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DWUTYGODNIK MIASTA BRZEZINY i ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ 

Ilona Anna Skipor nowym burmistrzem Brzezin

Wyborczy zdecydowali, że II turę głosowania, która obyła się w niedzielę 4 listopada,
wygrała Ilona Skipor zdobywając 2929 głosów. Dotychczasowy burmistrz Brzezin
Marcin Pluta uzyskał poparcie 1784 osób.

Ilona Anna
SKIPOR
- 2929 głosów
Marcin Seweryn
PLUTA
- 1784 głosów

Liczba uzyskanych głosów przez kandydatów na burmistrza Brzezin w II turze głosowania 04.11.2018 r.
Spośród 9932 uprawnionyc h o s ó b w w y b or a c h
uczestniczyło 4778, w tym
6 głosowało przez pełnomocnika. Z urny wyjęto
o dwie karty mniej (4776)
z których kolejne 2 okazały się kartami nieważnymi
(nieopatrzonymi pieczęcią

obwodowej komisji w yb orc z e j ) . Sp o ś ró d 4 7 7 4
kart 61 okazało się być głosami nieważnymi w tym 31
z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska obu
kandydatów i 30 z powodu
niepostawienia znaku „x”
ob ok nazwiska żadnego

z kandydatów. Przez znak
„ x” rozumienie się przynajmniej dwie linie które przecinają się w kratce
obok nazwiska kandydata, a wszelkie inne np. „v”
traktowane były jako zwykłe dopiski. Spośród 4713
głosów 1784 otrzymał

Marcin Sewer yn Pluta
(37,85% głosów), a 2929
Ilona Anna Skipor, co stanowi 62,15% głosów. Frekwencja liczona jako stosunek liczby kart ważnych
do liczby osób uprawnionych wyniosła 48,07%. Do
złożenia ślubowania przez

nowo wybraną Burmistrz
w brzezińskim magistracie
urzęduje burmistrz Marcin Pluta. Złożenie ślub owania zarówno przez
nowo wybranych radnych
jak i nową burmistrz odbędzie się podczas sesji Rady
M i a s t a B r z e z i ny, kt ór a

planowana jest w dniu 20
listopada. Po wygaśnięciu
mandatu radnej Ilony Skipor mieszkańców okręgu
nr 7 czekać będą wybory
uzupełniające spośród ponownie zgłoszonych kandydatów.
 GK

Odzyskanie niepodległości w Brzezinach 11 listopada 1918 r.

Wydarzenia te wyznaczyło to nową mapę Europy
z odrodzoną Polską. Miasto nasze z rąk zaborców
rosyjskich (1815-1914 r.)
przeszło podczas I wojny
w r.1914 pod okupację niemiecką. Zachowało jednak
polski charakter. Pamiętnego 11 listopada członkowie
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na rozkaz
jej komendy głównej oraz

byli wojskowi i starsi harcerze przystąpili do rozbrajania Niemców. Organizował je kierownik szkoły, działacz POW, Józef
Mróz. Wspomagał go szwagier, młody Zygmunt Karczewski, wkrótce żołnierz
Wojska Polskiego i wojny
„bolszewickiej” 1920 roku.
Docierali konno do wybranych ludzi i miejsc, informując ich o akcji. Byli to

mężczyźni wysocy i silni,
budzący respekt nieprzyjaciela. Biorący udział w rozbrajaniu brzezinianie nie
mieli mundurów i broni.
Niemcy bez oporów poddawali się. Sami mieli dosyć
wojny, chcieli wrócić do domów, tym chętniej spełniając zawieszenie broni naczelnego dowództwa.
 CIĄG DALSZY STR. 3

FOT. REPRODUKCJE ROBERT WODZYŃSKI

D

zień 11 listopada obchodzimy jako Narodowe Święto Niepodległości.
100 lat temu także brzezińscy patrioci przejęli miasto w polskie władanie.
Historycznego 11 listopada Józef Piłsudski przejął władzę. Tego dnia koalicja
podpisała zawieszenie broni z Niemcami, które zakończyło I wojnę światową.

Harcerze brzezińscy (hufiec powstał w 1915 r.)

J ó z e f M r ó z – o r g a n i z at o r
rozbrojenia Niemców
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Sympozjum „Mistyczka Różańca Świętego z Brzezin”

W

sobotę 13 października o godz. 13, w sali Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach, odbyło się sympozjum „Barbara Kloss - mistyczka różańca
świętego z Brzezin”. Spotkanie poświęcone było życiu i objawieniom
znanej mistyczki która urodziła się w naszym mieście.

Spotkaniu przewodniczyła Zofia Szczur - wieloletnia animatorka Jerych Różańcowych diecezji zamojsko - lubaczowskiej, autorka
publikacji maryjnych, kontynuatorka i spadkobierczyni dzieła Anatola Kaszczuk a , t w órc y ś w i at ow e g o
Jerycha Różańcowego, zwanego Apostołem Różańca.
Jak podkreślali organizatorzy, wybór Brzezin na miejsce sympozjum nie podlegał
dyskusji - tak ważne spotkanie nie mogło odbyć się
w miejscu innym, niż miasto urodzin mistyczki, której
objawienia położyły fundament pod jeden z największych ruchów pobożności
maryjnej na świecie. „Myśli
różańcowe” Barbary Kloss
nadal stanowią nieodkryty skarb światowej mariologii. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko dzisiejsza pobożność
maryjna przesiąknięta jest

