający w konspiracji, właściciel dóbr Brudzyń – Józef
Pius Kożuchowski.
Spośród najstarszych przedstawicieli
tego rodu, pojawiających się w źródłach
i wspominanych w literaturze wymienić
należy: Mikołaja z Kożuchowa (proboszcz
gnieźnieński, archidiakon krakowski, kapelan króla Kazimierza Wielkiego), Jana ze
Szczytów (uczestnik bitwy z Krzyżakami
pod Koronowem w dniu 10 października
1410 r.), Przybysława Dzika z Kadłuba koło
Kożuchowa (kasztelan radomski i żarnowiecki, wysłannik króla Władysława Jagiełły na Litwę w celu osadzenia na tronie wielkoksiążęcym Zygmunta Kiejstutowicza).
W II połowie XVII w. Kożuchowscy pojawili
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się w województwie kaliskim i ziemi wieluńskiej, gdzie piastowali znaczniejsze
urzędy ziemskie. Kolejne stulecia – XVIII
i XIX (rozbiory, zmiana praw, powstania
narodowe), przyniosły duże zmiany do-

Kożuchowscy
herbu Doliwa
tyczące zarówno majątku, jak i miejsca
pobytu rodziny, która z okolic Kalisza
i Wielunia zaczęła migrować częściowo na
północ (Brudzew i Brudzyń), a późnej także i na wschód (Dobra, Łódź, Warszawa).
Jak pisaliśmy w poprzednim odcinku,
Izabela, córka właściciela Brudzynia Józefa Żychlińskiego, poślubiła Aleksego
Kożuchowskiego, majora 10 Warszawskiego Pułku Piechoty. Po śmierci ojca

odziedziczyła ona majątek brudzyński
i w 1837 r. wraz z mężem przeniosła się
tutaj, opuszczając dotychczasowe miejsce zamieszkania, jakim był Zbiersk.
W Brudzyniu nowi właściciele zamieszkali w starym dworze, wzniesionym z muru
pruskiego i pokrytym gontem. Pochodzący z 1824 r. opis, przedstawiał ten dwór
w sposób następujący:
„Dwór z drzewa w cegły, ściany gliną
i wapnem wykończone, dach kryty gontem, komin murowany. W łokciach miary
warszawskiej 36 długi, 19 szeroki, 6 wysoki. Znajdują się w nim trzy pokoje, kuchnia
i dwie piwnice. Do dworu przybudowana
oficyna z drzewa w gwintówkę, reszta cegłą wzmocniona, w której są dwa pokoje i trzy schowania. Dach kryty gontem
i słomą . 19 i ¾ łokci długa, 26 szeroka, 6
wysoka. Ponadto przy dworze znajdowały
się : gorzelnia z drzewa, mielcuch z drzewa
piwnica w ziemi z drzewa, stajnia i komora z kamieni na glinie murowana, stajnia
i obora z drzewa, wozownia i drwalnia
z drzewa, dwie obory z drzewa, stodoła
z drzewa, spichlerz o dwóch przedziałach
z drzewa, stodoła o dwóch klepiskach
w słupy murowana, owczarnia z gliny. Po
lewej ręce dworu włoskich ogród o czternastu kwaterach z drzewami owocowymi
i oranżeria. Po prawej ręce dworu dwa
sady, spiżarnia z drzewa w słupy, dom
o jednej izbie, kurniki o trzech przedziałach, chlewy o dwóch przedziałach, nad
nimi komora, gołębnik z galerią o ośmiu
filarach”.
Dotychczasowe majątki Kożuchowskiego
– Mokrsko i Zbiersk, zostały sprzedane na
działy pomiędzy jego rodzeństwo.
Mariusz Kaszyński

W dniu 3 marca 2012 roku Pani Monika
Dzięgielewska obchodziła DOSTOJNY
JUBILEUSZ – 90 urodziny. Jest wnuczką
Wacława Kurnatowskiego (1855-1922),
ziemianina, właściciela majątku Brudzew,
pierwszego po odzyskaniu niepodległości
w 1918 starosty pow. kolskiego. Jego grobowiec stał się później zaczątkiem prywatnego rodzinnego cmentarzyka. Dworek,
jak i cały majątek, pozostawał w posiadaniu Kurnatowskich do września 1939 r.
W czasie wojny kwaterował w nim nowy
zarządca – sturmbandfuhrer Gleunstein,
który brutalnie nakazał opuścić Brudzew.
W wyniku dekretu PKWN majątek brudzewski został rozparcelowany. Krystyna
Kurnatowska – matka Moniki, wraz z mężem (Roger Morsztyn) i córką, po licznych
perypetiach osiadła w Szczecinie. W tym
mieście na ul. Podleśnej mieszka, obecnie
samotnie, sympatyczna Jubilatka. Sędziwy wiek nie przeszkadza w ciągle trwającej pracy. Pani Monika jest tłumaczem
przysięgłym języka angielskiego. Nowinki
techniczne nie są dla niej żadną trudnością. Podstawowy warsztat i narzędzie
pracy to komputer. Zakupy robi przez Internet. Dużo pracuje, dużo czyta. Napisała
wiele wspomnień o życiu i latach spędzonych w Brudzewie.
Z okazji rocznicy urodzin delegacja Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa odwiedziła
Panią Monikę w Szczecinie składając najlepsze Życzenia:
Droga Pani Moniko!
Z wielkim szacunkiem i troską, w dniu
90-Urodzin, pragniemy złożyć Pani Najserdeczniejsze Życzenia zdrowia, radości
oraz pogody ducha na dalsze lata. Dla nas
Brudzewian, przepiękny Jubileusz stał się
częścią wspólnie dzielonej historii, opowiedzianej przez Panią z niebywałą skromnością i empatią wobec wszystkich.
Jest Pani niezbywalna cząstką Naszej brudzewskiej kultury, do której zawsze z satysfakcją będziemy powracać.
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa
Wśród wielu kwiatów i serdeczności zawieźliśmy również Życzenia od Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta. Przy okazji pobytu odkryte zostały nowe talenty
Moniki Dzięgielewskiej. Pisze wiersze, ich
próbkę przedstawia „wierszydełko”.
Mamy nadzieję, że gromkie „sto lat”, odśpiewane podczas spotkania, będzie zrealizowane, a my jeszcze wiele razy posłuchamy wspomnień, opowieści i historii
z tamtych, minionych już lat.
Ryszard Kaszyński

