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Sto lat druhów z Woli Rakowej

Przemarszem pocztów sztandarowych
i pięćdziesięciu pododdziałów rozpoczęły się
7 maja obchody setnej rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rakowej połączone z Powiatowymi Obchodami
Dnia Strażaka. Gospodarzami uroczystości
byli: Wójt Gminy Brójce – Radosław Agaciak, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli Rakowej, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – druh
Dariusz Krzewiński, Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach – mł.
bryg. Marcin Rzesiewski.
Podczas uroczystości odprawiono polową
mszą świętą koncelebrowaną przez kapelana
wojewódzkiego strażaków, księdza Adama
Stańdo i duszpasterzy z terenu Gminy Brójce.
W czasie uroczystej mszy poświęcono nowy
sztandar dla druhów z Woli Rakowej ufundowany przez tamtejszą radę sołecką. Sztandar
został przekazany strażakom przez przedstawicieli rady sołeckiej i Wójta Gminy. Jedno-

cześnie OSP Wola Rakowa została uhonorowana Złotym Znakiem Związku.
W czasie uroczystości nadano także strażackie odznaczenia oraz awanse na wyższe
stopnie służbowe.
Część oficjalną zakończyła defilada pocztów sztandarowych i pododdziałów. Następnie
odbyła się strażacka biesiada dla wszystkich
zgromadzonych na uroczystości.

Więcej na str. 6–7

Będą nowe place
zabaw

Nasze

inwestycje
Przebudowa odcinka drogi w Przypuście,
chodnik wraz z zatoką przystankową na ulicy
Szkolnej przy Zespole Szkół w Kurowicach,
chodnik dla dzieci i rodziców przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu, ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Woli
Rakowej to istotne inwestycje, które wpływają
na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zrealizowano je w ubiegłym roku.

Zrealizowanie tych inwestycje było możliwe dzięki wsparciu i współpracy radnych gminy i pracownikom Urzędu Gminy oraz innych
jednostek organizacyjnych. Miniony czas, to
także przygotowywanie inwestycji, które będą
realizowane w najbliższych latach jeszcze w tej
kadencji.
Zakupione w ubiegłym roku maszyny drogowe do powierzchniowego utwardzania na-

Więcej na str. 8

Droga w Przypuście dostosowana jest
do podwyższonych obciążeń i wyposażona w chodnik. Do realizacji tej
inwestycji gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 100 tys. zł od
przedsiębiorstwa posiadającego grunty w Przypuście. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 207 tys. zł.
wierzchni obecnie rozpoczynają remonty polegające na natryskiwaniu emulsji asfaltowej.
Dzięki zainwestowaniu przeszło 260 tysięcy złotych stan dróg w gminie Brójce powinien powoli się poprawiać, a co za tym idzie będą jeszcze
bezpieczniejsze.

Więcej na str. 2

Wójt
z absolutorium
W czasie XLV sesji Rady Gminy
Brójce, która odbyła się 7 czerwca, głosowano, między innymi, nad absolutorium dla Wójta Gminy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu
absolutorium Wójtowi Radosławowi
Agaciakowi.
Wójt Gminy dziękując za pozytywną ocenę pracy podkreślił, że absolutorium jest także oceną pracowników
Urzędu Gminy w Brójcach oraz dowodem na dobrą współpracę samorządowców w Gminie oraz jednostek jej
podległych.
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NASZE INWESTYCJE
cd. ze str. 1

Kolejną inwestycją, która też jest związana
z bezpieczeństwem był zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach Zastąpił on już mocno wyeksploatowanego, czterdziestoletniego Jelcza. Koszt nowego wozu strażackiego wyniósł 770 tysięcy złotych.
Część tej kwoty gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Koluszkach, a kilkadziesiąt tysięcy
złotych, które pochodziło z własnego budżetu
gmina przeznaczyła na doposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Każda jednostka na koniec ubiegłego roku
została wyposażona w komplet nowych węży
strażackich. Wydatki dotyczyły również zakupu
sprzętu strażackiego, odzieży, jak i prac remontowych w strażnicach.
Poprawie bezpieczeństwa służy także nowa
Skoda Yeti, której zakup współfinansowała
Gmina Brójce. Radiowóz z napędem na cztery
koła patroluje ulice i tereny, na które wcześniej
nie docierał żaden z posiadanych przez komisariat w Rzgowie policyjnych samochodów.
Także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zamontowano prewencyjne radary prędkości. Są one przenośne i będą instalowane w miejscach, gdzie kierowcy pojazdów najczęściej nie
przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości. Obecnie przypominają one o dozwolonej
prędkości na drogach wojewódzkich 713 i 714
w Kurowicach.
Spośród działań, które wpływają na komfort
życia z pewnością są inwestycje wodociągowe.
Dzięki nim mieszkańcy mają zapewnioną wodę
pod odpowiednim ciśnieniem i dobrej jakości.
W ubiegłym roku gruntownie wyremontowano
ujęcie wody i stację wodociągową w Kurowicach. Stare urządzenia miały już kilkadziesiąt
lat. Dzięki wydaniu 63 tysięcy złotych na generalny remont wymieniono wszystkie urządzenia
stanowiące cały ciąg technologiczny stacji wodociągowej.
W bieżącym roku i w latach następnych
będą kontynuowane inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, a w niedalekiej perspektywie jest
budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.
Gmina Brójce opracowała koncepcję
oczyszczania ścieków, są już zakupione tereny
w Kurowicach, gdzie oczyszczalnia będzie miała
swoją lokalizację, a kompletny projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na
budowę ma być gotowy jesienią bieżącego roku.
Przykładem inwestycji w oświacie był remont dachu na Szkole Podstawowej w Woli Rakowej. Oprócz poszycia dachowego zostały na
nowo wymurowane kominy, wykonane obróbki
dekarskie i instalacja odgromowa. Pozyskano
również od Marszałka Województwa Łódzkiego
dofinansowanie budowy boiska do piłki plażowej przy Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu.
Dla potrzeb futbolistów gmina kupiła już bramki.
Rozwojowi gminy mają służyć inwestycje,
aby jednak przyciągnąć inwestorów trzeba stworzyć im dobre warunki. Na mocy porozumienia
z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną został
w ubiegłym roku przygotowany projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
w tej miejscowości. Dotyczy on budowy sieci
wodociągowej, sieci energetycznej, budowy
dróg wraz z niezbędnym oświetleniem oraz kanalizacją deszczową i sanitarną. Koszt sporządzonej dokumentacji projektowej wyniósł około
340 tys. zł, z czego aż 300 tys. zł pozyskaliśmy
od ŁSSE! Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na
budowę inwestycja będzie mogła się rozpocząć,
aktualne gmina ma już ich znaczną część.

