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Wójt i większość radnych sprawują kolejną kadencję: 2018–2023

Po wyborach samorządowych

14

listopada 2018 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2014–2018. To była okazja do wręczenia zaświadczeń
o wyborze na Wójta Gminy i radnych na nową kadencję.
Z Rady Gminy odeszli Małgorzata Garnysz i Jacek Samiec. Na ich miejsce wybrano: Iwonę Gajewską i Marcina Deracha. Pozostali
radni nowej, pięcioletniej kadencji to: Andrzej Braun, Leszek Banach, Urszula Brdoń, Aleksandra Brdoń, Magdalena Comporek,
Czesław Filip, Jerzy Jasiński, Sylwester Kępka, Przemysław Kulik, Marek Muras, Marian Pach, Andrzej Płuciennik oraz Henryk
Zawada. Pierwsza sesja mijającej kadencji odbyła się 29 listopada 2014 r. Od tego dnia radni obradowali na 68 sesjach.
Przyjęli 380 uchwał. Życzymy owocnej kadencji 2018–2023.
Więcej na str. 3

100-lecie
odzyskania
niepodległości
w gminie Brójce
Więcej na str. 5

Konkurs BIOGMINA 2018

Więcej na str. 2

Dzień Ziemniaka 2018
To była trzynasta edycja

Więcej na str. 8

Lokalnie, wspólnie, dla sołectwa…

Altana w Brójcach

Altana w Kurowicach

Ławeczki i chodnik w Bukowcu

Mieli pomysły, umieli zdobyć pieniądze i wykonać we własnym zakresie. Mieszkańcy
Bukowca mają od kilku tygodni piękne miejsce wypoczynku przy świetlicy ze zdrojem
ulicznym. Kurowice wyremontowały swoją altanę. Nową altanę wybudowali mieszkańcy
Brójec. Te lokalne projekty sołeckie uzyskały w sumie 15 tys. zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego. Otrzymały też wsparcie z Urzędu Gminy. Jak powstawały?
Więcej na str. 2
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Lokalnie, wspólnie, dla sołectwa
Dofinansowanie z budżetu wojewódzkiego
dla lokalnych projektów z sołectw Brójce,
Bukowiec i Kurowice w gminie Brójce.
Sejmik Wojewódzki zdecydował, żeby
wesprzeć te sołectwa kwotami po 5 tys. zł.
Bukowiec otrzymał pieniądze na ławeczki,
chodnik, roślinność i zdrój uliczny. Kurowice
na remont i modernizację altany z grillem,
a Brójce na altanę z grillem przy placu zabaw
za budynkiem Urzędu Gminy.
Z dofinansowania w tym programie jako pierwszy w gminie
skorzystał Bukowiec. – Już dwa lata temu sołectwo otrzymało
5 tys. zł na wykonanie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej
i miejsca wypoczynku. Tamtą inwestycję wsparła gmina kwotą
2600 zł. Już wówczas powstał pomysł zagospodarowania większego
terenu – informuje Jadwiga Mirowska, sołtys Bukowca i dodaje: po spotkaniach Rady Sołeckiej i mieszkańców postanowiliśmy
wystąpić z kolejnym wnioskiem
na budowę chodnika, ustawienie ławeczek i wykonanie zdroju ulicznego. Ten wniosek został
przyjęty przez Urząd Marszałkowski i przyznano nam 5 tys. zł.
Prace zaczęły się 20 września,
a skończyły 20 października.
BUKOWIEC
Liderami tego projektu byli

radni Czesław Filip i Leszek
Banach. Nie tylko pilotowali
tę inwestycję, ale bezpośrednio ją wykonywali. Trzeba tu
także podkreślić wkład pracy
naszych seniorów i harcerzy
oraz mieszkańców Bukowca.
BUKOWIEC
Mieszkańcy widzą jak ładnie wygląda teraz teren przy
świetlicy w Bukowcu, a goście mogą z tego miejsca skorzystać odwiedzając Bukowiec przy okazji różnych wydarzeń – cieszy się Jadwiga
Mirowska.
W roku 2008 w Kurowicach powstała ogólnodostępna altana
dla mieszkańców. Altanę z grillem zbudowano w czynie społecznym i świetnie służyła, ale
ostatnio była już w kiepskim
stanie. Zareagował na to
radny Andrzej Braun, który
zaproponował modernizację
tego miejsca. Odbyło się zebranie mieszkańców. Pomysł
chwycił. Inicjatywę przejęły
KUROWICE
radne Małgorzata Garnysz
i Urszula Brdoń. Po zabezpieczeniu pieniędzy: 5 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i 5.200 zł
z Urzędu Gminy Brójce przeprowadzono prace, od połowy września do połowy października 2018 r. Pracowało wiele
osób, strażacy z OSP, Jacek
Sapała z Karpina, Mirosław
Sójka, Jerzy Jasiński, Andrzej
Braun… Obiekt będzie monitorowany. Zostanie przy
nim zamontowana specjalKUROWICE
na kamera. – Najbardziej