Wojna z zegarkami
Odkąd zegarki skradły czas ludziom
Każdy się wcześnie do pracy budzi
Nadmierny ciężar bierze na barki
Przez te zegarki
Odkąd zegarki skradły czas ludziom
Każdy się męczy, każdy się trudzi
Nić życia szybciej nam przędą Parki
Przez te zegarki
Więc wypowiadam zegarkom wojnę
Aby me noce były spokojne,
By się nie śpieszyć całymi dniami
Precz z zegarkami!
Niechaj przeklęte sczezną godziny,
Niech miarą będzie nie czas, lecz czyny
Ach! Co za życie – pomyślcie sami!
Precz z zegarkami!
Dalej pod sztandar cioci Moniki
Rzucać pod tramwaj wasze budziki,
A zaraz wszystkie zbledną kłopoty.
Hej, do roboty!
Zniszczmy Pateki, zniszczmy Longiny,
Z Cym zaś wyprujmy wszystkie sprężyny
W Odrze utopmy wszystkie Tissoty!
Hej, do roboty!
W karne się wszyscy łączmy szeregi
W drobne kawałki tłuczmy Omegi
I na płonące rzucajmy stosy
Nasze Cronosy!
Brak czasu już nam przestanie grozić.
Żyć będziem wolni, szczęśliwi, młodzi,
A w każdym mieście wzniosą potomni
Monice pomnik!
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SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

NIEZNANI POWSTAŃCY Z 1863 ROKU

… może ktoś wie, może posiada nieznane dokumenty?
Za rok będzie 150 rocznica Powstania
styczniowego z 1863 r. Już wszyscy bohaterowie patriotycznego zrywu śpią snem
wiecznym. Pamięć o nich zawarta jej w historii i często bezimiennych mogiłach.
Przykładem jest obelisk na Sacałach,, upamiętniający bitwę pod Krwonami. Do dziś,
mimo upływu lat, odkrywane są nieznane
dzieje tamtych walk, bezimienni odzyskują blask, odtwarzane są ich życiorysy
i dokonania. Od nich nieobca jest Ziemia

Brudzewska, której mieszkańcy
czynnie wspierali i brali czynny
udział w powstaniu. Do znanych już postaci: Ryszard Kurnatowski, Gustaw Kurnatowski,
Józef Kożuchowski oraz Wojciech Supranowicz i Lech Kasiński (lub Kosiński) – uczestnicy
walk w borze pod Krwonami,
chcemy dopisać historię jeszcze
nieznanych. Urywki tej wiedzy,
wyszukiwane w archiwach, zasłyszane od rodzin, układają się
w większą całość. Aktualizujemy też dawne zapisy. Ostatnio
udało się uzupełnić biografię
Gustawa Kurnatowskiego, brata
Wacława Kurnatowskiego, właściciela majątku Brudzew. Fragmenty różnych wspomnień…
,,Przewieziono nas do głównego
powiatowego gmachu, gdzie
mieściło się nas w dwóch dość
dużych salach od 50 do 60-ciu
aresztowanych. Ciągle to przybywało, to ubywało tych, co na
Sybir wywożono. W Koninie komenderującym był Felkersam, stary kawaler, kiedyś
piękny mężczyzna i hulaka, a jak wieść
niosła, kilka razy wykupywały go wielkie księżne w Petersburgu za przegranie
kasy pułkowej. Tak z nami był jeszcze dosyć względny, chociaż jak mu się ktoś nie
spodobał, to był strasznie srogi i bez sądu
na Sybir wysyłał.
Gustaw Kurnatowski, którego posądzali, że powiesił czterech szpiegów
Niemców-kolonistów, tak był okropnie
bity, że krew z ciała się lała, lecz ojcu

Misie lubią czytać
25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia W
tym dniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny
pod hasłem "Misie lubią czytać", którego organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Turku. Na konkurs wpłynęły 24 prace z Gminnego
Przedszkola i ZSG w Brudzewie.
Twórcy wszystkich portretów czytających misiów
otrzymali od Biblioteki w Brudzewie nagrody książkowe. wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych konkursach.
16
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jego udało się uwolnić go, po zapłaceniu bardzo znacznej kontrybucji, 20000
czy 30000 rubli.
Po powstaniu mieszkał wraz z rodziną
w Poklękowie koło Russowa (okolice Kalisza). Zmarł w 1905 r., pochowany został
w grobowcu rodzinnym w Felicjanowie
koło Władysławowa.
Kolejny powstaniec to: Antoni Grabowski, urodziny ok. 1843 r. w Brudzewie, syn
Wojciecha i Anny Kaczmarowskiej, zmarł
13 lipca 1913 r.
Niedawno Towarzystwo otrzymało korespondencję od Pana Mirosława Jana Stasika, obecnie mieszkańca Niemiec, który
pisze:
…mieszkałem w domu cioci Władysławy
Rosickiej, siostry mojej babci Wiktorrii Jurkiewicz z domu Gralińskiej... Interesują mnie
bardzo losy mojego pradziadka Antoniego
Gralińskiego (po kądzieli), o którym nam
wiadomości jedynie z drugiej ręki, od krewnych zmarłych już niestety, a zamieszkałych
w Łodzi. Moja ciocia Natalia z d. Jurkiewicz
znała Go i opowiadała o tym wspaniałym
obywatelu Brudzewa, który zmarł już w niepodległej Polsce (prawdopodobnie w latach
20. XX w.) A w uroczystościach pogrzebowych brała udział kompania honorowa WP
i wojewoda, ponieważ Antoni Graliński
brał czynny udział w powstaniu 1863…
Okazało się, że Jego grób jest na cmentarzu parafialnym w Brudzewie. Zapewne to
jeszcze nie ostatnie karty nieznanej historii, a lista tych, którym należny jest znicz
„GLORIA VICTIS” jeszcze się powiększy.
Ryszard Kaszyński