Na mocy porozumienia z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną został przygotowany projekt
uzbrojenia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Bukowcu.

Droga w Przypuście dostosowana jest do podwyższonych obciążeń i wyposażona w chodnik. Do realizacji
tej inwestycji gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 100 tys. zł od przedsiębiorstwa posiadającego grunty w Przypuście. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 207 tys .zł.

Nowy wóz strażacki dla druhów w Brójcach zastąpił wysłużonego Jelcza.

Chodnik i zatoka przystankowa na ulicy Szkolnej przy Zespole Szkół w Kurowicach kosztowała 75 tys. zł.
Dzieci, młodzież i rodzice mogą chodzić w bezpiecznych warunkach.
Gmina przeznaczyła kilkadziesiąt tysięcy złotych
na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Każda jednostka na koniec ubiegłego roku została wyposażona w komplet nowych
węży strażackich oraz inny sprzęt i odzież. Na zdjęciu szczęki życia zakupione dla OSP Bukowiec.

Chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu - koszt ponad 26 tys. zł. W najbliższym czasie
przy przedszkolu pojawią się latarnie, a droga zostanie utwardzona masą asfaltową.

Wspólnie ze Starostwem Powiatu Łódzkiego
Wschodniego gmina sfinansowała przebudowę
drogi powiatowej nr 2926E w Pałczewie i w Woli
Rakowej. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 521 382,00 zł i pochodził on w równych częściach z budżetów Powiatu Łódzkiego
Wschodniego i Gminy Brójce.
Maszyna do remontu dróg

W ujęciu wody i stacji wodociągowej w Kurowicach. Wymieniono wszystkie urządzenia stanowiące cały
ciąg technologiczny.

Niebawem więcej refundacji

Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego
w Woli Rakowej było ważne z uwagi na bliskie
sąsiedztwo przedszkola i szkoły podstawowej.
Budowa ogrodzenia kosztowała 21 tys. zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach zaprasza do zapoznania się z nowym Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Brójce .
Regulamin który rozszerza katalog artykułów podlegających refundacji i wnioski dostępne
są na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach lub w wersji tradycyjnej
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach pok 2.
Wnioski można składać od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
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Zaświecą latarnie

W

Bukowcu niebawem powinno zaświecić 145 nowych lamp
ulicznych wyposażonych w nowoczesne i energooszczędne
oprawy ledowe. Nowe lampy mają być ustawione przy 21 ulicach: Nowej, Słonecznikowej, Żółkiewskiego, Brzozowej, Chrobrego, Bławatnej,
Fiołkowej, Ogrodowej, Malowniczej, Diamentowej, Liliowej, Kwiatowej, Cisowej, Sportowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej, Klonowej, Szkolnej oraz Krokusowej i Niezapominajki. Gmina
Brójce ubiega się dofinansowanie tej inwestycji.
Prace przy nowym oświetleniu w Bukowcu
będą obejmowały nie tylko zainstalowanie nowych
latarni, ale także wybudowanie linii kablowych.
Czas włączania się i gaśnięcia oświetlenia będzie
sterowany zegarem astronomicznym. Po zakończeniu budowy nowego oświetlenia w Bukowcu,

co powinno nastąpić na przełomie 2017 i 2018
roku, jej teren zostanie uporządkowany.
Realizacja tej inwestycji powinna znacznie
zwiększyć bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się po zmroku ulicami Bukowca,
a także podniesie jakość życia w miejscowości.
Ponadto pozwoli ona na obniżenie kosztów
związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w porównaniu do lamp w systemie tradycyjnym czy też sodowych.
Realizacja projektu pod nazwą: „Budowa
oświetlenia ulicznego w Bukowcu” będzie odbywała się w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014–2020, IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.3 Ochrona powietrza, IV.3.1 Ochrona
powietrza – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Nowe wiaty
dla wygody
Trzy nowe wiaty zostały zamontowane na przystankach w Karpinie, Kurowicach oraz Wardzynie.

