Fundusze unijne i krajowe

– każdy korzysta, nie każdy widzi
Realizacja większości inwestycji w naszej gminie zależy od pozyskanych
środków zewnętrznych – unijnych i krajowych. W ciągu ostatnich dwóch lat
pozyskaliśmy ponad 7 milionów złotych.

DROGA CHRZĄBLICE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brudzew,
zbliża się koniec roku. To czas podsumowania dokonań i pracy samorządu gminy Brudzew. To również dobra okazja do tego aby podziękować
radnym, sołtysom, współpracownikom, kierownikom podległych jednostek, dyrektorom szkół, księżom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń
wiejskich, jednostkom OSP, sponsorom i wszystkim zaangażowanym
w prace na rzecz Małej Ojczyzny, a w szczególności mieszkańcom naszej gminy. Tylko dzięki współpracy udaje się nam realizować wspólne
zamierzenia.
W imieniu własnym oraz Radnych Gminy Brudzew pragniemy złożyć
Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy życzenia zdrowych i uwolnionych od codziennego pośpiechu Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy Państwu, aby ten świąteczny czas wypełnił rodzinne domy zapachem choinki a serca pokojem i wzajemną życzliwością. Niech Nowy
Rok przyniesie Państwu to, co najcenniejsze: dobre zdrowie, miłość najbliższych, dobrych przyjaciół oraz spełnienia wszelkich życiowych planów i zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
/–/ Tomasz Kiciński

W bieżącym roku zakończono budowę drogi wewnętrznej w msc. Chrząblice.
Budowa drogi możliwa była dzięki 90 % dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Koszt budowy to 150 000,00 zł.

Droga Janiszew – Koźmin

Wójt Gminy Brudzew
/–/ Cezary Krasowski

Długo oczekiwana droga Janiszew – Koźmin powstała dzięki funduszom zewnętrznym w wysokości 5 milionów złotych. Ten trzykilometrowy odcinek ułatwił komunikację na trasie Koźmin – Brudzew. Nowa droga
jest ułatwieniem przede wszystkim dla mieszkańców Koźmina, Kuźnicy Janiszewskiej, Dąbrowy, Kozubowa
i Podłużyc. To właśnie Ci mieszkańcy skorzystają najbardziej, skróciła się bowiem droga dojazdu do Kościoła
w Janiszewie i do Brudzewa. W wyniku przeprowadzonych rozmów wykonawca wybudował na własny koszt
dojazd do cmentarza w Janiszewie.

DROGA MARULEW

DROGA Krwony

Remont drogi Krwony kosztował
ponad 400 tys zł.
W ubiegłym roku zakończono remont drogi gminnej Brudzew-Marulew.
Wartość inwestycji to ponad 830 tysięcy złotych.

ul. turkowska

W budżecie Gminy Brudzew i powiatu zabezpieczono środki na remont drogi i wspólną realizację
inwestycji na ul. Turkowskiej. Wspólna inwestycja obejmowała również przebudowę chodnika,
budowę kolektora deszczowego i modernizację
wodociągu.

REMONTY

hydrofornia galew

Droga wojewódzka
Turek-Kościelec

Wyremontowano drogę wojewódzką na trasie Turek – Kościelec. Zmiany w projekcie wnioskowane
przez Cezarego Krasowskiego i radnych zostały
uwzględnione. A są to: zmiana organizacji ruchu
w Olimpii, zmiana w zaprojektowanym odcinku
drogi w Tarnowej z uwzględnieniem chodników
i infrastruktury towarzyszącej, doświetlenie niebezpiecznego skrzyżowania w Brudźyniu, zmiana
w rozwiązaniu technicznym skrzyżowania w Wincentowie. W Galewie doświetlono skrzyżowanie
i zmieniono techniczny układ ciągu chodnikowego i skrzyżowań.

Prawie milion zlotych przeznaczono w ciągu
dwóch ostatnich lat na cząstkowe remonty dróg.

Mieszkańcy Galewa, Chrząblic, Bratuszyna i Wincentowa
mogą odetchnąć z ulgą. Teraz z ich kranów popłynie czysta, zdrowa woda. To dzięki milionowej inwestycji dofinansowanej w połowie ze środków unijnych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Urządzenia dostarczające wodę mieszkańcom były mocno przestarzałe a badania wykazywały, że woda zawiera za dużo żelaza. Służby sanitarne dopuściły obiekt do
użytkowania tylko do końca października. Dzięki dofinansowaniu z PROW udało się wyremontować przestarzały
obiekt. W efekcie budynek wraz z terenem wokół zyskał
nowy wygląd, a sama hydrofornia nowoczesne urządzenia i filtry. To nie pierwsza zmodernizowana w Gminie hydrofornia. Teraz na remont czekają jeszcze dwie ostatnie
hydrofornie w Tarnowej i Dąbrowie. Po ich remoncie we
wszystkich kranach w Gminie będzie płynęła woda spełniająca wymagane normy.

hydrofornia tarnowa

Przystanek pks-u

Remontu wymagała również hydrofornia w Tarnowej. Rozpoczęty remont przerwano z powodu złych
warunków atmosferycznych.

zakład gospodarki komunalnej

Zakończono remont budynku przystanku PKS w Brudzewie. Remont poprawił estetykę budynku i otoczenia.

sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Również dzięki dofinansowaniu z PROW- u w wysokości 673 tysięcy wybudowano sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na ul. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Słonecznej w Brudzewie. Wartość zadania
750 tysięcych.

sieć wodociągowa
Małym nakładem finansowym z pomocą pracowników budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Brudzewie zyskał nowy wygląd. Wyremontowano również pomieszczenie socjalne.

Przeprowadzono modernizację oświetlenia
ulicznego w Kolnicy, Kuźnicy Janiszewskiej,
Izabelinie, Brudzewie i Galewie. za łączną
kwotę ponad 90 tysięcy złotych co przyczyni
się oszczędności w utrzymaniu oświetlenia.

Wybudowano również sieć wodociągową na odcinku
Brudzew - Kolnica oraz Janów - Cichów.

Kiełbaska, Teleszyna
i wały przeciwpowodziowe

Jednym z najistotniejszych działań
zainicjowanych przez wójta gminy
Brudzew było udrożnienie koryta
rzeki Teleszyny. Choć było to działanie długie i kosztowne doświadczenia z lat ubiegłych pokazały, że nie
wolno problemu bagatelizować.
W 2011 roku na dożynkach gminnych Wójt Gminy Brudzew Cezary
Krasowski dziękował za przeprowadzenie konserwacji rzeki Teleszyny
i prosił Marszałka o wsparcie finansowe konserwacji rzeki Kiełbaski .
Zadanie zostało zrealizowane w tym
roku. Dzisiaj możemy być spokojni,
że małe rzeki przy ulewnych deszczachnie będą zagrażały gospodoarstwom.

Boisko ZSG

Udrażnianie koryta rzeki Teleszyny
pociągnęło za sobą temat modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty na terenie gminy
Brudzew. W dniu 11 września Wójt
spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz mieszkańcami miejscowości Kozubów, Podłużyce, Dąbrowa, Kuźnica Janiszewska w Koźminie
i Cichowie.
Efektem wszystkich działań jest opracowywanie dokumentacji i wszelkich
pozwoleń wymaganych prawem. To
działanie znajduje się też w wieloletnim planie inwestycyjnymWielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych co daje szanse na wcześniejszą realizację inwestycji, która
zapewne przyczyni się do ochrony
przeciwpowodziowej naszej gminy.
Realizacja powyższych inwestycji nie
byłaby możliwa bez pomocy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego,
Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu Arkadiusza Błochowiaka
a przede wszystkim radnych i mieszkańców Janowa, Kwiatkowa, Koźmina, Kuźnicy Janiszewskiej, Dąbrowy,
Kozubowa i Podłużyc, którym Wójt
Gminy Brudzew składa serdeczne
podziękowanie.

Zakończono budowę zespołu boisk i urządzeń sportowych przy ZSG w Brudzewie. Wykonano: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa, boisko z trawy
syntetycznej do piłki nożnej, a także boisko do treningów
lekkoatletycznych o nawierzchni z trawy naturalnej.

Projekt zrealizowany został przez Gminę Brudzew w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – działanie„Odnowa i rozwój wsi". Kwota dofinansowania wyniosła ponad 500 tys. zł, natomiast wartość całego zadania to 1 250 502,24 zł.

inwestycje w szkołach

nowe maszyny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brudzewie zakupił
pług do odśnieżania za kwotę ponad 10.000,00 zł, który z pewnością przyda się na długie, śnieżne zimy.
Zakupiono ciągnik rolniczy za 175 tysięcy złotych.

Na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej zakupiono zamiatarkę. Maszyna kosztowała 14.268,00 zł.
Dzięki nowemu sprzętowi do wiosennych porządków
na ulicach gminy nie trzeba będzie wynajmować obcego sprzętu.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny jako jedyny w powiecie nie
posiadał podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych. Iwestycje zakończono w 2011 roku, koszt ponad 80 tysięcy złotych. W ten sposób zostały zlikwidowane bariery dla osób
niepełnosprawnych.

Koniecznością stała się wymiana kotłów c.o w szkołach
w Krwonach i Galewie. Wyremontowano też komin przy
ZSG, który uległ zniszczeniu wskutek wieloletniej eksploatacji. Remont finansowany był ze środków inwestycyjnych gminy Brudzew.

termomodernizacja w ZSG w Brudzewie

świetlica olimpia/bierzmo

W tym roku przeprowadzono pierwszy etap termomodernizacji w brudzewskim gimnazjum, drugi etap zostanie wykonany w przyszłym roku. To działanie ma na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Koszt
termomodernizacji – 150 tysięcy złotych.

termomodernizacja przedszkola i biblioteki

W ciągu ostatnich dwóch lat dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 300 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich wyremontowano świetlice w Olimpii, Janowie
i Brudzyniu.

Remont budynku przedszkola i biblioteki w Brudzewie polegający na termomodernizacji obniży koszty ogrzewania budynku. Koszt inwestycji: ponad 70
tysięcy złotych.

Od połowy listopada w naszej gminie realizowany jest projekt pod
nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Brudzew. Projekt finansowany jest ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 140 tysięcy złotych z czego na realizację zajęć przeznaczone
zostało 125 tysięcy zł, natomiast 14 tysięcy zł zostało przeznaczone
na zakup pomocy dydaktycznych.
Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2013 r., a jego głównym
celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach
podstawowych w Gminie Brudzew.

świetlica janów

Indywidualizacja
nauczania
w Gminie Brudzew

BUDowa świetlicy w dąbrowie i brudzyniu

Galew

Janiszew

nowe place zabaw
Krwony

„Cyfrowa szkoła”

Notebooki, laptopy, szafy z funkcją ładowania, tablice interaktywne, projektory i głośniki to tylko niektóre
z pomocy dydaktycznych jakie otrzymały szkoły w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. Koszt projektu to
70 tysięcy złotych z czego 50% to dofinansowanie ze
środków wojewody. Projekt „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2013 r. Dzięki udziałowi
w programie szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną bazę informatyczną a nauczyciele zdobędą nowe
umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

E-szkoła
Gimnazjum w Brudzewie jako jedyna szkoła w powiecie otrzymała tablicę interaktywną, 6 laptopów, 3 tablety oraz nowoczesną serwerownię i rozbudowaną
sieć Internetu bezprzewodowego w ramach projektu
„e-Szkoła moja Wielkopolska”. Projekt realizowany był
w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej sfinansowany ze środków Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

Cichów

Janów

Place zabaw to dla dzieci nowe miejsca do aktywnej zabawy. W ostatnich dwóch latach zbudowano je w msc.
Janów, Galew, Janiszew, Krwony i Cichów.
Koszt to 100 tysięcy złotych z czego 50 tysiecy zlotych to
dofinansowanie z funduszy unijnych.
Zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, piaskownice, bujaki
oraz specjalne kosze do gry w piłkę służą najmłodszym
mieszkńcom naszej gminy.