W miesiącu lutym w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborczego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brudzew. Spotkanie
rozpoczęto od sprawozdania Zarządu
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.
Panie z KGW miały doskonałą okazję aby
pochwalić się dotychczasowymi osiągnięciami za 2011 rok. Z pewnością było
o czym mówić: liczne szkolenia, warsztaty, pomoc w organizacji wielu imprez czy
też wyjazdy na ważne spotkanie promujące gminę Brudzew to dowody naprawdę
prężnej działalności.
W kolejnym punkcie, na podstawie głosowania jawnego, dokonano wyboru nowej
Rady KGW oraz Zarządu. Wyniki głosowanie przedstawiają się następująco:
I. 
Zarząd Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich:
1. Przewodnicząca – Pani Urszula Banasiak,
2. Wiceprzewodnicząca – Czesława
Modrzejewska,
3. Sekretarz – Anna Rosiak,
II. Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca – Wiesława Kania,
2. Członkowie: Iwona Majtka, Wiesława
Rosiak.
III. Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich:
1. Bogdałów – Teresa Grzelka,
2. Bratuszyn – Wiesława Kania,

3. Chrząblice – Anna Rosiak,
4. Cichów – Iwona Majtka,
5. Galew – Urszula Banasiak,
6. Janiszew – Czesława Modrzejewska,
7. Janów – Małgorzata Ciesielska,
8. Kolnica – Sabina Dębińska,
9. Koźmin – Janina Pisarska,

10. Krwony – Wiesława Kania,
11. Kuźnica Janiszewska – Irena Kowalska,
12. Olimpia – Anna Perederij,
13. Tarnowa – Maria Ostrowska.
Panie z KGW przygotowały również plan
pracy na 2012 rok uwzględniając wszystkie uroczystości gminne.

Cała Polska Czyta Dzieciom
Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew zorganizowała cykl spotkań w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zaproszeni
goście czytali wiersze i opowiadania. Byli
to: pani Elżbieta Ficner – Radna Gminy
Brudzew, pani Janina Baranowska – Przewodnicząca Klubu Brudzewianki, pani
Halina Głąbowska – emerytowany nauczyciel, pan Bogdan Rosicki – emerytowany dyrektor ZSG.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie
Szkoły Podstawowej w Brudzewie – klasy
I wraz z wychowawcą Małgorzatą Kujawą
i Małgorzatą Ciesielską, klasy II z panią
Jadwigą Jaroszewską – Pilarz i Romualdą
Kabot oraz pani Andżelika Włodarczyk
także dzieci z oddziałów przedszkolnych
ZSG pod opieką pani Teresy Górnik i pani
Niny Kaweckiej
Po zakończeniu każdego ze spotkań,
uczestnicy otrzymywali od biblioteki
drobne upominki i słodycze.
WIEŚCI GMINNE
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ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddział Gminny w Brudzewie
www.straz.brudzew.pl

Pilarka dla OSP Brudzew
W dniu 15.03.2012 r. jednostka OSP Brudzew wzbogaciła się o nowy sprzęt.
Tym razem na jeden z wniosków, który
w imieniu jednostki napisał dh. Radosław
Chamera odpowiedziała Pani Danuta
Lewandowska - Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek. Po rozpatrzeniu naszej prośby
przekazała jednostce pilarkę do drewna,
której wartość przekracza 2 500 zł.
Jak mówi Naczelnik jednostki Mirosław
Skolimowski „tego typu sprzęt jest bardzo potrzebny w akcjach ratowniczo –
gaśniczych i właśnie dzięki ludziom dobrego serca możemy swoje obowiązki
realizować zgodnie z sentencją „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”. W związku z powyższym Prezes OSP Daniel Kusz
w imieniu swoim, jednostki OSP oraz całej lokalnej społeczności bardzo serdecznie dziękuje za okazane serce.

XXXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – ELIMINACJE GMINNE
5 marca 2011 roku o godzinie 10:00, tradycyjnie już w Koźmińskiej Szkole Podstawowej
odbyły się eliminacje gminne do 35 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem organizowanego co roku turnieju jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w szczególności
służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony
przeciwpożarowej.
W tym roku do etapu gminnego zgłosiło się 15
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Konkurs został przeprowadzony
18
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w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe
(wiek 10-13 lat) i gimnazja (wiek 14-16 lat).
Pod czujnym okiem komisji konkursowej
w skład której wchodzili:
1. Romuald Rumiejowski – Przewodniczący
Jury,
2. Radosław Chamera – Sekretarz,
3. Sławomir Okupny – Członek Jury,
4. Henryk Świętochowski – Członek Jury,
5. Piotr Maciaszek – Członek Jury,
6. Barbara Kaźmierska – Członek Jury
uczestnicy przystąpili do pierwszej części
egzaminu, którą stanowił test pisemny.
Składał się on z 30 pytań testowych, zamkniętych, obejmujących swym zakresem historię pożarnictwa, wiedzę z aktualnych przepisów prawnych dotyczących
ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności praktycznych.
Po dokładnym sprawdzeniu testu i podliczeniu punktów do kolejnego etapu przeszło 6-cioro uczniów szkół podstawowych
oraz 3-je gimnazjalistów. A byli to:
I. 
Pierwsza grupa wiekowa (szkoły
podstawowe):
1. Damian Cieślak – Szkoła Podstawowa
w Koźminie,
2. Oliwia Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa w Koźminie,
3. Justyna Synenko – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,

4. Magdalena Szymczak – Szkoła Podstawowa w Chrząblicach,
5. Rafał Sylwestrzak –Szkoła Podstawowa
w Galewie,
6. Jakub Sadkowski – Szkoła Podstawowa
w Galewie.
II. Druga grupa wiekowa (gimnazjum):
1. Mateusz Kaszyński – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,
2. Bartosz Jaskuła – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,
3. Adrian Cieślak – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie.
W części ustnej każdy z półfinalistów odpowiadał na 4 pytania z wylosowanego
przez siebie zestawu, obejmującego m.in.
znajomość specjalności członków MDP,
ich wiedzy i umiejętności, znajomość
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji
i urządzeń przeciwpożarowych, znajomość przyczyn, okoliczności powstawania
i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej itp.
Po blisko półtoragodzinnych zmaganiach
udało się wyłonić finalistów. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 17.03.2012
roku w Kowalach Pańskich zakwalifikowało się 2 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z największą ilością punktów.
Pierwsza
grupa
wiekowa
(szkoły
podstawowe):