Na zdjęciu: wniosek o dofinansowanie
projektu pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” zajął aż
pięć segregatorów.
Gmina Brójce ubiega się o dofinansowanie
inwestycji w kwocie 510 657,00 zł, co będzie stanowić 77,37% kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wniosek w tej sprawie został złożony 29
marca w siedzibie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Brójce.

Całkowite nakłady inwestycyjne brutto na realizację nowego oświetlenia w Bukowcu wyniosą
812 800,00 zł. Koszty kwalifikowane w kwocie 660
000,00 zł stanowią 81,20% wartości całkowitych
kosztów projektu. W ramach projektu podatek od
towarów i usług (VAT) jest niekwalifikowany.

„Pięćdziesiątka”
Koła Gospodyń
Wiejskich w Pałczewie

Ustawienie kolejnych wiat jest planowane
jeszcze w tym roku, co powinno nastąpić po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej 714,
na odcinku Brójce – Wola Rakowa. Koniec tej
inwestycji drogowej przewidziany jest w sierpniu bieżącego roku. Nowe wiaty przystankowe
niewątpliwie znacznie poprawią komfort oczekiwania na autobus przez dzieci i młodzież jadące do szkoły oraz dorosłych podróżnych.
Kolejne nowe wiaty staną już wkrótce w Kotlinach, Woli Rakowej i Stefanowie

Będzie auto dla strażaków
W tym roku w remizie druhów
z Woli Rakowej może zaparkować
nowy wóz strażacki. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie dotację, która będzie
wykorzystana na zakup lekkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z Woli Rakowej.
Dotacja w wysokości 80 tysięcy
złotych stanowi około 40 procent
całej kwoty potrzebnej na wóz bojowy dla strażaków. Pozostała część
pieniędzy na ten zakup będzie pochodziła z budżetu gminy. Na jego
zakup zostanie ogłoszony przetarg.
Nowy pojazd w standardzie będzie miał wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z wysokociśnieniową linią szybkiego natarcia,
maszt oświetleniowy, wyciągarkę
elektryczną zamocowaną z przodu pojazdu, agregat prądotwórczy
i torbę medyczną
Aktualnie druhowie z Woli Rakowej dysponują wozami: ciężkim
wozem gaśniczym JELCZ sprowadzonym z jednostki PSP w Łodzi
w 1987 roku i samochodem marki
STEYR, który przyjechał do Polski
w 2008 roku.

27 maja 2017 r. od godz. 18:00 w sali OSP
w Pałczewie świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia
KGW PAŁCZEW.
Uroczystość zaszczycili obecnością licznie
przybyli goście – przedstawiciele władz samorządowych, kół gospodyń wiejskich, zespoły
śpiewacze oraz mieszkańcy Pałczewa i okolic.
Ogromne emocje wśród publiczności wzbudził program artystyczny, który zapewniły nasze

zespoły śpiewacze: „Leśnianki” i „Stefanów”
oraz gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich
Stefanów–Wandalin–Giemzów.
Uroczystość była okazją do gratulacji, podziękowań i wspomnień...
Jak na prawdziwy jubileusz przystało, był
też urodzinowy tort i głośne „sto lat” dla KGW
Pałczew.


