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Skatepark już gotowy

MILIONOWE
INWESTYCJE

W Bukowcu skatepark urósł jak na drożdżach. Po drugiej stronie ulicy Szkolnej
będzie nowoczesne boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą. Wkrótce będzie gotowy
projekt tego obiektu, a następnie zostanie wyłoniony wykonawca tej sportowej inwestycji.
Do tego termomodernizacje strażnic OSP w Wardzynie, Stefanowie i Pałczewie
oraz inne gminne inwestycje. To miliony złotych.

Więcej na str. 3 i 4

Narodowy Spis Powszechny
w Urzędzie Gminy

DZIKIE PTAKI kilku udało się pomóc
Więcej na str. 2

Więcej na str. 6

p #SZCZEPIMY SIĘ –
najnowsze dane

Więcej na str. 2

Wakacje 2021
podsumowanie
Czytaj na str. 8

p WYWIAD z nową dyrektor szkoły
w Kurowicach

Więcej na str. 7

p NASI NA PODIUM
Szkolnej Ligi Rugby Tag

Czytaj na str. 7
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Do 30 września br.
Niewiele czasu zostało dla tych, którzy jeszcze
nie wzięli udziału w spisie powszechnym.
Na dzień 16 września br. w gminie Brójce
obowiązek ten wypełniło 5.000 osób.
Gmina liczy 6.761 mieszkańców. Aby pomóc
w dokonaniu tego wymogu, zorganizowano
kilka specjalnych akcji spisowych.

W

Kurowicach spisobus pojawił się
rano 29 lipca br. Stanowiska rozstawiono przy budynku SP ZOZ. Pierwsi
chętni do skorzystania z tego ułatwienia
pojawili się punktualnie o dziewiątej. Pracownice Urzędu Statystycznego w Łodzi
z oddziału w Brzezinach, spisywały mieszkańców gminy Brójce do godz. 14:00.
Z ogromnym zainteresowaniem
spotkał się pomysł ustawienia przed

budynkiem Urzędu Gminy namiotu
spisowego. 13 sierpnia br. od 10:00
do 14:00, pracownice Urzędu Gminy
Brójce wypełniły tu 109 formularzy.
Akcję powtórzono 19 i 20 sierpnia.
Przez te dwa dni wypełniono w sumie
129 formularzy spisowych.
14 sierpnia br. można było zrobić to w siedzibie OSP Leśne Odpadki. Tam mieszkańcom pomagał

Kurowice,
29 lipca br.
19 i 20 sierpnia br. pracownice
Urzędu Gminy wypełniły łącznie
129 formularzy

Brójce, 13 sierpnia br.

w dokonaniu spisu rachmistrz spisowy
Jacek Tomczyk, sekretarz OSP Leśne
Odpadki.
Przypomnijmy, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy w spisaniu się, może
zgłosić się codziennie do Gminnego
Biura Spisowego (GBS), w godzinach
pracy Urzędu Gminy Brójce. Oczywiście do 30 września br.

► ► ► ► ► ROZKŁAD JAZDY BUSÓW FIRMY TRANSPORTOWIEC

Coraz więcej mieszkańców gminy zaszczepionych przeciwko COVID-19

Prawie 50%
Jeszcze pod koniec lipca br. liczba osób w pełni zaszczepionych wynosiła
2.657 czyli nieco ponad 39% ogółu mieszkańców gminy. Na początku
września br. takich osób było już 3.136 czyli 46,3%.
Gmina Brójce liczy 6.761 mieszkańców. Na dzień
3 września br. 3.268 (48,3%) osób było zaszczepionych minimum jedną dawką szczepionki. 3.166
(46,8%) osób otrzymało już dwie dawki preparatu.
Które miejsce wśród gmin daje nam to w skali kraju?
775 (w Polsce jest 2.477 gmin).
W Urzędzie Gminy Brójce działa punkt informacyjny – 42 295 01 01 – tu można pytać o możliwości
zaszczepienia się, a także o możliwości transportu
osób mieszkających samotnie i niepełnosprawnych
do punktów szczepień.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zachęca instytucje i organizacje lokalne do uzyskiwania informacji
na temat programów wspierania szczepień (w tym do
udziału w różnych konkursach). Te informacje dostępne są na stronach: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp; https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw;

Urząd zachęca też do kontaktu z podmiotami leczniczymi organizującymi trasy tzw. szczepieniobusów.
Dla naszego powiatu jest to Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Dodatkowe informacje
dostępne są na https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/
szczepieniobusy-w-wojewodztwie-lodzkim; pod nr
tel. 42 664 12 53, e-mail: zd@lodz.uw.gov.pl
21 sierpnia, w Woli Rakowej
zaszczepiło się 30 osób

ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
20 lipca br. odbyło się spotkanie
hodowców trzody chlewnej
z przedstawicielami Państwowego
Inspektoratu Weterynaryjnego
w sali GOK w Brójcach
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Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nowoczesny, gminny
obiekt sportowy
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tej inwestycji jest
w opracowaniu. Będzie kosztowała 20 tys. zł. Radosław Agaciak,
wójt gminy oraz Szymon Kita, właściciel firmy PRIMTECH z Tarnowskich Gór, umowę na jej wykonanie
podpisali 14 lipca br.
Wyłoniona w przetargu firma PRIMTECH
działa od 2008 r. i specjalizuje się w projektowaniu obiektów sportowych tego typu.
– Na swoim koncie mamy m.in. takie re
alizacje jak stadion piłkarski w Radzionkowie,
stadiony lekkoatletyczne w Płocku, Pruszkowie,
Świebodzinie, Sosnowcu czy w Ostrowie Wiel
kopolskim gdzie właśnie ruszyła jego budowa.
Zaprojektowaliśmy także boisko dla Centralnego

Od prawej: R. Agaciak, A. Woźny, Sz. Kita
Stadion powstanie na ogrodzonej działce
o powierzchni 1,6 ha
Ośrodka Sportowego w Giżycku – mówi Szymon
Kita i dodaje, że teraz firma dołączy do swojego
portfolio także obiekt w Bukowcu.
Na działce przy ul. Szkolnej powstanie ogrodzone, oświetlone boisko do piłki nożnej wraz
z odpowiednią infrastrukturą (przebieralnie,
sanitariaty, magazyn sprzętu, parking, itd.).
1,5 mln zł gmina pozyskała na ten projekt z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

KRÓTKO Z PRAC RADY GMINY
W okresie pandemii koronawirusa sesje Rady
Gminy Brójce odbywają się z zachowaniem
wszystkich warunków przeciwdziałania roz
przestrzenianiu się wirusa.
Sesja nr 36, 25 marca 2021 r.
Na tej sesji radni przyjęli zmiany w budżecie
gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Brójce na lata 2021–2030.
Zdecydowali o uchyleniu uchwały z 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości. Przyjęto też projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brójce i przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Rozpatrywano petycje oraz skargę P.R. na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu. Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025. Radni przyjęli też
zmiany w uchwale z 25 lutego 2021 r. w sprawie
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Brójce w roku 2021.”
Sesja nr 37, 6 maja 2021 r.
Radni przyjęli zmiany w budżecie gminy oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brójce na lata 2021–2030. Zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
sołectwa Wola Rakowa. Rozpatrzono petycję
mieszkańców z ul. Południowej w Bukowcu.
Radni przyjęli projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Brójce i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Oceniono także
zasoby pomocy społecznej na podstawie informacji przekazanych przez kierownika GOPS
w Brójcach.
Sesja nr 38, 18 maja 2021 r.
Na tej sesji radni przyjęli jedynie zmiany
w budżecie gminy oraz zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy Brójce na lata
2021–2030.
Sesja nr 39, 27 maja 2021 r.
Oprócz zmian w budżecie i Wieloletniej
Prognozie Finansowej gminy Brójce na lata
2021–2030, radni zajmowali się wyborem

Na miejscu przyszłej inwestycji

metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozpatrywali także dwie petycje: pierwszą złożoną przez mieszkańców z ulic Szmaragdowej,
Bursztynowej i Rubinowej w Bukowcu i drugą
złożoną przez mieszkańców z ulic Dolnej i Zielonogórskiej w Bukowcu.
Sesja nr 40, 29 czerwca 2021 r. (absolutoryjna)
Radni debatowali nad „Raportem o stanie
Gminy Brójce za 2020 rok” i podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta
Gminy Brójce. Przeprowadzono też procedurę absolutoryjną: rozpatrzono sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brójce za rok 2020
oraz sprawozdanie finansowe wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego. Przedstawiono
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brójce w sprawie absolutorium, opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinię dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium, opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Brójce dotyczącą wykonania
budżetu Gminy Brójce za rok 2020. Wreszcie
podjęto uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brójce za 2020 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Brójce za 2020 rok. W dalszej części sesji podjęto
uchwały w sprawach: zmian w budżecie Gminy
Brójce na 2021 r. oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Brójce na lata 2021–2030,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowicach, oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Kurowicach. Rozpatrzono petycję złożoną przez mieszkańców z ul. Południowej w Bukowcu. Przyjęto
regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Brójce. Radni wyrazili
zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brójce, a gminą Rzgów
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Ustalono także tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Brójce oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.