Cichów

Żeby nam chleba nie zabrakło
Misternie wyplecione wieńce, suto zastawione stoły oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych – to
wszystko towarzyszyło w niedzielę 19 sierpnia br. Dożynkom Gminnym w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy. Zgodnie z nową zasadą Święto Plonów w tym roku swoim patronatem objęło
sołectwo Bogdałów.
Święto plonów otworzył korowód wieńcowy prowadzony przez Gospodarzy Dożynek. Wśród prezentowanych wieńców
znalazły się dzieła przygotowane przez
Bogdałów, Cichów, Galew, Izabelin, Kolnicę i Koźmin. Tuż za delegacjami wieńcowymi ustawiły się delegacje chlebowe.
W tym roku było ich aż 14. Wszystkie dary
złożone zostały przed Ołtarzem Dożynkowym gdzie poświęcił je Ksiądz Kanonik
Zbigniew Wróbel. Następnie odprawiona
została Msza Święta dziękczynna w intencji rolników koncelebrowana przez proboszcza parafii Brudzew Księdza Kanonika
Zbigniewa Wróbla, Księdza Jacka Budę
oraz Księdza Zbigniewa Jałoszyńskiego.
Kolejną częścią dożynek były staropolskie
obrzędy, które rozpoczęto Hymnem Państwowym w wykonaniu Orkiestry Dętej
oraz przywitaniem starostów. W tym roku
tę zaszczytną funkcję pełnili Państwo Beata
i Andrzej Krawczykowie z Bogdałowa. Starostowie dożynek przekazali na ręce Pana
Cezarego Krasowskiego - włodarza gminy,
symbole tegorocznych plonów – chleb
i owoce. Dziękując i gratulując tegorocznych
zbiorów, wójt w swoim okolicznościowym
przemówieniu zwrócił uwagę na codzienny trud i znój rolniczej pracy, nie ukrywając
swojego uznania i podziwu, dla wytrwałości i cierpliwości z jakimi muszą mierzyć się
rolnicy każdego dnia. Na ich cześć wspólne
odśpiewano tradycyjne „Sto lat!”. Okolicznościowe przemówienie wygłosili również
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senator Ireneusz Niewiarowski oraz Wicestarosta Turku Władysław Karski.
Następnie starostowie, wójt oraz zaproszeni goście przystąpili do punktu kulminacyjnego, jakim było rozdzielenie chleba
upieczonego z tegorocznej mąki. Chleby dożynkowe zostały przekazane przez
następujące delegacje: Stowarzyszenia:
„Klub Brudzewianki i „Cichowianki”, Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Bogdałowa,
Dąbrowy, Galewa, Izabelina, Janiszewa,
Janowa, Kolnicy, Kozubowa, Krwon, Marulewa, Tarnowej.
Podczas dzielenia dożynkowym chlebem
na scenie pojawili się młodzi artyści –
podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury

w Kolnicy. Zaśpiewali ludowe piosenki, które idealnie wpisały się w dożynkowy klimat.
Jak co roku wybrano też najładniejszy
wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa
w składzie: ks. Jacek Buda, Beata Krawczyk,
Andrzej Krawczyk, Piotr Staszak oraz Konrad Ledzion postanowiła pierwsze miejsce
przyznać dla wieńca z Bogdałowa, który
reprezentował gminę Brudzew podczas
tegorocznych dożynek powiatowych
w Kawęczynie. Niestety na tegorocznych
dożynkach zabrakło przyśpiewek w wykonaniu Pań z Kół Gospodyń. Pracownicy
Gminnego Ośrodku Kultury już zapowiedzieli , że w przyszłym roku aby zmobilizować Panie do kontynuowania tej pięknej tradycji przyśpiewki będą dodatkowo
nagradzane.
W czasie uroczystości po raz pierwszy
odbył się konkurs na ,,Najlepsze ciasto
z jabłkiem”. Upiekła je Pani Lucja Moksik
z Bogdałowa, drugie miejsce zajęła Pani
Żaneta Pietrzak a trzecie Pani Anna Rosicka. Nagrody w konkursie wręczył wójt
Cezary Krasowski i dyrektor GOK Nina
Kropidłowska.
Ponadto odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ,,Na najpiękniejszą posesję” i ,,Najbardziej
zadbaną wieś”. Konkurs przeprowadzono
w dwóch kategoriach: posesja rolnicza i nierolnicza. Najpiękniejszą i przyjazną środowisku posesją nierolniczą została posiadłość
Pana Kazimierza Michalaka z Kwiatkowa
a posesją rolniczą gospodarstwo Pani Karoliny Ćwiek z Chrząblic. Dodatkowo w kategorii najbardziej zadbana wieś wyróżniono:
Bogdałów, Cichów oraz Izabelin.

Uroczystości dożynkowe dodatkowo
wzbogaciła „Dziecięca Wioska Rzemiosła” zorganizowana przez Lokalną Grupę
Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
Dzięki stowarzyszeniu dzieci i młodzież
mogli skorzystać z wielu bezpłatnych
warsztatów, takich jak: warsztaty ceramiki,
wikliniarstwa, rzeźby czy też bibułkarstwa.
Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem o czym świadczyła niezmniejszająca
się kolejka gotowych do pracy maluchów.
Dzieci miały możliwość zapoznania się
z podstawowymi technikami pracy a swoje małe dzieła mogły zabrać ze sobą do
domu. Pojawiły się wśród nich dzbanuszki,
wazoniki, aniołki czy tez kolorowe ptaszki.
Wszystkie piękne bo stworzone własnoręcznie i z ogromnym zaangażowaniem.
Ciekawą propozycją dla trochę starszych
odbiorców było z pewnością zielarka. Przy
jej stoisku było można dowiedzieć się wielu
ciekawych informacji na temat możliwości
wykorzystania ziół w profilaktyce zdrowotnej, w kosmetyce naturalnej oraz w kuchni. Bardziej dociekliwi mogli posłuchać
o sposobach zbierania, suszenia i przechowywania ziół w warunkach domowych,
o metodach profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem preparatów roślinnych, ich
właściwościach i zastosowaniu.
W tym uroczystym dniu towarzyszyła nam
również delegacja z Czech – przedstawiciele dwóch czeskich Lokalnych Grup Działania – MAS Opavsko i MAS Nizky Jeseniki.
Przyjazd gości wiązał się także z prezentacją czeskiego, lokalnego rękodzieła podczas dożynek gminnych w parku przy GOK
w Kolnicy. Czesi oferowali ręcznie robione
świece, przy pomocy kołowrotka prezentowali sposób otrzymywania przędzy

wełnianej oraz prezentowali swoje wyroby
pszczelarskie.
Artystycznym podsumowaniem części oficjalnej były występy zespołu góralskiego
,,Baciary” z Zakopanego oraz zespołu WATAHA. Pomiędzy zespołami muzycznymi
wystąpili Brudzewiacy.
Organizatorzy dożynek składają podzię-

kowania sponsorom i wszystkim, którzy
przyczynili się do pomocy w organizacji
dożynek, a są nimi :
•P
 an Czesław Cieślak – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole,
•P
 an Marian Dybus – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Turku,
• Państwo Edyta i Arkadiusz Goździkiewiczowie – Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe „WĘGLOBUD”,
•P
 an Wiktor Karwacki – Firma „KAWMET”,
•P
 aństwu Iwonie i Markowi Marciniakom
– Szkółka jeździecka „AGAWA”,
•P
 an Piotr Pakulski – Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „LEWIATAN”,
•P
 an Andrzej Paprocki – Ludowy Bank
Spółdzielczy w Strzałkowie / Filia
Brudzew,
•P
 an Martin Pascal – Mleczarnia Turek
Sp. z o.o.,
•P
 an Bogdan Strachanowski oraz Pan
Stefan Kościelniak – KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.,
•P
 aństwo Marianna i Eugeniusz
Ostrowscy,
•P
 aństwo Danuta i Andrzej Ciemniewscy
– Piekarnia,
•P
 aństwo Danuta i Kazimierz Synenko
– Piekarnia,
•P
 aństwo Aneta i Mariusz Mintusowie
– Piekarnia,
Podziękowania należą się także: księdzu
Zbigniewowi Wróblowi, księdzu Jackowi
Budzie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Paniom, które przygotowały poczęstunek ze Stowarzyszenia Brudzewianki
i Cichowianki oraz Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich – Bogdałów, Galew, Izabelin, Janiszew i Kolnica,-orkiestrze dętej z Brudzewa, strażakom z jednostki OSP: Brudzew,
Cichów, Janiszew, Krwon, Panu Pawłowi Bartczakowi, sołtysowi Kolnicy Panu
Krzysztofowi Kubankowi, funkcjonariuszom Posterunku Policji w Brudzewie, pracownikom Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, Panu
Piotrowi Itczakowi - Firmi „Iva Pit”. Wszystkim delegacjom wieńcowym i chlebowym.

warsztaty decoupage

19 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy odbyły się warsztaty DECOUPAGE. Uczestnicy warsztatów poznali technikę zdobienia przedmiotów metodą postarzania. Spękania, które powstawały na ozdabianych doniczkach i wieszakach nadały im wyjątkowy charakter. Zajęcia poprowadziły: Pani Anna Wojciechowska i Joanna Chalecka.
WIEŚCI GMINNE
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DZIEŃ STRAŻAKA

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
10 maja br. Bibliotekarki z Gminy Brudzew obchodziły swoje święto. Z tej okazji
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brudzewie z obecnymi i emerytowanymi
pracownicami książnic spotkali się: Wójt
Gminy - Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Brudzew – Tomasz Kiciński

oraz Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty – Monika Merdzińska. Pan Wójt
dziękował wszystkim Paniom za pracę
włożoną w propagowanie czytelnictwa
i funkcjonowanie bibliotek.
Uroczystość uświetniły występy dzieci z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,

I Brudzewski Festiwal Katolicki
– Gmina Brudzew dla Jana Pawła II
Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew po raz pierwszy podjęła się
organizacji konkursu, który obejmował: konkurs recytatorski - poezja i proza o charakterze religijnym, konkurs plastyczny oraz konkurs muzyczny - pieśni i piosenki religijne.
Dnia 19 kwietnia 2012 roku komisja konkursowa oceniała wszystkich uczestników. W skład jury zasiedli: Urszula Szczęsna - instruktor MiPBP w Turku, Zofia Woźniak - emerytowany nauczyciel, Joanna Siekacz - nauczyciel ZSG Brudzew oraz Krzysztof Główczyński
- organista w Kościele św. Mikołaj w Brudzewie.
Prezentacja muzyczna; nagrody otrzymali:
kategoria I (klasy I - III):
Nikola Augustyniak SP Chrząblice
kategoria II (klasy IV - VI)
Anna Pasik, Sylwia Boczek ZSG Brudzew, wyróżnienie Weronika
Dębińska SP Galew
kategoria III (gimnazjum)
Aleksandra Kurcoba ZSG Brudzew
Prezentacja wiersza; nagrody otrzymali:
kat I
Kacper Kowalski ZSG Brudzew oraz Wiktor Maciejewski SP Galew
kat. II
Paulina Gruchot ZSG Brudzew, Nikola Filipczak SP Koźmin, wyróż.
Katarzyna Frącala SP Galew
Konkurs plastyczny:
na konkurs wpłynęły 54 prace, wszystkie zostały nagrodzone
(14 wyróżnień, 40 nagród pocieszenia). Prace plastyczne oceniała Joanna Siekacz - nauczyciel ZSG Brudzew oraz Anna Rosicka
- bibliotekarz.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
16
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które przygotowały bogatą część artystyczną. Następnie Pan Krasowski złożył Paniom
Bibliotekarką życzenia oraz wręczył listy
gratulacyjne i kwiaty.
Po skończonej części oficjalnej wszyscy
udali się na poczęstunek.