Rocznicowe personalia

Pierwszą przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Pałczewie była Agnieszka Budziszak. Po trzech latach zastąpiła ją Janina Mielcarz, która rządziła Kołem od 1970 do 1986
roku. Kolejną pierwszą gospodynią w pałczewskim Kole była Alfreda Filip, która w 2006 roku
przekazała władzę Elżbiecie Gajdzickiej, do dziś szefujące KGW w Pałczewie.
Wspomniana już wcześniej Alfreda Filip ma pięćdziesięcioletni straż w KGW w Pałczewie. Alina Sadowska jest w Kole 46 lat, Halina Gładysz może pochwalić się 37-letnim członkostwem, a Janina Kawula – 33-letnim. Urszula Bogdan aktywnie działa wśród pałczewskich
gospodyń od 32 lat.
Kazimiera Misiak była skarbnikiem w KGW w Pałczewie w latach 1986 – 2006, a jego
członkinią jest od lat 37. Zasłużonymi skarbniczkami koła były Janina Sadowska (1970 –
1987) i Małgorzata Gorzkiewicz (1986 – 2010). Należy jeszcze przypomnieć Natalię Huchler,
która była zastępcą przewodniczącej w latach 1986 – 2006.
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Spotkanie
z Papieżem
Rozliczne pamiątki ze spotkań z Janem Pawłem II, zbiory filatelistyczne,
numizmaty i zdjęcia można było obejrzeć w czasie wystawy pod nazwą
„Św. Jan Paweł II”, którą dzięki eksponatom udostępnionym przez
ks. kanonika Tadeusza Nosala i Andrzeja Brauna z Bukowca można było
zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach.
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Atmosfera była
wspaniała, pogoda
dopisała, atrakcje
ciekawe, artyści super!
Niech żałuje ten,
kogo tam nie było.
Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był
zespół JORRGUS, ale na scenie można było
podziwiać także występy „Bukowiaczka”, oklaskiwać pokazy tańca nowoczesnego, posłuchać
amatorskich zespołów śpiewaczych „Stefanów”,
„Bukowianki” i „Leśnianki” oraz Orkiestry Dętej z Kurowic. Uśmiech na twarzach uczestników
festynu wywoływał zabawnymi i dowcipnymi
skeczami gościnnie występujący kabaret „Wcięci
przypadkiem” z Rzeczycy.
Druhowie z OSP w Brójcach zaprezentowali
ciekawy i realistyczny strażacki pokaz techniczno-medyczny, w czasie którego udzielali pomocy
poszkodowanemu w wypadku samochodowym.
Muzyczny festyn zakończył występ zespołów „Diwers Dance” i „Variete”, które tanecznie
rozbujały uczestników XIII Muzycznego Lata
w Woli Rakowej.
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XIII Muzyczne Lato w Woli Rakowej
– zabawa była przednia
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A było to tak…
W 1917 roku w Woli Rakowej powstała pierwsza
w ówczesnej gminie Brójce OSP, do której zapisało się 30 młodych mężczyzn, nie tylko z samej
Woli Rakowej. W skład pierwszego zarządu powołano: Andrzeja Lorentowicza, Józefa Gładysza, Stanisława Wachnika, Władysława Świderka
i Jana Jędrzejczaka. Początkowo, oprócz walki
z pożarami, zarząd prowadził pracę uświadamiającą, przygotowując mieszkańców do dnia,
w którym zrodzi się niepodległa Polska. Obok
ćwiczeń strażackich organizowano też ćwiczenia
wojskowe, a instruktorami byli strażacy, którzy
wrócili z wojny. Pierwszego dnia niepodległości,
11 listopada 1918 druhowie brali czynny udział
w akcji rozbrajania żołnierzy niemieckich.
Pierwsze lata działalności to dążenie do zdobycia sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania. Fundusze pozyskiwano dzięki organizowaniu zabaw oraz szczodrości mieszkańców.
We wrześniu 1924 dotacja z zarządu gminnego pozwoliła zakupić ręczną sikawkę. Miesiąc
później – znów dzięki pomocy mieszkańców –
ukończono budowę i oddano do użytku pierwszą drewnianą remizę strażacką.

cy przy OSP. W czynie społecznym pomagali
ją wznosić nie tylko strażacy, ale także niezrzeszeni mieszkańcy wsi. Bezpośrednio po wojnie
jednostka brała czynny udział w akcji zwalczania
analfabetyzmu. W latach 50. zarząd OSP kładł
duży nacisk na profilaktykę, co zaowocowało
tym, że na terenie działalności naszych druhów
pożary zdarzały się nader rzadko.
W roku 1960 jednostka otrzymała motopompę i samobieżny beczkowóz produkcji amerykańskiej, w związku z czym dokonano przebudowy wozowni. W latach 1962–1963 dokonano
elektryfikacji wsi, w tym również remizy. W latach 1964–1967 przy finansowej pomocy władz
powiatowych wybudowano basen przeciwpożarowy zlokalizowany w parku. W tym samym
czasie jednostka otrzymała również elektryczną
syrenę alarmową ufundowaną przez Gromadzką
Radę Narodową w Brójcach.
Z okazji 50.lecia działalności w podziękowaniu za działalność na rzecz lokalnej społeczności, mieszkańcy wsi ufundowali sztandar dla
OSP w Woli Rakowej. Uroczystość nadania połączona z obchodami 50.lecia jednostki odbyła

W 1928 roku podjęto decyzję o założeniu
parku między remizą a szkołą oraz o budowie
nowej, murowanej remizy. Przedsięwzięcia zostały szybko ukończone dzięki gospodarności ówczesnego zarządu, jak również hojności
i ofiarności mieszkańców wsi. 4 września 1934
roku wykończony budynek odebrano od wykonawcy. W tym samym roku, w uznaniu zasług
dla ochrony mienia i życia oraz dobrą organizację, Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Łodzi ufundował dla jednostki drabinę
Szczerbowskiego. Druhowie z naszej OSP brali
czynny udział w budowie miejscowej szkoły, aby
młodzież miała dobre warunki nauczania.
Wybuch II Wojny Światowej, utrata niepodległości i liczne represje przerwały owocną
pracę. Wielu strażaków brało udział w kampanii wrześniowej, wielu zostało wysiedlonych lub
wywiezionych do Niemiec, a niektórzy zginęli
z ręki okupanta.
W styczniu 1945 roku Wola Rakowa została
wyzwolona spod niemieckiej okupacji, a 9 marca 1945 zwołano w remizie zebranie, na którym
mieszkańcy, w liczbie 90 osób, podjęli decyzję
o restytucji jednostki i wybrali pierwszy po wojnie zarząd, w skład którego weszli: Władysław
Świderek, Józef Gładysz, Adam Latarski, Franciszek Boczek, Franciszek Kisiel, Stefan Jędrzejczak i Wincenty Kaniorski. W poczet członków
odrodzonej organizacji zgłosiło się 39 mężczyzn.
Po latach wojny OSP miała poważne trudności gospodarcze: brakowało sprzętu, mundurów i pieniędzy. Pomimo problemów udało się
odzyskać utracone mienie rozproszone przez
okupanta. Uzupełniono umundurowanie, wyremontowano dach na remizie, uporządkowano
park. W roku 1949 rozpoczęto budowę świetli-