Brójce najlepiej w województwie
pozyskują pieniądze z UE
„Dziennik Łódzki” opublikował
8 października 2018 r. XI edycję
swojej Ligi Gmin. Gazeta
oceniała w nim 132 gminy
wiejskie z województwa
łódzkiego w różnych kategoriach.
W większości z nich gmina Brójce
awansowała na wyższe pozycje.
W zestawieniu ogólnym Brójce
zajmują 4 miejsce!
Cztery lata temu gmina Brójce była w tym zestawieniu sklasyfikowana na miejscu 12. Tak
wysoki awans Brójce zawdzięczają m. in. imponującemu pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej.
Brójce są atrakcyjnym miejscem do życia
dla kolejnych osób, które się tu sprowadzają
(14. lokata w tej kategorii).
W Brójcach także działa wiele firm (6. lokata), co zapewnia dobre dochody do gminnego
budżetu (20. lokata w tej kategorii).
– Bardzo cieszy nas fakt zauważenia naszych
starań o pozyskiwanie dla gminy środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.
W dużej mierze pieniądze unijne były przeznaczane na projekty edukacyjne i wyposażenie szkół
w nowoczesny sprzęt informacyjny. W latach
2015-2017 w sumie pozyskaliśmy ok. 1,7 mln zł.
Jeśli chodzi o inwestycje majątkowe i w gospodarkę komunalną, to najważniejsza informacja jest
taka, że w gminie Brójce nie ma jeszcze komunalnej oczyszczalni ścieków. Procedura trwała

kilka lat, ale właśnie skompletowaliśmy wszystkie pozwolenia i pozostało nam już tylko ogłosić
przetarg na budowę tej oczyszczalni. Inne gminy
posiadają oczyszczalnie i jedynie rozbudowują
sieć kanalizacji. My taką oczyszczalnię dopiero
mieć będziemy i wtedy bardzo szybko rozrośnie
się sieć kanalizacyjna. A środki zewnętrzne pozwoliły nam jeszcze np. na budowę ekologicznego
oświetlenia ulicznego (energooszczędne lampy
w 2017 i 2018 roku – w sumie ponad 200 sztuk),
nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP – nowoczesne samochody bojowe i sprzęt ratowniczy
– uzyskaliśmy na to prawie 2 mln zł z KG PSP
i Ministerstwa Sprawiedliwości – wyjaśnia Radosław Agaciak, wójt gminy. -Proszę pamiętać
gdzie leży gmina Brójce: zjazd nr 23 z autostrady A1, dwie bardzo ruchliwe drogi wojewódzkie
713, 714. Prawie 100 mieszkańców naszej gminy
zadeklarowało udział w Programie Ograniczenia
Niskiej Emisji. Na wymianę pieców w tej edycji
programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska przyznano nam ponad 800 tys. zł
(w latach 2015-2017 gmina pozyskała na różne
działania z WFOŚiGW ok. 500 tys. zł) – dodaje
Radosław Agaciak.

ucieszyło mnie gdy jedna z mieszkanek powiedziała do mnie: nie stać
mnie na wyjazd z dziećmi na ferie… ale przyjdziemy tu, pojeździmy
na sankach, spędzimy dzień na świeżym powietrzu, a w altanie się
ogrzejemy. To jest fajne miejsce i była to właściwa inicjatywa i dobry
pomysł – mówi przewodnicząca Rady Gminy Urszula Brdoń.
W Brójcach powstała altana z grillem i ławeczkami.
– Brakowało takiego miejsca,
by organizować różne spotkania, nawet prywatne imprezy – mówi Henryk Zawada,
radny, zaangażowany w to
przedsięwzięcie i wymienia
innych zaangażowanych w ten
BRÓJCE
projekt: Mirosława Sójkę,
Krzysztofa Michalca i sołtysa
Tadeusza Szuleca – w sumie kilkanaście osób, które aktywnie budowały
altanę oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Brójec. To wkład własnej pracy – wyjaśnia H. Zawada, a koszty? – To w sumie
11 tys. zł. 5 tys. zł z Urzędu
Marszałkowskiego i 6 tys.
z Urzędu Gminy Brójce. I to
nie jest ostatni lokalny projekt,
jaki chcielibyśmy zrealizować
w naszym sołectwie.
BRÓJCE
W roku 2018 Sejmik
Wojewódzki zdecydował
o rozdysponowaniu w sumie 1,5 mln zł na dofinansowanie małych
projektów lokalnych na terenach wiejskich. Wsparcie otrzymały
302 sołectwa z całego województwa.