Tylu powrotów ile wyjazdów – tego życzono wszystkim
strażakom z gminy Brudzew podczas tegorocznych obchodów ich święta, które odbyło się 3 maja w Janiszewie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą
Św. w intencji strażaków w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi. Nabożeństwo
odprawili: Proboszcz Parafii Janiszew –
ksiądz Zbigniew Jałoszyński oraz ksiądz senior Edmund Pluskota. Po Mszy Św. poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i strażacy z terenu gminy Brudzew,
a także przedstawiciele władz gminnych
oraz pozostali zaproszeni goście przemaszerowali do remizy OSP Janiszew, gdzie
odbyła się oficjalna część uroczystości.
Komendant Gminny dh Henryk Świętochowski złożył Prezesowi ZG
ZOSP RP w Brudzewie dh Romualdowi Rumiejowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów
do obchodów z okazji Dnia Strażaka. Następnie Orkiestra odegrała hymn narodowy.
Dalszą część uroczystości strażackich poprowadził Wicestarosta
Powiatu Tureckiego – dh Władysław Karski. Powitał wszystkich zebranych oraz zwrócił się
o uczczenie chwilą ciszy pamięć
Druhów, którzy na zawsze odeszli
z szeregów strażackich.
W uroczystościach oprócz przedstawicieli gminnych jednostek
OSP uczestniczyli także: Wójt
Gminy Brudzew – Pan Cezary
Krasowski, Przewodniczący Rady
Gminy Brudzew – Pan Tomasz
Kiciński, Prezes ZG ZOSP RP – Pan
Romuald Rumiejowski, Komendant Gminny OSP – Pan Henryk
Świętochowski, oficerowie pożarnictwa – kpt. Sławomir Okupny z KP PSP w Turku, kpt. Tomasz
Woźniak z KP PSP w Poddębicach,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Koźminie – dh Krystyna Sznycer, a także księża z parafii Janiszew – Zbigniew Jałoszyński i Edmund Pluskota oraz społeczność
Janiszewa.
Następnie przyszedł czas na
okolicznościowe przemówienia.
Głos zabierali kolejno: Prezes dh
Romuald Rumiejowski, Wójt Cezary Krasowski oraz kpt. Sławomir Okupny. Wszyscy dziękowali
strażakom za ich wierną służbę
i utrzymywania stanu gotowości

bojowej na terenie gminy Brudzew oraz
składali życzenia zadowolenia z wykonywanego zawodu. Po wystąpieniach nastąpił moment uroczystego wręczania medali
i odznak zasłużonym strażakom.
I tak, na mocy Uchwały Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
• Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
otrzymali:
 Mirosław Kaźmierczak – OSP Janów,
 Antoni Szafoni – OSP Krwony,
 Zdzisław Kaźmierczak – OSP Janiszew,
 Mirosław Wilczewski – OSP Janiszew,

 Józef Mikołajczyk – OSP Chrząblice.
• S rebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
otrzymali:
 Arkadiusz Antosik – OSP Koźmin,
 Daniel Sznycer – OSP Komin,
 Urszula Banasiak – OSP Galew,
 Zdzisława Binkiewicz – OSP Krwony,
 Wiesław Piechocki – OSP Chrząblice.
• Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
 Jerzy Grzyśnik – OSP Krwony,
 Marcin Żolik – OSP Koźmin,
 Jacek Krygier – OSP Koźmin,
 Dariusz Rychter – OSP Chrząblece,
 Edward Mędak – OSP Janów,
 Mariusz Rosiak – OSP Krwony,
 Tomasz Darabasz – OSP Cichów,
 Arkadiusz Kluska – OSP Koźmin.
Odznaczenia wręczali Prezes Rumiejowski, Wójt Krasowski oraz Przewodniczący Rady Kiciński.
Ponadto Zarząd Gminny OSP RP
w Brudzewie wystąpił również do Zarządu Oddziału Powiatowego w Turku o nadanie odznaki Wzorowego
Strażaka za zasługi dla pożarnictwa.
Wyróżnienia te otrzymali następujący
druhowie:
• Ł ukasz Kurcoba – OSP Brudzyń,
•K
 onrad Zawadzki – OSP Janieszew,
•D
 amian Wojciechowski – OSP
Krwony,
•R
 adosław Ciemniewski – OSP
Brudzew,
•R
 adosław Chamera – OSP Brudzew,
•R
 afał Dzieran – OSP Brudzew,
•M
 ariusz Malesza – OSP Chrząblice,
•P
 iotr Ptasiński – OSP Chrząblice.
Po zakończeniu części oficjalnej
wszyscy uczestnicy uroczystości
udali się na poczęstunek do remizy
OSP Janiszew zorganizowany przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Janiszewie.

WIEŚCI GMINNE
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„Shooting Star”

PRZEGLĄD CHÓRÓW

„Boże lud Twój”, „Veni Sancte Spiritus” czy
też „Serce, śpiewaj Bogu pieśń” to tylko
niektóre z chóralnych śpiewów o tematyce
religijnej jakie rozbrzmiały w minioną niedzielę w murach Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Galewie. W tegorocznym,
drugim już Przeglądzie Chórów pn. „W Cieniu Galewskiej Góry Przemienienia” wzięło
udział blisko 80 uczestników.
Przegląd rozpoczął się uroczystą Mszą Św.,
którą sprawował ksiądz Jacek Buda – Proboszcz Parafii Galew. Po wspólnej modlitwie i śpiewie przyszedł czas na zaprezentowanie się chórów.
Słowa powitania do zebranych skierował
ksiądz Jacek Buda: Cieszymy się, że po raz
kolejny w naszej świątyni zabrzmi śpiew
chwalący Boga. Jesteśmy wdzięczni Pani
Ninie Kropidłowskiej- Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kolnicy, że kontynuuje i wspiera tego rodzaju muzykę. Witamy szczególnie tych, którzy dziś w naszej
świątyni zaprezentują swój dorobek artystyczny i tym samym pomogą nam jeszcze
18
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bardziej dotknąć Sacrum.
W tegorocznym przeglądzie wzięły udział
4 chóry:
• Chór Schola Parafii pw. Św. Mikołaja
w Brudzewie, pod batutą Pana Krzysztofa
Główczyńskiego,
• Chór Kantata ze Strzałkowa, pod batutą
Pani Edyty Kluczyńskiej,
• Chór Sonata z Powidza, pod batutą Pani
Haliny Ganińskiej,
• Chór Nauczycielski Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego, pod batuta Pani
Kamili Pacześnej.
Poszczególne zespoły przedstawiały od
3 do 5 utworów, nie dłużej niż 15 min.
Wszystkie śpiewane utwory to pieśni typowo religijne.
Jak zauważyli organizatorzy z roku na rok
poziom wykonywanych utworów i przygotowanie zespołów jest coraz lepsze
a rywalizacja o pierwsze miejsce skłoniła
dyrygentów do sięgnięcia po trudniejsze
utwory. Nie psuje to jednak dobrej atmosfery, podczas której chóry mają możliwość

zaprezentowania się przed liczną publicznością oraz posłuchać wykonań innych
zespołów. Nawiązuje się przyjazna wymiana doświadczeń i repertuaru między
dyrygentami.
Po wysłuchaniu repertuaru wszystkich
chórów, jury w składzie:
• Pan Marek Bagiński – Przewodniczący
Jury,
• Ksiądz Jacek Buda – Członek Jury,
• oraz Pani Aldona Gruchot – Członek Jury
udali się na obrady. Po krótkiej chwili znaliśmy już werdykt. Pierwsze miejsce zdobył
Chór Schola Parafii pw. Św. Mikołaja w Brudzewie natomiast szczególne wyróżnienie
powędrowało do Chóru Nauczycielskiego
Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego
w Turku.
Jako gospodarze dziękujemy wszystkim za
udział w II Przeglądzie Chórów „W Cieniu
Galewskiej Góry Przemienienia” i zapraszamy w przyszłym roku na wspólne chwalenie Boga w muzyce chóralnej.

Znamy już nazwisko zwycięzcy VI edycji konkursu wiedzy z języka angielskiego pt. „Shooting Star”. Laptop, pamiątkowy dyplom oraz gromkie brawa
powędrowały do Kingi Urzędowskiej
z klasy VI Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie. W konkursie trzeba
było wykazać się nie tylko doskonałą
znajomością języka angielskiego, ale
też wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych. Prace shooting-star`owców oceniali: Pan Przemysław Walerian
oraz Pan Piotr Kwieciński – twórcy i inicjatorzy konkursu „Shooting Star”.
Konkursowicze z niecierpliwieniem
czekali na datę 29 czerwca 2012 roku,
gdzie podczas zakończenia roku szkolnego na sali gimnastycznej w ZSG
w Brudzewie Pan Tomasz Kiciński –
Przewodniczący Rady Gminy Brudzew
uroczyście ogłosił wyniki. I tak oto:
I miejsce i laptop firmy TOSHIBA otrzymała Kinga Urzędowska
II miejsce i kamerę cyfrową otrzymała

KURENDA

Marta Kujawa
III miejsce i tablet otrzymała Sandra
Krupa
IV miejsce i odtwarzacz mp4 wywalczył Maciej Szymaniak
V miejsce i słuchawki zdobył Mateusz
Wotalski
Pozostała dziesiątka finalistów otrzymała pamiątkowe dyplomy, koszulki
i smycze, wręczane przez Radnych
Rady Gminy Brudzew. A byli to:
Magdalena Szymczak, Patrycja Mastalerz, Oliwia Mikołajczyk, Łucja Prużyńska, Sylwia Boczek, Kamil Tamul, Zuzanna Karwacka, Nikola Białek, Wiktoria
Andrzejewska, Klaudia Górnik, Nikola
Łukasik.
Patronat nad konkursem objął Poseł do
Parlamentu Europejskiego – Pan Andrzej Grzyb. Niestety nie mógł osobiście pogratulować finalistom ale nagrał
dla nich wiadomość wideo oraz zaprosił wszystkich finalistów do Warszawy.

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
ZESPÓŁ DORADCZY W POWIECIE TURECKIM • BIURO GMINNE W BRUDZEWIE, tel. 63 279 83 42

W dniach 3 – 4 kwietnia 2013 r. odbędzie się szkolenie z zakresu
cross – compliance czyli zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy dla grupy 20
rolników.
Zasady te obowiązują wszystkich rolników korzystających z płatności bezpośrednich, dopłat ONW, płatności z tytułu programów
rolno środowiskowych oraz programów PROW.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się do
organizatora szkolenia Pana Jana Korzeniowskiego

Bliższych informacji udzielają doradcy
Karolina Lewandowska i Jan Korzeniowski
W Urzędzie Gminy w Brudzewie, pokój nr 8 (piwnica)
Ww. kurenda umieszczona jest na stronie www.brudzew.pl
Z poważaniem
Jan Korzeniowski
Karolina Lewandowska
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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
Informujemy , że 22 września odbył się wyjazd rolników z naszej
gminy na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW do
Bednar koło Poznania, w którym uczestniczyło 40 osób. Była to
wystawa typowo specjalistyczna, na powierzchni 11 ha. wystawiało 500 firm z kraju i za granicy. Rozmieszczono imponującą
ilość maszyn i narzędzi rolniczych oraz można było dowiedzieć
się jak unowocześnić swoje gospodarstwo. Nowoczesny sprzęt
można było zobaczyć w akcji jak również uczestniczyć bezpośrednio w pokazach polowych, które przyciągały tłumy ludzi. Na
zwiedzających oczekiwali specjaliści z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnej, Agencji Rynku
Rolnego, KRUS i inni specjaliści reprezentujący rolnictwo.
Uwaga Rolnicy! Trwa okres, w którym zabronione jest stosowanie nawozów naturalnych. W szczególności chodzi o obornik,
gnojówkę i gnojowicę, których nie wolno wywozić na pola od 1
grudnia do 28 lutego.
Przypominamy rolnikom, że od 2011 roku wymagane jest spełnianie wymogów z drugiego obszaru cross-compliance. Chodzi o zdrowotność roślin, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt
i zgłaszanie niektórych chorób.
Rolnicy przygotowujący paszę dla zwierząt, które trafiają później na rynek, od 2011 roku muszą w razie kontroli z ARiMR
przedstawić tzw. ewidencję pasz.
Warto też przypomnieć, że wdrażanie zasad wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w naszym kraju ruszyło
z początkiem 2009 roku. Wtedy to rolnicy otrzymujący dopłaty
bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy z tytułu zalesienia
gruntów musieli wypełniać wytyczne z ochrony środowiska oraz
identyfikacji i rejestracji zwierząt. Niespełnienie tych wymogów
może obecnie skutkować sankcjami w momencie ich wykrycia
przez kontrolerów ARiMR lub Inspekcji Weterynaryjnej. Paleta
zasad powiększa się od 2013 roku, o kolejne rozszerzenie tzw.
dobrostan zwierząt

KURENDA

W dniach 03-04 kwietnia 2013 odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakresu cross – compliance dotyczące zasad wzajemnej
zgodności w gospodarstwie rolnym dla grupy 20 rolników.
Szkolenie odbywać się będzie w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Kolnicy. Zainteresowanych rolników prosimy o zgłaszanie się do organizatora szkolenia Pana Jana Korzeniowskiego. Szkolenie takie w miesiącu lutym 2012 roku ukończyła grupa 20 rolników.
Podajemy stawki dopłat bezpośrednich za 2012 roku do 1 ha:
Jednolita Płatność Obszarowa
731,72 zł
Uzupełniająca Płatność Obszarowa 211,21 zł
Płatność zwierzęca
307,00 zł
Dopłata to roślin strączkowych
591,41zł
ONW
264,00 zł
ARiMR zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 3 grudnia 2012 roku a rolnikom, którzy gospodarują w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie (tzw.
dopłaty ONW od 16 pażdziernika2012 roku.