się 9 lipca 1967 roku. Rok później, w jednostce
pojawił się pierwszy pełnoprawny strażacki wóz
bojowy STAR-21.
Roku 1971 wybudowano wodociąg w Woli
Rakowej, a wraz z nim hydranty przeciwpożarowe.
W roku 1973 zarząd podjął decyzję o utworzeniu strażackiej orkiestry dętej. Zakupiono
instrumenty i sprowadzono kapelmistrza. Początkowo wszystko wskazywało na to, że przedsięwzięcie odniesie spektakularny sukces, jednak
członkom zespołu zabrakło zapału do nauki gry
i jeszcze w tym samym roku działalność orkiestry zawieszono.
W 1976 roku na walnym zebraniu członków
jednostki podjęto uchwałę o budowie nowej remizy. Pomysł wzniesienia nowego budynku wysunięto już w roku 1969 i od tamtej pory zarząd
gromadził środki na ten cel. Przy finansowym
wsparciu mieszkańców wsi, Urzędu Gminy Brójce, oraz Urzędu Miasta Łodzi prace rozbiórkowe starej remizy rozpoczęto już w marcu 1976.
Sama budowa ruszyła w maju, w czerwcu rozpoczęto wznoszenie murów, a 1 października budynek był już przykryty dachem i posiadał obróbki
stolarskie i blacharskie. Ambicją mieszkańców
wsi, którzy w czynie społecznym wznosili nową
remizę było zorganizowanie balu sylwestrowego w nowej strażnicy, toteż do końca listopada
położono instalację elektryczną, podłogi i otynkowano budynek od wewnątrz. Mimo że prace
wykończeniowe przeciągnęły się do roku 1978,
zaplanowany bal udało się zorganizować!
28 maja 1978 dokonano aktu przekazania
nowej strażnicy OSP w Woli Rakowej. W skład
ówczesnego zarządu naszej jednostki wchodzili:
Tadeusz Agier, Władysław Gładysz, Eugeniusz
Dubla, Zenobiusz Warchoł, Zenon Boczek, Cze-

sław Kaniorski, Zdzisław Masztanowicz, Tadeusz Pira, Stanisław Mirowski, Stanisław Grzelka
oraz Stefan Jędrzejczak. Ten zarząd działał tak
skutecznie, że zmiany w jego składzie zaszły dopiero w roku 1990.
W tym okresie poświęcono wiele uwagi uzupełnieniu i modernizacji środków przeciwpożarowych będących na wyposażeniu jednostki.
Uzupełniono stan podstawowego sprzętu: węży,
prądownic, rozdzielaczy. Podjęto próbę oczyszczenia i pogłębienia zbiornika przeciwpożarowego, doposażono salę widowiskową. W roku
1987 zamieniono samochód STAR-21 na ciężki wóz gaśniczy JELCZ sprowadzony do nas
z jednostki PSP w Łodzi. Duży nacisk położono również na zbieranie funduszy na budowę
zaplecza kuchennego sali widowiskowej. Inwestycję tę rozpoczęto w roku 1986, a zakończono
w 1987. Lokal na parterze przekazano w użytkowanie Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Woli
Rakowej. Budowa i wyposażenie zaplecza kuchennego, doposażenie sali widowiskowej, uzupełnienie braków w sprzęcie gaśniczym, próby
pogłębienia basenu przeciwpożarowego w parku-wszystkie te prace finansowano ze środków
zgromadzonych przez Zarząd jednostki.
27 czerwca 1993 roku zorganizowano obchody 75. lecia istnienia OSP w Woli Rakowej.
Wzięło w nich udział 25 jednostek z okolicy oraz
przedstawiciele komendy wojewódzkiej OSP,
władze gminy i mieszkańcy wsi.

W ostatniej dekadzie XX wieku okoliczne
jednostki OSP straciły jedno z głównych źródeł
dochodu – nastąpił zmierzch epoki dyskotek organizowanych w remizach. W tym okresie można było również zaobserwować zanik aktywności społecznej, co stanowi smutny znak czasów.
Mieszkańcy wsi, którzy potrafili własnymi rękami zbudować park albo trzy remizy i robili
to tylko dlatego, że mieli świadomość, że działają na rzecz wsi, więc także i swojego własnego
dobra, przestali udzielać się społecznie, co sprawia, że podjęcie jakichkolwiek działań jest coraz
trudniejsze.
W roku 2004 przejęto od jednostki OSP
w Pałczewie lekki samochód marki ŻUK.
Od tego momentu w Woli Rakowej są dwa samochody. Trzy lata później zarząd po otrzymaniu odmownej decyzji w sprawie przeprowadzenia karosacji posiadanego przez nas samochodu

marki JELCZ – rozpoczął działania, mające
na celu sprowadzenie do Polski z Zachodu używanego auta pożarniczego. Po wielu zabiegach
udało się – w roku 2008, dzięki wsparciu gminy
ściągnięto samochód marki STEYR, który zastąpił ŻUKA.
W roku 2009 zainstalowano w strażnicy system selektywnego powiadamiania. Jest to jedno
z wielu działań, jakie nasza jednostka podejmuje
od wielu lat w nadziei na członkostwo w KSRG.
Jak na razie niestety działania te pozostają nieskuteczne.

