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Oferta dla inwestorów
Zachęcamy Państwa do rozpoczęcia
działalności gospodarczej w Gminie Brójce.
Na przyszłych inwestorów będą czekały w pełni uzbrojone, przygotowane pod
inwestycje tereny o powierzchni 32,60 ha
z możliwością powiększenia terenów inwestycyjnych o kolejne 10 ha oraz podziału
terenu na mniejsze działki.
Zapewniamy wsparcie w uzyskaniu
niezbędnych pozwoleń i umów wymaganych przez prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielimy prowadzącym działalność gospodarczą pomocy
publicznej, w formie zwolnienia z podatku
dochodowego od osób prawnych lub osób
fizycznych. Pełną charakterystykę terenu
inwestycyjnego znajdą Państwo na stronie:
http://mapa.sse.lodz.pl/pl/pod_inwestycje/3

Nie było śniegu, więc
św. Mikołaj przyjechał autem...

Przeżyli razem tyle lat.
Nadanie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie
W dniu 24 listopada 2015 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Brójcach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Dwadzieścia par małżeńskich zamieszkałych w tutejszej gminie zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
z tej wyjątkowej okazji.
Jubileusz Złotych Godów obchodzili małżonkowie: Daniela i Jerzy Boczek z Woli Rakowej; Genowefa i Alojzy Dubla z Kurowic; Janina
i Władysław Stawiani z Wardzyna; Daniela i Marek Świątek ze Stefanowa; Leokadia i Władysław
Turek z Kotlin; Teodozja i Stanisław Biskupscy
z Pałczewa; Julianna i Marian Gumola z Woli

„... ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską,
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci...”
Rakowej; Leokadia i Tadeusz Klepacz z Bukowca; Apolonia i Mateusz Łęgoccy z Przypusty; Cecylia i Eugeniusz Pękala z Kurowic; Kazimiera
i Kazimierz Samiec z Kotlin; Wiesława i Stanisław Skrzyńscy z Brójec; Kazimiera i Wiesław
Ścieszko z Kurowic; Waleria i Eugeniusz Woźni z Kotlin oraz Marianna i Kazimierz Karp
z Bukowca.
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili małżonkowie: Rozalia i Władysław Biernaccy
z Bukowca; Czesława i Stanisław Frączkowscy

z Woli Rakowej; Zofia i Bolesław Klepacz z Woli
Rakowej; Zofia i Wacław Markiewicz z Giemzowa oraz Irena i Wacław Turek z Bukowca.
Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty
i pięknie odśpiewane „Sto lat”. Uroczystość zakończyła wspólna fotografia Jubilatów.
O uroczysty wystrój sali zadbali pracownicy
GOK w Brójcach.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy
kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
(am)

więcej na str. 5

SZANOWNY MIESZKAŃCU!
Rozlicz PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew), aby część twojego podatku
dochodowego wpłynęła do budżetu naszej
gminy. Często podatki osób mieszkających, ale
niezameldowanych na terenie gminy, zasilają
budżety innych gmin.
Aby podatki trafiły do naszego budżetu,
nie jest wymagane zameldowanie na terenie
Gminy Brójce!
W tym celu należy przed złożeniem PIT
zaktualizować do dnia 31.12.2015 r. na druku
ZAP-3 miejsce zamieszkania i w swoim zeznaniu podatkowym wpisać adres zamieszkania
w Gminie Brójce. Wpisanie w deklaracji podatkowej faktycznego miejsca zamieszkania nie
pociąga za sobą żadnych konsekwencji, poza
możliwością zwiększenia budżetu naszej gminy.
A większy budżet, to bardziej dynamiczny rozwój, to więcej inwestycji, to lepsze warunki życia. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy rozliczać
się z fiskusem.
Wszyscy zadbajmy o dochody
naszej gminy!
(jj)
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INWESTYCJE
Koszt inwestycji „Dobudowę sal lekcyjnych
i przedszkola dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmujący: dokumentację, uzgodnienia i roboty
budowlane wyniósł 4.044.106,52 zł brutto. Na inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu
Państwa 1.000.000,00 zł.
Trwają prace budowlane przy realizacji I etapu
„Przebudowy i rozbudowy budynku SPZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach”. Roboty tego etapu zmierzają
ku końcowi. Obecnie wykonywany jest montaż windy, wewnętrzne roboty malarskie. Koszt I etapu robót
wyniesie 552.270,00 zł brutto. Na sfinansowanie II
etapu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 złożony został wniosek o dofinansowanie „Przebudowy
drogi w Kotlinach” na odcinku od skrzyżowania przy
starym młynie do granic miejscowości z Łaznowską
Wolą gm. Rokiciny.
Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy drogi, nawierzchni warstwy wiążącej i warstwy
ścieralnej oraz oznakowania pionowego drogi. Szacowana wartość robót kosztorysu inwestorskiego:
486.699,97 zł brutto. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 243.349,00 zł
W zaawansowanym stopniu są prace projektowe
związane z przygotowywaniem dokumentacji na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa urządzeń
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w Bukowcu”. Wykonana dokumentacja pozwoli

Pozyskane
fundusze
W II połowie 2015 r. pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację następujących zadań:
• „Dobudowę sal lekcyjnych i przedszkola dla
potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą” – kwota dofinansowania ze środków
ogólnej rezerwy budżetu państwa wyniosła:
1.000.000,00 zł.
• Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bukowcu – kwota dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła:
29.792,00 zł.

na otrzymanie przez Gminę pozwoleń na budowę
infrastruktury technicznej takiej jak: budowa drogi
z chodnikami i ścieżką rowerową, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych przyległych do terenów inwestycyjnych.
Dokumentacja jest wykonywana na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy
a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. określającego zasady realizacji wspólnych inwestycji infrastrukturalnych dla terenu Podstrefy Brójce w Bukowcu. Koszty wykonania dokumentacji obciążają budżet
ŁSSE S.A.
Opracowana została Koncepcja docelowego (r.
2040), rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej w Gminie Brójce, wraz z niezbędnymi, projektowanymi oczyszczalniami ścieków.

•

Zakup książek dla Zespołu Szkół w Kurowicach Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Kurowicach w ramach Programu Rządowego pn. „Książki naszych marzeń” – kwota
dofinansowania 2.170,00 zł
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego na zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brójcach
oraz do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
na przebudowę drogi w Kotlinach;
• Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi na realizację II etapu robót budowlanych polegających na „Przebudowie i rozbudowie budynku SPZOZ w Brójcach z/s
w Kurowicach”;
• Kuratorium Oświaty w Łodzi na zakup
książek dla naszych placówek oświatowych
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
(jb)

Koncepcja obejmuje docelowe rozwiązanie odprowadzanie ścieków sanitarnych we wszystkich
miejscowościach leżących w Gminie Brójce, głównie
przy pomocy sieci kanalizacji zbiorowych, komunalnych i towarzyszących im oczyszczalni ścieków a także w niewielkim zakresie oczyszczalni przydomowych: grupowych i indywidualnych oraz zbiorników

W II półroczu 2015 r. Rada Gminy Brójce odbyła już 5 posiedzeń sesyjnych. Przed nami jeszcze 2
posiedzenia w miesiącu grudniu, w tym jedno posiedzenie o uroczystym charakterze.
Na przestrzeni tych kilku miesięcy radni dokonywali głównie zmian i poprawek w uchwałach budżetowych w związku z otrzymywanymi środkami
zewnętrznymi oraz zmianami w planie wydatków,
zaakceptowali zmiany w planach zagospodarowania
przestrzennego, dokonali wyboru ławnika do sądu

okręgowego w Łodzi. Wśród wiodących tematów
sesyjnych były również sprawy i problemy gminnej oświaty. Decyzją Rady została utworzona klasa
sportowa w Gimnazjum w Kurowicach, zmieniono
regulamin wynagradzania nauczycieli oraz dokonano zmian w uchwale dotyczącej wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne.
Ustalono zasady rozliczania z dotacji niepubliczne
przedszkola i punkty przedszkolne oraz przyjęto
informację o realizacji zadań oświatowych w roku

indywidualnych bezodpływowych (szamb) na ścieki
sanitarne.
Jedna z oczyszczalni ścieków, główna, zlokalizowana w miejscowości Bukowiec, poza funkcją
podstawową: uzdatniania, neutralizowania i odprowadzania ścieków do odbiornika, będzie posiadać
punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych
(szamb), obejmujących wszystkie wsie i jednostki
osadnicze zlokalizowane w obszarze Gminy Brójce
oraz urządzenia do obróbki osadów (odwodnienie,
zagęszczenie, wapnowanie, pakowanie itp.)
Gmina Brójce jest w trakcie budowy oświetlenia
ulicznego w Bukowcu - ul. Diamentowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Koralowa, Perłowa, Kwiatowa. Do
wykonania jest budowa linii kablowej oraz montaż
siedmiu słupów z oprawami oświetleniowymi. Roboty te są uzupełnieniem istniejącej już sieci oświetleniowej i obejmują fragmenty jeszcze dotychczas nie
wykonane.
PGE Dystrybucja Oddział Łódź -Miasto w ramach umowy na konserwację oświetlenia ulicznego
dokonuje montażu dodatkowych 25 szt. opraw oraz
wymianę przez okres 3 lat 150 szt. (corocznie 50 szt.)
opraw rtęciowych na oprawy sodowe.
(pg)