Gmina Brójce
ma własny skatepark
29 lipca br.

28 lipca br. ruszyła budowa
skateparku przy ul. Szkolnej
w Bukowcu. Dziś miłośnicy
jazdy na deskorolkach,
rowerach i rolkach mogą
w pełni korzystać z tego
obiektu. I nie są to tylko
mieszkańcy naszej gminy.
W Bukowcu powstał nowoczesny tor do jazdy
na deskorolkach, rowerach BMX, hulajnogach
czy rolkach. Obiekt wybudowano w niespełna
miesiąc. Okazuje się, że takie miejsce było bardzo potrzebne. Korzysta z niego wielu młodych
(ale nie tylko) ludzi.
Skatepark ma wymiary 27×25 m i pięć sekcji
z różnymi urządzeniami jezdnymi.
500 tys. zł gmina Brójce pozyskała na ten cel
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

16 sierpnia br.

3 września br.
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► Modernizacja gminnych dróg

Karpin i Stefanów
Na początku września br. ekipy budowlane rozpoczęły
prace na drogach gminnych w Stefanowie i w Karpinie.
W Stefanowie inwestycja polegała
na położeniu nowej nawierzchni na kilometrowym odcinku drogi. Stało się
to możliwe po uzyskaniu na początku czerwca br. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości
60 tys. zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Gmina Brójce
wnioskowała o tę dotację w styczniu
br. Koszt całej inwestycji to 180 tys. zł.
W Karpinie prace drogowe zaczęły się we września i potrwają do końca

listopada br. Dotyczy to całego odcinka
drogi przez tę miejscowość, od granicy
z Kotlinami (mostek) do drogi wojewódzkiej 713. Prace obejmują nie tylko
wymianę nawierzchni drogi, ale także
budowę chodnika.
Dofinansowanie tej inwestycji,
620 tys. zł, gmina Brójce pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Cała inwestycja będzie kosztować blisko 1 mln zł.

Stefanów, 15 września br.

Karpin czekał na tę
inwestycję dosyć długo
(foto arch.)

Chodnik w Karpinie
bardzo poprawi
bezpieczeństwo
(foto arch.)

Termomodernizacja OSP Wardzyn, Stefanów i Pałczew

DWIE STRAŻNICE JUŻ

TRZECIA LADA MOMENT
Strażnice OSP Stefanów i Wardzyn
już są modernizowane. Oba budynki
remontują pracownicy firmy DEKARZ
z Sieradza. Przypomnijmy, że ta sama
firma, w ubiegłym roku wyremontowała strażnicę OSP i GOK w Brójcach.

Stefanów, 15 września br.

14 lipca br. Od prawej:
R. Agaciak, A. Woźny, P. Karpa

Termomodernizacja strażnicy
w Pałczewie czeka na wykonawcę

Rusztowania przy OSP w Stefanowie
ustawiono 31 sierpnia br.

Trzy inwestycje w ramach
programu „Sołectwo na plus”

Granty sołeckie 2021
Brójce, Pałczew i Stefanów.
W tym roku trzy lokalne
inwestycje otrzymały wsparcie
w ramach pomocy finansowej
województwa łódzkiego
dla jednostek samorządowych.
W sumie to 29 tys. zł.

Wardzyn. Modernizacja
to także nowa estetyka

Na wykonawcę swojej termomodernizacji czeka jeszcze budynek w Pałczewie. Trwa procedura wyłaniania
firmy, która wyremontuje tamtejszą strażnicę OSP.
Piotr Korpa, właściciel firmy DEKARZ, podpisując
14 lipca br. umowy na realizację inwestycji w Stefanowie i Wardzynie, w obecności Radosława Agaciaka,
wójta gminy i Anny Woźny, kierownik Referatu Inwestycji, potwierdził że modernizacje obu budynków potrwają maksymalnie około pięciu miesięcy. Planowany
koszt termomodernizacji OSP Stefanów to 660 tys. zł,
a OSP Wardzyn prawie 550 tys. zł.

OSP Brójce

Prace w Wardzynie rozpoczęły się
na początku sierpnia br.
OSP Pałczew

Nowy chodnik w Woli Rakowej

Ponad 1 km trotuaru
Trwają końcowe prace przy układaniu chodnika wzdłuż ul. Południowej w Woli Rakowej
w stronę Pałczewa. To ważna inwestycja dla
mieszkańców i ich bezpieczeństwa wzdłuż drogi
powiatowej nr 2926E. W sumie powstaje tam
ponad 1139 m trotuaru. Prace modernizacyjne
na tym odcinku to także m.in. wykonanie nowych zjazdów, wyczyszczenie rowów, wymiana
przepustów.
Stosowną uchwałą Rady Gminy Brójce,
przeznaczono na ten cel 250 tys. zł. Cała inwestycja, realizowana przez powiat łódzki wschodni, kosztuje 550 tys. zł i ma być gotowa jeszcze
w październiku br.