Wykaz doradców rolnośrodowiskowych w powiecie tureckim
1. Barbara Straszewska, UG Władysławów, tel. 723678073
2. Zofia Szymańska, Turek, ul Nowa 22, tel. 63 278 47 17
3. Janusz Jurkiewicz, Turek, ul. Nowa 22, tel. 63 278 47 17
4. Marcin Jaros, UG Przykona, tel. 63 279 10 10
5. Krzysztof Kwinciak, Dobra, ul. Wiatraki 13, tel. 63 279 90 04
6. Leszek Skubiszewski, tel. 600 569 087
Zgodnie z wymogami wzajemnej zgodności w okresie od
1 grudnia do 28 lutego obowiązuje zakaz stosowania nawozów
naturalnych.

13.03.2013 r.
ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI W GOSPODARSTWIE ROLNYM
WPŁYW ŻYWIENIA I CZYNNIKÓW POZAŻYWIENIOWYCH NA PŁODNOŚĆ BYDŁA I WYDAJNOŚĆ MLEKA
27.03.2013 r.
PODATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA
ROLNEGO W TYM VAT
UPRAWA ŁUBINU NA GLEBACH LEKKICH

XII Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików i Dzieci

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowego 2013 Roku
składamy wszystkim rolnikom i mieszkańcom gminy Brudzew
życzenia zdrowia, sukcesów osobistych i zawodowych
Jan Korzeniowski
Karolina Lewandowska
Doradcy WODR

Tematy szkoleń i terminy jak niżej:
23.01.2013 r.
ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA DOMU I GOSPODARSTW
ROLNYCH

13.02.2013 r.
ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA KRÓW MLECZYCH, ICH
WPŁYW NA ZDROWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ MLEKA
PRAWIDŁOWE NAWOŻENIE I PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH

WIEŚCI GMINNE

06.03.2013 r.
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZMIANY W PŁATNOSCIACH BEZPOŚREDNICH

Rolnikom zajmującym się żywieniem zwierząt przypominamy
o stosowaniu w dawkach dodatków witaminowo-mineralnych
oraz zwracanie szczególnej uwagi na jakość zadawanych pasz.

06.02.2013 r.
PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY SZANSĄ DLA ROLNIKA
(wykładowca Elżbieta Dryjańska)
PROGRAMY WSPÓŁFINANSUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE NA WSI
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Poniżej podaję adresy najbliższych stacji przeglądów technicznych opryskiwaczy:
1. Karol Sołdyński, Bądków Pierwszy 2a, gmina Przykona, tel.
600469816, 600815128
2. Michał Wróblewski, Ruchenna, gmina Koło, tel. 606342173

Pamiętajmy o zabezpieczeniu na okres zimowy budynków
inwentarskich. Należy również zabezpieczyć środki ochrony
roślin przez przemarznięciem, przechowując je w magazynach
w temperaturze powyżej 0°C.

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU
ZESPÓŁ DORADCZY W POWIECIE TURECKIM • BIURO GMINNE W BRUDZEWIE, tel. 63 279 83 42

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Biuro Gminne w Brudzewie zaprasza na szkolenia rolnicze, które odbędą się w Sali Narad Urzędu Gminy w Brudzewie
Początek szkolenia godz. 10.00

27.02.2013 r.
NOWE ODMIANY ZBÓŻ JARYCH
WIOSENNA OCHRONA ZBÓŻ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GOSPODARSTWIE
ROLNYM (KRUS)

W sobotę w hali Trapez rozegrany został
XXII Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików
i Dzieci z okazji Dni Leszna. Na starcie stanęło ponad 220 zawodników (26 klubów
z całej Polski). Turniej przeprowadzono na
5 polach walki .W zawodach rewelacyjnie

wypadli zawodnicy z GKS Kasztelania Brudzew oraz Kościuszko Turek zajmując następujące miejsca:
I m - Szymon Szewczyk kat wag. 55 kg
I m-Sebastian Tołkacz kat wag. 45 kg
II m – Aleksandra Matusiak kat wag. 35 kg

IIm- Adrian Przybył kat wag. 60 kg
II m – Mateusz Żydziak kat wag. 39 kg
II m- Iga Kaszyńska kat wag. 55 kg
IV m- Bartosz Tończyk kat wag. 42 kg
Każdy zawodnik startujący w XXII Ogólnopolskim Turnieju w Lesznie otrzymał
darmowy wstęp do Aquaparku Akwawit.
Nasi zawodnicy po tak udanym występie
z ogromną przyjemnością relaksowali się
na wodnych zjeżdżalniach, basenach oraz
jacuzzi .
Jestem bardzo zadowolony z występu moich zawodników, cieżka praca, determinacja wsparcie rodziców musi przynosić tak
dobre efekty. Cieszą mnie szczególnie b.
dobre walki Szymona Szewczyka i Sebastiana Tołkacza , którzy wygrali wszystkie
swoje walki pewnie i przed czasem.
Następnego dnia w hali „ Olimpia „ w Poznaniu odbyły się Eliminacje III regionu
do Mistrzostw Polski Juniorów mł. W wadze + 70 stratowała Alicja Kotowska, która
uplasowała się an 3 m zdobywając prawo
startu w Mistrzostwach Polski w wadze 73
kg starował Adrian Cieślak z GKS Kasztelania Brudzew niestety porażka sprawiał ,że
zakończył rywalizację po pierwszej walce.
Mistrzostwa Polski Juniorów mł. Odbędą
się 6-8.07.2012 w Bochni.

Zostań wolontariuszem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zgłoś się do Sztabu
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy.
ZAPRASZAMY!
WIEŚCI GMINNE
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Turniej Dzikich Drużyn

PODSUMOWANIE SEZONU PIŁKARSKIEGO
W GKS KASZTELANIA BRUDZEW
7. TULISIA Tuliszków
22 pkt.
8. GÓRNIK Kłodawa
18 pkt.
9. ZNICZ Władysławów
18 pkt.
10. ZJEDNOCZENI Rychwał 17 pkt.
11. WARTA EREMITA Dobrów 17 pkt.
12. ZKS Zagórów
15 pkt.
13. BŁĘKITNI Helenów
14 pkt.
14. POLONIA Golina
14 pkt.
15. WICHER Dobra
13 pkt.
16. POLANIN Strzałkowo
12 pkt.

2. Klasa B

11 drużyn i blisko 9 godzin zmagań piłkarskich na gminnym stadionie sportowym
ORLIK wyłoniły zwycięzców tegorocznych
rozgrywek turnieju piłkarskiego „Dzikich
Drużyn” 2012. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna DREAM TEAM.
Wraz z nadejściem pierwszych pogodnych
dni powróciło ogromne zainteresowanie
kompleksem sportowym „Orlik” w Brudzewie. Szczególne ożywienie zapanowało na
boisku piłkarskim, które cieszy się największą popularnością przede wszystkim wśród
dzieci i młodzieży naszej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w sobotę 7
lipca br. Animator Sportu Gminy Brudzew
– Pan Paweł Bednarczyk, pod patronatem
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizował
turniej piłkarski „Dzikich Drużyn”.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn nie tylko
z terenu gminy Brudzew ale również całego Powiatu Tureckiego. Rywalizacja odbywała się w określonej grupie wiekowej 15+.
Zespoły miały możliwość zgłoszenia maksymalnie 10 zawodników, a w wyjściowym
składzie zagrać mogło 5 piłkarzy + bramkarz. Mecze rozgrywane były systemem
każdy z każdym a czas gry to 2 x 5 minut +
2 minutowa przerwa. Po 6 godzinach zmagań do półfinału zakwalifikowały się drużyny: Blue Team, Chrząblice, Dream Team
oraz Misiu Team. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali sędziowie Paweł
Bednarczyk oraz Maciej Szurgot.
Półfinałowi towarzyszyła ogromna sportowa rywalizacja i zaciętość piłkarzy. Każda
22
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Nogą? Głową? Może ręką? Po składnej
akcji? Przypadkowo? Z rzutu karnego?
Najważniejsze, żeby piłka wpadła do
bramki! Gole, bo o nich mowa, są esencją futbolu. Bez nich nawet po najlepszym meczu pozostaje niedosyt. Na
szczęście kibice śledzący sekcję piłki
nożnej w GKS Kasztelani Brudzew nie
mogą narzekać na ich brak.
Rundę jesienną sezonu 2012/2013
poszczególnych młodzieżowych sekcji piłkarskich GKS Kasztelanii Brudzew
można uznać za bardzo udaną. Wszystkie
brudzewskie zespoły zajęły czołowe miejsca w swoich tabelach i mogą spokojnie
czekać na wiosenną rundę rewanżową.
Młodzież posiada imponujący dorobek
i kolekcję trofeów sportowych. Niewątpliwie jest to również sukces trenerów
Pana Pawła Bednarczyka i Przemysława
Skibiszewskiego.

1. Junior B1-B2 grupa 2

drużyna dzielnie broniła swojej bramki pomimo żaru jaki lał się z nieba. Bezkonkurencyjni okazali się piłkarze z drużyny DREAM
TEAM pokonując wszystkich rywali i zdobywając mistrzostwo turnieju „Dzikich Drużyn”. Pozostałe miejsca przedstawiały się
następująco: II miejsce należało do drużyny
MISIU TEAM, III miejsca wywalczyli piłkarze
z CHRZĄBLIC a IV miejsce zdobyli zawodnicy BLUE TEAM.
Nie zabrakło wyróżnień indywidualnych.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Filip Karbowy, królem strzelców mianowano Przemysława Skibiszewskiego a najlepszym bramkarzem ogłoszono Grzegorza

Gronowaldzkiego.
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy
wszystkim uczestnikom wręczał Wójt Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski.
Każdy z uczestników turnieju otrzymał
wodę do picia, oraz kiełbaskę z grilla.
Sponsorami turnieju byli: Urząd Gminy
Brudzew, GKS „Kasztelania” Brudzew, Pan
Władysław Karski – Wicestarosta Turecki,
Pan Andrzej Ciemniewski – właściciel piekarni w Brudzewie. Z kolei nad sprawnym
przebiegiem turnieju czuwali: Pan Józef
Żurawski oraz Pan Rafał Wotalski.

1 – SPARTA Barłogi
2 – OLIMPIA Koło
3 - KASZTELANIA Brudzew
4 – ZRYW Dąbie
5 – WARTA EREMITA Dobrów
6 – TUR TUREK
7 – GROM Malanów
8 – GÓRNIK Kłodawa
9 – TELESZYNA Przykona

21 pkt.
21 pkt.
18 pkt.
13 pkt
10 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
3 pkt.

2. Trampkarz C2 grupa 2
1 – OLIMPIA Koło
18 pkt.
2 – TUR TUREK6
15 pkt.
3 – KASZTELANIA Brudzew 10 pkt.
4 – ZNICZ Władysławów
9 pkt.

5 – GÓRNIK Kłodawa
6 – ZRYW Dąbie
7 – WICHER Dobra

6 pkt.
4 pkt.
0 pkt.

3. Orlik Zak grupa 3
1 – Tulisia Tuliszków I
2 – Kasztelania Brudzew
3 – Warta Rumin
4 – Warta Krzymów
5 – Tulisia Tuliszków II
6 – Zjednoczeni Rychwał
Runda jesienna drużyn dla dorosłych pokazała, ze Kasztelania Brudzew jest niekwestionowanym liderem. Jesień była bardzo owocna w trafienia. Rekordowy sezon
i, jak widać, piłkarze zdołali utrzymać skuteczność na wysokim poziomie. Obecnie
obserwujemy zresztą wzrost krzywej trendu w liczbie strzelanych bramek.