I. 
Damian Cieślak – Szkoła Podstawowa
w Koźminie,
II. Oliwia Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa w Koźminie,
III. Jakub Sadkowski – Szkoła Podstawowa
w Galewie.
Druga grupa wiekowa (gimnazjum):
I. 
Mateusz Kaszyński – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,
II. Bartosz Jaskuła – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie,
III. Adrian Cieślak – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Zwycięzcy natomiast dodatkowo
dostali plecaki oraz piłki do gry w football. Nagrody ufundowali organizatorzy:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Brudzewie oraz Urząd Gminy
w Brudzewie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Pani Krystyny Sznycer Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminie, jak
również pracownikom szkoły za pomoc
w zorganizowaniu eliminacji.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż
Pani Dyrektor jest również strażakiem –
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Koźminie.
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opłatkowo-noworoczne spotkaniE
Ochotniczych Straży Pożarnych

19 stycznia br., około godziny 17.00 w remizie OSP w Koźminie zrobiło się bardzo
tłoczno za sprawą opłatkowo-noworocznego spotkania zorganizowanego przez
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Turku, Wójta gminy
Brudzew oraz OSP w Koźminie.
Spotkanie rozpoczął Prezes OP ZOSP RP
– Pan Zbigniew Gradecki. Przywitał on

wszystkich zebranych oraz dokonał podsumowania ubiegłorocznej działalności
strażaków ochotników. Druhowie są coraz
lepiej przygotowani do ochrony przeciwpożarowej – szczególnie ci z Krajowego
Rejestru Ratowniczo-Gaśniczego. Prezes
Gradecki podkreślił także fakt, że dzięki
wsparciu finansowemu ze strony władz
udało się zakupić samochody pożarnicze

Szacowanie
strat w gospodarstwach

PRZYDATNE
NUMERY TELEFONÓW

Wójt Gminy Brudzew informuje, że w związku z wystąpieniem na
terenie gminy Brudzew szkód w uprawach rolnych spowodowanych
wymarznięciem Zespół Komisji powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego przystępuję do szacowania strat w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej – wg. Harmonogramu Pracy Komisji (znajdującego się poniżej).

Urząd Gminy Brudzew
tel. 63 279 70 47

Ponadto informuję, że szacowanie strat w uprawach rolnych poprzez
lustrację na miejscu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez rolnika jakiejkolwiek pomocy z tytułu poniesionej szkody, ale koniecznie
w celu ewentualnego spisania końcowego protokołu strat. O udzieleniu i formie pomocy zadecyduje Wojewoda Wielkopolski. Szczegółowe informacje umieszczone w tej sprawie na stronie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu będą przekazywane na bieżąco
zainteresowanym rolnikom.

Posterunek Policji
tel. 63 27 97 006

Po wstępnym spotkaniu w miejscu określonym w Harmonogramie
Pracy Komisji Zespół Komisji dokona szacowania start w terenie.
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i umundurowanie.
Głos zabrał także Starosta Powiatu Tureckiego – Pan Zbigniew Bartosik. Złożył on
wszystkim druhom serdeczne życzenia
a także obiecał wspierać finansowo przedsięwzięcia, organizowane w ciągu roku
przez druhów.
Na tym przemówienia się nie skończyły.
Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski również złożył druhom serdeczne
życzenia noworoczne oraz dodał aby 2012
rok przyniósł jak najmniej wyjazdów do
zdarzeń.
Następnie kapelan strażaków, ksiądz Antoni Janicki wraz z proboszczem parafii Janiszew, Zbigniewem Jałoszyński odmówili
modlitwę, po której strażacka rodzina podzieliła się opłatkiem.
Prezes ZOG ZOSP w Brudzewie – Pan Romuald Rumiejowski oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Koźminie – Pani Krystyna
Sznycer opowiedzieli o historii koźmińskiej
jednostki OSP oraz o jej prężnej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i miejscową społecznością.
Po części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich na poczęstunek.
Przy wspólnym stole zebrani mieli okazje
do rozmów i wymiany doświadczenia.

WIEŚCI GMINNE

Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 63 279 73 31

Bank Spółdzielczy LBS
tel. 63 280 30 90
Ośrodek Zdrowia „HIPOKRATES”
tel. 63 279 70 03
Rehabilitacja
tel. 667 032 642

JUBILEUSZ
25-ta i 50-ta rocznica zawarcia związku
małżeńskiego to wyjątkowa okazja do
podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Z tego też powodu Urząd Stanu
Cywilnego w Brudzewie zorganizował
29 grudnia 2011 r. niecodzienną uroczystość, mającą na celu uhonorowanie
szanownych Jubilatów dyplomami oraz
medalami nadawanymi przez Prezydenta
RP. Miejscem spotkania był Dom Weselny
„U Joli” w Kolnicy.
Zanim rozpoczęły się uroczystości
w domu weselnym, Dostojni Jubilaci spotkali się na uroczystej Mszy Świętej, którą
w brudzewskim kościele pw. Św. Mikołaja
odprawił Proboszcz Parafii – Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel. Na uroczystej Mszy
Św. małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską i otrzymali błogosławieństwo na
dalsze lata pożycia.
Tuż przed godziną 12 Jubilaci przybyli do
domu weselnego „Jola” w Kolnicy gdzie
bardzo serdecznie przywitali ich Wójt
Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski,
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tomasz Kiciński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Nina Kropidłowska oraz

Redakcja Wieści Gminnych
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
tel. 63 279 83 45
e-mail: wiesci@brudzew.pl

pracownik USC – Pani Grażyna Ratajczyk.
Wszyscy skierowali do przybyłych gości
szczere gratulacje a także słowa uznania
i wdzięczności.
Obchody Jubileuszy uświetniły występy
małych i dużych „Brudzewiaków” z Gminnego Ośrodka Kultury w Brudzewie oraz
chór „Viribus Unitis” z Turku pod dyrekcją
Pani Joanny Gogulskiej a także Ania Knebel z Władysławowa.
Wszystkie pary otrzymały listy gratulacyjne oraz kwiaty. Medale przyznane przez

Prezydenta RP otrzymali „Złoci Jubilaci”.
Zostały one uroczyście wręczone przez
Wójta Gminy Brudzew. Natomiast „Srebrni Jubilaci” dostali dyplomy i życzenia od
Wójta.
Po zakończeniu części oficjalnej małżonkowie w towarzystwie Wójta, Przewodniczącego, Księży oraz dyrekcji szkół
gminy Brudzew wznieśli tradycyjny toast
a przy poczęstunku i muzyce mieli okazję
do wspólnych wspomnień i zabawy.