Urząd nieczynny w Wigilię...
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Brójce
- dzień 24 grudnia 2015 roku ustala się dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym
Urząd Gminy Brójcach będzie nieczynny. Ponadto nieczynny będzie też Gminny Ośrodek Kultury
w Brójcach i Zakład Usług Komunalnych Brójcach.

Autostrada A-1

Prace na budowie Autostrady A-1 postępują wdobrym tempie na każdym z trzech odcinków.
Znaczna liczba obiektów mostowych na każdym z trzech odcinków jest w fazie odbiorów. Kluczowe
do oddania autostrady do użytku wiosną 2016 wydają się obiekty WA 259 (Rokicińska) Wa 263 (tory
Olechów), dwa duże przejścia dla zwierząt na odcinku III oraz obiekty węzła Tuszyn.
Nawierzchnia betonowa na odcinku II (gmina Brójce) oraz III jest już prawie skończona. Zaawansowanie robót wynosi w zależności odcinka od 60 do 70 procent.

Michał Witkowski FB/Autostrada A1 Łódź

Stowarzyszenie LGD STER

Z posiedzeń Rady Gminy

Gazeta Inforamacyjna
Gminy Brójce
facebook.com/brojcegmina

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
„STER” działa na terenie gmin Andrespol, Brójce,
Nowosolna Rokiciny od 2006 roku. Naszym celem
jest pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Za zadanie wyznaczyliśmy sobie również mobilizowanie ludności
do wzięcia udziału w procesie rozwoju naszych gmin,
podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, pozyskiwanie partnerów do współpracy w realizacji projektów
na rzecz rozwoju gmin, a także podejmowanie inicjatyw
i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich,
społeczeństwa obywatelskiego informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
W latach 2009-2015 Stowarzyszenie pozyskało
na operacje zrealizowane na obszarze wdrażania LSR
ponad 2 mln 394 tys. zł na zadania zrealizowane w ramach działania „Odnowa rozwój wsi” – projekty inwe-

szkolnym 2014 – 2015. Przedmiotem sesji Rady
w dniu 29 listopada 2015 r. był również program
współpracy Gminy Brójce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego oraz stawki podatków
i opłat lokalnych na 2016 r.
Ostatnia w tym roku sesja poświęcona będzie porządkowaniu gospodarki finansowej gminy
w 2015 r. Rada Gminy odbyła również 2 posiedzenia
wyjazdowe. Pierwsze dotyczące ustalenia warunków partnerskiej współpracy między Gminą Brójce

stycyjne, oraz ponad 600 tys. zł na zadania zrealizowane w ramach działania „małe projekty”.
Obecnie tworzymy dla obszaru LGD obejmującego gminy Andrespol, Brójce, Nowosolna Rokiciny,
nową Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez
Społeczność (LSR), przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. LSR jest tworzona przy udziale partycypacyjnych metod konsultacji
z mieszkańcami gmin członkowskich Stowarzyszenia
LGD STER, w ramach których zostały zorganizowane
spotkania konsultacyjne, na obszarze każdej z gmin
oraz rozkolportowane zostały ankiety socjologiczne.
Biuro LGD z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska
125, lok. 26 jest otwarte dla interesantów 2 dni w tygodniu, poniedziałek i środę w godzinach 9.00 -13.00. Bieżące informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD można uzyskać pod nr tel. 42 642-25-64 lub odwiedzając stronę
www.lgd-ster.pl

Jolanta Gołębiewska

i Gminą Trzciel, której celem będzie promowanie
współpracy kulturalnej, gospodarczej, środowisk
samorządowych oraz na gruncie sportu i rekreacji.
Drugie spotkanie z samorządowcami gminy Rzeczyca dotyczyło poznania, wdrożonej w tej
gminie, technologii utwardzania nawierzchni dróg
gminnych przy wykorzystaniu możliwości wykonawczych własnych jednostek organizacyjnych.
(kb)
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Z ŻYCIA GMINY

Jubileusz 10-lecia

nadania imienia Gimnazjum w Kurowicach
25 listopada 2015 odbyła się uroczystość
z okazji dziesięciolecia nadania imienia Świętej
Jadwigi Królowej Polski Gimnazjum w Kurowicach. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta,
która jest ważnym elementem współpracy szkoły
i parafii. Koncelebrowali ją ksiądz prałat Jarosław
Pater, Rektor Łódzkiego Seminarium Duchownego w Łodzi.
Część artystyczna uroczystości szkolnej stanowiła odniesienie do postaci świętej Jadwigi – poszerzyła wiedzę uczniów o patronie i skłoniła do
refleksji. Atutem przedstawienia była piękmna
dekoracja - świadectwo owocnej pracy uczniów
i pracowników oraz ich twórczego zaangażowania.
Jubileusz ten skłonił do wspomnień sięgających
pierwszych lat istnienia szkoły i ludzi, którzy ją
tworzyli. Święto Szkoły było okazją do poszerzenia współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,
ponieważ w gali wzięło udział wielu zaproszonych
gości, wśród których znaleźli się m.in. Zastępca
Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Rada
Gminy Brójce, przedstawiciele samorządu lokalnego. sołtysi, przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych oraz emerytowani pracownicy
szkoły. Było to również przedsięwzięcie integrujące działania uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wielkie sukcesy
w Głownie
Tegoroczny udział w Artystycznym Spotkaniu Seniorów „Czar Jesieni” w Głownie był
wyjątkowy dla naszych trzech Amatorskich Zespołów Śpiewaczych, duetu i solistki.
Na przeglądzie muzycznym Zespół „Leśnianki” zajął DRUGIE miejsce, zespół „Stefanów” TRZECIE miejsce, zespół „BUKOWIANKI” otrzymał WYRÓŻNIENIE.
Małżeństwo Dorota i Dariusz Kajszczakowie w kategorii duet zajęło TRZECIE miejsce,
solistka Agnieszka Jaszczyk wyśpiewała WYRÓŻNIENIE.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH
SUKCESÓW!!!
(jj)
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Wygraliśmy
tablet!
Biblioteka w Brójcach
zwyciężyła
w konkursie
Z radością ogłaszamy, że Biblioteka
Publiczna w Brójcach zwyciężyła w konkursie na najciekawszą relację ze spotkania
autorskiego, organizowanego przez Wydawnictwo Literatura. W nagrodę otrzymaliśmy tablet. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy polubili nasz post na
portalu społecznościowym!
(jj)

Oprócz tradycji, hymnu i dziesięcioletniej historii,
szkoła dumna jest ze szczególnej więzi z absolwentami, którzy licznie przybyli na popołudniową
uroczystość dla rodziców i środowiska lokalnego.
Nie ulega wątpliwości, że nasza szkoła to wyjątkowe miejsce, które na długo pozostaje w sercach naszych uczniów nawet po zakończeniu nauki.