OSP Stefanów (przed 31 sierpnia br.)

18 sierpnia br.

Ulica Południowa w Woli Rakowej
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Sołectwo Brójce otrzymało 10 tys. zł na zakup
nowoczesnego sprzętu kuchennego do strażnicy OSP. W OSP w Pałczewie grant zostanie
wykorzystany podobnie. Tutaj 10 tys. zł zostanie przeznaczone na remont kuchni w strażnicy i zakup nowego pieca konwekcyjnego.
9 tys. zł otrzymał Stefanów. Za te pieniądze
zostaną wyremontowane toalety w tamtejszej
strażnicy OSP.
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Dyżury
Wójta Gminy
Informujemy, iż Wójt Gminy Brójce przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 9.00–17.00.
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 Rady Gminy Brójce w pok. nr 5a (parter).
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. 9.00–16.00 (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 poniedziałki, środy, czwartki, piątki
w godz. 7:30–15:30; we wtorki w godz. 9:00–17:00.
Kasa urzędu jest czynna codziennie do godz. 14:00.

Kontakt telefoniczny:
42-295-01-11 - Sekretariat
42-295-01-05 - Biuro Rady Gminy, Oświata
42-295-01-03 - Sekretarz Gminy
42-295-01-04 - Skarbnik Gminy
42-295-01-23 - Kasa
42-295-01-24 - Księgowość budżetowa i podatkowa
42-295-01-26 - Referat Finansowy, księgowość VAT
42-295-01-25 - Wymiar, egzekucja podatków
42-295-01-28 - Ewidencja ludności,
dowody osobiste, OSP
42-295-01-13 - Zamówienia Publiczne
42-295-01-45 - Pozyskiwanie funduszy i obsługa
inwestora
42-295-01-16 - Inwestycje
42-295-01-17, 01-20 - Referat Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska
42-295-01-18 - Podział i sprzedaż gruntów
42-295-01-49 - Odpady komunalne
42-295-01-11 - 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

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 - Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kurowicach
42-214-03-96 - Filia Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Kurowicach z siedzibą
w Woli Rakowej
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Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Brójce – pytania i odpowiedzi

Płacimy od tony
Od 1 stycznia br. gmina nie rozlicza się już za odbiór odpadów ryczałtowo,
tylko za każdą tonę zagospodarowanych odpadów. I nie jest to system
wymyślony tu, w Brójcach. Wszystkie gminy w Polsce podlegają regulacjom ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a to oznacza że odpady wytworzone
przez mieszkańców gmin są ważone i ostateczne opłaty jakie gminy (a w rezultacie
ich mieszkańcy) ponoszą za zagospodarowanie odpadów, zależą bezpośrednio
od ilości/wagi odebranych śmieci.
Kto odbiera „nasze” śmieci?
Firma, która odbiera odpady z terenu naszej
gminy została wyłoniona w postępowaniu prze
targowym. Na szczęście w tym ostatnim postę
powaniu oferentów było kilku. W poprzednich
latach zdarzało się, że zgłaszały się jedynie dwie
zainteresowane firmy, albo nawet jedna. Bo taki
jest polski rynek gospodarki odpadami.
Czego gmina oczekuje w takim przetargu?
Bardzo konkretnych rzeczy np. dostarcze
nia pojemników na odpady i worków na odpa
dy o określonych parametrach, szczegółowego
harmonogramu odbioru poszczególnych rodza
jów odpadów, np. tych wielkogabarytowych, itd.
Aby firmy przedstawiły takie dokładne oferty,

gmina musi np. oszacować przewidywaną ilość
odpadów jaka ma być odebrana np. przez cały rok
trwania umowy.
Za co płacimy?
Ostateczne rozliczenie należności powstaje
w oparciu o faktyczne ilości powstających
na terenie gminy odpadów.
Można płacić mniej?
Oczywiście. Podstawa to zmniejszenie ilości
odpadów. Jak to zrobić? Należy używać pojemni
ków wielorazowego użytku, zakładać kompostow
niki, zagospodarowywać odpady bio, skrupulatnie
segregować odpady.