Redakcja i skład – N. Kropidłowska, J. Zaremba
Opracowano na podstawie źródeł własnych i nadesłanych przez szkoły i instytucje.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów przeznaczonych do publikacji oraz do
dokonywania poprawek redakcyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych artykułów.
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PROJEKT
E-SZKOŁA
Sukcesem zakończyły się rozmowy prowadzone przez Gminę Brudzew dotyczące
możliwości udziału naszej gminy w projekcie e-Szkoła Moja Wielkopolska. Efektem
ubiegłorocznych starań jest objęcie Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie nowoczesnym projektem edukacyjnym. Laptopy, tablety, interaktywna tablica, pracownia komputerowa o wartości ok. 100 000 zł
- to wszystko pojawiło się już w gimnazjum.
Zespół Szkolno-Gimnazjalny jest jedną z 3
szkół w powiecie tureckim, które przez trzy
lata będą realizowały projekty edukacyjne,
uzupełniając normalną szkolną naukę.
Wśród wybranych szkół z powiatu tureckiego obok Brudzewa znalazło się turkowskie Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół
Szkół z Przykony. Prace nad projektami,
koordynują nauczyciele, którzy skorzystali
ze wsparcia metodologicznego opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za wdrażanie projektu pod okiem Dyrektor szkoły – p.
Agnieszki Ordon odpowiedzialne są panie

CHOINKA szkolna W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŹMINIE

nauczycielki – p. Magdalena Mroczkowska,
p. Joanna Mroczkowska, p. Halina Kuśmirek.
Głównym celem e- szkoły jest zainteresowanie uczniów matematyką oraz przedmiotami przyrodniczymi – biologią, chemią, geografią i fizyką. Uczniowie zwiększą swoje

zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. W przyszłości projekt
zapewni także zbiór materiałów cyfrowych
związanych przede wszystkim z Wielkopolską, wypracowanych przez uczniów.

wielkanoc na słodko
MAZUREK
Wielkanoc bez mazurka? Nigdy! To świetna zabawa w pieczenie, dekorowanie i...
podjadanie.
Weź na kruchy spód: 2 szklanki mąki, pół
kostki zimnego masła, ćwierć szklanki
cukru pudru, 2 żółtka, szczyptę soli
Do mąki, cukru pudru oraz soli dodaj pokrojone masło. Składniki posiekaj nożem,
aż utworzą się drobne grudki. Dodaj żółtka,
wyrabiaj. Gotowe ciasto owiń folią i włóż na
godzinę do lodówki. Później rozwałkuj je
(powinno mieć mniej więcej pół centymetra grubości) i przenieś na blaszkę. Podziurkuj widelcem, żeby w czasie pieczenia nie
powstały pęcherzyki powietrza. Piecz 20
minut w 200°C.
Na masę kakaową: opakowanie serka
śmietankowego, kostkę masła, szklankę
cukru, 3 łyżki kakao, 8 żółtek, 4 białka, 2
opakowania cukru waniliowego
Na polewę: 4 łyżki gorącego mleka, 4 łyżki
cukru pudru, 3 łyżki kakao, pół kostki
masła
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Wymieszaj masło z cukrem, cukrem waniliowym, serkiem, kakao i żółtkami. Ubite
białka dodaj do masy. Rozsmaruj krem na
cieście. Piecz godzinę w 160°C. Odstaw,
by ostygło. Przygotuj polewę: w rondelku
rozpuść cukier w mleku, mieszając, dodaj
masło. Zdejmij z ognia, wsyp kakao, dobrze rozetrzyj. Przestudź. Polej ciasto, udekoruj migdałami, skórką pomarańczową
i lukrem.
Na masę orzechową: pół paczki pokruszonych herbatników, pół kostki miękkiego
masła, pół szklanki cukru, 3 jajka, łyżeczkę
cynamonu, łyżkę kakao, dużą garść
mielonych orzechów, dużą garść płatków
migdałowych
Masło utrzyj z połową cukru. Dodaj żółtka,
cynamon oraz kakao. Białka ubij z resztą
cukru na sztywną pianę. Do masy maślano-żółtkowej wrzuć orzechy, migdały i herbatniki. Dodaj pianę, delikatnie wymieszaj,
rozprowadź na cieście. Wstaw ponownie
do piekarnika na 40 minut.

Serniczek
1kg twarogu aksamitnego (Dr. Oetkera)
250 g miękkiego masła lub margaryny
8 jajek
1 1/2 szklanki cukru pudru
4 łyżeczki cukru waniliowego
aromat cytrynowy
3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
100g rodzynek
Twaróg wymieszać z utartym masłem lub
margaryną. Żółtka utrzeć ze szklanką cukru pudru i cukrem waniliowym. Do masy
twarogowej dodać utarte żółtka, aromat
oraz mąkę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia. Białka ubić na sztywno dodając pod koniec ubijania pozostały cukier.
Dodać rodzynki obtoczone w mące i pianę z białek delikatnie mieszając łyżką.
Masę sernikową nałożyć do natłuszczonej
i oprószonej mąką tortownicy o średnicy
26cm. Sernik piec około 90 min. Piekarnik
gazowy: temp. 170 stopni (powinien być
podgrzany) Piekarnik elektryczny: temp.
170 stopni (powinien być podgrzany).

