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Kolejne duże inwestycje wkrótce ruszą w naszej gminie

PONAD

6 mln zł

Remont drogi w Giemzowie, remont ulicy Folwarcznej w Kurowicach i termomodernizacja
oraz zagospodarowanie otoczenia budynku Urzędu Gminy Brójce. 1,9 mln zł + 1,9 mln zł + 2,25 mln zł = 6,05 mln zł.
Więcej na str. 3
Pieniądze dla gminy Brójce z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sukcesy naszych
młodych sportowców –
rugbistów…

Minister Waldemar Buda sprawdził
jak w rzeczywistości wygląda skatepark
wybudowany w Bukowcu,
głównie za pieniądze
z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

…i piłkarzy
Więcej na str. 3

Więcej na str. 7

p PROGRAM POMOCOWY
dla osób niepełnosprawnych

Więcej na str. 2

p SuperMAN – nowy samochód
gaśniczy OSP Pałczew

Więcej na str. 5

p NASZE GMINNE SZKOŁY
w liczbach

Czytaj na str. 7
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Pomoc dla potrzebujących z naszej gminy

Akcje mobilnego szczepienia, statystyki i liczby

Współpraca z PFRON

#SZCZEPIMY SIĘ
12 października br. „Szczepieniobus” zaparkował przed Świetlicą w Bukowcu przy ul. Górnej, a 23 października br.
Mobilny Punkt Szczepień
dojechał do Kotlin. Preparat jednodawkowy
podawany był chętnym
Foto: pixabay.com

w budynku strażnicy OSP. Gmina Brójce liczy
6 761 mieszkańców. Na dzień 19 listopada br.
1 dawką szczepionki zaszczepiło się 3 480 osób
(51,4%) a 2 dawki przyjęło w sumie 3 412 osób
(50,4%).
Od 1 sierpnia br. do 31 października br. wskaźnik wzrostu szczepień w gminie Brójce wyniósł 7,23%
co dało nam I miejsce w powiecie łódzkim wschodnim w konkursie „Rosnąca
odporność”.
Przypominamy, że stacjonarnym punktem szczepień w naszej gminie jest SP ZOZ
w Kurowicach, tel. 42 214 00 50.

Sezon grzewczy w pełni

Ze SMOGIEM, czy bez SMOGU?
Dobre powietrze to jeden z najważniejszych
elementów naszego otoczenia. Jak często
się nad tym zastanawiamy? Bo problem jest.
O podstawowe informacje na ten temat
zapytaliśmy Bartłomieja Świątczaka, naczelnika
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska
GIOŚ w Łodzi.
– Jakie normy są u nas najczęściej przekraczane?
– Najczęstsze przekroczenia norm w naszym
kraju dotyczą takich wskaźników jakości powietrza jak pył zawieszony PM10 (o średnicy ziaren do 10 mikrometrów), pył zawieszony PM2,5
(o średnicy ziaren do 2,5 mikrometrów), benzo(a)
piren w pyle PM10, a także czasami ozon.
– Kiedy powietrze jest najbardziej zanieczyszczone?
– Podwyższone wartości stężenia zanieczyszczeń pyłowych notowane są w sezonie grzewczym,
od października do kwietnia. W Polsce, do celów
grzewczych, wykorzystywane są głównie paliwa
stałe. Nagminnie występuje też karygodne zjawisko nielegalnego spalania odpadów w paleniskach
domowych. Do tego, w okresie jesienno-zimowym,
występują warunki meteorologiczne sprzyjające
kumulacji substancji w przygruntowej warstwie
atmosfery (mała prędkość wiatru, silne wychłodzenie podłoża).
– Dlaczego żyjemy w smogu? Co robimy źle?
– Głównym źródłem emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w powietrzu w naszym kraju oraz zawartych w nich Wielopierścieniowych

Foto: pixabay.com

W październiku br. można
było zaszczepić się przeciw COVID-19 szczepionką
Johnson&Johnoson.