Co robi gmina żeby opłaty były jak najmniejsze?
Wprowadzono system ważenia odpadów.
Robią to pracownicy niezależnej firmy. Ważą
dokładnie puste i pełne śmieciarki. Gmina prze
prowadza też kontrole liczby mieszkańców w go
spodarstwach domowych, czy zgadza się ona
z deklaracją. W szkołach dzieci uczą się zasad
prawidłowej segregacji śmieci.
Czy gmina może dofinansować odbiór
odpadów?
Nie może. Ani dofinansowywać ani korzy
stać z tych środków na jakikolwiek innych cel.
W Polsce system odbioru odpadów komunalnych
w gminach musi się samofinansować.

Zaśmiecone altany i plac zabaw

O

twarte obiekty rekreacyjne, altany
w Brójcach i Kurowicach czy plac zabaw
w Bukowcu są dostępne dla wszystkich
mieszkańców, ale po ostatnich weekendach wakacji te miejsca były bardzo zaśmiecone. Służby
sprzątające te obiekty regularnie je oczyszczają,
raz w tygodniu lub doraźnie. Apelujemy, o dbanie
o czystość tych wspólnych przestrzeni dla naszej
wspólnej korzyści.
Przypomnijmy, ogólnodostępna altana dla
mieszkańców przy Górce Kurowickiej powstała
w 2008 r. W 2018 r. gruntownie ją zmodernizowano za ponad 10 tys. zł. Wsparcie finansowe gminy
wyniosło 5,2 tys. zł. 5 tys. zł pochodziło z programu
Grantów Sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Remont przeprowadzono jesienią 2018 r.
Później obiekt wyposażono w monitoring.
W Brójcach w 2018 r. powstała altana z grillem
i ławeczkami. Obiekt kosztował w sumie 11 tys. zł.
Z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach programu
Grantów Sołeckich, pozyskano na ten projekt także
5 tys. zł, a z Urzędu Gminy Brójce 6 tys. zł.

Altana w Kurowicach służy mieszkańcom i latem...

…i zimą. Górka Kurowicka to świetny
obiekt rekreacyjny
I w Brójcach i w Kurowicach
społecznie pracowało wiele osób

PO PAMIĘTNEJ NAWAŁNICY
14 lipca br. po pamiętnej nawałnicy,
strażacy z OSP Stefanów interweniowali
w swojej miejscowości oraz w Posadzie
i Giemzowie

Altana w Brójcach, wrzesień br.
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► Amatorski Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” – JUBILEUSZ

20 lat, 22 lata
24 czerwca br. „Leśnianki” świętowały
swój piękny jubileusz. Co prawda
dwadzieścia lat wspólnego muzykowania
pod tym szyldem, upłynęło artystkom
z Leśnych Odpadków dwa lata temu,
ale ze względu na pandemię koronawirusa,
musiały to święto odłożyć w czasie.

24 czerwca br. Skansen Bicz,
powiat koniński

W zorganizowaniu czerwcowej uroczystości pomogło Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Ster”, zapraszając jubilatów do skansenu wsi staropolskiej,
w południowej Wielkopolsce.
Amatorski Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” formalnie powstał we wrześniu 1999 r. – Występowałyśmy przy
różnych okazjach znacznie wcześniej,
ale do takiego oficjalnego działania
namówiła nas Helena Stacherska,

Krótka historia dwóch ptaków…

Bocian i jerzyk

28

Przyłączamy się do życzeń i gratulacji dla zespołu. 100 lat!

Leśnianki w pełnym, aktualnym
składzie

Rozrasta się nasza facebookowa społeczność

Lubicie i obserwujecie

Bocian trafił do schroniska dla
zwierząt w Wojtyszkach...

Jerzyka, z niesprawnym skrzydłem,
znaleziono 9 sierpnia br.

lipca br. do Urzędu Gminy zgłosił się
mieszkaniec Giemzowa. Na swojej posesji natrafił na
rannego ptaka. Bocian szybko został odłowiony i przewieziony do
schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach. Tam udzielono mu pomocy weterynaryjnej. Na miejscu okazało się, że w jego powrocie do zdrowia pomagały nie tylko opieka,
odpowiednie pożywienie i leki, ale także najlepsze możliwe towarzystwo, 10 innych bocianów,
które podobnie jak nasz miały jakieś kłopoty
ze zdrowiem.

była dyrektor GOK-u w Brójcach.
Na początku, krótko, naszym instruk
torem był Sławomir Kuzik z Giemzowa,
a później (aż do dzisiaj), czyli ponad
20 lat jest nim Jarosław Rychlewski.
Teraz nasz zespół tworzy dziesięć pań
(w tym dwie z Woli Rakowej) – mówi
Zofia Goska z „Leśnianek”.