Jubileusz ten był wyrazem szacunku wobec
wyjątkowej postaci naszej Patronki, która w przeszłości odegrała znaczącą rolę dla narodu oraz
próbą pokazania młodym pokoleniom wzorów do
naśladowania.
ZS w Kurowicach

Otwarcie obiektu przedszkolnego w Bukowcu

Dnia 13 października 2015 r. odbyła się ceremonia otwarcia nowej części budynku szkoły
i przedszkola. Pojawili się na niej nie tylko pięknie
ubrani uczniowie, rodzice, ale także wiele osób ze
świata polityki. Wśród obecnych na sali znaleźli się
przedstawiciele ministerstwa, posłowie na Sejm RP:
Elżbieta Królikowska-Kińska, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Artur Ostrowski, Cezary Grabarczyk, senator Ryszard Bonisławski, a w zastępstwie
europosła Janusza Wojciechowskiego przybył Waldemar Duda. Odwiedzili nas także Przedstawiciele
władz województwa i powiatu: wicekurator Konrad Czyżyński, Starosta Łódzki Wschodni Andrzej
Opala, Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Ewa Gładysz, Radny Powiatu Łódzkiego
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stycznia 2016

Wschodniego Mirosław Sójka. Wojewodę Jolantę
Chełmińską reprezentowała Jolanta Pustelnik. Na
uroczystość przybyli także księża, wójtowie i burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin, Rada Gminy
Brójce obecnej i poprzedniej kadencji. Obecni byli
przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą, m.in.: firmy Ptak S.A., Banku
Spółdzielczego w Andrespolu, WFOŚiGW w Łodzi,
Fundacji Galileo, ŁSPS w Łodzi, Stowarzyszenia
„Onjaty”, GOK w Brójcach oraz grupy „Astromax”.
W tak ważnej dla nas chwili odwiedziły nas także
osoby, które przyczyniły się w sposób bezpośredni
do wybudowania budynku i jego odbioru. Na sali
znaleźli się także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
i przedszkoli, przedstawiciele policji, straży pożar-

nej, Urzędu Gminy Brójce, sołtysi, a także Zarząd
KGW w Bukowcu oraz emeryci Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
Uroczystość rozpoczęła się polonezem. Dyrektor ZSP Alina Kmiecik przypomniała historię szkoły, której zupełnie niedawno groziło zamknięcie.
Była to piękna, ale zarazem wzruszająca historia,
niejednej osobie łza się zakręciła w oku. Mówiła
o wielu przedsięwzięciach podejmowanych przez
szkołę w ostatnim okresie, m.in. o zrealizowanych
16 projektach edukacyjnych, dzięki którym budżet
placówki zwiększył się o niespełna 2 mln zł, o Leśnej Klasie stworzonej na potrzeby edukacji ekologicznej czy Obserwatorium Astronomicznym, które
zostało odremontowane przez firmę Ptak S.A. Pani
Kmiecik zwróciła uwagę na wyraźny wzrost liczby
uczniów (w 2007r. – 97, w 2015 r. – 302), bogatą
ofertę zajęć dodatkowych oraz różnorodną działalność pozalekcyjną placówki prowadzoną przy
współpracy ze środowiskiem lokalnym. Po słowach
Pani Dyrektor i Pana Wójta głos zabrali przedstawiciele ministerstwa, posłowie, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Po części oficjalnej rozpoczął
się program artystyczny „Zielona planeta dziecka”,
w którym ukazany został świat mikrokosmosu
i jego mieszkańców. W niezwykłą krainę wprowadził wszystkich widzów Tropiciel i Ekoludek
strażnik przyrody. Mieszkańcami okazały się owady – dzieci z przedszkola i szkoły, które zaprezento-

W roku 2015 biblioteki Gminy Brójce otrzymały dofinansowanie z Biblioteki
Narodowej w kwocie 4500,00 zł. Kwota
ta przyznana została w ramach programu
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Każda z placówek: Biblioteka Publiczna w Brójcach i Biblioteka Publiczna w Kurowicach, powiększyła księgozbiór o nowości wydawnicze za kwotę: 2250,00zł.
W bibliotekach przybyło sporo nowych książek zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.
Zapraszamy do bibliotek!
(eś)

wały się w barwnych strojach biedronek, pszczółek,
motyli i koników polnych. Mali aktorzy wywołali
na twarzach publiczności najszczersze uśmiechy
i podziw. Podczas spektaklu mogliśmy obejrzeć
ponadto układ taneczny w wykonaniu mistrzyni
Europy w tańcu nowoczesnym Show Dance Julii
Biernackiej. Barwną scenografię stanowiły pośród
zielonej, ukwieconej łąki gigantyczne muchomory,
olbrzymie drzewa oraz domek Ekoludka. Spektakl
zakończyła piosenka „Na raz, na dwa”, a nad głowami wszystkich spadł czerwony deszcz płatków róż.
Całą imprezę poprowadziła wicedyrektor Aldona
Korzeniowska oraz rodzic Paweł Zięba. Następnie
wszyscy udali się do nowego budynku. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi a gości przywitały
Mażoretki oraz Ochotnicza Orkiestra Dęta z Kurowic. Nowoczesny, przestronny obiekt przedszkolny
został poświęcony przez wiceprzewodniczącego
Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji
Łódzkiej ks. Marcina Wojtasika. Na koniec wszyscy goście mieli możliwość zwiedzania kolorowych,
nowocześnie umeblowanych i pełnych zabawek
sal przedszkolnych oraz bogato wyposażonych sal
szkolnych. Zachwytom nie było końca.
Był to piękny dzień, na który długo czekaliśmy
ale warto było, bo „Kiedy się czegoś pragnie, wtedy
cały wszechświat sprzysięga się, byśmy mogli spełnić nasze marzenia.”
ZSP w Bukowcu
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Wywiad z Julią Biernacką
zdobywczynią Pucharu Świata
Występ. Widzę piękną dziewczynę, pewną
każdego kroku, pewną siebie. Sylwetka prosta,
głowa uniesiona do góry, wzrok odważny. Siedzi
obok, nieśmiała, niezwykle skromna, trochę chyba speszona faktem, że ma mówić o sobie.
Zdolności taneczno-rytmiczne odziedziczone prawdopodobnie po mamie Monice – nauczycielce, dawniej tańczącej w dziecięcym zespole
ludowym i babci Halinie Olewińskiej - członkini
Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego „Bukowianki”. Pasją sportowej rywalizacji zarażona przez
tatę Janusza – absolwenta AWF w Warszawie,
a zainteresowaniem piłką nożną przez starszego
brata Rafała - ucznia liceum.
Na spotkanie – tak jak na zajęcia czy zawody
– przyszła z rodzicami, jej najwierniejszymi fanami i kibicami.
Redakcja: Jak zaczęła się Twoja przygoda
z tańcem – czy był to świadomy wybór czy przypadek?
Julia Biernacka: To był przypadek. Miałam
wtedy 4 lata. Czekając z mamą na brata, który uczestniczył w lekcji angielskiego w SP nr 34
w Łodzi, zobaczyłam dziewczynkę ubraną w piękną sukienkę. Chciałam taką mieć. Okazało się, że
dziewczynka ta była z Zespołu „Pędziwiatry”, poszłam na spotkanie i zostałam z „Pędziwiatrami”
na 5 lat. Można powiedzieć, że zainteresowałam
się tańcem z miłości do kolorowych strojów.
R: Więc na początku był zespół dziecięcy,
a gdzie tańczysz teraz?
Julia: Teraz tańczę w Szkole Tańca „Dance
Busters Studio”, przeszłam tam zachęcona przez
swoją choreograf Beatę Tyborowską. Mam też zajęcia z baletu, akrobatyki i formacji zespołowych.
R: Czy masz jakiś ulubiony styl tańca?
JB: Taniec, który wykonuję łączy w sobie elementy jazz, modern, show dance i to są te tańce,
które lubię (na pytanie o zumbę, śmieje się, że
„zumba nie”).
R: Jak wygląda Twój rozkład dnia?
JB: Typowy dzień powszedni: wstaję przed 7,
godz 8-14 zajęcia w szkole, do 15-ej zajęcia SKS-u,
17-20 zajęcia taneczne, później nauka, spać chodzę o różnych porach. Treningi taneczne mam
7 dni w tygodniu. Tańczyć nie przestaję również
w wakacje – wyjeżdżam na dwutygodniowy obóz
taneczny, a od sierpnia zaczynają się już zajęcia.