Pod koniec roku 2016 czterech członków
jednostki ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – są to pierwsi ratownicy w naszych
szeregach. W tym samym roku podjęto działania mające na celu zakup lekkiego samochodu
w miejsce posiadanego przez nas JELCZA. Nowy
wóz ma się pojawić w garażu jeszcze w tym roku.
W roku 2017 uchwałą walnego zgromadzenia członków jednostki oficjalnie powołano do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Opiekę nad nią objął Tomasz Płuciennik.
Do drużyny należy 12 chłopców, którzy w przyszłości mogą stanowić trzon jednostki.
Przygotowania do obchodów stulecia jednostki rozpoczęły już w 2015 roku. Druhowie
z OSP z dużym zaangażowaniem pomagali przy
różnego rodzaju remontach. Zbudowano nowe
schody wejściowe do Sali OSP, odmalowano elewację, wyremontowano taras na tyłach strażnicy, ułożono wokół niego chodnik. Zamontowano w parku nowy maszt flagowy.
Lokal pierwotnie przeznaczony na klubokawiarnię dla ZMW, teraz stał się świetlicą OSP.
Jednostka w Woli Rakowej liczy 36 czynnych
członków, nie licząc dwunastoosobowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W jej zarządzie
zasiadają: prezes Tadeusz Kaniorski, wiceprezes Krzysztof Pach, sekretarz Michał Ratajczyk,
skarbnik Krzysztof Pierzchała, naczelnik Marcin
Pach, zastępca naczelnika Waldemar Kaniorski,
gospodarzem jest Tomasz Płuciennik, członkiem zarządu Mirosław Kaniorski, a kronikarzem Łukasz Olban. W skład komisji rewizyjnej
wchodzą: przewodniczący Henryk Michałus,
wiceprzewodniczący Daniel Kuzik, a sekretarzem jest Rafał Ceglarek.
Druh Łukasz Olban
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Kielecka promocja
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „BUKOWIACZEK” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Brójec promowali naszą Gminę Brójce i województwo
łódzkie na IX Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 w Kielcach.
„Bukowiaczek” uświetnił swoimi występami także „Dzień Dziecka na Dworcu Łódź Fabryczna”, zorganizowanym przez POLREGIO oraz
wspólnie z Amatorskim Zespołem Śpiewaczym „Bukowianki” występował na Jubileuszu 5-lecia Zespołu Okaryna z Justynowa
i Janówki.

Płynie
woda

w nowym
wodociągu
W Bukowcu Zakład Usług Komunalnych
w Brójcach zakończył inwestycję polegającą
na położeniu nowego odcinka wodociągu liczącego niemal 1400 metrów bieżących.
Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji do
Bukowca będzie mogła płynąć woda pod
dużo wyższym ciśnieniem, które spadało
w czasie zwiększonego zapotrzebowania na
wodę, czyli zwłaszcza latem. Ponadto, w razie
ewentualnych awarii wodociągowych system
specjalnych zasuw i zaworów, pozwoli na
zasilanie sieci wodą płynącą wodociągami
z dwóch różnych stron, zwłaszcza w rejonie
ulic Szkolnej i Zachodniej.
Zdaniem Bogumiła Nawrockiego, kierownika Zakład Usług Komunalnych najtrudniejsze do ułożenia to ostatnie 280
metrów wodociągu z powodu konieczności
przeprowadzenia trudnych prac ziemnych
w pobliżu Centrum Logistycznego BSH
w Bukowcu oraz konieczności przejścia
wykopu przez wjazd do firmy „INTAP”, ale
dzięki dobrej współpracy z kierownictwem
tej ostatniej roboty wykonano zgodnie z harmonogramem.
***
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zbadaniu próbek wody z wodociągów w Brójcach, Bukowcu, Kotlinach, Kurowicach, Pałczewie, Stefowie i Woli Rakowej
wydał orzeczenie, że woda płynąca w tych
instalacjach spełnia wszystkie warunki jakie
są wymagane dla wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Słowem – w naszej
gminie woda jest dobrej jakości.
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Odznaczenia
i honory dla
druhów z OSP
Wola Rakowa
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PLACE będą się