...gdzie okazało się,
że ma liczne towarzystwo
Na początku
sierpnia pracownicy Urzędu Gminy
znaleźli niezdol
nego do latania
młodego jerzyka zwyczajnego. W jego przypadku problem był poważny. Prawdopodobnie
jeszcze jako pisklak zaplątał się w plastikową
żyłkę, która unieruchomiła staw w jego lewym
skrzydle. Jerzyk trafił do Ośrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt przy ul. Wycieczkowej w Łodzi,
gdzie znalazł troskliwa opiekę.

Kolejna partia żywności

dla potrzebujących

Makaron, olej, cukier, mleko, miód, przetwory warzywne,
mięsne i rybne… Ponad 3 tony żywności dotarły 21 lipca br.
do gminy Brójce z Banku Żywności w ramach Programu
Pomocy Żywnościowej 2014–2020.
Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brójcach rozdzieliły produkty na blisko 160 paczek, które
trafiły do potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Przypomnijmy, że to już kolejna pomoc w tym roku. Poprzednio,
podobna ilość żywności, trafiła do gminy Brójce tuż przed
długim, majowym weekendem.

23 czerwca br. użytkowników Facebooka, którzy POLUBILI Portal Informacyjny Gminy Brójce było 2918. 23 sierpnia br. ta grupa rozrosła się już do…
2956 osób.
A druga kategoria internautów, czyli tych którzy OBSERWUJĄ nasz Portal?
Ta grupa dawno już przekroczyła 3000! 23 czerwca br. było ich 3054.
23 sierpnia już… 3098!

Zapraszamy na Facebook! ► Facebook.com/portal.brojce

Foto: pixabay.com

Leśnianki jeszcze przed pandemią,
Pożegnanie Lata 2019
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Nowa dyrektor Szkoły im. Orła Białego w Kurowicach

– Wybrałam ten zawód
świadomie
Mgr Justyna Drzazga uczy w szkole w Kurowicach biologii, jest wychowawcą
i pedagogiem szkolnym. – Dziś trzeba być nie tylko dyrektorem, ale też przywódcą.
Osobą, która inspiruje do działania – mówi nowa pani dyrektor.

J. Drzazga na zakończeniu minionego roku
szkolnego
– Co jest dla pani najważniejsze w zawodzie nauczyciela?
– To najpiękniejszy zawód świata, ale trzeba
o tym pamiętać, szczególnie w najtrudniejszych
momentach pracy zawodowej. To właśnie na
uczyciel przy pomocy swoich kompetencji wypo
saża uczniów w umiejętności, którymi będą dys
ponowali jako dorośli ludzie. To nauczyciel w co
dziennej pracy inspiruje do twórczego myślenia
i działania, a jego wiara w możliwości uczniów
i życzliwe słowa otuchy dodają sił do pokonywa
nia wszelkich trudności. Rozwój człowieka za
wsze domaga się wsparcia ze strony środowiska.
Podobnie jest i ze zdobywaniem wiedzy. Człowiek
niewiele może dokonać bez wsparcia ze strony
życzliwego nauczyciela.
– Wybór przedmiotu – biologii – przemyślana strategia, pasja czy przypadek?
– Wybrałam ten zawód świadomie. Nawet
nie pamiętam, żebym marzyła o zostaniu kimś
innym. Nie każdy świadomie wybiera ten zawód,

czasem jest to dziełem przypadku, co nie ujmu
je jednak profesjonalizmowi i oddaniu. Biologii
wszyscy uczymy się w szkole, ale potem nie za
wsze pamiętamy o tym, jak ważna jest w życiu
codziennym. Jak mówi David Attenborough (po
pularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie),
ludzie nie zaczną chronić świata natury, jeśli
wcześniej nie pokochają i nie zrozumieją go. Dla
tego rozumienie procesów biologicznych jest tak
ważne: wpływa na nasze życie codzienne, zdro
wie, tryb życia, wrażliwość na przyrodę, na ludzi,
świat i kulturę. Kiedy ja wspominam swoje lekcje
biologii w szkole, żałuję, że nie było na nich mi
kroskopowania, obserwacji, wycieczek w teren,
doświadczeń albo było ich bardzo mało. Mia
łam zapamiętać cykl przemiany pokoleń paproci,
ale nie wiedziałam, po co. A przecież te rozsiane
po mózgu fragmenty wiedzy biologicznej tworzą
spójną wizję świata przyrodniczego i pomagają
rozwiązywać istotne problemy w życiu.
– Bycie dyrektorem dużej szkoły podstawowej to…?
– …kształtowanie szkolnej codzienności, dba
nie o relacje społeczne oraz o bezpieczną i przyja
zną atmosferę. Jest to przede wszystkim bardzo
odpowiedzialna funkcja, ale i fascynująca przy
goda. Coraz więcej specjalistów zajmujących się
oświatą twierdzi, że sukces szkoły zależy przede
wszystkim od jej szefa. Dziś trzeba być nie tylko
dyrektorem, ale i przywódcą. Osobą, która inspi
ruje do działania, porusza pokłady szkolnej kre
atywności. Dyrektor wyposażony tylko w wiedzę,
choćby najlepszą, ale mało kreatywny, nie popro
wadzi swoich nauczycieli i uczniów do kolejnych
zwycięstw.