Julia Biernacka, dziesięcioletnia
uczennica – bardzo dobra - klasy
V SP w Kurowicach. Tańczy od
6 lat. Zdobywczyni wielu nagród
i wyróżnień w turniejach,
reprezentantka Polski, która
w październiku, w duecie z Julią
Piwońską, zajęła I miejsce
w Mistrzostwach Europy
i Pucharze Świata Show Dance
w Sankt w Petersburgu (Rosja).
15 listopada na Mistrzostwach
Polski w Twardogórze Julia
obroniła dwa tytuły Mistrza
Polski solo do lat 11 w tańcach
modern jazz.
R: Skoro na zajęcia związane z tańcem poświęcasz tyle czasu, to czy traktujesz go jako
swoją pasję czy już raczej jako obowiązek?
JB: Taniec jest zdecydowanie pasją. Lubię
tańczyć... Rodzice dodają, że dopóki nieobecność
na zajęciach jest dla Julki karą, a nie szczęśliwym
zrządzeniem losu, dopóty będą ją wspierać, wozić
na zajęcia i je opłacać.
R: Pytanie do Rodziców. Zajęcia Julii są nie
tylko czasochłonne, ale też na pewno kosztowne.
Jak radzicie sobie Państwo z ich finansowaniem?
Rodzice JB: Całość opłat za zajęcia ponosimy
z własnych środków. Wprawdzie na rok 2015 Jula
otrzymała gminne stypendium sportowe w szkole, ale stypendium w kwocie 300 zł nie wystarcza
na pokrycie miesięcznych kosztów treningów,
a do tego dochodzą jeszcze koszty zawodów
(przejazdy, opłaty startowe, itp.) oraz strojów.
W związku z tym szukamy sponsorów, szczegól-

nie teraz, kiedy Jula osiąga sukcesy
krajowe i międzynarodowe.
R: Powiedz, który z Twoich
występów zapadł Ci najbardziej
w pamięć, który wspominasz
najlepiej?
JB: Na pewno ubiegłoroczny
na Mistrzostwach Polski w Twardogórze, gdzie zdobyłam swój
pierwszy puchar. Poza tym ten
występ dał mi prawo do reprezentowania Polski w zawodach międzynarodowych (kwalifikację taką
daje zajęcie od I do IV miejsca
w Mistrzostwach Polski). I oczywiście ostatni na Mistrzostwach Europy i Pucharze Świata Show Dance w Sankt Petersburgu
(Rosja), gdzie w kategorii 12-15 lat (!) zdobyłam
w duecie z Julią Piwońską I miejsce. Było podium,
był Mazurek Dąbrowskiego, było wzruszenie
(szczególnie najwierniejszego kibica - Taty).
R: Jakie emocje towarzyszą Ci podczas występów?
JB: Przed występem mam lekką tremę, ale
ustępuje ona z pierwszymi taktami muzyki, z kolejnymi krokami tańca. Nawet, kiedy występuję
nie myślę o samym występie. Skupiam się na muzyce, na ruchu, na detalach.
R: Gdzie można zobaczyć jak tańczysz?
JB: Czasami tańczę na lokalnych uroczystościach – ostatnio np. brałam udział w części
artystycznej z okazji otwarcia nowego budynku
przedszkolnego w Bukowcu czy w balu dobroczynnym organizowanym przez Urząd Wojewódzki i Marszałek Województwa.
Uczestniczę też w większości turniejów tanecznych, odbywających się w okolicy (większość
z nich Julka wygrywa! - przyp. R.). W listopadzie
miałam reprezentować Polskę na Mistrzostwach
Świata w Riesa (Niemcy), ale kontuzja koleżanki
z duetu wykluczyła również mnie z udziału w zawodach.
R: Myślałaś o castingu do jakiegoś telewizyjnego „talent show”?
JB: W telewizji występowałam razem z zespołem „Pędziwiatry”. Na razie nie myślałam o udziale w żadnym „You Can Dance” czy „Mam talent”,
chociaż mama bardzo mnie namawiała. Tańczę
dla siebie, dla własnej przyjemności.

R: A co robisz, gdy nie tańczysz? Znajdujesz
czas dla znajomych czy na inne zainteresowania?
JB: Oczywiście, że mimo natłoku zajęć znajduję czas dla znajomych – do niedawna większość
z nich nawet nie wiedziała o mojej pasji i liczbie
zajęć jaką mam. Poza tym śledzę rozgrywki piłki
nożnej, a przede wszystkim zajmuję się swoimi
dwoma pupilami – psami: owczarkiem Tiną i shih
tzu Lucy, najmłodszym członkiem rodziny.
R: Powiedz, jak wyobrażasz sobie swoją
przyszłość, czy wiążesz ją z tańcem?
JB: Taniec jest moją wielką pasją, poświęcam
mu wiele czasu, ale nie myślę o nim jako o sposobie na całe przyszłe życie. Mam świadomość, że
jest to zajęcie, które niesie ze sobą możliwość ulegania różnym kontuzjom - tak jak teraz, kiedy, jak
wspomniałam, kontuzja koleżanki z duetu wykluczyła nas z udziału w zwodach. Myślę o tym, żeby
zostać prawnikiem, najlepiej adwokatem.
R: Jakie masz plany na najbliższe miesiące?
JB: W grudniu planuję wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Mikołajkach - jako solistka w układach jazz i modern, wiosną przyszłego
roku w Mistrzostwach Polski w Wałbrzychu w kategorii do lat 11 będę walczyła o kwalifikację
do udziału w zawodach międzynarodowych. Poza
tym na pewno będę tańczyła na lokalnych turniejach. Mam też nowe plany treningowe związane
ze współpracą z nowym choreografem.
R: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Ci
powodzenia, sukcesów i wytrwałości. Daj nam
czasem znać co u Ciebie słychać.
(abg)
Rozmawiali: Anna Białobłocka-Górniak
i Andrzej Świderek, foto: Andrzej Świderek

Dzień Ziemniaka w Brójcach

Już po raz dziesiąty w naszej gminie, a drugi
w miejscowości Brójce zorganizowano „Dzień
Ziemniaka”. Impreza odbyła się w sobotę, 7 listopada 2015 r. Gospodarzem spotkania było
Koło Gospodyń Wiejskich z Brójec, natomiast
współorganizatorami: Wójt Gminy Brójce,
Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach i druhowie OSP w Brójcach.
W naszej gminie pospolity ziemniak stał się
podstawą wielu potraw, żartów, piosenek, konkursu – jednym słowem wyśmienitej zabawy.
Stoły uginały się od przeróżnych ziemniaczanych specjałów, słodkości i smakołyków,
przygotowanych przez gospodynie z terenu gminy Brójce, Andrespol i Nowosolna. Imprezę
uświetniły występy zespołów
śpiewaczych „Bukowianki”,
„Leśnianki” i „Stefanów”,
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Bukowiaczek”,
Orkiestry OSP z Kurowic,
uczestników zajęć wokalnych z GOK oraz Kapeli
Podwórkowej Tolka Gałązki
z Moszczenicy. Dużą dawkę
humoru zapewnił kabaretowy solista – Szymon Łątkowski, prezentując „Monolog
ziemniaka polskiego”. Łódz-

ki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotował
wystawę różnorodnych odmian ziemniaka. Nie
zabrakło kącika ludowego przypominającego
wiejską chatę.
Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs skierowany do mieszkańców gminy Brójce
„Smaki ziemniaka”. Jury w składzie: Urszula
Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, Przewodnicząca Jury;
Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni,
Maciej Kokotek - Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Marek Kaźmierczyk - Wójt
Gminy Rzeczyca, Konrad Kobus - Burmistrz
Miasta Rzgowa, Mateusz Kamiński - Z-ca Bur-