BIOGMINA
Na Gali VI Międzynarodowego
Kongresu Biogospodarki
w Łodzi 24 października,
Brójcom przyznano wyróżnienie
w konkursie Najlepsza BIOGMINA
Województwa Łódzkiego 2018.
Dyplom odebrał Radosław
Agaciak, wójt gminy.
Konkurs ma za zadanie wyróżnić gminy, które
w sposób zrównoważony i harmonijny wspierają środowisko naturalne. Oceniane są tu zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań
technicznych i inwestycji na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
Brójce m.in. opracowały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i przystąpiły do Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji. Budynki szkół
w Kurowicach i Bukowcu wyposażono w panele
solarne. Zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne. Zainwestowano w monitoring
czystości powietrza, instalując czujniki pomiaru
PM2,5 i PM10. Zrealizowano wiele ekologicznych projektów edukacyjnych.
Kryteria konkursu dotyczyły działań przeprowadzonych w latach 2013-2017. Liczyło
się m. in. prowadzenie działalności związanej
z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją
imprez proekologicznych oraz podnoszeniem
świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Oprócz Brójec, w konkursie brały jeszcze
udział: Gomunice, Goszczanów, Koluszki, Osjaków, Rzeczyca, Szczerców, Warta, Wola Krzysztoporska.
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Wójt i Rada Gminy Brójce
21 października mieszkańcy gminy wybierali swoich przedstawicieli do samorządu terytorialnego. Zdecydowali, że Radosław Agaciak będzie nadal pełnił funkcję
Wójta Gminy. W głosowaniu miał jednego kontrkandydata. Oddano na nich w sumie 3.158 ważnych głosów. Radosław Agaciak uzyskał 2.444 głosy, czyli poparcie
w wysokości: 77,39%. Na pierwszej sesji nowej Rady Gminy wybrano jej przewodniczącą. Jednogłośnie została nią, tak jak w poprzedniej kadencji, Urszula Brdoń.
Z Rady Gminy odeszli Małgorzata Garnysz i Jacek Samiec. Na ich miejsce wybrano: Iwonę Gajewską (136 głosów) i Marcina Deracha (135 głosów). Pozostali radni nowej
kadencji to: Andrzej Braun (bez wyboru), Leszek Banach (95), Urszula Brdoń (134), Aleksandra Brdoń (109), Magdalena Comporek (bez wyboru), Czesław Filip (209),
Jerzy Jasiński (175), Sylwester Kępka (76), Przemysław Kulik (106), Marek Muras (bez wyboru), Marian Pach (78), Andrzej Płuciennik (110) oraz Henryk Zawada (106).
Ich kadencja potrwa pięć lat i zakończy się jesienią 2023 roku.

Radosław Agaciak z Bukowca, lat 43, wójt gminy
Brójce. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii. Hobby to sport – bieganie i jazda na nartach.
Żonaty, ma syna.

Urszula Brdoń z Kurowic, lat 52, przewodnicząca
Rady Gminy. Z wykształcenia pedagog, prowadzi
działalność gospodarczą – firmę transportowo-budowlaną. Hobby to śpiew, muzyka, teatr, taniec.
Działa w KGW Kurowice i Zespole Śpiewaczym
„Stefanów”. Ma dwóch synów i wnuka.

Leszek Banach z Bukowca, lat 64, z zawodu hydraulik, konserwator wodociągów, inkasent. Jego
hobby to wędkarstwo. Działa w OSP. Żonaty, ojciec
i dziadek.

Andrzej Braun z Bukowca, lat 65, emeryt. Jego
pasja to historia, kolekcjonerstwo i ochrona zabytków. Opiekuje się cmentarzami, działa w Kole
Seniorów, organizuje wycieczki i rajdy rowerowe.
Żonaty, ma syna i córkę oraz dwie wnuczki.

Aleksandra Brdoń z Karpina, lat 49, razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące
się w hodowli zwierząt. Jej zainteresowania to rolnictwo i ogrodnictwo. Jest zaangażowana w działalność społeczną, szczególnie w promowanie wiejskich kobiet. Ma dwóch synów.

Magdalena Comporek z Bukowca, lat 40, księgowa prowadząca biuro rachunkowe. Mężatka,
ma dwóch synów i córkę.

Marcin Derach z Woli Rakowej, lat 37, jest rolnikiem z wykształceniem wyższym, prowadzi działalność gospodarczą. Interesuje się sportem i techniką. Żonaty, ma troje dzieci.

Czesław Filip z Bukowca, lat 67, z zawodu piekarz-ciastkarz i rolnik, aktualnie emeryt. Jego hobby
to mechanika. Żonaty, ma troje dzieci i siedmioro
wnuków.

Iwona Gajewska z Kurowic, lat 50, pielęgniarka,
pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. M. Kopernika w Łodzi. Medycyna to także jej
hobby. Mężatka, ma dwoje dzieci.

Jerzy Jasiński z Bukowca, lat 62, absolwent Politechniki Łódzkiej, prowadzi działalność gospodarczą. Jego hobby to żeglarstwo, podróże i narciarstwo. Działa w GLKS „Miazga”. Ma syna i córkę.

Sylwester Kępka z Kotlin, lat 54, prowadzi gospodarstwo rolne, na emeryturze. Działa w OSP,
jest naczelnikiem jednostki w Kotlinach. Żonaty,
ma syna i córkę.