1. GÓRNIK WIERZBINEK
2. BASZTA Przedecz
3. WARTA Rumin
4. WARTA PYZDRY
5. LMKS CZARNI BRZEŹNO
6. SPARTA Barłogi
7. LZS KARSZEW
8. SRW Łuczywno
9. FANCLUB Dąbroszyn
10. GKS Olszówka
12. KASZTELANIA II Brudzew
12. MIREK Adamów
13. ORION Skulsk

30 pkt.
27 pkt.
25 pkt.
25 pkt.
19 pkt.
19 pkt.
13 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
6 pkt.
3 pkt.

Ponadto GKS Kasztelania Brudzew zajęła wysokie bo 23 miejsce na 458 drużyn
w Rankingu klubów zarejestrowanych
w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej
w roku 2012.
Nigdy wcześniej nie zdobyto tak wysokich
notowań. Na te notowania składa się: ilość
zgłoszonych zawodników, poszczególne
miejsca w tabelach czyli wyniki sportowe
oraz organizacja merytoryczna klubu.
Skubiszewski Przemysław zajmuje 10 miejsce pod względem strzelonych bramek
na kilka tysięcy zawodników zrzeszonych
w klubach sportowych.
Rok 2012 był rokiem wyborczym w piłce
nożnej w wyniku czego Prezes Krzysztof Walkowski został członkiem Zarządu
OZPN w Koninie oraz w-ce Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w WZPN
w Poznaniu.

1. Klasa Okręgowa
1. KASZTELANIA Brudzew
2. HETMAN Orchowo
3. WARTA Krzymów
4. PŁOMIEŃ Nekla
5. POLONUS Kazimierz Biskupi
6. GKS Sompolno

36 pkt.
32 pkt.
31 pkt.
28 pkt.
23 pkt.
23 pkt.
WIEŚCI GMINNE
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PODSUMOWANIE ROKU 2012 W SEKCJi JUDO
Treningi odbywają się 2x w tygodniu we
wtorki oraz piątki. W sekcji obecnie trenuje 33 zawodników i zawodniczek. Sekcja
bierze czynny udział w życiu społecznym
gminy uświetniając swoimi pokazami lokalne imprezy tj: Biegi Kasztelańskie, Plener
Rzeźbiarski także poza gminą „Dobro-wianki”, Dzień Dziecka we Władysławowie,” Przywitanie Lata w Wyszynie, Piknik Rodzinny
w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie, Dni
Sera w Turku, Festyn Sportowy w Przykonie
i wiele innych imprez okolicznościowych.
Młodzież z sekcji judo czynnie angażuje
się oraz realizuje programy profilaktyczne
zapobiegające uzależnieniom, promujące
zdrowy styl życia w ramach akcji „ Zachowaj
trzeźwy umysł”.
Ciężka praca na treningach wynagrodzona
jest licznymi sukcesami na matach w kraju
oraz za granicą o których możemy przeczytać b. często w prasie lokalnej.
17 – złotych, 24 srebrne, 26 brązowych medali to dorobek za miniony rok 2011/2012.
Stratowaliśmy w następujących zawodach
i turniejach: Puchar Polski w Bytomiu, Puchar Polski w Mosinie, Międzynarodowy
Turniej w Suchym Lesie , Międzynarodowy
Turniej w Lesznie, Otwarte Mistrzostwa
w Justynowie. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Suchym Lesie, Zimowy Turniej Judo w Poznaniu, Wiosenny
Turniej Judo w Poznaniu, Otwarty Turniej
Gwiazdkowy w Łodzi, Mistrzostwa Powiatu
w Tuliszkowie, Turniej Judo Dzieci w Koninie oraz wiele innych. Szczególnie cenne
są dla nas sukcesy międzynarodowe – złoty
medal Adriana Przybyła, srebrny Katarzyny Kaniewskiej na Tegel Cup 2011 w Berlinie.Oraz Brązowy Medal Adriana Przybyła

w Tegel Cup Berlin 2012
Dzięki usilnym staraniom prezesa Krzysztofa Walkowskiego, który nakłaniał trenerów
do otwarcia wszystkich sekcji dla młodzieży
z poza Brudzewa, w naszej sekcji obecnie
trenuje aż 12 zawodników dojeżdżających
z miejscowości Krwony, Głowy, Kożmin, Janiszew, Brudzyń – co jest ogromnym sukcesem GKS Kasztelania Brudzew.
Sekcja regularnie organizuje wyjazdy integracyjne do Parku Wodnego w Kaliszu
Game Arena w Łodzi gdzie nasi judocy mają
możliwość integracji oraz relaksu.
Na koniec pragnę podziękować za każde
wsparcie szczególnie finansowe naszej
sekcji GKS Kasztelania Brudzew Starostwu Powiatowemu w Turku, Urząd Gminy
w Brudzewie, Pani Dyr. K. Sznycer, P. W.Pielesiakowi, P.L. Sochackiemu, P. M. Krawczykowi. Dzięki nieustępliwości i zaradności
prezesa Krzysztofa Walkowskiego oraz
wsparciu ofiarodawców nasi judocy mogli
brać udział w warsztatach MMA w Pile prowadzonych przez zawodników startujących
w galach KSW oraz dzięki wsparciu finansowemu wyżej wymienionych instytucji oraz
sponsorów organizowaliśmy obozy letnie
w Łazach koło Koszalina oraz zimowy w Rytrze k.Nowego Sącza a nasi zawodnicy mieli
możliwość trenowania z takimi klubami jak
KS Gwardia Piła, PUKS Makowiec, UKS Jaskółka Kowala, UKS Tuliszków, UKS Górnik
Konin, Kościuszko Turek.
Sekcja Judo:
1. Łukasz Marek
2. Andrzej Kujawa
3. Damian Pielesiak
4. Bartosz Rosiak

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Marcin Rutkowski
Kacper Mruk
Szymon Ciesielski
Jakub Malesza
Adrian Przybył
Krystian Krawczyk
Katarzyna Kaniewska
Ola Matusiak
Kacper Kowalski
Adrian Malesza
Jakub Boczek
Adrian Cieślak
Damian Cieślak
Filip Stolarek
Igor Moszczyński
Mateusz Pasik
Michał Pasik
Szymon Gruchot
Weronika Pasik
Monika Andrzejewska
Nikola Witczak
Jakub Dziamara
Mikołaj Kiciński
Michał Kiciński
Jakub Woźniak
Klaudia Bartosik
Joanna Kaźmierska
Jakub Derliński
Filip Sierakowski

Trener Marek Kujawa
Osoby wyróżnione
Krystian Krawczyk
Katarzyna Kaniewska
Filip Stolarek
Monika Andrzejewska
Jakub Dziamara

PODSUMOWANIE ROKU 2012 W SEKCJi Oyama Karate
Uprzejmie informujemy, ze klub w 2012 r.,
prowadził zajęcia sportowo - rekreacyjne
w sekcji Oyama Karate dla dzieci i młodzieży. Treningi prowadzone były w Zespole Szkół w Brudzewie w poniedziałki
i czwartki. W okresie wakacji członkowie
klubu uczestniczyli w obozie sportowo-rekreacyjnym w Pogorzelicy. Zawodnicy klubu uczestniczyli w zawodach sportowych
w ramach Oyama Polskiej Federacji Karate,
zdobywając medale w rożnych kategoriach
wiekowych.
Wyniki zawodników w 2012 r.:
Mistrzostwa Powiatu Kolskiego – kat dzieci starsze – III miejsce Igor Strzeliński,kat
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Juniorki – II miejsce Monika Lipińska, III
miejsce Ewelina Lipińska, kat Juniorzy Kobudo – I miejsce Monika Lipińska, II miejsce
Ewelina Lipińska, III miejsce Eryk Strzeliński.
Mistrzostwa Regionu Konińskiego – kat
dzieci starsze – II miejsce Igor Strzeliński,
kat Juniorzy – I miejsce Ewelina Lipińska,
II miejsce Monika Lipińska, III miejsce Eryk
Strzeliński
Juniorki
Mistrzostwa Wielkopolski w Kole – kat dzieci starsze – I miejsce Igor Strzeliński, kat Juniorki I miejsce Ewelina Lipińska, II miejsce
Monika Lipińska,
XXIX Plebiscyt Przeglądu Konińskiego na

Najpopularniejszego Sportowca Regionu
Konińskiego . – 5 miejsce Monika Lipińska
XV Mistrzostwa Polski w Semi-Knockdown
w Tychach – IV miejsce w kat do 65 kg Eryk
Strzeliński,
XVIII Mistrzostwa Polski w Kata w Olkuszu –
w kat Juniorek III miejsce Ewelina Lipińska,
Puchar Polski w Kata w Turku – w kat Juniorek Starszych II miejsce Monika Lipińska, kat Juniorzy Kobudo – II miejsce Eryk
Strzeliński, w kat Juniorki Kobudo – II miejsce Ewelina Lipińska, III miejsce Monika
Lipińska.

wielkopolskie
zmagania sołectw

Program Comenius
w Gminie Brudzew

09.09.2012 Panie ze Stowarzyszenia Klub Brudzewianki wzięły
udział w finale Wielkopolskich Zmagań Sołectw w Wilczynie
pod honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka oraz Wicemarszałka Sejmiku woj. Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego
Brudzewianki były autorem projektu który otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych na organizacje wielkopolskich zmagań sołectw. Podczas finału wraz z Wójtem
Gminy Cezarym Krasowskim wręczały nagrody i gratulowały
zwycięzcom.
Nagrodę główną 5000 zł wręczył Wicemarszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski który pogratulował Brudzewiankom udanej inicjatywy.

Szkoła Podstawowa w Koźminie z filią w Krwonach jeszcze w tym
roku rozpocznie realizację projektu przyrodniczego „Nature Tales,
Nature Trails” w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, który został opracowany podczas ubiegłorocznej wizyty
międzynarodowej. Na jego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 Euro.
Celem programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Uczniowie
i kadra nauczycielska ze szkół w Anglii, Francji, Bułgarii, Finlandii
oraz koźmińskiej podstawówki w ciągu dwóch kolejnych lat będzie
miała możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych
praktyk oraz rozwijania współpracy międzynarodowej podczas
wizyt w każdej ze szkół. Trwałym efektem projektu będą ścieżki dydaktyczne na terenie Gminy Brudzew, które będą służyły także innym szkołom do realizacji praktycznych zajęć przyrodniczych oraz
wszystkim zainteresowanym turystyką pieszą lub rowerową.
Uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali się do pierwsze zadania z projektu, wykonując zdjęcia do konkursu fotograficznego
„Pejzaż jesieni”. Wybrane zdjęcia trafią na stronę internetową programu, a następnie posłużą do stworzenia kalendarza „Europejskie
pory roku”. Nauczyciele ze szkoły w Koźminie i w Krwonach już od
grudniu uczęszczać będą na kurs języka angielskiego, ponieważ językiem komunikacji między partnerami jest właśnie język angielski.
Projekt będzie realizowany przy wsparciu Gminy Brudzew, Nadleśnictwa Turek. W szkole projektem będą się zajmowali nauczyciele: Urszula Kaniewska - koordynator zespołu, z jej inicjatywy został
opracowany wniosek, Dorota Szafrańska, Magdalena Kałużna,
Barbara Kaźmierska, Krystyna Sznycer – dyrektor szkoły i szkolny
koordynator, przy wsparciu wszystkich nauczycieli, pracowników
i rodziców.