mistrza Rzgowa i Radosław Agaciak - Wójt
Gminy Brójce oceniając walory smakowe, oryginalność doboru składników i estetykę podania dziewięciu zgłoszonych potraw, przyznało
główne nagrody: I miejsce – Danucie Burzyk
- za potrawę „Tort ziemniaczany”, II miejsce –
Henryce Jedynak – za potrawę „Beza ziemniaczana” a III miejsce – Katarzynie Góreckiej – za
potrawę „Pierogi z serem i szpinakiem”.
„Dzień Ziemniaka” zakończył się degustacją potraw i wspólną biesiadą.
(jj)
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Marsz Niepodległości w Bukowcu
Dnia 11 listopada 2015 r. po raz pierwszy
w Gminie Brójce zorganizowany został Marsz
Niepodległości. Organizatorem Narodowego
Święta Niepodległości był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu. Ulicami Bukowca
paradowali ułani z grup rekonstrukcyjnych „Oddział Majora Hubala”, 11 Pułk Ułanów Legionowych Stowarzyszenie Jeździeckie „Napoleońska
Zagroda z Radomska”, wóz konny z Filmowej
Stajni Treningowej, druhowie z OSPw Bukowcu,
Ochotnicza Orkiestra Dęta z Kurowic, Mażoretki z ZSP w Bukowcu, Amatorski Zespół Śpiewaczy Bukowianki, Dziecięcy Zespół „Bukowiaczek”, uczniowie Szkoły Podstawowej im. M.
Kopernika w Bukowcu, księża, władze samorządowe oraz rodzice i mieszkańcy Bukowca.
Podczas apelu niepodległościowego na placu szkolnym wystąpili m.in.: przedstawiciele VII
Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej, jednostki rozminowania 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, p. Ryszard Świetlicki –
wnuk podpułkownika Henryka Świetlickiego legionisty z Pabianic oraz radny p. Andrzej Braun.
Uczniowie zaprezentowali krótki rys historyczny
dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości. Przemówienie dyrektor ZSP dotyczyło celu
zorganizowania marszu - żywej lekcji historii
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Dyżury Wójta Gminy
Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w
każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.00. Prosimy o wcześniejsze
uzgadnianie terminu wizyty w sekretariacie Urzędu Gminy lub
telefonicznie pod nr tel. 42 295 01 11.

Dyżury Przewodniczącej
Rady Gminy
Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Brójce Urszuli Brdoń
dla Mieszkańców Gminy odbywają się w każdy wtorek miesiąca
w godzinach od 14.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy Brójce
pok. nr 13.
Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem Biura Rady
pod numerem tel. 42 295 01 05.

Urząd Gminy Brójce jest czynny:
poniedziałki, środy, czwartki godz. od 7.30 do 15.30,
we wtorki godz. od 7.30 do 17.00,
piątki godz. od 7.30 do 14.00.

Kontakt telefoniczny:
i dedykowaniu go dzieciom – przyszłości narodu
polskiego. Odbyło się wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Rodziców. Na
koniec można było spróbować wojskowej grochówki, przygotowanej przez Koło Gospodyń
z Bukowca. Biało-czerwone Święto podczas
marszu podkreślały chorągiewki i kotyliony

wykonane przez uczniów oraz powiewające na
wietrze sztandary. Przedsięwzięcie spotkało się
z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców
i mieszkańców. Przemarsz ulicami Bukowca
z pewnością odbędzie się w przyszłym roku.
ZSP Bukowiec

Wizyta św. Mikołaja w szkołach samorządowych
4 grudnia br. był niezwykle przyjemny dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli położonych na terenie naszej gminy Brójce.
Tego dnia, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach, zgodnie
z mikołajkową tradycją, do szkół zawitał św. Mikołaj. Został serdecznie powitany przez najmłodszych. Dzieci śpiewały piosenki, św. Mikołaj częstował słodkościami. Spotkanie uwieczniła wspólna fotografia. Dzieci obiecały, że będą grzeczne i zaprosiły św. Mikołaja za rok. Jeśli dotrzymają słowa,
na pewno powróci w przyszłym roku!
(jj)

42 295 01 11
42 299 69 59
42 295 01 11
42 295 01 11
42 295 01 04
42 295 01 05
42 295 01 01
42 295 01 12
42 295 01 14
42 295 01 22
42 295 01 08
42 295 01 15
42 295 01 24
42 295 01 13
42 295 01 17
42 295 01 16
42 295 01 17
42 295 01 18
42 295 01 16
42 295 01 23
42 295 01 25
42 295 01 26
42 295 01 28
42 295 01 10

– Sekretariat
– Faks
– Wójt
– Sekretarz Gminy
– Skarbnik Gminy
– Biuro Rady Gminy
– Kadry
– Informatyka
– Oświata
– Ochrona środowiska
– ŁODR (Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego)
– Starostwo Powiatowe PODGIK – ewidencja
gruntów
– Księgowość budżetowa podatkowa
– Fundusze unijne
– Zagospodarowanie przestrzenne
– Gospodarka nieruchomościami
– Ewidencja działalności gospodarczej / Gminne
Centrum Reagowania
– Geodezja, rolnictwo, utrzymanie dróg,
bezdomne zwierzęta
– Inwestycje gminne
– Kasa
– Podatek rolny od nieruchomości
– Księgowość VAT
– Dowody osobiste (ewidencja ludności)
– Urząd Stanu Cywilnego

Gminne jednostki organizacyjne:
793 144 999
42 214 03 87
42 214 02 01
42 227 98 88
42 214 00 84
42 214 03 96

– Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
– Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
– Zespół Szkół w Kurowicach
– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Kurowicach. Filia w Woli Rakowej

Informujemy, że od 01.01.2016 r. Powiatowy
Referat Budownictwa, Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami zostaje przeniesiony do
siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3. (godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00, tel. 42 632
21 14)

Adopcja psów
Zachęcamy Państwa do bezpłatnej adopcji
psów z terenu Gminy Brójce. Zwierzęta są zaszczepione, odrobaczone i czekają na nowego
troskliwego właściciela w Schronisku Wojtyszki
18.
Więcej informacji na temat adopcji psów
można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce lub
pod numerem telefonu 42 295 01 18. Nasze psy
można zobaczyć na stronie gminy
www.brojce.pl w zakładce ,,psy do adopcji’’.
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GMINY BRÓJCE
WYDAWCA: Urząd Gminy Brójce,
95-006 Brójce 39, woj. łódzkie,
www.facebook.com/brojcegmina,
www.brojce.pl
Pod redakcją Justyny Jurgi.
Skład, łamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-Press.
Druk: MOMAG SA
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu
materiałów nadesłanych
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Tegoroczne wakacje były pełne atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Jak co roku, bogata oferta
wakacyjna przyciągnęła wielu uczestników.
Wakacje rozpoczęły się festynem – XI Muzyczne Lato w Woli Rakowej, zorganizowanym
w ostatnią niedzielę czerwca. Pomimo chwilowego
załamania pogody, wszystko odbyło się zgodnie
z programem. Deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie. Na scenie występowały nasze lokalne zespoły z GOK, uczestnicy zajęć wokalnych i Mażoretki
„SIETE” z Bukowca. Niezwykłą atrakcją był występ
gości z woj. lubuskiego pn. „Cyganki z Brójec”.
Gwiazdą wieczoru był ADAM CHROLA z zespołem. Dla najmłodszych nie zabrakło „dmuchańców”, kul na wodzie, malowania twarzy, baniek mydlanych oraz wielu innych atrakcji. Druhowie OSP
przygotowali pokazy strażackie. Podczas festynu
rozstrzygnięty został konkurs na najaktywniej-

Z ŻYCIA GMINY

Ależ się działo
w wakacje!

wąskotorową. Na zakończenie
zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. Do łódzkiego ZOO, gdzie dzieci wysłuchały wielu ciekawych opowieści o historii ogrodu i żyjących
w nim zwierząt. Uczestnicy
wycieczki mieli szansę na bezpośredni kontakt z niektórymi
zwierzakami. Po wyczerpującym spacerze i pobycie na
placu zabaw przyszedł czas na

szego czytelnika roku 2014/2015. Były też punkty
gastronomiczne, oferujące smaczne dania. Impreza
trwała do wieczora i zakończyła się zabawą taneczną przy muzyce zespołu Variete.
Festyn poprowadził prezenter TVP Łódź Leszek Bonar.
W czasie wakacji dzieci mogły uczestniczyć
w licznych zajęciach i wyjazdach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach. Koszty
wyjazdów dla dzieci zostały obniżone dzięki pozyskanemu sponsorowi.
W lipcu odbyły się trzy wycieczki – do Arboretum, Alpinarium w Rogowie. Podążając za przewodnikiem, dzieci zwiedziły największy w Polsce
ogród z rzadko spotykanymi okazami przyrody.
Niezwykłą atrakcją był przejazd zabytkową kolejką

ulubione przysmaki dzieci. Odwiedzieliśmy także
centrum sportowo-rekreacyjnego w Wiączyniu
Dolnym. Spacerując po Ośrodku, dzieci obejrzały
stajnie i dowiedziały się, jak pielęgnować konie, by
utrzymać je w dobrej kondycji i zdrowiu. Każde
dziecko miało szansę na konną przejażdżkę w siodle. Kolejnymi atrakcjami były - przejazd powozem
konnym do pobliskiego lasu, ognisko z kiełbaskami, harce na placu zabaw i trampolinie.
W lipcu w GOK w Brójcach odbyły się warsztaty kulinarne. Mali kucharze przygotowali warzywną sałatkę i muffinki, które na koniec zjadły z wielkim apetytem. Na zajęciach plastycznych z origami
dzieci wykazały się umiejętnościami manualnymi,
wykonując wiele ciekawych rzeczy z papieru. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsz-