Węglowodorów Aromatycznych (WWA, których
wskaźnikiem jest benzo(a)piren), są paleniska domowe. Jest to tzw. emisja niska. Odpowiada ona,
w zależności od obszaru, za stężenie pyłu PM10
w powietrzu od 60% do nawet 80%.
– Jakiego opału używać?
– Jeżeli musimy już używać węgla, drewna czy
pelletu, stosujmy wyłącznie opał o dobrej jakości,
o właściwych parametrach. Pamiętajmy o odpowiednim sezonowaniu drewna opałowego. Spalanie drewna gatunków drzew silnie żywicznych,
powoduje wzmożoną emisję kancerogennych, trujących składników smogu (WWA) w tym benzo(a)
pirenu. Stanowczo nie wolno spalać w paleniskach
domowych odpadów komunalnych, a także przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, odpadów
drewnianych z zawartością lakierów i klejów
(meble, płyty wiórowe, ramy okienne, itp.). Powoduje to emisję związków silnie trujących, w tym
m.in. dioksyn i furanów.
rzypominamy, że GOPS w Brójcach może
udzielać zapomóg na zakup opału. O przyznaniu takiej zapomogi decyduje przede wszystkim kryterium dochodowości na osobę. Więcej
informacji na ten temat pod nr tel. 42 214 02 01
(GOPS Brójce).
Aktualne dane na temat jakości naszego
powietrza, dostępne są na stronach: powietrze.
gios.gov.pl; http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/
airPollution; http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/
rwms/3/publications
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CZYTAJĄ NAS!

Obchodzimy mały jubileusz. Ten numer Gazety jest już
20-tym wydaniem naszego kwartalnika. Pierwszy numer
Gazety Informacyjnej Gminy Brójce ukazał się w 2016 r.
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Władze gminy Brójce
zawarły z dyrekcją łódzkiego
oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych umowę
na realizację programu „Pomoc
osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
Od 8 do 30 listopada br. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brójcach przyjmował
wnioski od niepełnosprawnych mieszkańców
o przystąpienie do tego programu o wartości
100 tys. zł. A przystąpić mogły osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież,

21 października br. Podpisanie umowy. Od prawej:
Wł. Skwarka, Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON,
R. Agaciak, Wójt Gminy Brójce, R. Śliwińska, Skarbnik
Gminy Brójce oraz Jarosław Madaj, PFRON Oddział
w Łodzi

posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16-tu lat.
Chodziło o osoby narażone na działania
i skutki żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi, w tym szczególnie wywołanych przez
wirus SARS-Cov-2, dla których przygotowano
bezpłatne środki higieniczne, dezynfekcyjne
oraz produkty spożywcze.

Afrykański pomór świń (ASF) nadal groźny

Pakiety dla hodowców
36. bezpłatnych pakietów
bioasekuracyjnych trafiło
10 listopada br. do hodowców
trzody chlewnej z gminy Brójce
w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Pakiety zawierają podstawowe
wyposażenie zabezpieczające –
maty i środki dezynfekcyjne oraz
kombinezony ochronne.

I

nicjatorem akcji jest Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z udziałem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
W wydarzeniu uczestniczył między innymi
Andrzej Górczyński, członek Zarządu Woje-

wództwa Łódzkiego, który powiedział, że jako
rolnik doskonale rozumie sytuację hodowców
trzody chlewnej.
– Właśnie dlatego Urząd Marszałkowski
zaangażował się w akcje informacyjne i szkoleniowe, a także takie jak ta w Brójcach, gdzie
przekazywany jest rolnikom konkretny sprzęt
ochronny. Tylko na tę akcję Urząd Marszałkowski
w Łodzi przeznaczył 100 tys. zł w skali naszego
województwa – dodał Andrzej Górczyński.
Spotkaniu w sali OSP Brójce towarzyszyły
prelekcje przygotowane przez pracowników
ARiMR oraz przedstawicieli Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Andrzej Górczyński sam jest rolnikiem
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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.

AKTUALNOŚCI

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. 12:00.

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, 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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Miliony na gminne inwestycje z Polskiego Ładu

Drogi i termomodernizacja

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 Biurze Rady Gminy Brójce w pok. nr 5a (parter).
Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem
Biura Rady pod numerem tel. 42 295 01 05.
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Gmina funkcjonuje w tym budynku od 1928 r.
► 1,9 mln zł na modernizację drogi w Giemzowie. Ponad 1,5 km nowej
drogi wraz z chodnikiem.
► 1,9 mln zł na modernizację ul. Folwarcznej w Kurowicach. Ponad 1,5 km
nowego asfaltu.
► 2,25 mln zł na kompleksową termomodernizację budynku Urzędu
Gminy Brójce wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej
przy urzędzie.

Ponad 6 mln zł otrzyma gmina Brójce
z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Programu Inwestycji Strategicznych.
To ogromny zastrzyk finansowy dla
gminnego budżetu na realizację dużych,
lokalnych inwestycji.
Budynek Urzędu Gminy Brójce ma bardzo ciekawą i dość długą historię.
Pod koniec lat 20-tych XX w. oddano do użytku parterowy dworek dla
Zarządu Gminy, który przeniósł się tu z Woli Rakowej. Pierwsza większa
modernizacja obiektu to dopiero połowa lat 70-tych XX w. Wtedy go podwyższono, dobudowano piętro. Gmach jaki dziś oglądamy, to efekt modernizacji w połowie lat 80-tych. Oczywiście przez minionych 100 lat budynek
przechodził jeszcze inne, mniejsze i większe, przeróbki i remonty, ale ten
który go czeka wkrótce to będzie z pewnością ważny element jego historii.