Druh Tadeusz Pira został odznaczony medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
Druhowie: Zenon Boczek, Tadeusz Kaniorski, Czesław Kuzik, Feliks Kaniorski, Henryk Michałus, Czesław Kaniorski i Krzysztof
Pierzchała zostali uhonorowani złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Druhowie: Kazimierz Cieplucha, Tadeusz Magiera, Tadeusz Dubla, Eugeniusz Polak, Krzysztof Pach i Roman Socha otrzymali
srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Druhowie: Michał Ratajczyk, Sebastian
Swaczyna, Łukasz Olban, Waldemar Kaniorski oraz Marcin Pach zostali odznaczeni brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Druhowie: Adam Gorzkiewicz, Roman
Jarzyna, Sebastian Marasiewicz, Mateusz Kaniorski, Kamil Kuzik, Tomasz Płuciennik,
Mirosław Kaniorski, Daniel Kuzik i Rafał Ceglarek otrzymali odznakę ,,Wzorowy Strażak”.
Druhowie: Tadeusz Pira, Stanisław Mirowski, Zenon Boczek, Czesław Kaniorski
uhonorowani odznaczeniem „Wysługa 50 lat”
za wieloletnią służbę oraz działalność na rzecz
jednostki OSP Wola Rakowa.
Druh Stanisław Mirowski został wyróżniony podziękowaniem za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz jednostki OSP Wola
Rakowa.

Jest szansa, że
jeszcze w tym roku
powstaną cztery
nowe place zabaw,
a jeden zostanie
rozbudowany.

budowały

Gmina Brójce właśnie złożyła dwa projekty do Lokalnej Grupy Działania „STER”
o dofinansowanie budowy placu zabaw
w Bukowcu oraz budowy placu zabaw
i siłowni w Brójcach. Teraz projekty będą

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone do Lokalnej Grupy Działania „STER”

W Bukowcu

kochają folk

W Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu, należącej do Gminnego Ośrodka Kultury
w Brójcach realizowany jest projekt pod nazwą „We Love Folk! – Angielski na Ludowo”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, a jego krajowym operatorem jest Fundacja Rozwoju NIDA. Liderem
projektu jest Elżbieta Bajon, dbająca o projekt od strony etnograficznej, natomiast od strony
językowej projektem dowodzi Anna Modrzejewska.
Biorą w nim udział dzieci tańczące w Ludowym Dziecięcym Zespole Pieści i Tańca
„Bukowiaczek” oraz udzielające się aktywnie w różnych przedsięwzięciach ludowych. Projekt zakłada naukę języka angielskiego w połączeniu z działaniami sztuki i kultury ludowej.
Edukacja przez taniec, sztukę i kulturę ludową pozwala dzieciom uczestniczącym w projekcie zdobywać informacje na temat przeszłości naszej Ojczyzny i uwrażliwia na znaczenie
elementu ludowości jako cechy spajającej wielopokoleniową społeczność wiejską i pozwalającej przetrwać dawnym tradycjom i zwyczajom ludowym.
Nauka języka obcego połączona tradycją ludową pozwala popularyzować kulturę ludową
wśród dzieci z zaprzyjaźnionych zagranicznych ośrodków, które gościły w Bukowcu.
Jednym z gości była Loni z USA, która opowiadała o codziennych zwyczajach dzieci
amerykańskich, dzięki temu bukowiecka młodzież mogła poznać tradycyjne amerykańskie
książeczki dla dzieci i młodzieży. Z kolei gospodarze zaprosili Loni do wspólnego lepienia
polskich knedli ze śliwkami
W listopadzie świetlicę w Bukowcu odwiedzili Marti i Lluis z Katalonii oraz Joseph z samego Madrytu, studenci anglistyki z Uniwersytetu Łódzkiego uczący się na tej uczelni w ramach programu Erasmus. Opowiadali oni o kulinarnych zwyczajach i tradycjach swoich
regionów i pomagali dekorować polskie pierniczki.
Goście opowiadali o katalońskich i hiszpańskich tradycjach świątecznych, zaś sami poznali polskie zwyczaje bożonarodzeniowe.
Realizacja projektu „We Love Folk! – Angielski na Ludowo” ma wymiar nie tylko naukowy, ale także materialny. Świetlica w Bukowcu wzbogaciła się bowiem o bardzo potrzebne
materiały i sprzęt, który sprawia, że nauka języka staje się jeszcze ciekawsza i przyjemniejsza.
Cennym nabytkiem jest projektor multimedialny! Dzięki niemu nauka angielskiego jest
wzbogacona o projekcje, które znacznie ją ułatwiają. Dzięki środkom finansowym, których
uzyskanie było możliwe w ramach projektu świetlica w Bukowcu wzbogaciła się o nowy
komputer, póki co jedyny w tej placówce dostępny dla dzieci!
Równie ważnym elementem nauki języka angielskiego są lektury zgromadzone w całkiem nowej biblioteczce. Jest w niej ponad 100 książeczek. Kolorowe i przepięknie ilustrowane i napisane językiem zrozumiałym dla młodych odbiorców. Książeczki są podzielone
na 6 poziomów trudności i każdy z uczestników programu może wybrać ten, który jest dla
niego najodpowiedniejszy.