Przemysław Kulik z Wardzyna, lat 41, razem
z żoną prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące
się w hodowli zwierząt. Pracuje też w firmie BSH.
Ma troje dzieci.

Marek Muras z Wandalina, lat 44, mechanizator
rolnictwa, prowadzi własną działalność gospodarczą. Jego hobby to straż pożarna, sport i myślistwo.
Prezes Zarządu Gminnego OSP, naczelnik OSP Stefanów. Żonaty, ma czworo dzieci.

Marian Pach z Pałczewa, lat 48, rolnik, prowadzi
działalność gospodarczą. Żonaty, ma syna i córkę.

Andrzej Płuciennik z Woli Rakowej, lat 61, jest
mechanikiem, prowadzi działalność usługową.
Jego hobby to piesza turystyka i narciarstwo. Żonaty, ma syna i córkę.

Henryk Zawada z Brójec, lat 60, z zawodu stolarz,
konserwator. Jego pasją jest jazda na rowerze. Aktywnie działa w OSP, W-ce Prezes Zarządu Powiatowego, Komendant Gminny OSP. Żonaty, ma syna
i córkę.
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Dyżury Wójta Gminy

Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 - 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 w godzinach 14.00
- 17.00 w Urzędzie Gminy Brójce w pok. nr 20.
Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem
Biura Rady pod numerem tel. 42 295-01-05.

Dyżury funkcjonariusza
Policji

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Brójce działa Punkt Przyjęć Interesantów Komisariatu Policji
w Rzgowie Komendy Powiatowej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w Koluszkach i czynny jest w każdy
wtorek w godz. 8.00–16.00 (pokój 10). Dyżur pełni
p.o. dzielnicowego naszej gminy sierż. sztab. Rajmund
Miernik – KP Rzgów 42 214 10 07.

Urząd Gminy Brójce

jest czynny w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy, czwartki
w godz. 7.30 - 15.30;
we wtorki w godz. 7.30 - 17.00;
w piątki w godz. 7:30 – 14:00.

Kontakt telefoniczny:

42-295-01-11 - Sekretariat
42-299-69-59 - Fax
42-295-01-05 - Biuro Rady Gminy, Oświata
42-295-01-03 - Sekretarz Gminy
42-295-01-04 - Referat finansowy - Skarbnik Gminy
42-295-01-23 - Kasa
42-295-01-24 - Księgowość budżetowa
i podatkowa
42-295-01-25 - Podatki
42-295-01-26 - Księgowość VAT
42-295-01-13 - Zamówienia publiczne,
środki unijne
42-295-01-45 - Pozyskiwanie funduszy
i obsługa inwestora
42-295-01-16 - Referat Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
42-295-01-17 - Referat Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
42-295-01-14 - Pełnomocnik ds. uzależnień
42-295-01-10 - Urząd Stanu Cywilnego
42-295-01-08 - Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
42-295-01-15 - Starostwo Powiatowe
Ewidencja gruntów

INWESTYCJE

Intap w brójeckiej podstrefie
Radosław Agaciak, wójt gminy
oraz Marcin Tobik, prezes
Zarządu firmy INTAP podpisali
11 października, w obecności
notariusz Pauliny Turlik-Reczek,
akt notarialny nabycia terenu
inwestycyjnego w PODSTREFIE
BRÓJCE ŁSSE.
Do kasy Urzędu Gminy trafiło z tego tytułu ponad 3 mln zł. Przypomnijmy, że firma INTAP
to pierwszy inwestor w brójeckiej podstrefie.
Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami prowadzącymi nieuciążliwą
działalność gospodarczą.
Wszystko stało się błyskawicznie: przetarg
na inwestora w Podstrefie Brójce ŁSSE (wygrała firma Intap), budowa zjazdu z drogi 713 do
terenów podstrefy, podpisanie aktu notarialnego nabycia gruntu, a 18 października uro-

Gminne inwestycje drogowe

Kwiatowa i inne…
Rok 2018 był ważnym rokiem pod względem inwestycji drogowych. W październiku
wykonano prawie 300 m nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kwiatowej w Bukowcu.
Koszt to 70 tys. zł. Ale wyrównane zostały
także przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu
ulice: Słoneczna i Wrzosowa w Kurowicach,
Kościelna w Woli Rakowej, Szkolna, Mieszka
I, Sienkiewicza i Jagiełły w Bukowcu.