Brójce z woj. lubuskiego
w naszej gminie!

taty muzyczne poprowadzone przez
panią Ulę Pakułę - autorkę piosenek
i tekstów dla dzieci. Zajęcia sportowe
zorganizowane na terenie boiska orlik w Kurowicach także przyciągnęły
wielu uczestników.
Na przełomie lipca i sierpnia, dla
grupy 42 dzieci i młodzieży, zorganizowany został letni wyjazd rekreacyjno-sportowy do Rogoźna. Wakacyjny pobyt upływał tam na zajęciach tanecznych,
sportowych, plastycznych, wycieczkach. Uczestnicy wyjazdu korzystali z rekreacji wodnej, parku
liniowego i wielu innych atrakcji. Wszyscy wrócili
wypoczęci i bardzo szczęśliwi.
Drugi miesiąc wakacji również obfitował
w wiele atrakcji. W bibliotece w Brójcach odbył się
konkurs rysunkowy. Piękne ilustracje tworzone do
dowolnej bajki zostały nagrodzone i wyeksponowane na wystawce.
Odbyła się także wycieczka do Spały, okolic
Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy wyjazdu
w towarzystwie przewodnika zwiedzali m.in. bunkier w Konewce, Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat
Niebieskie Źródła i podziemną trasę turystyczną
„Groty Nagórzyckie”. Niesamowitą atrakcją był
przejazd Koleją Carską po Inowłodzu i okolicach.
Na zakończenie wycieczki dzieci odpoczywały nad
Zalewem Sulejowskim.

W weekend 27-28 czerwca 2015 r. doszło
do niezwykłego i ponownego już spotkania
mieszkańców naszej gminy z mieszkańcami
Brójec z województwa lubuskiego. Tym razem, to my byliśmy gospodarzami.
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Po raz drugi zorganizowano też w sierpniu
wyjazd do ZOO, którego uczestnikami były dzieci
z Bukowca.
Wiele działo się również w świetlicy w Bukowcu. Dzieciaki rozwijały tam swoje zdolności manualne i twórcze, wykonując m.in. odlewy z gipsu,
płaskorzeźby, naszyjniki i przeróżne przedmioty
z masy solnej. Na zajęciach kulinarnych piekły babeczki i ciasteczka oraz wykonały sałatkę i koktajle. Rywalizowały w grach terenowych i zabawach
sportowych. Jedną z wakacyjnych atrakcji był też
rodziny wyjazd do nowoczesnego kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie. Po trwającym
trzy godziny pobycie w kompleksie, uczestnicy wycieczki zjedli obiad w Restauracji Termalnej.
Na zakończenie wakacji, w ostatnią niedzielę
sierpnia, odbył się piknik integracyjny - POŻE-

GNANIE LATA przy świetlicy w Bukowcu. Na
scenie zaprezentowały się nasze lokalne zespoły.
W rytm muzyki reggae śpiewał obiecujący młody
wykonawca Łukasz Grzywa. Umiejętności wokalne zaprezentował również duet – Ola i Anna
Karp. Atrakcyjną niespodzianką był debiutancki
występ zespołu „REZERWA”, w skład którego weszli samorządowcy i pracownicy Urzędu Gminy.
Ponadto, na pikniku w ludowych strojach zatańczył
i zaśpiewał gościnnie Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Gwiazdą wieczoru był zespół HAPPY
FOLK ze Śląska. Na dzieci czekał Klaun, Szczudlarz
i Mim z wieloma atrakcjami. Nie zabrakło również
„dmuchańców” i smacznego jedzenia. Trwająca do
wieczora impreza zakończyła się zabawą taneczną
przy muzyce Zespołu Variete. Piknik poprowadził
Krzysztof Kaczmarek - aktor, reżyser teatru Zwierciadło.
(jj)

W sobotę, po zwiedzeniu najciekawszych
miejsc w Łodzi, goście z Brójec zostali zaproszeni na uroczystą kolację do sali OSP Brójce. Pyszne potrawy przygotowało miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich przy wsparciu
innych gospodyń z terenu gminy. Spotkanie
uprzyjemniała muzyka Orkiestry Dętej z Kurowic i Amatorskich Zespołów Śpiewaczych
„Bukowianki”, „Stefanów” i „Leśnianki”. Drugi dzień pobytu goście z Brójec spędzili na terenie Woli Rakowej. Po uroczystej Mszy Św.
w kościele, udali się do pobliskiej sali OSP
na obiad, przygotowany przez KGW z Woli
Rakowej. Następnie goście bawili się na festynie XI Muzyczne Lato. Podczas wspólnej zabawy, przyjezdni i mieszkańcy naszej gminy
rywalizowali w przeciąganiu liny. Oczywiście
zwyciężyła drużyna Brójec!!! Rewizyta była
wspaniałym wydarzeniem i zaowocowała nawiązaniem licznych przyjaźni. Dalsza współpraca mieszkańców obu Brójec przyniesie
na pewno wiele kolejnych spotkań pełnych
atrakcji i wrażeń
(jj)

SPORT
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Drużyna SP z Kurowic
na Stadionie Narodowym!
Drużyna Szkoły Podstawowej z Kurowic,
dzięki zeszłorocznym sukcesom w rozgrywkach
Rugby Tag, uczestniczyła w dniu 13 października 2015 r. w turnieju „Mini Puchar Świata”
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Z całej
Polski wzięło udział 20 szkół. Każda z nich wylosowała kraj uczestniczący w Pucharze Świata
i startowała pod jego barwami. Młodzi zawodnicy z Kurowic grali jako NAMIBIA i ostatecznie
zajęli 6 miejsce w turnieju.
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W naszej drużynie z Kurowic, pod wodzą
trenera Artura Mrowickiego grali: Adam Dobrogoszcz, Antek Karp, Michał Stokowski, Karolina Stokowska, Wiktoria Banach, Julia Dubla,
Rafał Frączkowski, Julian Pyśniak, Magdalena
Maciejewska, Hubert Pytka i Aleksandra Milewska.
Artur Mrowicki

Dnia 5 grudnia 2015r. w hali sportowej Kurowicach został rozegrany Turniej piłki nożnej
rocznika 2006 pod patronatem Wójta Gminy
Brójce. Organizatorem rozgrywek był Klub
Sportowy „Czarni Brójce”. W turnieju udział
wzięło 8 drużyn, w tym 2 z naszej gminy, reprezentujące KS „Czarni Brójce”.
W trakcie imprezy została przeprowadzana
zbiórka pieniężna na rzecz Hospicjum w Łodzi
prowadzonego przez Fundację „Gajusz”, przeznaczona na zakup wymarzonych prezentów dla
podopiecznych hospicjum.
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niedziałki w godz. 14:00-22:00 na legitymację
członkowską. Istnieje możliwość bezpłatnego
transportu, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kurowicach. Autobus odjeżdża o godz. 14:30. (abg)
Powiat Łódzki Wschodni, Powiatowe
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu
Łódzkiego Wschodniego” oraz GLKS „Miazga”
zapraszają na Zimową Imprezę Sportowo-Rekreacyjną, 27 grudnia 2015 roku, godz. 13.00,
Górka w Kurowicach. Konkurencje: „mini
biathlon”, nordic walking w różnych kategoriach
wiekowych. Zapraszamy

Klub Sportowy „Czarni Brójce” zaprasza
chłopców dziewczęta na treningi. Zajęcia odbywają się na salach sportowych w Kurowicach
i Bukowcu. Szczegółowe informacje: rocznik
2003 04, trener Piotr Ostolski, tel: 888 165 370;
rocznik 2005 06, trener Marcin Sikorski, tel: 790
215 097 oraz rocznik 2007 młodsi, trener Mariusz Oliński, tel: 509 273 184.