Uroczystość odbyła się w sobotnie popołudnie 11 lutego 2012r., w remizie OSP Koźmin, ponieważ ta impreza środowiskowa
gromadzi zawsze liczną widownię: dzieci,
rodziców, członków rodzin, znajomych
i sąsiadów. Na koźmińską choinkę przybyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy
Brudzew Cezary Krasowski, Wicestarosta
Powiatu Tureckiego Władysław Karski, przewodniczący Rady Gminy Brudzew Kiciński
Tomasz, radni – Mirosław Andrzejewski,
Paweł Stroiwąs, Zdzisław Kaźmierczak, Mariusz Kowalewski, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Koźminie Janina Pisarska i Barbara Mituta, prezes OSP w Koźminie Romuald Rumiejowski.
Dzieci z koźmińskiej podstawówki, pod
okiem nauczycieli - Agnieszki Klimczak,
Martiny Łakomickiej i Magdaleny Kałużnej
przygotowały specjalnie na tą uroczystość
ciekawą część artystyczną. Najmłodsi zaprezentowali się w dynamicznej karnawałowej
sambie oraz w „tańcu Smrefów”. Natomiast
uczniowie klas I-VI zatańczyli poloneza, pasadoble, walca wiedeńskiego i krakowiaka.
Uczniowie Dominika Ciesielska, Dominika
Grzebielucha, Patryk Semrau i Klaudia Rosiak prezentowali publiczności piosenki.
Widownia oklaskiwała młodych artystów,
a szczególnie gromkimi brawami nagrodziła najmłodszych tancerzy.
Później dzieci odebrały z rąk „św. Mikołaja”
prezenty, a spotkanie z brodatym goście
było dla niektórych nie lada przeżyciem.
Po wspólnym posiłku, ufundowanym przez
Radę Rodziców, rozpoczęły się wesołe pląsy. Nawet Mikołaj ochoczo ruszył do tańca
z dziećmi i dorosłymi. Wszyscy bawili się znakomicie, a na koniec nie zabrakło oczywiście

próśb o bisy i wydłużenie zabawy.
Kiedy zmęczone dzieci udały się na spoczynek, rozpoczęła się zabawa taneczna dla dorosłych, która trwała prawie do białego rana.
W trakcie zabawy Rada Rodziców przeprowadziła loterię fantową a dochód ze sprzedaży losów zapewni uczniom wyjazdy do Uniejowa i korzystanie z basenów termalnych.
Z pewnością dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Koźminie i ich rodzice uznają tę imprezę karnawałową za bardzo udaną i będą ją
mile wspominać.
Dyrektor szkoły dziękuje za pomoc finansową i rzeczową sponsorom: Wójtowi Gminy
Brudzew Cezaremu Krasowskiemu, Wicestaroście Powiatu Tureckiego Władysławowi
Karskiemu, przewodniczącemu Tomaszowi

Kicińskiemu, radnym: Mirosławowi Andrzejewskiemu, Pawłowi Stroiwąsowi, Mariuszowi Kowalewskiemu, Zdzisławowi Kaźmierczakowi, Zarządowi LBS w Strzałkowie,
Małgorzacie i Jerzemu Żołowiczom, Nadleśnictwu w Turku, Halinie Kazimierzowi
Dominiakom, Firmie NUTRENA, Hurtowni
EMIKA w Turku, Paniom z KGW W Koźminie,
Agacie I Piotrowi Pustym, Aldonie i Piotrowi Zawarskim, Urszuli i Ryszardowi Czerwińskim, Zofii Kuźnik, Marzenie i Piotrowi
Gruchot, Eugeniuszowi Przybyła. Dziękuje
również za zaangażowanie w organizację
choinki rodzicom, prezesowi OSP w Koźminie, paniom z KGW w Koźminie, pracownikom szkoły oraz wszystkim uczestnikom za
udział w zabawie.

BAL KARNAWAŁOWY
W CHRZĄBLICACH
1 lutego do Szkoły Podstawowej w Chrząblicach przybyli bardzo ciekawi goście:
Spiderman, Myszka Miki, Batman, Zorro, Indianin, Superman, Zeus, Cyganka,
Księżniczka… Oczywiście, byli to uczniowie w niezwykle ciekawych strojach
karnawałowych.
Bal przebierańców jest już tradycyjną zabawą organizowaną w szkole. Impreza
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Wszyscy bawią się przy
wesołej muzyce. Z pewnością każdy wraca do domu w znakomitym humorze
WIEŚCI GMINNE

23

Dzień Babci i Dziadka w SP Koźmin

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem to są takie wyjątkowe dwa dni, kiedy
seniorom rodzin serca biją mocniej. Jest to
oczywiście Dzień Babci i Dziadka. W tych
dniach w szkołach w Krwonach i Koźminie
było gwarno i wesoło. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych wraz z wychowawczyniami Renatą Wotalską, Iloną Maciaszek,

Aldoną Zawarską i Agnieszką Kin zaprosiły
do szkoły swoje babcie i dziadków, a nawet prababcie i pradziadków.
W odświętnie przystrojonej sali dzieci zaprezentowały gościom część artystyczną,
którą pod okiem opiekunek przygotowywały przez wiele dni. Były to wiersze,
piosenki i dynamiczne tańce. Występy

artystyczne goście nagradzali gromkimi
brawami. Największy aplauz publiczności
wywoła zatańczono żywiołowo samba.
Dzieci odegrały jeszcze scenkę „Jak dziadek
piekł świąteczną babkę", która szczególnie
podobała się babciom. Potem poprosiły
dziadka o pokrojenie babki i poczęstowanie wszystkich uczestników spotkania.
Dla gości dzieci miały upominek w formie
samodzielnie wykonanej laurki i kwiatka.
Niejedna łza wzruszenia spłynęła z oczu
seniorów rodzin, gdy słuchali życzeń od
swoich wnuków. Po programie artystycznym wszyscy częstowali się słodki wypiekami, przygotowanymi przez mamy. W miłej
atmosferze czas upływał szybko. Wychowawcy zaprosili gości do udziału w różnorodnych konkursach i zabawach. Babcie
zwijały wełnę na czas, wykonywały stroje
z papieru, a dziadkowie wykazali się umiejętnością sprawnego obierania jabłek. Na
koniec wnuki poprosiły swoich gości o wypicie „eliksiru młodości”, czyli soku z cytryny.
Wszyscy świetnie wykonali to zadanie i wypili sok z uśmiechem, a w nagrodę otrzymali od wnuków order uśmiechu. Za trud
w przygotowanie uroczystości goście podziękowali wychowawcom, a swoje wnuki
nagrodzili słodyczami i gorącymi uściskami.