przekazane do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego.
Także plac w centralnej części Wardzyna może zamienić się w ładny plac zabaw dla dzieci, w przyszłości również z boiskiem i miejscem do grillowania. Pierwsze
prace porządkowe zostały już wykonane
– usunięto wiatę, zalegający złom i ścięte
pnie drzew. W drugim etapie plac zostanie
ogrodzony i wyrównany. Staraniem władz
gminy pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Te pieniądze
częściowo wystarczą na ogrodzenie terenu. Pozostała kwota potrzebna na inwestycję będzie pochodziła z budżetu gminy.
Aktualnie trwają prace projektowe
związane z zagospodarowaniem działki. Plac zabaw ma być oddany do użytkowania jeszcze w bieżącym roku.
Plac zabaw w Wardzynie to nie jedyna tego
typu inwestycja w gminie. Władze planują
zrealizowanie podobnej w Stefanowie oraz
rozbudowę przyszkolnego placu zabaw
w Woli Rakowej.
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W rugby rządzą Kurowice
Po raz trzeci w historii,
na szkolnym boisku
w Kurowicach odbył się 30
maja 2017 roku Międzyszkolny
Turniej w Rugby Tag o Puchar
Wójta Gminy Brójce.
Zawodnicy z Gimnazjum w Kurowicach byli
bezkonkurencyjni. Wygrali wszystkie mecze
i zajęli pierwsze miejsce. Startowała również
druga drużyna złożona w całości z pierwszoklasistów i wypadła bardzo dobrze.
W zawodach wzięło udział 12 drużyn (120
zawodników i zawodniczek), które rywalizowały
w dwóch kategoriach wiekowych (Szkoły Podstawowe i Gimnazja).
Najlepszą zawodniczką w kategorii gimnazjów została Marika Kołodziej. Wśród chłop-

ców laur zawodnika turnieju zdobył Grzegorz
Frączkowski. Oboje uczą się w naszym Gimnazjum.
Doskonała pogoda i świetna atmosfera
sprawiły, że impreza była niezwykle udana.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
koszulki, które ufundowała firma Ptak Outlet.
Dzięki wsparciu Gminy Brójce dla najlepszych drużyn były medale i puchary, a dla najlepszych zawodników nagrody indywidualne.
W organizację włączyli się również absolwenci kurowickiego Gimnazjum.
Klasyfikacja końcowa
- Kategoria Gimnazja
1.
2.
3.
4.

GIM Kurowice
GIM 41 Łódź
GIM 18 Łódź
GIM 1 Łódź

Roztańczeni goście
w Bukowcu
Świetlica środowiskowa w Bukowcu gościła
grupę taneczno-wokalną ze stowarzyszenia
kultury i sztuki „Da Capo al Fine” z Pucka
i Władysławowa. Podczas 4-dniowego pobytu
grupa zaprezentowała przed publicznością
programy artystyczne pn. „Wehikuł czasu”
i „Nad dachami Paryża”, a w wolnych chwilach
zwiedzała Łódź. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do przygotowania
i zorganizowania pobytu zaproszonych gości.
Grupie „Da Capo al Fine” dziękujemy za
niezwykłe wrażenia i wspomnienia.

5.
6.

GIM Kurowice II
GIM 1 Ozorków
Wyniki
pierwszej drużyny:

GIM Kurowice – GIM 1 Ozorków 4:0
GIM Kurowice – GIM 1 Łódź 7:0
GIM Kurowice – GIM 18 Łódź 4:2
GIM Kurowice – GIM 41 Łódź 6:3
Wyniki
drugiej drużyny:
GIM Kurowice II – GIM 41 Łódź – 0:4
GIM Kurowice II – GIM 18 Łódź – 1:3
GIM Kurowice II – Gim 1 Ozorków – 6:0
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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 Brójce 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 13.
Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem
Biura Rady pod numerem tel. 42 295-01-05.

Dyżury funkcjonariusza
Policji

Informujemy, iż 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 godzinach 8.00-16.00. Dyżur pełni dzielnicowy naszej gminy st.asp. Sebastian Swaczyna –
KP Rzgów tel. 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
42-295-01-45 - Pozyskiwanie funduszy
i obsługa inwestora
42-295-01-16 - Referat Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej
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

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
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10

Numer 2(4)
Lipiec 2017 r.

Z ŻYCIA GMINY

Gazeta Inforamacyjna
Gminy Brójce
FACEBOOK.COM/PORTAL.BROJCE/

W Bukowcu rywalizowali strażacy
Czternaście drużyn wystartowało w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych OSP o Puchar Wójta Gminy, które w niedzielę 18 czerwca zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Bukowca
i Ochotnicza Straż Pożarna z Leśnych Odpadków. O laur zwycięstwa ubiegały się, obok drużyn „dorosłych” także trzy drużyny młodzieżowe.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe, które były najbardziej widowiskową częścią zawodów. Najpierw jednak do sztafety
wystartowały drużyny młodzieżowe, gorąco dopingowane przez rodziców.
W klasyfikacji generalnej wśród drużyn młodzieżowych pierwsze miejsce zajęli zawodnicy ze Stefanowa, drugie z Brójec, a trzecie miejsce przypadło młodzieży z Woli Rakowej.
Pierwsze miejsce „na pudle” spośród drużyn „dorosłych” zajęli druhowie z OSP w Kotlinach, na drugim miejscu uplasowali się strażacy z Brójec, a na trzecim miejscu – OSP Wardzyn.
Zwycięskie drużyny uhonorowano pucharami, medalami i dyplomami.