Gminne
jednostki organizacyjne:
793-144-999 - Zakład Usług Komunalnych
w Brójcach
42-214-03-87 - Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
42-214-02-01 - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brójcach
42-227-98-88 - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu
42-214-00-84 - Zespół Szkół w Kurowicach
42-214-03-96 - Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Kurowicach.
Filia w Woli Rakowej

Zjazd do Strefy
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Na początku października wykonano zjazd na
tereny inwestycyjne w Bukowcu z drogi wojewódzkiej 713. Inwestycja powstała po wschodniej stronie trasy, blisko skrzyżowania z ul. Metalową, naprzeciwko Centrum Logistycznego BSH.
W całości została sfinansowana przez gminę
Brójce. Koszt to 180 tys. zł.

czyste wręczenie przez Marka
Michalika, Prezesa Zarządu
ŁSSE i Agnieszkę Sygitowicz,
Wiceprezesa ŁSSE pozwolenia
na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej –
działalność pierwszego inwestora w brójeckiej podstrefie
– firmy Intap.
Podpisanie wstępu do aktu notarialanego w Urzędzie Gminy w Brójcach

R. Agaciak, wójt gminy, notariusz P. Turlik-Reczek,
M. Tobik, prezes Zarządu firmy INTAP

Przedstawiciele władz ŁSSE, firmy Intap i gminy
Brójce

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja
Gmina Brójce uzyskała już ostatni dokument w długiej, proceduralnej drodze do powstania Gminnej Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnej –
„brak sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych”.
Trwało to długo: 2015 koncepcja budowy GOŚ i kanalizacji, 2015–2016 wybór technologii
i zakup gruntów, 2016 – projekt GOŚ, 2017–2018 projekt kanalizacji. Teraz gmina jest już gotowa
do ogłoszenia przetargu na budowę GOŚ.
Przewidziano, że oczyszczalnia powinna być oddana do użytku do końca roku 2020. Planowany koszt tej inwestycji to 9,1 mln zł. Jednocześnie na początku roku 2019 ogłoszony zostanie
przetarg na I etap budowy sieci kanalizacyjnej obejmującej ulicę Dolną wraz ze szkołą w Bukowcu. Koszt tej inwestycji przewidziano na ok. 4 mln zł.
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100-lecie odzyskania niepodległości

7

listopada na terenie GOK-u w Brójcach odbyło
się harcerskie Ognisko Niepodległości. 8 i 9 listopada w szkołach odbyły się uroczyste apele.
9 listopada Gminny Ośrodek Kultury zorganizował
II Przegląd Pieśni Patriotycznej. W imprezie wzięło
udział ponad 150 osób. Na scenie wystąpiły między
innymi: Leśnianki, Bukowianki i Stefanów oraz harcerze z naszych drużyn Leśne Stwory i Czarne Wilki.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Orły Niepodległej. Na zakończenie tego muzycznego spotkania
był tort. Wyjątkowy bo biało czerwony z napisem:
100 lat Niepodległości. Przeglądowi towarzyszyła
wystawa „Drogi do Polski” udostępniona przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 10 listopada, stulecie odzyskania niepodległości uczczono na sportowo. Bieg Niepodległości, ze startem
i metą na Górce Kurowickiej, odbył się na dystansie
1 km dla dzieci i 3 km dla dorosłych.
listopada w ramach Gminnych Obchodach
Święta Niepodległości złożono kwiaty na
Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Kurowicach, odbyła się Msza Św. w intencji
Ojczyzny, uroczysty apel przy szkole w Bukowcu,
Marsz Niepodległości i przedstawienie „Pociąg do
wolności”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła
Orkiestra Dęta OSP Kurowice, a panie z KGW Bukowiec przygotowały pyszną grochówką.

11

Złote gody
Najwspanialsze życzenia dla Złotych Par z gminy Brójce! 11 października jubileusz Złotych Godów świętowali: Alfreda i Czesław Filip z Pałczewa, Waleria i Zdzisław Frączkowscy z Kurowic, Wanda Gryglewicz
‑Kacerka i Janusz Kacerka, Maria i Mirosław Kępka z Bukowca oraz Helena i Henryk Popek z Brójec. W trakcie uroczystości w sali GOK-u były życzenia, kwiaty, występ zespołu Leśnianki i Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Nauczyciel na medal
Aneta Owczarek ze szkoły
w Kurowicach w plebiscycie
„Dziennika Łódzkiego”!
W kategorii nauczyciele klas IV–
VIII i gimnazjum zajęła III miejsce
w województwie łódzkim
i I miejsce w powiecie łódzkim
wschodnim.
– Przed współczesnym nauczycielem stoi ogromne wyzwanie – nie jest on wyłącznie ekspertem
w swojej dziedzinie, ale też towarzyszem ucznia
i jego doradcą. Musi on umieć wykorzystać po-

tencjał ucznia dla realizacji najlepszej edukacyjnej drogi dziecka i odnaleźć w nim to, co najlepsze
– mówi Aneta Owczarek.
– W mojej pracy cenię sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami. Czasami zdarza
się, że to dzieci są dla mnie ekspertem w niektórych obszarach, np. w dziedzinie nowoczesnych
technologii i umiejętności ich wykorzystania.
Każdego dnia uczę się od nich czegoś nowego.
Poznaję ich świat, pasje, zainteresowania. Wiem
nawet, kto średnio umiał na kartkówkę, kto lubi
wycieczki, a kto uwielbia naleśniki. Jestem przy
nich, kiedy się denerwują z powodu trudnego
sprawdzianu i wtedy, gdy cieszą się ze swoich małych wielkich sukcesów. Bardzo ważne dla dzieci
jest podkreślanie nawet niewielkich ich sukcesów,
ponieważ takie właśnie działanie wpływa na nich
motywująco, a przy tym zachęca do podejmowania dalszych prób. Pamiętam doskonale, kiedy
sama byłam w ich wieku i podobnie jak oni stresowałam się szkołą i takie działania moich nauczycieli zawsze podnosiły mnie na duchu.