► Waldemar Buda przekonał się jak wygląda nowa sportowa inwestycja

Minister na skateparku
Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odwiedził
4 października br. naszą gminę. Wójt Radosław Agaciak zaprosił go m.in. do obejrzenia najnowszego
obiektu sportowego – skateparku w Bukowcu, który powstał w niecałe dwa miesiące.
Panowie rozmawiali na miejscu także o kolejnej
Skatepark w Bukowcu już zaskarbił sobie sympatię młodzieży
inwestycji sportowej w Bukowcu, nowoczesnym
boisku do piłki nożnej. Trwa projektowanie tego
obiektu. Na ten cel gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL
1,5 mln zł.
Minister Buda odwiedził też szkołę w Kurowicach. Dyrektor placówki, Justyna Drzazga
zrelacjonowała mu jaki jest stan obiektów
sportowych zlokalizowanych przy placówce.
Okazuje się, że jest wielka szansa na to aby je
zmodernizować i unowocześnić, za pieniądze
pochodzące także z funduszy rządowych.
Przypomnijmy, że budowa skateparku przy
ul. Szkolnej ruszyła 28 lipca br. Przez sierpień
i wrzesień powstał tam
nowoczesny tor do jazdy
na deskorolkach, rowerach BMX, hulajnogach
czy rolkach. Ma pięć sekcji
z różnymi urządzeniami
jezdnymi.
Inwestycję zrealizowała firma skateparki.pl ze Zgierza
Łączny koszt inwestycji to 555 tys. zł. Gmina
pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL
Przed szkołą w Kurowicach. Od lewej: J. Drzazga, W. Buda, R. Agaciak
500 tys. zł.

Obiekt ma wymiary 27×25 m

GAZETA INFORMACYJNA GMINY BRÓJCE
 WYDAWCA: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, www.facebook.com/portal.brojce, www.brojce.pl  Pod redakcją
Tomasza Boruszczaka. Zdjęcia: Tomasz Boruszczak, Andrzej Świderek, GOK Brójce lub pochodzące od autorów materiałów. Redakcja zastrzega
sobie prawo skrótu materiałów nadesłanych.  Skład, łamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Druk: JW Projekt.
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► OSP Pałczew w przygotowaniu, Stefanów na ukończeniu,
Wardzyn po remoncie

Gazeta Informacyjna
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7 października br. Od prawej: Radosław Agaciak,
Marian Pach, Grzegorz Agata i Piotr Agata (PGM Projekt)

Termomodernizacje
strażnic OSP
7 października br. podpisano umowę na termomodernizację
strażnicy OSP w Pałczewie. Inwestycję wykona firma PGM Projekt
z Konstantynowa Łódzkiego.

F

irma ma na realizację tej inwestycji czas do
końca wakacji przyszłego roku. Modernizacja tej strażnicy jest nieco bardziej kosztowna i skomplikowana niż strażnic w Wardzynie i Stefanowie. Chodzi o wymianę całego stropodachu, co wiąże się z zamówieniem dużego
i ciężkiego elementu. Dlatego rozbiórka starego
dachu i montaż nowego to jeden z najpoważniejszych etapów tej inwestycji. Do tego oczywiście
ocieplenie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej i wiele innych prac w tym (podobnie
jak w Wardzynie i Stefanowie) modernizacja
kotłowni czy zapewnienie dostępu do budynków osobom niepełnosprawnym. Całkowity
koszt inwestycji w Pałczewie to prawie 1 mln zł,
z czego 636 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W Stefanowie prace przebiegały planowo
i w większości zostały już wykonane. W dniu
oddawania gazety do druku, wszystko wskazywało na to, że inwestycja zostanie zakończona
w tym miesiącu (grudzień br.). Całkowity
koszt modernizacji strażnicy OSP Stefanów
to 660 tys. zł z czego dofinansowanie z EFRR
to ponad 390 tys. zł.
W budynku strażnicy OSP Wardzyn zasadnicze prace termomodernizacyjne zakończyły
się w listopadzie br. Ale to tam najwcześniej
pojawili się realizujący oba projekty (OSP Stefanów) pracownicy firmy Dekarz z Sieradza.
Inwestycja w Wardzynie kosztowała w sumie
540 tys. zł, a dofinansowanie z EFRR wyniosło
340 tys. zł.

Strażnica OSP Stefanów, 3 września br.

Strażnica OSP Stefanów, 24 września br.

Strażnica OSP Stefanów, 10 listopada br.