– Jakie są priorytety dla szkół w Kurowicach i Woli Rakowej na najbliższe lata?
– Pragnę kontynuować zaplanowane i reali
zowane już działania oraz uzupełnić je o nowe,
tak aby szkoły były placówkami o wysokiej ja
kości nauczania, miejscem dobrego wychowania
i kształcenia postaw opartych na najcenniejszych
wartościach, a także poszanowaniu tradycji
i patriotyzmu. Będę dbała o dobre relacje mię
dzy uczniami, między nauczycielami a dziećmi,
a także ich rodzicami. Ta sieć pozytywnych kon
taktów przełoży się na dobry klimat oraz moty
wację do nauki. Mam na myśli tutaj również pra
cę zespołową, metody projektowe, a nawet zwy
kłą rozmowę czy wspólne rozwiązywanie zadań.
Nie da się inaczej zbudować obywatelskiej sieci
zaufania i wzajemnej pomocy – trzeba i można
to zacząć robić już w szkole. Otaczający nas świat
ciągle się zmienia. Nowy uczeń w informacyjnym
społeczeństwie wymaga zupełnie nowego podej
ścia w nauczaniu, dzięki któremu będzie potra
fił przetworzyć docierającą do niego informację
w wiedzę. Obie szkoły pozwolą zatem na uzu
pełnianie edukacji szkolnej uczniów, rozwijanie
ich zainteresowań i uzdolnień (w tym sporto
wych) oraz wspomaganie rodziców w wychowa
niu dzieci. W swoich działaniach będę również
współpracować z wieloma instytucjami wspie
rającymi edukację młodzieży m.in. Urzędem
Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Ko
mendą Policji, Strażą Pożarną, Parafią Najświęt
szego Serca Jezusowego, Parafią Miłosierdzia
Bożego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Gminną Biblioteką Publiczną, Zrzeszeniem LZS,

Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich Powiatu
Łódzkiego-Wschodniego Ster, Stowarzyszeniem
na rzecz rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach.
Szczególnie ważnym zadaniem dla mnie będzie
współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu, która prze
biegać będzie w kierunku stałej współpracy szkół
w zakresie współorganizacji konkursów, zawo
dów, imprez kulturalnych.

P

rzypomnijmy, że mgr Justyna Drzazga
zastąpiła na stanowisku dyrektora kurowickiej placówki mgr inż. Marzennę Opokę-Szewc, która była związana zawodowo
ze szkołą w Kurowicach od 1993 r. Uczyła
matematyki. Od 1999 r. obejmowała funkcje
kierownicze. Była p.o. dyrektora i wicedyrektorem oraz dyrektorem szkoły im. Orła Białego. W 2004 r.
uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

M. Opoka-Szewc pracowała w Kurowicach
od 1993 r.

W ataku z piłką J. Jurda. Za nim
K. Zimoń i A. Persanowski

Młodzi rugbiści z Kurowic – możemy być z nich dumni

III miejsce w Polsce

31

sierpnia br. dotychczasowa Sekretarz Gminy,
Bogusława Szczecińska pożegnała się
z pracownikami Urzędu Gminy Brójce i przeszła
na emeryturę. Pani Sekretarz pracowała w urzędzie od 1 maja 2017 r.