WIEŚCI GMINNE
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Odwiedziny pielgrzymów z Trójmiasta

Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
i „English Teaching”
w Gminie Brudzew
W gminie Brudzew dostrzega się potrzebę kształcenia językowego, a w konsekwencji organizowane są różnego rodzaju działania o tematyce europejskiej
i językowej. W okresie od września 2012r.
do grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej
w Koźminie z filią w Krwonach (gm. Brudzew) i w Szkole Podstawowej w Kunach
(gm. Władysławów), realizowany będzie
projekt „Motywacja kluczem do sukcesu”,
którego nadrzędnym celem jest zachęcenie i zmotywowanie jak największej
grupy uczniów tych właśnie szkół podstawowych do uczenia się języka angielskiego. Projekt „Motywacja kluczem do
sukcesu” realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności ENGLISH TEACHING, którego
krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
W ramach w/w projektu odbywać się
będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, uczniowie będą uczestniczyć
w konkursach wiedzowych i artystycznych o tematyce językowo-europejskiej,
odbędą się w szkołach warsztaty językowe, prowadzone przez Anglików oraz
wystąpią artyści teatru The Bear Educational Theatre. Podejmowane działania
zakończą się wyjazdem studyjnym do
Poznania i Warszawy. Rodzice uczniów
mogą aktywnie włączyć się w realizację
projektu, zachęcając swoje dzieci do nauki języków obcych.
W obu szkołach odbyły się już Lekcje
Europejskie prowadzone przez pracowników Regionalengo Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu. Tematyka
związana była z państwami Unii Europejskiej, Funduszami Unijnym i wspólną
walutą obowiązującą w Unii. Uczniowie
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
I-III i klasy IV-VI zostali zapoznani z przygotowaną prezentacją o Unii Europejskiej
i trzeba przyznać, że wielu z nich ma szeroką wiedzę na ten temat. Często zgłaszali się do odpowiedzi, prezentowali swoje
opinie, aktywnie uczestniczyli w prelekcji.
Finansowa realizację projektu wspierają:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
Urząd Gminy Brudzew, Rada Rodziców,
Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów,
Nadleśnictwo Turek.
Koordynatorami projektu są nauczyciele
języka angielskiego, w Koźminie Urszula Kaniewska, a w Kunach Magdalena
Kasprzak.
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Piknik Rodzinny „Co w trawie piszczy?”
- Szkoła Podstawowa w Chrząblicach
20 maja w Szkole Podstawowej w Chrząblicach odbyła się rodzinna majówka pod
hasłem „Co w trawie piszczy?”. Impreza
nawiązywała do obchodzonego od 1994
r. Światowego Dnia Rodzin. Piknik rodzinny został zorganizowany przez rodziców
oraz nauczycieli w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Brudzewie
oraz Rady Rodziców.
Uczestnicy festynu z pewnością nie mieli czasu się nudzić. Czekały na nich liczne
atrakcje: spektakl profilaktyczny pt. „Magiczny kapelusz” w wykonaniu Grupy T
z Torunia, mega bańki, nauka salsy i zumby, malowanie twarzy, dojenie krowy,
zabawy i konkursy, „Byczek Rodeo”, pląsy
i tańce przy muzyce.
Majówkę uświetnił słodki poczęstunek
oraz kiełbaski z grilla przygotowane przez

rodziców. Na zakończenie uczestnicy imprezy otrzymali nagrody za udział w zabawach i konkursach. Festyn niewątpliwie
należał do udanych, o czym świadczyły
radosne uśmiechy dzieci i ich opiekunów.

We wtorkowe popołudnie w progi Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnicy zawitali pielgrzymi z Trójmiasta, zdążający na czuwanie jasnogórskie do Częstochowy. Pielgrzymce przewodził Pan
Roman Łuczak – Lider Klubu Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA”.
Około godz. 14 blisko 120 uczestników pielgrzymki odwiedziło Wójta i Radnych Gminy Brudzew po czym udali się do GOK

w Kolnicy, gdzie tamtejsi pracownicy zaprosili ich na skromny
poczęstunek. Po krótkiej chwili odpoczynku nastała okazja do
wspólnych rozmów i zwiedzenia domu kultury. To już czwarty
dzień ich rowerowej pielgrzymki i choć zmęczenie daje się we
znaki dzielni pielgrzymi nie poddają się. Najmłodszy uczestnik
był w wieku 9 lat a najstarszy 76 lat.

,,Święto Rodziny’’ w Gminnym Przedszkolu w Brudzewie
Wszystkim Mamom,
Wszystkim Tatom,
Zdrowia, pomyślności,
Uśmiechów na co dzień
I duuużo radości!
Takie życzenia złożyły przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Brudzewie swoim rodzicom w dniu ich
święta. Wielkie świętowanie odbyło
się 24 maja w czwartek w godzinach popołudniowych, w ramach
obchodów ,,Międzynarodowego
Dnia Rodziny’’. Pierwszym punktem imprezy były występy dzieci,
oprócz wierszy i piosenek przedszkolacy z każdej grupy zaprezentowały profesjonalnie przygotowany taniec. Po części artystycznej
przedszkolacy wręczyły laurki,
wywołując na twarzach swoich rodziców wzruszenie i radość. W tym
dniu wszyscy-wszystkim składali
życzenia.
Wielką niespodzianką dla rodziców
i dzieci było przedstawienie bajki
pt. „Czerwony Kapturek”. Teatrzyk
miał zdecydowanie odmienny
charakter, gdyż w rolę bohaterów
wcielili się nauczyciele przedszkola: narrator – Bożena Głąb, Czerwony Kapturek – Agata Kujawa, mama – Martina
Łakomicka, babcia – Alicja Kostrzewska,

wilk – Joanna Kowalska, leśniczy – Marek
Kujawa. Inicjatorem i reżyserem przedstawienia była dyrektor przedszkola Pani Anna

Śliwka. Przedstawienie dostarczyło
wielu wrażeń artystycznych, wywołało fale śmiechu i radości nie
tylko u dzieci, ale również u rodziców. Po owacjach na stojąco rodzice i dzieci zostali zaproszeni przez
panią dyrektor na piknik rodzinny.
Gdy już wszyscy się posilili, rozpoczął się pokaz sztuki walki judo
w wykonaniu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Prowadzącym pokaz był trener sekcji judo
Pan Marek Kujawa.
Po dużej dawce adrenaliny, Pani
Martina Łakomicka zaprosiła zgromadzonych do wspólnych zabaw
muzyczno-ruchowych i konkursów. W trakcie trwania imprezy
rozstrzygnięty został konkurs poetycki „Rodzina bez nałogów” w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł. Nagrody oraz dyplomy
wręczał przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Franciszek
Chamera.
Piknik rodziny przebiegał w bardzo sympatycznej i wesołej atmosferze, rodzice byli zadowoleni
a dzieci szczęśliwe. Pani dyrektor
podziękowała wszystkim za wspólną zabawę, za twórczą aktywność, za miłą i radosną
atmosferę.
WIEŚCI GMINNE
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SPŁYW KAJAKOWY KOZUBÓW 2012

Obwieszczenie firmy ZRUG

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła
tegorocznym uczestnikom spływu kajakowego – Kozubów`2012 organizowanego z inicjatywy Wójta Gminy Brudzew
przy współpracy mieszkańców Kozubowa
i Gminnego Ośrodka Kultury.
O sukcesie przedsięwzięcia świadczy ilość
uczestników biorących udział w spływie.
Łącznie impreza zgromadziła ponad 130
osób. Jest coraz większe zapotrzebowanie
na tego typu imprezy , ludzie cenią swój
wolny czas i chcą spędzać go w sposób
aktywny i niebanalny, my staramy się im to
ułatwić. Przy okazji realizujemy nasze stałe
cele i założenia, czyli promowanie walorów
naszej Gminy .
Grupa kajakowych zapaleńców przemierzyła już po raz trzeci rzekę Wartę, od miejscowości Uniejów do Kozubowa. Kajakarze
mieli do pokonania trasę ok. 20 km i choć

z nieba lał się żar nie przeszkodziło to w dobrej zabawie. Pod czujnym okiem ratowników z firmy „Iva Pit” Piotra Itczaka grupa
umiejętnie pokonywała kolejne zakola rzeki aby bezpiecznie dotrzeć do celu.
Uczestników przywitał na starcie Wójt
Gminy Brudzew – Pan Cezary Krasowski
oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski, który
przyjechał do Kozubowa na zaproszenie
Wójta naszej gminy.
- Spływ kajakowy - bardzo piękne przedsięwzięcie, które pokazuje, że rzekę Wartę
a także i inne rzeki w regionie można wykorzystać do celów rekreacyjnych i sportowych. Powinniśmy brać przykład z takich
inicjatyw. – mówił Pan Krzysztof Grabowski.
Ci, którzy płynęli pierwszy raz przekonali się, że kajak wbrew pozorom jest bardzo bezpieczny a nauka wiosłowania nie
sprawiła dużego problemu ponieważ
nie wymaga ona dodatkowych umiejętności. Spływ przyciągną nie tylko jego
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uczestników ale również bardzo wielu
mieszkańców okolicznych miejscowości.
Na tych, którzy nie mogli bądź nie mieli
odwagi uczestniczyć w spływie na miejscu
czekały liczne atrakcje w postaci występu zespołów wokalno-instrumentalnych
„Friends” i „Foch” z Gminnego Ośrodka Kultury oraz duetu AMEX.
Gminny Ośrodek Kultury składa podziękowanie za pomoc w organizacji spływu:
mieszkańcom Kozubowa w szczególności
Panu sołtysowi Janowi Gapsa, Antoniemu
Śliwce, Zarządowi Dróg Powiatowych Turek oraz Panu Bogdanowi Oblizajkowi i Mirosławowi Andrzejewskiemu.

WIEŚCI GMINNE
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WYCIECZKA DO STRAŻY

Dnia 15 maja 2012 r. dzieci z przedszkola
oraz klas I-III Szkoły Podstawowej w Chrząblicach wybrały się na wycieczkę do Turku, aby zapoznać się z pracą strażaków
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem

słuchały opowieści o trudnej a jednocześnie niebezpiecznej pracy strażaków. Wszyscy byli zachwyceni pokazem
wielu czynności ratowniczych. Jednak
największe zainteresowanie dzieci wzbudziło obejrzenie motorówki ratowniczej,

zabytkowego wozu strażackiego oraz
tego najbardziej nowoczesnego.
Spotkanie ze strażakami to niesamowita przygoda, która na długo pozostanie
w pamięci maluchów.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W Zespole Szkolno –Gimnazjalnym w Brudzewie odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W turnieju brały udział drużyny trzyosobowe ze szkól podstawowych gminy
Brudzew:
z Brudzewa, Galewa, Koźmina.
Turniej gminny składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego. Podczas etapu pisemnego uczestnicy rozwiązywali test złożony z 25 pytań był to test
jednokrotnego wyboru, czyli poprawna
mogła być jedna odpowiedź.
Pytania zawarte w teście dotyczyły: zasad i przepisów o ruchu pieszych
i rowerzystów,
znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym tzw. skrzyżowań i zasad udzielania
pierwszej pomocy
W części praktycznej turnieju drużyny musiały sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Była to bardzo
trudna konkurencja, uczestnicy wykazali
się ogromną sprawnością jazdy na rowerze, za którą przyznawane były punkty
karne
Ta część turnieju kontrolowana i oceniana
była przez sierż. sztab. Radosława Krzyżanowskiego z Posterunku Policji
w Brudzewie. Zwycięzcą turnieju została
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drużyna, która zdobyła największą liczbę
punktów za test oraz najmniej punktów
karnych za tor przeszkód. I tak po podliczeniu punktów, kolejne miejsca zajęły
drużynyZ: I – SP Brudzew w składzie: Sylwia Boczek, Aleksandra Kasprzak, Alicja
Żołądkiewicz, przygotowywana przez panią mgr Lillę Ruszczyńską, II- SP Koźmin, III

– SP Galew.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, podziękowania i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Urząd Gminy w Brudzewie, które osobiście wręczył wójt gminy Brudzew
Cezary Krasowski z panią dyrektor ZSG
w Brudzewie Agnieszką Ordon.