Strażnica OSP Pałczew jeszcze przed termomoder
nizacją

Kanalizacja
pod inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karpinie

INSTALACJA

N

a terenach inwestycyjnych gminy Brójce
w Bukowcu także powstaje odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej. Tę inwestycję realizują
pracownicy firmy Tompex. Umowę na jej wykonanie podpisano 5 listopada br.
Cały projekt ma kosztować prawie 370 tys. zł,
które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwe
stycji Lokalnych.

za 1,6 mln zł
Na przełomie września
i października br. ruszyła
budowa kanalizacji
sanitarnej w Karpinie.
17 września br. władze
gminy Brójce podpisały
umowę z wykonawcą
przedsięwzięcia, firmą
INSTYLE z Nowego
Bedonia. Pierwszym etapem
inwestycji było przeprowadzenie
instalacji pod trasą 713.

U

mowę na realizację tego projektu podpisali Radosław Agaciak, wójt gminy
i przedstawiciel firmy INSTYLE, Wojciech
Danielczyk, w obecności pracowników gminnego referatu inwestycji: Anny Woźny i Jerzego
Świątnickiego.
Ta inwestycja polega na poprowadzeniu
instalacji kanalizacyjnej przez północną część

Karpin, 8 listopada br.

Nowy asfalt i bezpieczny trotuar

Od prawej: R. Agaciak, A. Woźny, W. Danielczyk
Karpina (od Gminnej Oczyszczalni Ścieków).
Prace zaczęto jednak od przeprowadzenia
instalacji pod drogą wojewódzką nr 713,
na odległość ok. 100 m w południowej części
Karpina, tak aby w przyszłości sieć kanalizacyjna została wybudowana także w tej części
miejscowości, w stronę Kotlin. Ten etap zrealizowano do 10 listopada br.
Realizacja całego projektu potrwa planowo
do września 2022 r. Jej całkowity koszt to ponad
1,6 mln zł, z czego prawie 1 mln zł to dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instalacja będzie prowadzona w stronę GOŚ

Droga
za milion
Zakończyła się inwestycja
w południowej części Karpina.
Mieszkańcy korzystają już
ze zmodernizowanej drogi
i nowego chodnika wzdłuż niej.
Przebudowę w Karpinie realizowali pracownicy
firmy ZRD Wiśniewska. Zaczęli we wrześniu.
Skończyli na przełomie listopada i grudnia br.
Na przełomie października i listopada, prace
drogowe przerwano na okres budowy przecisku kanalizacyjnego pod drogą 713 i fragmentu instalacji kanalizacyjnej (czytaj obok).
Zmodernizowali odcinek drogi od granicy
z Kotlinami (mostek) do drogi wojewódzkiej
713 i wybudowali chodnik.
Dofinansowanie tej inwestycji w wysokości
620 tys. zł, gmina Brójce pozyskała z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja całego projektu kosztowała blisko 1 mln zł.

17 listopada br.

17 listopada br.
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Z ŻYCIA GMINY

Narodowe Święto Niepodległości 2021, rodzinne, radosne święto
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Brójce!
Szanowni Państwo!
W dniu tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości,
stają mi przed oczami obrazy
poprzednich, listopadowych
świąt; tego sprzed roku i tego
sprzed dwóch lat. Przypominam sobie jak świętowaliśmy
w naszej gminie to wspaniałe, narodowe święto dwa lata
temu, 11 listopada 2019 roku. Ale doskonale pamiętam także
jak odbyło się to rok temu. I jak te uroczystości się bardzo różniły. Różniły przez wymogi sanitarne obowiązujące w pandemii koronawirusa. I choć dziś covid-19 zagraża nam nadal,
to mam szczerą nadzieję, że dzisiejsze obchody bardziej przypominają te z 2019 niż te z 2020 roku.
Dziś już uczestniczyliśmy licznie we mszy świętej w kościele
w Kurowicach. Licznie też pojawiliśmy się na cmentarzu parafialnym w Kurowicach by oddać hołd obrońcom naszej ojczyzny
z 1939 r. i ofiarom hitlerowskiej okupacji. Teraz jeszcze liczniej
celebrujemy to wspaniałe święto, tutaj przed szkołą w Bukowcu
gdzie pojawiło się tak wielu najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Bardzo wam za to dziękuję. I chcę podkreślić, że to właśnie uczniowie tak boleśnie doświadczają pandemii, coraz
to przebywając na kwarantannie i znów ucząc się zdalnie.
Ale pamiętajcie, że cały czas mamy przede wszystkim na uwadze wasze dobro, wasze zdrowie i wasz rozwój.