Brawo! Brawo! Brawo! Na uczniów
z klasy VI szkoły w Kurowicach,
którzy trenują rugby pod okiem
Pauliny Lis-Marciniak, można liczyć.
W XV Wielkim Finale Szkolnej Ligi
Rugby Tag zajęli III miejsce.
Finał odbył się w tym roku 24 czerwca w Jarocinie. Zagrało 35 drużyn z 12 województw,
w których przeprowadzono turnieje eliminacyjne oraz finały wojewódzkie. Ogółem w finale ogólnopolskim uczestniczyło ponad 300
zawodniczek i zawodników. W kategorii klas VI,

Piłkę ustawia K. Zimoń. Za nią
J. Jurda i I. Turek
tytuł mistrzowski zdobyli zawodnicy ze szkoły
w Mieszkowie (Wielkopolskie). II miejsce zdobyła drużyna SP nr 14 Lubinie (Dolnośląskie).
Skład naszej reprezentacji to: Jakub Jurda,
Kinga Zimoń, Oliwia Kępka, Igor Turek,
Krystian Paluch, Oliwier Zimoń, Artur Persanowski, Jakub Kruszyński.
Dodajmy, że młodzi rugbiści trafili do ogólnopolskiego finału wygrywając w swojej kategorii na boisku KS Budowlani Łódź turniej
eliminacyjny (10 czerwca br.) i finał wojewódzki
(16 czerwca br.). Gratulujemy!!!
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Warsztaty, wycieczki, pokazy, gry i zabawy…

Wakacje 2021 z GOK
Tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
przygotował dla najmłodszych bogaty zestaw
wakacyjnych atrakcji. O nudzie nie mogło być mowy.

J

uż 1 lipca dzieci zaproszono do udziału
w warsztatach malowania na drewnie.
A to wcale nie jest łatwa sztuka. Deseczki
trzeba oszlifować i zagruntować farbą. Liczą
się technika i fantazja. Następnego dnia, idealna pogoda jak na zamówienie, pozwoliła
świetnie bawić się uczestnikom podchodów
w Kurowicach. Dwie grupy dzieci, w sumie
ponad dwadzieścioro, wyruszyły z Górki Kurowickiej w stronę Struclewa. Po drodze było wiele zadań do zrealizowania i wspaniała zabawa.
7 lipca dzieci z naszej gminy przeżywały przygody
w całkowitej ciemności. To był prawdziwy sprawdzian dla pozostałych zmysłów: słuchu, węchu
i dotyku. Gry, zabawy, zgadywanki ale po omacku.
To ciekawe doświadczenie dało także namiastkę
codzienności w jakiej żyją np. ludzie niewidomi.
Bajki i opowiadania relaksacyjne dla dzieci
wzmacniają poczucie pewności siebie, pomagają
radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz ułatwiają
dotarcie do uczuć i emocji głęboko skrywanych
w dziecięcym umyśle. „Jesteś kimś wyjątkowym”
– relaksacje dla dzieci Martyny Brody stały się
punktem wyjścia do zajęć 12 lipca w bibliotece
w Brójcach.
14 lipca dzieci pojechały do sąsiedniej gminy
Rzgów gdzie w miejscowości Grodzisko działa
gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą kóz
i owiec oraz produkcją serów. Dzieci wzięły udział
w warsztatach serowarskich. Ekscytowały się przejazdami bryczką. Było też ognisko z kiełbaskami.

Mały
Jubiler to były
warsztaty, które zaproponowano najmłodszym
22 lipca. Zabawa w tworzenie kolorowych ozdób
przyniosła małym jubilerom wiele radości. Wiele
radości dały też warsztaty decoupage w Stefanowie. Tam powstały pięknie zdobione drewniane skrzyneczki. Wakacyjny sierpień rozpoczął
konkurs rysunkowy w Kurowicach, a 6 sierpnia
w świetlicy w Bukowcu można było pomalować…
własną koszulkę. Nie zabrakło zajęć sportowych
jak chociażby rywalizacja drużynowa w Woli Rakowej. 11 sierpnia dzieci pokonywały tory przeszkód, przeciągały linę, poznawały zasady gier
zespołowych (siatkówki, koszykówki). 11 sierpnia
w bibliotece w Brójcach najmłodsi odbyli „Wakacyjną podróż do Książkolandii”.

24 sierpnia na dzieci czekały przyrodnicze atrakcje –
bliskie spotkanie z różnymi zwierzakami w Dobroniance, czyli Mini Zoo
w Dobroniu. Dzieci poznały ten ogród
zoologiczny i jego mieszkańców: czarne
łabędzie, kaczki, kangury, alpaki… a nawet skunksy.
26 sierpnia dzieci pożegnały tegoroczne wakacje w świetlicy w Bukowcu. Były gry,
zabawy, różne konkurencje oraz spektakularny
pokaz puszczania baniek mydlanych i warsztaty
balonowe.
A Gminny Ośrodek Kultury już organizuje kolejne atrakcje dla dzieci. Warto zapoznać się
z propozycjami zajęć w roku kulturalnym (szkolnym) 2021/2022 w GOK-u w Brójcach i świetlicy
w Bukowcu: http://www.gok.brojce.pl/