W dniu 27 czerwca br. odbyło się uroczyste
zakończenie roku w Gminnym Przedszkolu
w Brudzewie połączone z przekazaniem
przez Wójta Krasowskiego 10 tabletów
na rzecz przedszkola. Uroczystość rozpoczęła pani Anna Śliwka dyrektor przedszkola, która powitała zaproszonych gości,
rodziców i zaprosiła do obejrzenia części
artystycznej w wykonaniu dzieci. Te w odświętnych strojach przedstawiły program
artystyczny: śpiewały piosenki i recytowały wiersze na temat wspólnie spędzonych
chwil oraz zbliżających się wakacji. Dużym
zaskoczeniem dla gości i rodziców było
przepiękne wykonanie tańca pt. ,, Polonez’’
przez tegorocznych absolwentów. Część
artystyczną przygotowała: Joanna Kowalska, Agata Kujawa, Alicja Kostrzewska, Bożena Głąb. Na zakończenie naszym absolwentom pani dyrektor wręczała ,, Dyplom
ukończenia przedszkola’’, nagrody oraz pamiątkowe zdjęcia.
Za zaangażowanie, sponsoring i pracę włożoną na rzecz przedszkola pani dyrektor
również podziękowania złożyła rodzicom
dzieci 6-letnich.
Następnie głos zabrał Pan Cezary Krasowski Wójt Gminny Brudzew oraz Pan Tomasz
Kiciński Przewodniczący Rady Gminy składając na ręce pani dyrektor życzenia oraz
podziękowania dla wszystkich pracowników przedszkola za trud, wiedzę oraz
cierpliwość w pracy z dziećmi. Dużą niespodzianką dla dzieci, rodziców i personelu było przekazanie na rzecz przedszkola
10 tabletów za łączną kwotę 15 tysięcy
zlotych.
Pani dyrektor Anna Śliwka rozpoczęła podziękowania cytując słowa Janusza Korczaka ,, Jeśli bliskie i drogie są nam dzieci,
dajemy im wszystko co dla nich najlepsze’’
w imieniu całej społeczności przedszkolnej wyraziła szacunek dla pracy Wójta
Gminny Brudzew pana Cezarego Krasowskiego, ogromnej wrażliwości, profesjonalnego i nowoczesnego spojrzenia na
rozwiązywanie problemów społecznych
i oświatowych. Bardzo dobra współpraca
z Organem Prowadzącym, rozumienie potrzeb przedszkola przyczynia się do tego,
że baza placówki jest nowoczesna i sprosta
wymaganiom XXI wieku. Sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt audiowizualny
i multimedialny nowej generacji w tym sala
komputerowa oraz tablica interaktywna.
Dzięki inicjatywie i przedsiębiorczości Pana

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

aby wszystkie plany także te dotyczące
Zakończenie roku
i przekazanie
przedszkola mogły być zrealizowane.
Tak miłym akcentem zakończyła się urotabletów dla Przedszkola
czystość zakończenia roku przedszkolne-

Wójta Cezarego Krasowskiego już tak małe
dzieci będą miały możliwość pracy na najnowocześniejszym sprzęcie multimedialnym typu tablet. Na zakończenie pani dy-

rektor wyraziła swoją dumę i wdzięczność,
że jako jedyne przedszkole w powiecie
tureckim dysponuje tak nowoczesną bazą
dydaktyczną. W imieniu dzieci oraz wszystkich rodziców podziękowania złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna
Zielińska, życząc wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy a także rozciągliwego budżetu,

go, żegnając się z dziećmi i rodzicami pani
dyrektor życzyła wszystkim słonecznych,
wesołych i bezpiecznych wakacji.

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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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRUDZEWA

im. Wojciecha z Brudzewa

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

Imieniny Wojciecha
23 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa zaprosiło wszystkich Mieszkańców
gminy Brudzew na pierwsze w historii Brudzewa „Imieniny Wojciecha”. Na spotkanie,
które miało miejsce przy pomniku Wojciecha, przyszli:
• młodzież ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie im. Wojciecha z Brudzewa wraz
z dyrekcją i nauczycielami
• delegacja Stowarzyszenia Brudzewianki,
• delegacja Gminnego Ośrodka Kultury,
• członkowie
Towarzystwa
Przyjaciół
Brudzewa
• Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski,
Przewodniczący Rady Gminy Brudzew Tomasz Kiciński,
• Proboszcz Parafii św. Mikołaja ks. Zbigniew
Wróbel, Wikariusz Waldemar Kowal,
• społeczeństwo
• Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Kolnicy.
Zebranych powitał Ryszard Kaszyński, Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, mówiąc:
... Wojciech z Brudzewa, …z Tej Ziemi jego
ród - dla naszej miejscowości to postać
wyjątkowa, która pozwala odnaleźć Nas w
gąszczu innych. Jest Patronem Szkoły Podstawowej w Brudzewie oraz Towarzystwa
Przyjaciół Brudzewa. Imię tego wybitnego
astronoma i matematyka nosi również jedna z ulic Brudzewa, natomiast w centrum
usytuowany jest Jego pomnik. Nasza duma
nie może ograniczyć się tylko do tych
symboli…
W związku z powyższym Towarzystwo
Przyjaciół Brudzewa podejmuje inicjatywę
ustanowienia nowej tradycji w naszej gminie – a mianowicie uroczystości „Imienin
Wojciecha”. Wśród całej plejady ludzi godnych lepszego poznania widnieje postać
Wojciecha z Brudzewa. Była to umysłowość
wybitna, erudyta, zagłębiony w najbardziej
skomplikowanych problemach astronomii.
Życiorys astronoma przedstawił Mariusz
Kaszyński, doktor nauk historycznych.
Wojciech z Brudzewa (1445 - 1495 )
Z własnoręcznych not wpisanych przez Wojciecha do „Księgi Sentencji Piotra Lombarda" wynika, że przyszły uczony przyszedł na
świat w roku 1445. Wojciech zawsze pisał się
z Brudzewa, stąd więc pochodził. W XV wieku istniały jednak dwie miejscowości o tej
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i filozofii, a także teologii, które ugruntowują
jego sławę, ściągając do Krakowa zarówno
Polaków, jak i wielu cudzoziemców pragnących go wysłuchać. Uczniami Brudzewskiego
były w tym czasie znakomite później postacie
: Marcin z Olkusza, Jakub z Kobylina, Bernard
Wapowski, Mateusz z Szamotuł, Konrad Celtes i najprawdopodobniej Mikołaj Kopernik.
Szeroka wiedza, osobisty urok astronoma
oraz chęć posiadania na swoim dworze znanego uczonego sprawiły, że pod koniec marca 1494 roku Wojciech wyjechał do Wilna, do
Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, gdzie objął stanowisko sekretarza. Książę Aleksander postanowił zatrzymać
Wojciecha przy sobie na dłuższy czas i wynagradzając utratę stanowiska w Akademii
uposażył go hojnie urzędami i dochodami
przy wileńskiej katedrze pod wezwaniem Sw.
Stanisława. Niestety, jego karierę przerwała przedwczesna śmierć 12 maja 1495 roku.
Wojciech z Brudzewa należy do grona wybitnych przedstawicieli myśli humanistycznej
w Polsce. Znakomite świadectwo wystawili
mu już jemu współcześni. Marcin z Olkusza
nazwał go astrologiem o wielkiej wiedzy oraz
astronomem przewyższającym wszystkich
innych w Polsce. Jakub z Iłży wspomina go
jako męża godnego wiekuistej pamięci. Zdaniem Kallimacha był Wojciech w naukach
matematycznych od dawna tak zatopiony,
„iż obejmował swoim umysłem wszystko,
cokolwiek czy to Euklides, czy Ptolemeusz

wynalazczym duchem ustanowili, rzeczy
zaś uchodzące naszej baczności umie słuchaczom tak wyłożyć, że stają się zrozumiałe
bardziej od światła, wręcz jak gdyby sieje naocznie widziało.
Mariusz Kaszyński
Następnie zaproszeni i delegacje złożyły
kwiaty u stóp zacnego Rodaka. Uczestnicy
wysłuchali koncertu w wykonaniu Orkiestry
Dętej, występującej w galowych strojach.
Słynny astronom mógł być nauczycielem
Mikołaja Kopernika, który kojarzy się z Toruniem. Już to staropolskie przysłowie
mówiło o nierozerwalnym związku Torunia
z piernikami. Tym samym, dla podkreślenia

tych związków, członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Brudzewa, częstowali zebranych
„piernikowym sercem”, rodem z Torunia. Po
słodkiej niespodziance uczestnicy w korowodzie, prowadzeni przez orkiestrę, udali
się przed kościół pw. św. Ducha. W Kościele Katolickim 23 kwietnia przypada święto św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. Msza św. była
zwieńczeniem imieninowych uroczystości.
Organizatorzy mają nadzieję na kolejne
spotkanie za rok, chcą zbudować nową tradycję w Wojciechowym grodzie.
Ryszard Kaszyński

Obchody 73 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

nazwie : wieś pod Stawiszynem i Brudzew
wówczas miasto ( dziś osada w powiecie tureckim ) położone między Kołem i Turkiem.
Stąd w literaturze powstała różnica zdań
w kwestii pochodzenia Brudzewskiego. Brudzewski nie pochodził ze szlachty. Zatem
jego środowiska rodzinnego należy poszukiwać w domu mieszczańskim lub chłopskim.
W połowie XV wieku synowie chłopscy na
Uniwersytecie Krakowskim stanowili nieliczną w porównaniu z młodzieżą pochodzenia
mieszczańskiego grupę. Fakty te wskazują
więc na jego mieszczańskie pochodzenie.
Ponieważ ze wspomnianych Brudzewów jedynie Brudzew w powiecie tureckim był w XV
wieku miastem, to właśnie on jest miejscowością rodzinną Wojciecha.
Po uzyskaniu elementarnego wykształcenia skierował swe kroki do pobliskiego Kalisza. Działała tu od początku XV wieku przy
kolegiacie pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny szkoła „do której nauczycieli

z Akademii Krakowskiej brano".
25 sierpnia 1468 roku Wojciech wpisał się na
Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia przeżywała wówczas okres świetności. W grudniu 1470
roku po wcześniejszym przerobieniu jedenastu lektur przewidzianych programem stopnia niższego, za dziekana Bernarda Mikosza
z Nysy, Brudzewski uzyskał bakalaureat. Nie
podjął jednak pracy jak większość bakałarzy,
ale rozpoczął studia na wyższym stopniu nauki. W 1476 roku będąc już docentem został
profesorem Kolegium Mniejszego. Rozpoczął
też zapewne w tym czasie ożywioną działalność naukową. To właśnie wtedy powstaje
jego dzieło „Tabulae duodecim domorum
coeli", które stało się podstawą jego przyszłej
sławy. Nazwisko Brudzewskiego stawało się
coraz bardziej znane, skoro 6 marca 1483
roku zaoferowano mu profesurę w Kolegium
Większym.
Kolejne awanse dały mu w końcu możliwość prowadzenia wykładów z matematyki

W niedzielę, 16.09.2012 r. przed Kościołem Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Brudzewie odbyły się uroczystości upamiętniające
73 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
17 września 1939 roku wojska radzieckie przekroczyły wschodnie
granice Polski przyspieszając klęskę kampanii wrześniowej i przypieczętowując losy naszego kraju. Katyń w 1940 r. był skutkiem tych
wydarzeń. Pamięć jest istotną częścią naszej tożsamości. Jesteśmy
ją winni tym, którzy oddali życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. "Wspominamy złowrogą datę 17 września 1939 roku. To
od niej prowadzi droga męczeństwa setek tysięcy Polaków, którzy
cierpieli na nieludzkiej ziemi. Rozstrzeliwani, dręczeni, więzieni

w sowieckich kazamatach i za drutami łagrów, wywożeni w głąb
tajgi i azjatyckich stepów". Stalinowski terror spadł na zesłańców
za to, że byli Polakami, że służyli ojczyźnie i że pozostali jej wierni.
Hołd dla Ofiar Katynia to część obchodów rocznicy 17 września.
Katyńczycy związani z Ziemią Brudzewską": Witold Kępiński, Piotr
Ogiński, Witold Paszkowski. Katyńskie kłamstwo było fundamentem PRL. Prawda o Katyniu to fundament wolnej Rzeczypospolitej.
Ofiary z 1940 r. zostały ukarane przez system za winy niepopełnione. Dzisiaj pochylamy się nad ofiarami GOLGOTY WSCHODU.
Głównym punktem uroczystości była Msza Święta za Ojczyznę odprawiona przez księdza Kanonika Zbigniewa Wróbla oraz księdza
Wikarego Waldemara Kowala. Eucharystia zgromadziła wielu wiernych, obecni byli też radni i przedstawiciele Urzędu Gminy Brudzew, delegacje: Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie oraz rodziny ofiar. Po zakończeniu
Mszy Świętej zgromadzeni udali się przed tablicę pamiątkową ofiar
Katynia aby oddać hołd pomordowanym oraz uczcić ich pamięć
poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. Były podziękowania
wszystkim za obecność i pamięć o tamtych, jakże trudnych czasach, gdy po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys.
Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Wszystkim
obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków, około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych
w Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Ryszard Kaszyński
WIEŚCI GMINNE
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MODLITWA EKUMENICZNA 18 listopada 2012 r.