T

egoroczne obchody święta rozpoczęła msza w kościele parafialnym
w Kurowicach. Później przedstawiciele władz gminy, Radosław Agaciak, wójt gminy, Urszula Brdoń, przewodnicząca Rady Gminy i radny
gminny Marian Pach złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w obecności
ks. Grzegorza Wojdy na cmentarzu parafialnym w Kurowicach, gdzie znajdują się mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. i obywateli
naszej gminy pomordowanych przez hitlerowców w maju 1941 r.
Później uroczystości przeniosły się przed szkołę w Bukowcu. Tam złożono
kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą bohaterów walczących
o niepodległość Polski.
Marsz Niepodległości ulicami Bukowca przeszedł do świetlicy, gdzie odbył się
koncert Dla Niepodległej.
Przy grobie żołnierzy w Kurowicach i przy tablicy w Bukowcu, wartę honorową pełnili harcerze z 1DH „Czarne Wilki”.

Marsz Niepodległości ulicami Bukowca

A my dorośli możemy, a nawet powinniśmy się w tym dniu
zastanowić, nad naszą rolą, naszymi powinnościami wobec
ojczyzny, wobec współobywateli, wobec członków naszej
społeczności, naszego kraju, naszego narodu. Że do dotychczasowych trudnych wyzwań dochodzą kolejne i kolejne.
I to wszystko jest naszą codzienną walką, naszą wielką kampanią, którą wszyscy prowadzimy na rzecz naszego lepszego, bezpiecznego jutra i szczęścia osobistego oraz wspólnego, obywatelskiego, narodowego, polskiego, europejskiego i światowego.
I tak jak apelowałem do Państwa przed rokiem, o to byśmy
wspólnie o siebie dbali, o to byśmy byli odpowiedzialni społecznie, przestrzegali zasad higieny, dostrzegali potrzeby naszych
znajomych, sąsiadów, seniorów – tak samo apeluję o to do Państwa i dziś! Niech nasz trud i nasze wysiłki przyniosą oczekiwany przez nas wszystkich rezultat! Wyjdźmy z tych wszystkich trudności i problemów silniejsi, lepsi, mądrzejsi i bardziej
godni by świętować Dzień Niepodległości w roku 2022.

Wiązanki kwiatów składają (od prawej):
R. Agaciak, U. Brdoń, M. Pach

Cmentarz parafialny w Kurowicach

Wybory zarządu gminnego OSP

Nowoczesny wóz gaśniczy
dla OSP Pałczew

Druh Marek Muras został ponownie wybrany prezesem Gminnego
Oddziału OSP w Brójcach. Wybory zarządu odbyły się 16 października br.
na XV Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacki
SuperMAN

N

a najbliższą, 5-letnią kadencję powołano także: Mirosława Sójkę,
wiceprezes, Łukasza Klepacza, wiceprezes oraz Dariusza Szewca,
komendant i Włodzimierza Gładysza, skarbnik.
Marek Muras z Wandalina ma 47 lat, jest mechanizatorem rolnictwa, prowadzi własną działalność gospodarczą, jest radnym Rady
Gminy Brójce. Straż pożarna to jego hobby. Od czerwca br. jest prezesem
OSP Stefanów.
– Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom wobec komendanta gminnego. Będę się starał aby nasze jednostki OSP stale się rozwijały, głównie przez
nabór młodych druhów. Chciałbym także zwiększyć ilość Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w naszych strukturach – zapowiada Marek Muras.

4 maja 2019 r. Kurowice, II Gminny Dzień Strażaka,
dh M. Muras prowadzi poczty sztandarowe

Od lewej: dh Dariusz Krzewiński, Prezes Zarządu Powiatowego Łódzkiego Wschod
niego OSP, Urszula Brdoń, Przewodnicząca Rady Gminy Brójce, dh Marek Muras,
Radosław Agaciak, Wójt Gminy Brójce, dh Henryk Zawada

Najwspanialsze życzenia dla Złotych Par

Złote Gody
Dziewięć par z naszej gminy świętuje
w tym roku jubileusz 50-lecia wspólnego
pożycia małżeńskiego.