Mirosław Sójka Strażakiem Roku 2018!

14

listopada rozstrzygnięto XIX konkurs Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi na najlepszego policjanta i strażaka roku.

Uroczystość odbyła się w Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Aneta Owczarek, absolwentka filologii polskiej ze
specjalizacją nauczycielską i dziennikarską UŁ

Jest współautorką trzech książek

Wyróżnienia wręczane były w różnych kategoriach, a wśród nagrodzonych strażaków OSP
znalazł się Mirosław Sójka z Brójec. Przyznano mu tytuł Najlepszego Opiekuna Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Dh Mirosław Sójka jest członkiem OSP w Brójcach od 1986 r. Był m.in. zastępcą naczelnika, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Nagrodę otrzymał za organizowanie i kierowanie
obozami szkoleniowymi dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu łódzkiego
wschodniego w 2017 i 2018 r.
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Finał projektu
Aktywny Brójecki Senior
5 października odbyła się impreza finałowa projektu Aktywny Brójecki
Senior w ramach współorganizacji projektów kulturalnych.

D

o sali GOK w Brójcach przybyli
uczestnicy projektu – seniorzy 60+
z gminy Brójce oraz zaproszeni
goście – przedstawiciele samorządu, a wśród nich wójt gminy Brójce Radosław
Agaciak, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Jacek
Sokalski.

Podczas imprezy wyświetlono prezentację
multimedialną podsumowującą zrealizowane
wydarzenia w projekcie.
Można było podziwiać wystawę prac ceramicznych oraz fotogalerię z realizacji warsztatów.
Niespodzianką był spektakl teatralny o tematyce niepodległościowej „Z Kart Dziejów –
Moja Ojczyzna 1918–2018”.

Kapelan OSP
Ks. Grzegorz Wojda, proboszcz parafii
pw. św. Rafała Kalinowskiego Łódź-Wiskitno został kapelanem strażaków gminy
Brójce. Na wniosek strażaków, nominację
na tę funkcję wydał Arcybiskup Metropolita Łódzki bp Grzegorz Ryś.

6

Maj 2018. I Gminny Dzień Strażaka. Meldunek Wójtowi Gminy Brójce składa dh M. Muras. W środku ks. G. Wojda

października mieszkańcy gminy zwiedzili Miejsce Pamięci Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

394

nowe książki w gminnych bibliotekach. Tyle pozycji kupiono w 2018 r.
m.in. za 4.700 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Pożegnanie śp. Pawła Gondzio
6 listopada, w Kurowicach odbył
się pogrzeb śp. Pawła Gondzio,
wieloletniego pracownika Urzędu
Gminy w Brójcach, kierownika
Referatu inwestycji, gospodarki
przestrzennej i komunalnej,
a później Referatu inwestycji
i gospodarki komunalnej.

W czasie mszy pogrzebowej wspominał go
ks. kanonik Tadeusz Nosal. Przypomniał jak,
potrzebując dokumentów dotyczących własności gruntów parafii w Kurowicach, zwrócił
się do śp. Pawła Gondzio z tą sprawą. Ten nie
tylko szybko wywiązał się z zadania, ale przygotował dokumenty tak pieczołowicie i starannie, że zrobiło to wielkie wrażenie w archidiecezji. – Przecież jestem tutejszym parafianinem i to moja mała cegiełka dla naszej
wspólnoty – skwitował sprawę pan Paweł.
W pożegnaniu na cmentarzu, Radosław Agaciak, wójt gminy powiedział m.in. że: – Pan
Paweł był osobą bardzo ciepłą, dobrą i wrażliwą. Był autorytetem. Nie tylko dla mnie,

ale i dla jego pracowników, o których dbał
i starał się, aby pracowało się im jak najlepiej. Praca z nim była wielką przyjemnością,
co potwierdzić mogą osoby z którymi współpracował. A także mieszkańcy naszej gminy,
którym niejednokrotnie pomógł i którzy byli
przez cały czas dla niego najważniejsi. Miałem do niego wiele szacunku. Nie tylko jak do
starszego kolegi, ale jak do dobrego, mądrego i nieskończenie uczciwego człowieka.
Paweł Gondzio zmarł 30 października 2018 r.
po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 61 lat.