Ekumeniczne spotkania w Brudzewie stały się tradycją, pierwsze miało miejsce
w 2005 r.
Na cmentarzu dworskim modlitwę poprowadził ksiądz Waldemar Kowal i pastor Tadeusz Jelinek. Druga część ekumenicznego
spotkania miała miejsce w brudzewskiej
świątyni parafialnej, gdzie o godzinie 17.00
rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Msza

św. była celebrowana przez proboszcza Parafii św. Mikołaja Zbigniewa Wróbla i księdza Waldemara Kowala. Homilię Słowa Bożego przygotował pastor Tadeusz Jelinek
z kościoła ewangelicko – reformowanego
w Żychlinie.
Udział wzięli: Wójt Gminy Brudzew Cezary
Krasowski, Wiceprzewodniczący rady Gminy Brudzew Kazimierz Wdowiński, Grzegorz Studziński – prawnuk Wacława Kurnatowskiego, Radni Gminy Brudzew, Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad
Wartą- Kazimierz Kasperkiewicz, przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Reformowanej
z Żychlina, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie ze swoimi
nauczycielami, Wierni z Parafii św. Mikołaja
w Brudzewie.
Cmentarzyk dworski stał się miejscem
wiecznego spoczynku dla: Wacława Kurnatowskiego i jego żony Marii, ich córki Cecylii, oraz wnuków – Marka Gutta i Krzysztofa
Morsztyna.
Nie ma obcych cmentarzy. Wszystkie są
nasze, te które są ładne, te małe i te duże
i jeszcze te zapomniane, a takie również
są jeszcze na brudzewskiej ziemi: Janów,
Tarnowa. Dziś troska o należyty stan cmentarza jednoczy społeczność katolicką Brudzewa i zbór żychliński. Wacław Kurnatowski cieszył się powszechnym zaufaniem

pożegnanie...
W dniu 24 sierpnia 2012 roku zmarł
w wieku 91 lat Zygmunt Kiszkurno:
pułkownik w stanie spoczynku,
plutonowy AK "Dąbrowa", doktor
nauk medycznych chirurg szczękowy, wieloletni członek Kadry Narodowej w Strzelectwie Sportowym.
Józef Kiszkurno - jego ojciec- był
administratorem majątku ziemskiego Kurnatowskich, został entuzjastycznie powitany w Brudzewie
po powrocie z mistrzostw świata w
1931 r.
Zygmunt Kiszkurno urodził się 6
stycznia 1921 w Brudzewie, pow.
Turek, syn Józefa (olimpijczyk z
Helsinek 1952) i Józefy Janowskiej,
absolwent Gimnazjum i Liceum
im. J. Zamojskiego w Warszawie
(1939), Akademii Medycznej (kierunek stomatologiczny) w Łodzi
(1951) i Wydziału Lekarskiego AM
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społeczeństwa ówczesnego powiatu kolskiego (do którego należał także Brudzew).
W dowód uznania to jemu powierzono
obowiązki starosty kolskiego w 1918 r.
i jemu von Hoffman 10 listopada oddał klucze do budynku zajmowanego dotychczas
przez naczelnika powiatu.
Modlitwa Ekumeniczna, to życzenie by być
jedno w Kościele Jezusa Chrystusa, który
założył jeden Kościół. Późniejsze w Nim podziały są dziełem ludzi, którzy nie zawsze
byli Chrystusowi. Dlatego wspólne przebywanie ze sobą ludzi odmiennych wyznań jest faktem o dużym znaczeniu. W ten
sposób każdy z nich przez swoją obecność
wyraża szacunek dla pozostałych. Ludzie,
którzy się kochają, chcą być razem. Jeśli są
osobno, to nigdy nie nauczą się przebaczania i miłości. Uczymy się tolerancji, uczymy
się poznawać siebie, spotykać z ludźmi,
rozmawiać i uczymy się wspólnego przebywania. Miarą człowieczeństwa jest pamięć i szacunek dla innych. Wspomnienie
tych, co odeszli obecne jest w wielu innych
wyznaniach chrześcijańskich, także innych
religiach. Nasza obecność w tym dniu, to
świadectwo naszej postawy wobec ekumenizmu, wyraz szacunku dla innych.
Ryszard Kaszyński
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa

Katyń

MALI ARTYŚCI

Jak padł - tak zastygł... Spij kolego w ciemnym grobie.
Spijcie synowie, bracia z raną, która przestrasza..
I o swej Polsce ukochanej marzcie sobie...
... Ach, tyś tylko Chryste zdołen rozgrzeszyć Judasza.
Chylę dziś przed Wami czoło - Bracia, Rycerze!
Serce odrętwiało, zakrzepło w niemym bólu...
Nie...! nie!... To nie do uwierzenia... Ja nie wierzę!
Każcie trąbić! Niech wstaną „śpiący" do boju!
Niechaj zerwie się orzeł nasz biały do lotu!
Niechaj zatrzepie w słońcu skrzydły białymi!
Niechaj skrwawiony nasz ptak na kształt samolotu
Zląduje tutaj, na skalanej ziemi...
Niechaj oczy załzawione zbrodnią nasyci,
Ducha płomieniem czynu gorącym zapali...
I pofrunie hen... do polskiej ziemi poleci...
Opowie, że widział bohaterów jak „spali"...
Że widział tysiące zastygłych szeregiem ciał...
Słyszał krzyk straszny przedśmiertny, widział konanie...
I strzał... strzał... strzał
W tył głowy, w kark... Związane na plecach dłonie...
Jezus! Mario! Ratuj... Czy oni umrzeć muszą?!
O... Buch... Boli... Żono... Dzieci... Wasz...
Wąziutką cienką strużką...
- Padł w dół na twarz...
Zygmunt Kiszkurno

w Warszawie (1969), płk sł. st. WP,
doktor nauk medycznych, adiunkt
kliniki chirurgii szczękowej II CSK
WAM w Warszawie. Strzelec (175
cm, 90 kg), specjalista w strzelaniu do rzutków trap, reprezentant
Ogniwa Łódź (1949-1952) i Legii
Warszawa (1953-1977). Dwukrotny
mistrz Polski (1957, 1969) zdobył
srebrny medal ME 1964 w Bolonii
(trap 200 druż.) i startował na IO
w Melbourne (1956), gdzie był nawet faworytem. Międzynarodowy
mistrz Niemiec, Czechosłowacji i
Lipska. Uważał, że talent w sporcie
odgrywa sporą rolę, ale o wielkich
wynikach decyduje przede wszystkim ciężka, treningowa praca. A on
całe życie studiował, uczył się, kochał medycynę i zbyt mało czasu
mógł poświęcić strzelaniu. Uzdolniony, pisał również wiersze

Domek wiejski otoczony bujną roślinnością, która z łagodnej
zieleni powoli przeistacza się w niepokojącą czerwień, wiejska
droga, przy której stoją pożółcone brzozy, ostatnie jabłko na jabłoni czy też las pełen darów jesieni to tylko niektóre z tematów
prac nadesłanych na zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kolnicy konkurs plastyczny pt. „Jesienny Pejzaż”.
Łącznie do konkursu zgloszono blisko 120 prac, najwięcej rysunków napłynęło od przedszkolaków i uczniów klas I - III.
Finał konkursu odbył się 20 listopada o godzinie 16.00 w GOK-u.
Ogloszenie wyników poprzedziły warsztaty plastyczne przeprowadzone przez Pana Łukasza Wilczewskiego – Absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach plastycznych prowadzonych w GOK ( każdy wtorek godz. 16.00) prosimy
o kontaktpod numerem tel. 782 011 017. Zapraszamy

ANIOŁY W GOK-U

Dla Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa był od wielu lat Przyjacielem. Owocem jest bogata korespondencja, wspomnienia związane z pobytem w Brudzewie, wiele faktów z życia ojca - Józefa
Kiszkurno i obcowanie z historią. Jego córka –Ewa Sobotowska
wydała w maju książkę „Jak mój dziadek zaskoczył Hitlera”.W książce pojawiają się obszerne fragmenty na temat życia Józefa Kiszkurno – dziadka autorki. „Mistrz” jedną ze swoich wielkich nagród
zdobył w czasie olimpiady w Berlinie w 1936 roku, a inkrustowaną
bursztynami paterę z podpisem „od Fuhrera” wykorzystywał później w czasie wojny jako bilet wstępu do obozów koncentracyjnych, gdzie chodził z łapówkami Armii Krajowej, aby ratować życie
więźniów.
Na zdjęciu Zygmunt Kiszkurno z żoną Barbarą. Fotografia wykonana 5 listopada 2011 r., podczas spotkania w Warszawie.
W dawnym Brudzewie (maj 1932 r.) ulica od kościoła parafialnego, ciągnąca się z Placu Wojciecha z Brudzewa w kierunku dworu,
była ulicą Mistrza Świata Józefa Kiszkurno, obecnie ulica Kolska.
Ryszard Kaszyński

17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy odbyl się Festiwal kolęd i pastorałek. W konkursie wzięło udział 44 uczestników. Szczególnie pięknie zaprezentowały się dzieci z Przedszkoli, które śpiewały nie tylko pięknie ale również prezentowały się
w niezykłych świątecznych strojach. Wicej informacji o konkursie na www.brudzew.pl w zakładce kultura.
WIEŚCI GMINNE
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Ustawa „śmieciowa” - czyli co nas czeka w przyszłym roku
Od lipca 2013 roku mieszkańcy każdej polskiej
gminy będą płacić „podatek śmieciowy”.
Zmiany ustawowe, nakładają na wszystkie
gminy w Polsce obowiązek wprowadzenia
takiego podatku, nasza gmina również będzie
musiała to zrobić.
Podatek ten zastąpi dotychczasowy system
odbioru śmieci, w którym to my mieszkańcy
każdego z gospodarstw domowych, wybieramy
dla siebie odpowiednią firmę, odbierającą od nas śmieci, a następnie podpisujemy z nią umowę.
Teraz to się zmieni i to Gmina w postępowaniu przetargowym będzie musiała wybrać odbiorcę śmieci
dla wszystkich mieszkańców na swoim terenie, czyli mieszkańców: Brudzewa, Kolnicy, Marulewa,
Olimpii, Bierzma, Tarnowy, Brudzynia, Smoliny, Cichowa, Janowa, Głów, Kwiatkowa, Koźmina,
Dąbrowy, Kozubowi, Kuźnicy Janiszewskiej, Podłużyc, Janiszewa, Krwon, Bogdałowa Kolonii,
Bogdałowa, Bratuszyna, Galewa, Wincentowa, Chrząblic, Izabelina.
W zamian za odprowadzany podatek, który będziemy płacić do Urzędu Gminy Brudzew,
będą odbierane z każdej posesji nie tylko normalne, codzienne śmieci tzw. „bytowe”, ale również
wielkogabarytowe (stare meble, sofy, dywany) oraz elektro-śmieci (np. telewizory, komputery,
odkurzacze).
Zabierane będą również odpady, które obecnie segreguje tylko część mieszkańców (tj. metal, szkło,
papier, tworzywa sztuczne), jeśli nie będziemy chcieli segregować śmieci wówczas zapłacimy więcej,
nawet o 70%. Ponadto będzie realizowany odbiór odpadów biodegradowalnych (tj. odpadów
z naszych ogrodów).
Ile zapłacimy po wejściu ustawy w życie? Czy będzie to kwota mniejsza, czy większa od obecnie
ponoszonej przez nas na rzecz firmy wywożącej śmieci? Nie ma co się oszukiwać - ustawodawca
nałożył na gminy kolejne obowiązki, tym razem związane z zagospodarowaniem śmieci, a kosztami
ich funkcjonowania obciążył wszystkich mieszkańców.
Samo założenie nowego systemu jest słuszne. Zakłada
bowiem, iż przestanie się opłacać podrzucać śmieci innym,
nasze lasy będą czystsze i odzyskamy więcej surowców
wtórnych, nie powinno już się spotykać „dzikich” wysypisk
śmieci. Jednak jak mówi przysłowie „diabeł tkwi
w szczegółach”.
Nowa ustawa, co można usłyszeć na co dzień w mediach
nie jest doprecyzowana, zawiera wiele niewiadomych,
a przede wszystkim nie da się zrobić tak, jak w reklamie,
żeby odebrać wszystkie śmieci od wszystkich mieszkańców
i żeby było taniej, a przynajmniej nie drożej.