18

listopada br. gratulacje i życzenia
przyjmowali: Teresa Tomaszewska-Anuszczyk i Jan Anuszczyk, Zofia
i Stanisław Ciepluchowie, Wiesława
i Kazimierz Klepaczowie, Wiesława
i Roman Michalec, Zofia i Tadeusz




Muszyńscy, Zofia i Józef Pielużek.
Niestety stan zdrowia pana Józefa
nie pozwolił mu być osobiście na uroczystości. Nieobecni z tego powodu byli
także państwo Halina i Kazimierz Kuź-

miccy, Teresa i Marian Polakowie
oraz Barbara i Mirosław Szmytowie.
Tego dnia, w sali GOK w Brójcach
były serdeczne życzenia dla wszystkich
jubilatów, kwiaty i upominki. Na saksofonie zagrała Złotym Parom Ewa
Komecka, instruktor wokalny i muzyk
orkiestry dętej z Kurowic. Oczywiście
były też Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Wręczał je Radosław Agaciak, wójt gminy w asyście Anny Misio,
kierownika USC. Kwiaty i upominki
(ciepłe koce) wręczali Mariola Woźna,
sekretarz gminy i Andrzej Płuciennik,
wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Druhowie z Pałczewa
właśnie otrzymali
nowiutkiego MAN-a.
Ten zakup był możliwy dzięki
współpracy finansowej
trzech instytucji.

Radosław Agaciak
Wójt Gminy Brójce

27 października br. Radosław Agaciak, wójt gminy Brójce
przekazał w obecności radnego
Mariana Pacha, umowę dotyczącą
zakupu wozu strażackiego dh Wojciechowi Głowackiemu, prezesowi
OSP Pałczew i dh Włodzimierzowi
Gładyszowi, skarbnikowi OSP Pałczew.
Ten MAN to naprawdę super
nowoczesny, strażacki sprzęt
na kołach. Samochód był specjalnie przystosowywany dla potrzeb
strażaków przez firmę Stolarczyk
Technologia Pożarnicza z Kielc.
Waży prawie 10 ton, zbiornik
na wodę ma 4410 litrów pojemności, napęd 4×4, moc silnika 320 kM,
do tego hak holowniczy, maszt
oświetleniowy, autopompa, system
zraszaczy, działko wodno-pianowe
i wiele innych.

Oczywiście największy udział w tym
przedsięwzięciu ma gmina Brójce.
Przeznaczyła na ten cel 437 tys. zł.
WFOŚiGW w Łodzi
wyasygnował 390 tys. zł
w ramach Ogólnopolski
Program Finansowania
Służb Ratowniczych,
a szczególnie zakupu
specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego
w akacjach ratowniczych.
Do tego dołączył Krajowy
System Ratownictwa
Gaśniczego przekazując na ten cel 90 tys. zł.
Od prawej: R. Agaciak, W. Głowacki, Wł. Gładysz,
To w sumie prawie
M. Pach
1 mln zł!
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Ważny sprzęt
podarowany gminie
przez firmę INTAP

Dezynfekują
powietrze
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Występy naszych Amatorskich Zespołów Śpiewaczych

DOŻYNKI, ŚWIĘTO PSZCZOŁY…
12 września br. w Kurowicach, 19 września br.
w Łodzi… „Leśnianki”, „Stefanów” i „Bukowianki”
znów rozweselały ludzi swoimi występami.

N

a festynie dożynkowym przy
kościele parafialnym w Kurowicach wystąpiły „Bukowianki” i „Leśnianki” oraz muzycy
Orkiestry Dętej OSP Kurowice.

BUKOWIANKI na scenie w Kurowicach

Występ STEFANOWA na pikniku w Popielawach

19 września br., przy parafii
pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
odbyło się X Wojewódzkie Święto
Pszczoły, dokąd zespoły „Leśnianki”
i „Stefanów” zaprosił duszpasterz
pszczelarzy, proboszcz
tamtejszej parafii, ks. Wiesław Kamiński.
1 października br.
Amatorski Zespół Śpiewaczy „Stefanów” wystąpił
na pikniku w Popielawach
w gminie Rokiciny z okazji uroczystego otwarcia
wyremontowanej drogi
wojewódzkiej nr 713 (której znaczna część przebiega przez gminę Brójce).

Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej 713 po remoncie

Działo się w Popielawach

1

października br. Marcin Tobik, prezes firmy INTAP, przekazał Radosławowi Agaciakowi, wójtowi gminy, dwa
urządzenia produkcji włoskiej do dezynfekcji pomieszczeń. Ich wartość to
ok. 2 tys. euro.

Uczestników Święta Pszczoły do wspólnej zabawy
zapraszały m.in. Urszula Brdoń i Elżbieta Brdoń
-Stoszek (Amatorski Zespół Śpiewaczy „Stefanów”)

T

o była bardzo ważna uroczystość. Znaczna
część drogi wojewódzkiej nr 713 przebiega
przez naszą gminę. W związku z tym w Popielawach w gminie Rokiciny, 1 października br.
odbył się m.in. specjalny piknik.
Gminę Brójce reprezentowali Radosław Agaciak, wójt gminy, Urszula Brdoń,

przewodnicząca Rady Gminy, Aleksandra
Brdoń, radna oraz panie z Koła Gospodyń
Wiejskich: Iwona Gorzkiewicz, Sołtys Brójec,
Henryka Jedynak i Maja Popek. Gości pikniku
porwał do śpiewu i tańca Amatorski Zespół
Śpiewaczy „Stefanów”.
O szczegółach tego wydarzenia można
przeczytać na: https://tomaszowmazowiecki.
naszemiasto.pl/piknik-i-konferencja-o-bezpieczenstwie-z-okazji-otwarcia/ar/c1-8478581