Dzień Babci i Dziadka
w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie
20 stycznia w piątek o godzinie 14.00
w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Święto to wspaniała okazja,
by uświadomić dzieciom jak wiele dziadkowie znaczą w naszym życiu. Ile miłości,
cierpliwości potrafią ofiarować i jakimi przyjaciółmi potrafią być. Ta uroczystość szczególnie obchodzona jest przez przedszkolaków. Dzieci przedstawiły część artystyczną
- recytując wiersze, śpiewając piosenki i prezentując układy taneczne, przygotowane
przez nauczycielki: Joanna Kowalską, Bożenę Głąb, Alicję Kostrzewską i Agatę Kujawa.
Na koniec występów dzieci wręczyły upominki składając najlepsze życzenia wywołując tym na twarzach naszych gości wielkie
wzruszenie. To bardzo pouczająca lekcja dla
dzieci - by zawsze pamiętali o swoich dziadkach, nie tylko w dniu Ich święta. Gorące życzenia złożyła również pani dyrektor Anna
Śliwka zapraszając wszystkich na tradycyjną kawę i słodki poczęstunek przygotowany przez personel i rodziców. Nie zabrakło
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też wspólnej zabawy, która w tym roku miała nieco odmienny charakter. Wszyscy chętni dziadkowie mogli wziąć udział w karaoke. Pomysł wszystkim się podobał o czym

świadczyło liczne grono występujących.
Tym miłym akcentem zakończyliśmy uroczystość, która na pewno długo pozostanie
w pamięci dziadków i ich wnuków.

CHOINKA szkolna
W SZKOLE FILIALNEJ W KRWONACH

W mroźną sobotę 4 lutego 2012r. w szkole filialnej w Krwonach odbyła się Choinka
Szkolna, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych w szkole.

Na uroczystość licznie przybyli rodzice
i zaproszeni goście, byli wśród nich: radny
gminy Brudzew Paweł Stroiwąs, członkowie Zarządu OSP w Krwonach.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas
I-III przedstawiły część artystyczną, którą
przygotowały pod kierunkiem wychowawców. Przebrane w oryginalne stroje karnawałowe prezentowały swoje umiejętności
wokalne i taneczne. Występy młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami.
Nie zabrakło też świętego Mikołaja, który
przybył z workiem pełnym prezentów dla
wszystkich dzieci. Na pożegnanie dzieci zrobiły sobie z Mikołajem pamiątkowe
zdjęcie. Potem już rozpoczęła się wspaniała zabawa w rytmie karnawałowej muzyki.
W przerwie zabawy dzieci otrzymały gorący posiłek przygotowany przez rodziców.
Po kilku godzinach doskonałej zabawy
zmęczone, ale zadowolone i uśmiechnięte dzieci powróciły do swoich domów. Już
myślą o następnej o następnej zabawie,
którą przygotowali dla nich wychowawcy.
W czasie ferii zimowych w szkole odbędzie
się bal karnawałowy.
Dyrektor szkoły dziękuje sponsorom: wicestaroście powiatu tureckiego Władysławowi Karskiemu, radnemu Pawłowi Stroiwąsowi, sołtysowi Krwon Rafałowi Dziamara,
rodzicom, pracownikom szkoły za pomoc
w organizacji choinki.

BAL
KARNAWAŁOWY
W GMINNYM
PRZEDSZKOLU
W BRUDZEWIE
26 stycznia w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie odbył się BAL KARNAWAŁOWY.
W balu uczestniczyły wszystkie grupy przedszkole. Sala została pięknie przystrojona
kolorowymi balonami, girlandami i serpentynami. Wielką atrakcją balu była obecność
clowna. W postać tą wcieliła się pani Martina
Łakomicka nauczyciel zajęć rytmicznych.
Były tańce, zabawy, konkursy, malowanie
twarzy i włosów. Tą wspólną zabawę przygotowały nauczycielki: Alicja Kostrzewska,
Bożena Głąb, Joanna Kowalska oraz Agata Kujawa. Wszyscy bawili się znakomicie,
uśmiech i zadowolenie nie znikały z twarzy
naszych przedszkolaków.
Kolejną atrakcją tego dnia była wizyta św.
Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Kiedy upominki zostały rozdane, dzieci zostały
zaproszone na uroczysty obiad. Przedszkolacy wyczerpani świetną zabawą z ogromną przyjemnością zjadły pyszny posiłek. Na
koniec imprezy wszyscy uczestnicy balu
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
WIEŚCI GMINNE
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"CZERWIEŃCIE, ZIELEŃCIE SIĘ SŁOWA"
9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się gminne eliminacje do XX edycji
Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie,
zieleńcie się słowa". Wzięło w nich udział 29
uczniów szkół podstawowych z całej gminy
Brudzew.
„Kokoszka – Smakoszka” Jana Brzechwy,
„Kapuśniaczek” Juliana Tuwima czy „Nic
dwa razy” Wisławy Szymborskiej to tylko
niektóre z wierszy jakie mogliśmy usłyszeć
tego dnia w aranżacji dzieci i młodzieży.
W jury zasiadły Panie:
•K
 ama Kowalewska-Kulawinek – przewodnicząca jury (aktorka kaliskiego Teatru im.
W. Bogusławskiego),
•M
 aria Gajda – Dyrektor Gminnej Biblioteki

w Brudzewie,
•H
 alina Głąbowska – Emerytowany nauczyciel języka polskiego.
Wyłonienie zwycięzców nie było sprawą łatwą bowiem dzieci świetnie sobie poradziły
z wierszami. Po długiej dyskusji Panie z komisji wybrały do następnego etapu 8 osób.
I. W kategorii wiekowej od 7 do 10 lat zakwalifikowali się:
•A
 ngelika Borowiak – ZSG Brudzew („Gałgankowy piesek” – Janina Papuzińska),
• S andra Koligot – ZSG Brudzew („Daktyle” –
Danuta Wawiłow),
•K
 acper Kowalski, – ZSG Brudzew („Brudas”
– Jan Brzechwa),
•A
 licja Walkowska – ZSG Brudzew („Nad

Nilem” – Kalina Jerzykowska),
•K
 arina Zielińska – ZSG Brudzew („Różowy
konik” – Bogdan Brzeziński).
II. W kategorii wiekowej od 11 do 13 lat zakwalifikowali się:
• S ylwia Boczek – ZSG Brudzew („Chrząszcz”
– Jan Brzechwa),
• \Katarzyna Frącala – SP Galew („Wędrówka” – Danuta Wawiłow),
• \Martyna Synówka – ZSG Brudzew („Spór”
– Janina Papuzińska”).
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Zwycięzcy natomiast zostali nagrodzeni
książkami oraz zostali zakwalifikowani do
eliminacji rejonowych.