EDUKACJA
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Uczniowie z Bukowca i Kurowic na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Akademia Młodego Odkrywcy
W Centrum Kliniczno-Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
24 września zainaugurowano projekt
edukacyjny Akademia Młodego
Odkrywcy. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz uczelni,
gminy Brójce i dyrekcji szkół.

uczestników spotkania po nowo otwartym, najnowocześniejszym w Polsce Centrum Symulacji
Medycznych. Pełne nowoczesnego sprzętu i fantomów pracownie są także miejscem konkretnych zajęć dla naszej młodzieży.
Harmonogram tego projektu jest bardzo
ciekawy. Zajęcia podzielono na trzy moduły.
Moduł pierwszy – realizowany w listopadzie
i grudniu. Na uczniów czekają warsztaty laboratoryjne i pokazy chemiczne pod hasłem

Chemia – to proste. Młody Ratownik to zajęcia
prowadzone właśnie w Centrum Symulacji Medycznych, które obejmują m. in. naukę udzielania pierwszej pomocy. Inteligencja Emocjonalna
to zajęcia, które nauczą młodzież wykorzystania
emocji w działaniu. Moduł drugi jest przewidziany na marzec i kwiecień. Zakłada warsztaty
z szycia chirurgicznego i anatomii człowieka.
W maju wizyta w Planetarium i Centrum Nauki
EC1.

Możliwości edukacyjne Centrum Symulacji Medycznych prezentowała jego dyrektor dr Maria Bartczak

Uczniowie ze szkół w Bukowcu i Kurowicach
biorą udział w tym dwuletnim programie edukacyjnym. Młodzież z opiekunami jest dowożona autokarami na zajęcia organizowane na
terenie uczelni oraz w łódzkim Planetarium
i Centrum Nauki EC1.
Na inauguracji projektu przedstawiono
szczegółowy program zajęć oraz oprowadzono

O policji i Katyniu

4

października 2018 r. Wyjątkowe lekcje historii w szkołach w Bukowcu
i Kurowicach. O funkcjonariuszach i organizacji polskiej Policji Państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i Zbrodni Katyńskiej
w czasie II wojny światowej, uczniom klas VI, VII i VIII, opowiadał Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna.
Brawo dla uczniów, którzy uważnie słuchali prelekcji, zadawali pytania
i świetnie odpowiadali na zadawane pytania. Takie spotkania celnie wpisują się w cykl obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prelekcja w szkole w Bukowcu

Spotkanie z uczniami szkoly w Kurowicach

Klasyfikacja końcowa turnieju
finałowego:

Drużyna z Kurowic Najlepsza w Orlikowej Lidze Mistrzów Rugby Tag

Rugby, rugby, rugby!
Na początku października zakończyła
się rywalizacja dzieci z ponad
30 szkół województwa łódzkiego
w Turnieju Rugby Tag. Przez ponad
miesiąc na boiskach szkolnych grało
600 uczniów w dwóch grupach
wiekowych. Wystąpiły reprezentacje
klas IV–VI i VII–VIII.

Młodzi strażacy
rywalizowali
Zawody Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w Wandalinie.
30 września w szranki stanęli
młodzi strażacy z OSP Stefanów
i Brójce. Dwie drużyny po 9 osób.
MDP z Brójec w składzie: N. Michalec, S. Milewski, Marcin i Mateusz Popek, I. Comporek,
D. Turek, D. Jacaszek, Ł. Siuto, D. Lewandowski. MDP ze Stefanowa w składzie: A. Jardzioch,
M. Nowak, K. Lasota, Sz. Muras, S. Kosowski,
A. Karp, M. Rusinkiewicz, M. Sójta, J. Gładysz.

Klasy VII–VIII

1. SP Kurowice
2. SP 30 Łódź
3. SP 51 Łódź
4. SP 3 Bełchatów
5. SP 4 Aleksandrów Łódzki
Skład drużyny: M. Rusinkiewicz, H. Pytka,
R. Frączkowski, D. Woźny, J. Pyśniak, M. Mariasik, W. Pacyna, B. Łopyta, K. Mirowski, W. Pach,
A. Milewska.

13 października w Aleksandrowie Łódzkim został rozegrany turniej Finałowy Orlikowej Ligi
Mistrzów Rugby Tag województwa łódzkiego.
Odbył się w wyjątkowo gorącej atmosferze zarówno sportowej jak i przy przepięknej pogodzie. Oczywiście każda grupa wiekowa miała
swoich faworytów i ci wykorzystali swoje szanse.
W grupie VII–VIII zwyciężyli uczniowie
Szkoły Podstawowej Kurowice trenowani przez
Artura Mrowickiego, ale tego dnia prowadzeni
przez Paulinę Lis-Marciniak. Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii wiekowej wybrany
został Hubert Pytka z Kurowic.
W grupie klas IV–VI wygrali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 54 z Łodzi prowadzeni
przez trenera Krzysztofa Szulca, a na drugim
miejscu uplasowali się uczniowie z Kurowic!
Była sztafeta na 400 m i zawody bojowe.
Sztafetę wygrał Stefanów, w „bojówce” lepsze
były Brójce. Ostatecznie, całe zawody, na punkty
(121 do 116) wygrała MDP z OSP Brójce prowadzona przez dh. Radosława Lewandowskiego.
A później… wręczenie pucharu, medali i dyplomów przez wójta Radosława Agaciaka i poczęstunek przygotowany przez KGW. Dzięki dla
sponsorów: GROT, ZBYSZKO, Święcicki Zdrój.