II miejsce drużyny SP z Kurowic
w woj. łódzkim!
W jesiennej edycji Szkolnej Ligi Rugby Tag
rozgrywanych na halach, drużyna Szkoły Podstawowej z Kurowic zajęła II miejsce w województwie łódzkim w kategorii klas piątych. Liga
rozgrywana jest w 3 kategoriach wiekowych
(klasy IV, V i VI) i drużyn mieszanych – chłopcy
i dziewczęta.
W województwie łódzkim w rozgrywkach
wzięło udział 61 zespołów z 24 szkół podstawowych. Turniej finałowy z udziałem 6 najlepszych
drużyn rozegrany był 13.11.2015 r. w łódzkiej Hali Sportowej Nasza drużyna zwyciężyła

w 4 meczach z SP 5 Pabianice (3:1), SP 2 Stryków
(4:0), SP 152 Łódź (3:1), SP 54 Łódź (3:2), przegrywając jedynie z SP 30 w Łodzi (2:4).
Kurowice grały w składzie: Mikołaj Rusinkiewicz, Krystian Mirowski, Aleksandra Milewska,
Wiktoria Pach, Weronika Pacyna, Rafał Frączkowski, Julian Pyśniak, Mateusz Mariasik, Martyna Sabela, Hubert Pytka. Wiosną kolejna edycja
Szkolnej Ligi Rugby Tag, tym razem na boiskach.
Trzymamy kciuki za nasze drużyny!
Artur Mrowicki

GLKS „Miazga” Brójce zaprasza uczniów
i mieszkańców do udziału w Gminnych zawodach w tenisie stołowym. Sala sportowa Kurowicach, 13 grudnia 20015r., godz.10.30.
Kategorie wiekowe (dziewczęta chłopcy):
1. SP klasa IV młodsi, 2. SP klasa V-VI, 3. Gimnazjum, 4. Starsi (kobiety mężczyźni). Zapisy
przyjmowane będą w dniu zawodów.
GLKS „MIAZGA” BRÓJCE zaprasza na:
treningi piłki nożnej (4 grupy szkoły podstawowej) w hali sportowej w Kurowicach w poniedziałki godz. 15-18, wtorki godz. 15:30-17:00,
środy godz. 15:00-17:30, czwartki godz. 15:3017:30, piątki godz. 15:00-17:00. Trenerem we
wtorki i czwartki jest Adrian Turek, poniedziałki, środy i piątki Gabriel Zdunek.
AIKIDO w piątki w godz. 17.30 – 19:00
w hali sportowej Kurowicach.
Zajęcia dla mieszkańców gminy: dzieci,
młodzieży i dorosłych, mające na celu udoskonalenie technik samoobrony oraz poprawę
sprawności fizycznej.
Rekreacyjne pływanie na basenie w Tuszynie – bezpłatne korzystanie z pływalni w po-

Działają już 18 lat!
W dniu 14 listopada 2014 roku grupa AA
„Pod wieżami” oraz Grupa Al-Anon „Pod
wieżami” świętowały 18 rocznicę istnienia.
W uroczystościach uczestniczyło około 400
osób.

Punktu Pomocy
Psychologicznej
w Kurowicach

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze w Kotlinach
W niedzielę, 21 czerwca w Kotlinach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
w których udział wzięło 11 drużyn OSP oraz 1 drużyna młodzieżowa.
Poszczególne jednostki OSP rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. W klasyfikacji generalnej I miejsce zajęła
drużyna OSP z Brójec i młodzieżowa drużyna sportowo-pożarnicza ze Stefanowa, drugie miejsce
OSP z Kurowic, a trzecie miejsce OSP z Pałczewa.
Jednostka OSP
z Brójec i młodzieżowa drużyna ze Stefanowa reprezentowali
naszą gminę w zawodach powiatowych
w Koluszkach.
(jj)
fot. Mateusz
Gondzio

Zapraszamy
do
Punktu
Pomocy Psychologicznej, znajdującego się w
Kurowicach, przy ul. Pabianickiej 10.
W Punkcie otrzymasz pomoc w sprawach
dotyczących:
– przeżywanych trudności osobistych,
– problemów losowych, rodzinnych,
– trudności wychowawczych z dziećmi,
– uzależnień od alkoholu, narkotyków,

Gimnazjalna Liga Rugby TAG
26 października 2015 r. ruszyła Gimnazjalna
Liga Rugby Tag. Jest to cykliczna impreza sportowa promująca rugby wśród dzieci i młodzieży
łódzkich szkół gimnazjalnych. W rozgrywkach
bierze udział klasa sportowa — IA Gimnazjum
w Kurowicach. Rozgrywki odbywają si e w Hali
Parkowej przy ul. Małachowskiego 5/7 w terminach: 23.11.2015 r., 14.12.2015 r. 18.01.2016 r.
Finał odbędzie się na boisku przy Gimnazjum nr
41 w dniu 14.03.2016 r.
Gimnazjum w Kurowicach
Mitingi grupy AA „Pod wieżami” odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 18.00-21.00, grupy Al-Anon „Pod
wieżami” w czwartki w godzinach 18.0021.00.
(js)
dopalaczy,
– przemocy.
Psycholodzy i terapeuci udzielają porad, konsultacji, prowadzą również terapię psychologiczną. Pomagają
dzieciom, młodzieży i dorosłym. Świadczona pomoc jest bezpłatna dla mieszkańców. Godziny otwarcia: każdy poniedziałek godz. 16.00-19.00 oraz każdy trzeci czwartek miesiąca godz. 10.45-12.45.
Jednocześnie informujemy, że w poniedziałki
w godz. 19.00-21.00 w tym samym miejscu
odbywają się bezpłatne spotkania grupy edukacyjnej dla osób dotkniętych problemem
uzależnień.
(js)

Dyżury funkcjonariuszy
policji w UG
Informujemy, iż w Urzędzie Gminy
Brójce działa już PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW KOMISARIATU POLICJI
W RZGOWIE KOMENDY POWIATOWEJ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W KOLUSZKACH. Punkt czynny jest w każdy wtorek godzinach 8:00-16:00. Dyżur pełni

dzielnicowy naszej gminy st.asp. Sebastian
Swaczyna – KP Rzgów tel. 42 214 10 07. (jj)
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Inicjatywy lokalne
„Biesiada w Stefanowie”

Już po raz drugi druhowie OSP w Stefanowie
i gospodynie KGW Stefanów-Wandalin-Giemzów
zorganizowali w dniu 31 maja 2015 r. piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka pn. „Biesiada w Stefanowie”. Na dzieci czekały liczne, bezpłatne atrakcje:
dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, przejażdżka konna. Nie zabrakło konkursów, pokazów
strażackich i wielu innych atrakcji. W programie
artystycznym wystąpiły grupy z GOK: dzieci z Teatrzyku dla najmłodszych „Bąbel”, uczestnicy zajęć
wokalnych, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Bukowiaczek”, Zespół Tańca Współczesnego „TERPS”
i Orkiestra Dęta z Kurowic. Niezwykłe emocje
wśród publiczności wywołał przyjazd konnego
taboru cygańskiego, którym okazał się Amatorski
Zespół Śpiewaczy „Bukowianki”. Pod postacią bo-

basków z maskotką w dłoni prezentował się zespół
„Leśnianki”. Ponadto, na scenie zaśpiewał zespół
„Stefanów” odziany w fartuszki z tarczami „Szkoła Podstawowa w Stefanowie”. Swoje umiejętności
zaprezentowały też Mażoretki „Siete” z Bukowca.
W trakcie pikniku można było posilić się m.in. gorącą grochówką, daniami z grilla, pierogami i słodkościami. Biesiada trwała do późnego wieczora.
Zakończyła się zabawą taneczną.

Wiejskich w Leśnych Odpadkach zorganizowali
Wieczór Świętojański. Podczas „Sobótek” palono
ognisko, poszukiwano kwiatu paproci. W programie artystycznym zaprezentowały się: Zespół Tańca Współczesnego „TERPS” i Amatorskie Zespoły
Śpiewacze „Stefanów” i „Leśnianki”. Na uczestników wieczoru czekały konkursy, zabawy i smaczne
jedzenie.