Od lewej: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa
łódzkiego, Jerzy Rebzda, wójt gminy Rokiciny, Urszula
Brdoń, przewodnicząca Rady Gminy Brójce i Maja Popek

Reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Brójcach.
Od lewej: Henryka Jedynak, Maja Popek i Iwona
Gorzkiewicz

Szczęśliwego Nowego Roku
dla członków naszej facebookowej społeczności

Przekroczyliśmy
3000 POLUBIEŃ :o)

Foto: pixabay.com

2 października br. Członkinie (i członkowie) KGW
na wycieczce do Kielc i Chęcin

W połowie grudnia 2020 r. użytkowników Facebooka, którzy POLUBILI
Portal Informacyjny Gminy Brójce było 2 784. Do grudnia br. ta grupa
rozrosła się do... 3 004 osób.
A druga kategoria internautów, czyli tych którzy OBSERWUJĄ nasz Portal?
W grudniu 2020 r. było ich jeszcze 2 899. 1 grudnia br. już... 3 152.
Wszystkim Internautom, którzy obserwują, lubią lub odwiedzają nasz Portal
– DO SIEGO ROKU!

Zapraszamy na Facebook! ► Facebook.com/portal.brojce
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Gminy Brójce
facebook.com/portal.brojce

KULTURA I EDUKACJA

7

Numer 4 (20)
Grudzień 2021 r.

► 14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Nagrody
i wyróżnienia dla
pracowników szkoły
w Kurowicach

GMINNE SZKOŁY
w liczbach
W gminie Brójce działają trzy placówki
oświatowe. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bukowcu (przedszkole samorządowe
i szkoła podstawowa im. M. Kopernika),
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Kurowicach oraz jej filia w Woli Rakowej z oddziałami przedszkolnymi. Szkoły
obejmują swoim zasięgiem wszystkie
miejscowości z terenu gminy Brójce.
Ilu jest aktualnie uczniów i przedszkolaków?
Dane na październik br. są następujące. Szkoła
w Bukowcu liczy 305 uczniów i 125 przedszkolaków. W sumie uczęszcza tam 430 dzieci. Placówka
w Kurowicach edukuje aktualnie 394 dzieci
(w tym 117 przedszkolaków). Szkoła w Woli
Rakowej odpowiednio 123 (75 przedszkolaków)
– obie placówki łącznie 517 dzieci. Czyli w sumie
mają pod swoją opieką 947 uczniów klas I–VIII
oraz przedszkolaków.
Ilu jest nauczycieli? To ogółem prawie
80 etatów czyli 43 pedagogów w szkole w Kurowicach i 41 pedagogów w szkole w Bukowcu,

którzy co do zasady są magistrami z przygotowaniem pedagogicznym. I jeszcze jedna ciekawa
wielkość. Według dostępnych danych, zarówno
w Bukowcu jak i w Kurowicach, promocja
uczniów do następnych klas wyniosła w ubiegłym roku szkolnym 100%.
Kompletna informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,
dostępna jest pod adresem: http://bip.brojce.
pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-201-7733

Szkoła w Bukowcu. R. Agaciak,
A. Korzeniowska, U. Brdoń

Szkoła w Kurowicach. U. Brdoń, J. Drzazga, R. Agaciak

Turniej Gmin Partnerskich

Nasi młodzi rugbiści liczą się w kraju

Nasi zajęli II miejsce

Godnie nas reprezentują

Wspaniale spisała się młodzieżowa reprezentacja gminy Brójce
w piłce nożnej. 9 października br.
młodzi piłkarze, pod opieką
Michała Łabędzkiego, zostali
wicemistrzami Turnieju Gmin
Partnerskich w Nowinach.

Rugbiści z Kurowic nie zawodzą.
Znów będą reprezentować województwo łódzkie
w grudniowym finale ogólnopolskim Szkolnej
Ligi Rugby Tag.