Klasy IV–VI

1. SP 54 Łódź
2. SP Kurowice
3. SP 139 Łódź
4. SP 3 Bełchatów
5. SP 4 Aleksandrów Łódzki
Skład drużyny: J. Soszka, K. Sikorski, M. Chmielewski, K. Pękala, M. Popek, A. Dubla, M. Pytka,
M. Stoszek, W. Gulej, D. Rutkowski.
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MDP OSP Brójce. Zwycięzców MDP OSP Stefanów
dekoruje wójt R. Agaciak

listopada rozstrzygnięto gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. W sumie wpłynęło ponad
100 prac! Pięcioosobowe jury pod przewodnictwem
dh. Marka Murasa, prezesa Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Brójcach. Jurorzy postanowili przekazać do eliminacji wojewódzkich 20, ich zdaniem, najlepszych
prac – po pięć z kategorii: przedszkole, klasy I–III,
IV–VI, VII–VIII i gimnazjum.
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DZIEŃ ZIEMNIAKA 2018
Ziemniaki są u nas tak
popularne, że niemal
nie zwracamy na nie
uwagi. Mimo, iż stanowią
jeden z podstawowych
elementów naszej kuchni,
są mało doceniane. Tak jest
w wielu miejscach…
ale nie w gminie Brójce!

lizowały w czterech konkurencjach: na najdłuższą obierkę, zjedzenie żelaznych klusek
na czas, w tańcu z ziemniakiem oraz sadzeniu
i zbieraniu ziemniaków. Puchar zdobyło KGW
z Brójec.
Była też ekipa TVP3 Łódź z redaktorem
Leszkiem Bonarem, który poprowadził całą
imprezę i przygotował z niej reportaż.
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listopada w sali OSP Brójce odbyła
się trzynasta edycja Dnia Ziemniaka.
Koła Gospodyń Wiejskich (Brójce,
Bukowiec, Kotliny, Kurowice, Leśne Odpadki, Pałczew, Stefanów–Wandalin–Giemzów,
Wardzyn oraz Wola Rakowa) prezentowały
swoje ziemniaczane smakołyki. Stoły wiejskie
przygotowały firmy: Dubla z Woli Rakowej
oraz Sochaczewscy z Pałczewa. Imprezie towarzyszyła wystawa odmian ziemniaków przygotowana przez PZDR Brzeziny oraz wystawa
lokalnej twórczości ludowej, rękodzieła i pracowni szycia artystycznego.
Artyści wspaniale prezentowali się na scenie, przygotowując specjalny program, w którym królował ziemniak. Były skecze Kabaretu
„Wcięci Przypadkiem”. Imprezę taneczną poprowadziła folk kapela „Góralska Hora”. Nie
zabrakło podziękowań i prezentów dla Kół
Gospodyń Wiejskich i twórców ludowych. Nagrody odebrali laureaci konkursu „Największa
ziemniaczana pyrka”. Pierwsze miejsce zdobyła Halina Sójka za ziemniaka ważącego aż…
1,017 kg.
W II Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
o Puchar Wójta Gminy Brójce, panie rywa-

Dwunasta premiera Teatru Rodziców i Nauczycieli Gwiazdozbiór

Piękna i Bestia
Zagrali w szkole w Bukowcu
3 grudnia. Na Mikołajki.
Dla dzieciaków. Aktorzy
Teatru Gwiazdozbiór
przygotowali tym razem
opowieść o Belli i Bestii.
Zespół wystawia bajki
od dwunastu lat.

P

iękna i Bestia to historia Belli, która
dla uratowania swego ojca gotowa jest
zamieszkać w zamku Bestii. Wkrótce między Bellą i Bestią rodzi się uczucie…
To francuska baśń ludowa po raz pierwszy spisana w XVIII w. i wielokrotnie później adaptowana na potrzeby literatury, teatru i filmu.
Członkowie Teatru nie tylko grają, ale także przygotowują scenografię, rekwizyty, stroje, opracowują muzykę. Reżyserią zajmuje się
Celestyna Płuciennik. W tym przedstawieniu
tytułowe role zagrali: Bella – Anna Białobłocka-Górniak i Bestia – Krzysztof Heleniak. – Do
tej pory w naszych przedstawieniach grałam
drobne role, ale teraz postać tytułową. Idea naszych spektakli jest niezmienna, przygotowujemy
coś od nas dla naszych dzieci z okazji Mikołajek

i dlatego zawsze naszymi najważniejszymi recenzentami są nasze dzieci – mówi Anna Białobłocka-Górniak.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcą obejrzeć ten spektakl, do udziału
w Festiwalu Kultury w Bukowcu. Przedstawienie będzie można zobaczyć 3 lutego 2019 r.