Piknik rodzinny w Bukowcu
W upalny weekend 4-5 lipca, odbył się Piknik
Rodzinny przy świetlicy w Bukowcu. Organizato-

Gazeta Inforamacyjna
Gminy Brójce
facebook.com/brojcegmina

zaśpiewała Aneta Działak. Na akordeonie grała
Łucja Ślusarz, a na gitarze Ireneusz Ramus. Ponadto, odbył się pokaz brazylijskiej sztuki walki – Capoeira. Dużą popularnością cieszyły się konkursy
sportowe oraz strzały z kuszy. Niezwykłe emocje
wzbudził konkurs rzutów kapciem na odległość
oraz rzutów belką słomy. Przez cały czas trwania
pikniku można było posilić się smacznym jedzeniem - wiejskim chlebem ze smalcem, daniami
z grilla, pierogami i innymi smakołykami. Piknik
trwał do późnego wieczora i zakończył się zabawą
taneczną.

Rowerowa impreza sportowa
w Bukowcu
Dnia 25.10.2015 r. lider lokalny Mirosław Sójka wraz z animatorami wolontariuszami zorganizowali imprezę integracyjno-sportową dla mieszkańców Gminy Brójce, w ramach projektu FIO
„SPOŁECZNIE AKTYWNI w GMINACH”. Na
uczestników spotkania czekało wiele atrakcji m.in.
wycieczka rowerowa po okolicy, konkursy sprawnościowe z nagrodami, ognisko i grill z poczęstunkiem. Rowerowa impreza sportowa była niezwykłą
okazją do integracji dużych i małych mieszkańców
naszej gminy.
(jj)

Ku pamięci
naszych przodków!
Wieczór Świętojański
w Leśnych Odpadkach
Dnia 20 czerwca 2015 r., upamiętniając pradawną polską tradycję z okazji przesilenia letniego, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń

Gmina Brójce promowana
w łódzkim i nie tylko
Jak co roku, we wrześniu mieliśmy wiele
okazji do promowania walorów naszej gminy.
Jedną z nich był Jarmark Wojewódzki - Mixer
Regionalny. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
Gminę Brójce reprezentowali: Stanisława Kupa
z twórczością ludową i Julita Pierzchała
z patchworkami oraz Koło Gospodyń Wiejskich
Stefanów-Wandalin-Giemzów z tradycyjnymi
potrawami regionalnymi. Ponadto, gospodynie
te promowały gminę w województwie podczas
„Pabianickiej Senioriady”. Kolejną okazją
do popularyzacji naszej kultury ludowej było
Wojewódzkie Święto Pszczoły, zorganizowane
w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi.
Dorobek artystyczny gminy prezentował Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca „Bukowiaczek” oraz
Amatorskie Zespoły Śpiewacze: „Bukowianki”,
„Leśnianki” i „Stefanów”.
W
październiku
uczestnicy
zajęć
wokalnych i nauki gry na keyboardzie
z GOK w Brójcach oraz Dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca „Bukowiaczek” wzięli udział w koncercie
muzycznym zorganizowanym w hołdzie Janowi
Pawłowi II w parafii Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Ruścu. Ponadto Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Bukowiaczek” na zaproszenie
etnograf Aldony Plucińskiej wystąpił z tańcem
„Księstwo Warszawskie” w Sali Lustrzanej
Muzeum Miasta Łodzi.
Kolejną listopadową okazją do promowania
gminy, był występ Zespołu Śpiewaczego
„Stefanów”
podczas
Koncertu
Piosenki
Żołnierskiej w Lipinach (gmina Nowosolna).
Członkinie zespołów śpiewaczych reprezentowały
Gminę Brójce również w XV Regionalnym
Konkursie Darcia Pierza w Rzeczycy. Panie,
wspierane przez Wójta naszej gminy, doskonale
poradziły sobie w niełatwym zadaniu darcia
pierza i zajęły II miejsce w rywalizacji.
Mamy nadzieję, że godnie zaprezentowana
gmina Brójce wzbudziła zainteresowanie
mieszkańców naszego województwa i nie tylko.
(jj)

rzy: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń
Wiejskich i Rada Sołecka w Bukowcu przygotowali
dwudniowe atrakcje, które rozpoczęły się zabawą
taneczną „Potańcówką pod lipami”. W niedzielę
wystąpiły zespoły: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Bukowiaczek”, „Bukowianki”, „Leśnianki” i „Stefanów” oraz dzieci z miejscowej świetlicy. Na scenie

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych,
odwiedzaliśmy miejsca spoczynku naszych
przodków i znajomych na okolicznych cmentarzach. Czas ten sprzyjał zadumie nad naszą
przeszłością.

Dożynkowy czas, czyli Święto plonów...
W ostatnią niedzielę sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali dziękczynienie za tegoroczne
plony w dwóch parafiach: Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w Wiskitnie, a w ostatnią niedzielę września w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach.
Działające na terenie każdej parafii zespoły śpiewacze oraz koła gospodyń wiejskich jak co roku
zaangażowały się w uświetnienie dożynek. Panie własnoręcznie wykonały wieńce dożynkowe, przygotowały oprawę muzyczno-wokalną mszy św. oraz częstowały wszystkich obecnych chlebem.
Dnia 6 września mieszkańcy powiatu łódzkiego-wschodniego uczestniczyli w Rzgowie w dożynkach powiatowo-gminnych. Reprezentujący gminę Brójce zespół „Bukowianki” swoim występem
uświetnił powiatowe Święto plonów.
(jj)

Podziękowania dla sponsorów
Wójt Gminy Brójce i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach serdecznie
dziękują sponsorom: „PTAK” S.A.; Sochaczewscy Andrzej i Henryk S.C. Wędliniarstwo;
Masarnia „Boczek” S.C.; oraz „Mich-Pol” Piekarnia Cukiernia Michał Woźny za udzielone wsparcie przy organizacji spotkania mieszkańców Gminy Brójce z mieszkańcami Brójec z województwa lubuskiego w dniach 27-28.06.2015 r.
Ponadto dziękujemy Spółce „PTAK” S.A. oraz Bankowi Spółdzielczemu w Andrespolu za dofinansowanie wyjazdów i atrakcji wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy Brójce
w 2015 r.
Dzięki Spółce „PTAK” S.A. został również wyremontowany budynek obserwatorium
astronomicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa również serdeczne podziękowania pani
Sylwii Basińskiej – właścicielce firmy Piżamy „KUBA” za przekazanie dla najbardziej potrzebujących dziesięciu 50-złotowych bonów na zakup piżam.
(jj)

Przy okazji tego Święta przypominamy
Państwu historię jednego z grobów na Kurowickim cmentarzu, opowiedzianą przez Pana
Andrzeja Brauna.
Był rok 1941. W jednym z gospodarstw
w Wiskitnie miejscowy rolnik dokonał nielegalnego uboju świni. Ktoś doniósł o tym na Policję.
Podczas interwencji żandarm pobił żonę rolnika. Ten, próbując jej bronić, śmiertelnie ugodził
żandarma orczykiem od wozu. W odwecie za
jego śmierć, w dniu 11 maja 1941 roku, Niemcy
rozstrzelali w Wiskitnie 14 Polaków – zakładników. Wśród pomordowanych było wielu mieszkańców naszej gminy. Aby ukryć tę zbrodnię,
ciała ofiar przewieziono do lasu w Stróży, gdzie
pogrzebano je bez trumien w zbiorowej mogile.
Zmuszono jednego z miejscowych rolników do
zaorania miejsca pochówku. Jednak następnej
nocy okoliczni mieszkańcy przynieśli dwa duże
kamienie, aby oznaczyć miejsce zbrodni.
Po zakończeniu II wojny światowej, wiosną
1945 roku ekshumowano ofiary mordu i pochowano na cmentarzu w Kurowicach. W zbiorowej mogile spoczywa 12 zamordowanych, obok
w grobie rodziców spoczywa Antoni Frączkowski. Ostatnia z 14 ofiar jest pochowana w rodzinnych stronach.
Grób w Kurowicach (na zdjęciu), jak i miejsce pierwszego pochówku w Stróży, są dobrze
oznaczone tablicami informacyjnymi.
Jest również pomnik upamiętniający to wydarzenie, wystawiony przez mieszkańców Wiskitna u zbiegu ulic Czternastu Straconych (stąd
też nazwa ulicy) i Św. Rafała Kalinowskiego.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia
tych miejsc i zainteresowania się historią naszej
okolicy.
(abg)