Brójce reprezentowali: Weronika Stachurska,
Igor Turek, Oliwier Muszyński, Jakub Kruszyński, Jan Chuchler, Artur Persanowski, Oliwier
Zimoń, Michał Pogoda, Krystian Paluch, Maksymilian Witkowski, Wiktor Jakubiec, Michał
Pewniak, Dawid Sykuła i Krzysztof Popek.
Imprezę zorganizowała, słynąca ze wspaniałej infrastruktury sportowej, nasza partnerska gmina Nowiny. Turniej był elementem
rozgrywanej tego dnia Gminnej Spartakiady
Nagrody od S. Nowaczkiewicza, wójta gminy Nowiny
Rodzinnej.
Ze względu na pandemię
koronawirusa, w turnieju piłkarskim wzięły udział tylko drużyny z Polski, czyli: reprezentacje
gmin Brójce, Płoty, Radoszyce
i Nowiny oraz Akademii DAP
Kielce i Korony Kielce (zawodnicy rocznik 2009).
I miejsce zajęła drużyna Akademii Piłkarskiej DAP Kielce.
III miejsce wywalczyli zawodnicy LKS Polonia Płoty.
Ze względu na covid wystąpiły tylko drużyny krajowe

16

grudnia br. (gazeta została oddana do
druku przed tą datą) Kinga Zimoń, Oliwia Kępka, Hubert Kępka, Igor Turek, Krystian
Paluch, Oliwier Zimoń, Artur Persanowski
i Jakub Jasiński będą walczyć na warszawskim
Torwarze o tytuł Mistrzów Polski.
Aby znaleźć się w krajowym finale, zawodniczki i zawodnicy z klas VII (rocznik 2009)
szkoły podstawowej w Kurowicach, wywalczyli
I miejsce w swojej kategorii wiekowej, w finale
wojewódzkim rozgrywek 4 listopada br. na stadionie KS Budowlani Commercecon Łódź.
Młodsza drużyna z Kurowic (klasy IV)
zajęła w tym finale III miejsce.
Brawa dla kurowickich rugbistów pod opieką
Pauliny Lis-Marciniak!

Starsi i młodsi zawodnicy z opiekunką P. Lis-Marciniak

Na boisku młodsi rugbiści z Kurowic

Nagrody wręcza R. Wiejski-Wolschendorf, prezes ŁOZR
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Piękne dzieła ze zwykłych ziemniaków

Talent i kreatywność
Dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców gminy
cieszył się ogłoszony we wrześniu br. konkurs „Ziemniaki-Cudaki”.
Do Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach wpłynęło 28 prac,
których głównym bohaterem był… kartofel.

I dopiero obejrzawszy wszystkie te dzieła można było przekonać się jaką inspiracją twórczą może być takie popularne, by nie powiedzieć pospolite warzywo.
Dlatego nie lada wyzwanie stanęło przed jury (M. Kardasz, E. Komecka,
I. Pytka) by ocenić prace młodych autorów. Jury wyznaczyło trzy kategorie (wiekowe) i przyznało nagrody i wyróżnienia (20 października br.).
W kategorii „przedszkole – I klasa” I miejsce zajął Antoni Miśkiewicz (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu), II miejsce Julian Tarka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu), III miejsce zajęła Natalia Cieplucha (SP w Woli Rakowej).
Wyróżnienia otrzymały Łucja Lisowska (SP w Woli Rakowej) i Amelia Śliwińska
(SP w Woli Rakowej).
W kategorii „klasy II–IV” I miejsce przyznano Katarzynie Dybowskiej
(SP w Woli Rakowej), II miejsce Aleksandrze Świderek (SP w Kurowicach), III miejsce
Natalii Jaroniek (SP w Kurowicach), a wyróżnienie Wojciechowi Piątkowskiemu
(SP w Kurowicach).
W kategorii „klasy V–VIII” I miejsce zajęła Aleksandra Dybowska (SP w Kurowicach), II miejsce zdobył Marcel Nebelski (SP w Kurowicach), a III miejsce
przyznano Wiktorii Jeż (SP w Kurowicach).
Gratulujemy!

Na konkurs zgłoszono
w sumie 28 prac

Praca Antka Miśkiewicza

To cudak autorstwa
Kasi Dybowskiej

A takiego cudaka zapropono
wała Ola Dybowska

Młodzi pomagają, dorośli ich wspierają
cerzy z drużyny „Czarne Wilki”
har
i
cu
ow
Buk
w
oły
szk
ze
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sy
kla
w
nió
ucz
ja
Tegoroczna akc

M

łodzież znów pomagała zwierzętom. Dzięki hojności mieszkańców gminy, we wrześniu nastoletni
wolontariusze zebrali łącznie 545 kg
karmy, 250 poszew, 70 poduszek,
40 kołder, 35 legowisk, 60 ręczników,
6 dywanów i… 1 (jeden) drapak.
Za dary podziękowało m.in. Schronisko w Tomaszowie Mazowieckim.
My też dziękujemy i gratulujemy!

zakończona sukcesem.