KONCERT WALENTYNKOWY

Gminny Ośrodek Kultury w czasie trwania dwutygodniowych ferii
zimowych zorganizował wiele ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek pod hasłem „Nie stój z boku – przyjdź do GOK-u”. Zajęcia
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży,
którzy każdego dnia licznie nas odwiedzali.
Ferie rozpoczęliśmy od warsztatów filcowania, na których Pani
Anna Wojciechowska przedstawiła uczestnikom jak w prosty sposób można wyczarować piękne ozdoby z filcu. Szybki kurs filcowania przyciągnął bardzo dużo dzieci, które już zapisały się na następne zajęcia Pani Ani.
Kolejne dni również upłynęły bardzo pracowicie. Już we wtorek
odbyły się warsztaty rzeźbiarskie gdzie pod czujnym okiem Pana
Piotra Staszaka najmłodsi wyrzeźbiły serduszka walentynkowe
oraz figurki ludowe. W sali obok także było tłocznie. Na warsztatach rękodzieła ludowego prowadzonych przez Pana Marka Kwiatosińskiego uczestnicy zmagali się ze zrobieniem obrazów z ryżu.
Przeprowadzone zostały również zajęcia plastyczne, podczas
których Pan Łukasz Wilczewski nauczył dzieci i młodzież różnych
technik plastycznych, a wynikiem tego były prace przedstawiające
miejscowe pejzaże.
Nie lada wyzwaniem było upieczenie ciasteczek dla całej grupy.
Warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Panią Grażynę Wargacką sprawiły olbrzymią radość wszystkim uczestnikom, a czas
upłyną w miłej i słodkiej atmosferze.
Pani Agnieszka Kowalska na warsztatach dekoratorstwa udowodniała dzieciom, że odrobina wyobraźni i kreatywności wystarczy
do przygotowania ciekawych stroików i ozdób karnawałowych.
A za sprawą warsztatów skutecznego zapamiętywania dzieci nauczyły się jak szybko można przyswoić i zapamiętać zadane przez
nauczycieli lekcje. W przerwach między zajęciami na dzieci i młodzież czekały piłkarzyki oraz bilard. Mogli oni również posłuchać
prób zespołów muzycznych FRIENDS, FOCH oraz COLECTIV.
Pomimo dokuczliwego mrozu wszyscy wytrwale uczestniczyli
w wycieczkach. Udaliśmy się do teatru „ARLEKIN” a następnie do
AquaParku „Fala” w Łodzi. W drugim tygodniu ferii odwiedziliśmy
kino „HELIOS” w Koninie.
Wszystkim dzieciom i młodzieży dziękujemy za udział we wspólnej zabawie!

Przysłowia na kwiecień
Pogody kwietniowe – słoty majowe.
W poniedziałek 13 lutego br. dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodek Kultury przygotowały wspaniały koncert, którego głównym
motywem były Walentynki.
W programie, oprócz koncertu w wykonaniu zespołów Colectyw, Foch, Friends oraz Volume prowadzonych przez Pana Wiesława Zydorkiewicza wystąpiły również dziewczynki z zajęć wokalnych organizowanych przez Pana Marka Bagińskiego.
Wszyscy wykonawcy otrzymali ogromne brawa. Repertuar jaki
zaprezentowali stworzył wspaniałą i gorącą atmosferę. Publiczność śpiewała, niektórzy tańczyli, ale co najważniejsze wszyscy
się świetnie bawili.
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Choć już w kwietniu
słonko grzeje,
nieraz pole śnieg
zawieje.

Gdy Marek (25 kwietnia)
z deszczem przychodzi,
posuchę w lecie rodzi.

Deszcz na Wielki Piątek (6 kwietnia)
napcha każdy kątek.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.

Jeśli w kwietniu pszczoły latają,
to długie chłody się zapowiadają.
Kiedy grzmi na Wojciecha
(23 kwietnia), rośnie rolnikom pociecha.

Kiedy Jerzy (23 kwietnia)
słońcem częstuje,
wnet się pogoda zepsuje.
Kwiecień, co deszczem rosi,
wiele owoców przynosi.

PALMY I PISANKI

jajka wielkanocne oraz kolorowe palemki.
Warsztaty były wspaniałym przykładem integracji mieszkańców gminy Brudzew. We
wspólną zabawę zaangażowało się dużo lokalnych liderów. Były Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, Panie ze Stowarzyszeń „Brudzewianki”, „Cichowianki” oraz Pani Karolina
Lewandowska doradca WODR.

Święta Wielkanocne to najbardziej radosny
okres w ciągu roku. Budzi się życie, świat nabiera kolorów - słowem - nadchodzi długo
oczekiwana wiosna. To doskonały moment
na organizację warsztatów wielkanocnych
dla dzieci, młodzieży a także i dorosłych.
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnicy nie
pozostawił tego faktu bez odzewu. Idąc
śladami zbilżających się Świąt Wielkanocnych, 29 marca br. zorganizował warsztaty
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wielkanocne, na których doświadczeni instruktorzy: Pani Anna Wojciechowska oraz
Joanna Chalecka–Kuraszyk uczyły wszystkich zebranych kursowiczów różnych technik wykonywania ozdób wielkanocnych.
Celem warsztatów było przybliżenie tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie zdolności
artystycznych i plastycznych dzieci i młodzieży. Efektem kilkugodzinnej pracy były
piękne, oryginalne, własnoręcznie zrobione