mistycyzmem objawień urodzonej w Brzezinach wizjonerki. Sympozjum w Brzezinach stanowi pierwszy krok
z wielu, jakie podejmiemy
w celu popularyzacji przesłania, które Matka Najświętsza objawiła Barbarze
Kloss. Brzeziny odgrywają
w tym planie kluczową rolę
- mówią organizatorzy.
Barbara Kloss urodziła się w 23 czerwca 1902
roku w Brzezinach. Jej rodzice, Wacław Kloss i Emma
(z domu Golec), nie byli
rdzennymi brzezinianami. Ojciec - dyrektor Szkoły
Realnej w Łodzi, odziedziczył duży letniskowy dom
drewniany przy ulicy Lasockich (spłonął w czasie II
wojny światowej) po swojej ciotce. Barbara urodziła
się w nim tuż przed rodzinną przeprowadzką do Warszawy, ale są dowody na to,
że do 1929 roku (kiedy ciężko zachorowała) wakacje

wraz z rodziną spędzała
w Brzezinach. Była kobietą
wszechstronnie uzdolnioną
i wykształconą - ukończyła konserwatorium muzyczne, akademię wychowania
fizycznego i studia polonistyczne. W podjęciu pracy
nauczycielki, o której marzyła, przeszkodziła gruźlica płuc. Choroba, wówczas nieuleczalna, przykuła
ją do łóżka na 17 lat. Sparaliżowana, doświadczająca olbrzymich cierpień, cudem przeżyła wojnę i powstanie warszawskie. Po 17
latach ciężkiej choroby doznała wielkiego cudu uzdrowienia, który przypisywany
jest wstawiennictwu Siostry
Faustyny. To nadprzyrodzone doświadczenie, połączone z osobistym oddaniem
Jezusowi, zapoczątkowało
nowy etap jej życia. Wypełniony był on żarliwą modlitwą mistyczną, podczas której przez wiele lat Barbara

Niedzielny koncert
W niedzielę 28 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert muzyki źródeł - muzyka rodzinna.
Koncert organizowany przez

Fundację Sztuk Krytycznych
składał się z dwóch części.
W pierwszej wystąpił Adam
Strug i Kapela Brodów, który na dawnych instrumentach
zaprezentował stare melodie

Sympozjum „Mistyczka Różańca Świętego z Brzezin” FOT. ORGANIZATORZY
ot r z y my w a ł a o d Ma r y i
szczególne przesłania. Zostały one spisane przez założyciela Legionu Mar yi
w Polsce i ucznia duchowego Barbary Kloss - Anatola Kaszczuka i opublikowane (najpierw za granicą, a po
1990 roku również w Polsce)
w zbiorze zatytułowanym
„Myśli różańcowe”.

Program sympozjum
obejmował referaty poświęcone życiu mistyczki i rozważania oparte o teksty
„Myśli różańcowych”.
Po z a k o ń c z e n i u c z ę ści konferencyjnej w Kaplicy pw. NMPCZ odbyła się
część modlitewna - msza
święta, nabożeństwo fatimskie i Jerycho Różańcowe

do godz. 6 rano w niedzielę 14 października. Organizatorzy wydarzenia, Grupa
Modlitewna o. Pio, składają
serdeczne podziękowania ks.
dziekanowi Markowi Balcerakowi i ks. Piotrowi Górskiemu z parafii NMPCZ za
udzieloną gościnę i celebrację nabożeństwa.
 MG

Nowe drzwi w amfiteatrze
mazurków, polek i oberków.
W drugiej jazzowej wystąpił Stanley Breckenbridge &
His Boys(Tolek Lisiecki - bass
i Wiesław Jamioł - perkusja)..

 GK



Dwie sztuki nowych drzwi z blachy miedzianej wykonane przez pracownię
artystyczną zostały niedawno zamontowane w Amfiteatrze im. Jana Pawła II
w Brzezinach mieszczącym się przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Brzezinach.

Nowe drzwi o wymiarach 1,6
m x 2,8 metra zastąpiły stalowe zamykające pomieszczenia dwóch bocznych pomieszczeń magazynowych
i garderoby. Miedziane drzwi
w formie płaskorzeźby przedstawiają wycinek z życia papieża Jana Pawła II, który odwiedzając Polskę podczas pielgrzymki wypowiedział słowa
„Pokój Tobie Polsko Ojczyzno
Moja”. Na prawych drzwiach

naturalnej wielkości papież
błogosławi naród, a na drugich wypowiedziane słowa zapisano na tle mapy Polski. Pomysłodawcą drzwi jest inicjator i budowniczy amfiteatru
o. Aleksander Szlachta. Jest
on także ich ofiarodawcą przy
udziale rodziny. O. Aleksander
Szlachta dąży do zrealizowania swojego pomysłu. W zamierzeniu jest jeszcze wykonanie muru za amfiteatrem,

na którym zawieszone zostaną wizerunki Papieża Polaka.
Budowniczy amfiteatru od 7
lat przebywa we Włocławku
gdzie jako duszpasterz w wieku 89 lat sprawuje swoje obowiązki. Jednak cały czas pamięta o Brzezinach. Zamontowane drzwi zobaczył po raz
pierwszy przy okazji październikowych wyborów, na które
specjalnie przyjechał do Brzezin z Włocławka.
 GK

Muchomorki i polskie symbole


Koncert organizowany przez Fundację Sztuk Krytycznych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na początku października dzieci z grupy „Muchomorki” uczestniczyły w zajęciach
o symbolach narodowych Polski. Lekcja odbyła się w brzezińskiej filii Biblioteki
Pedagogicznej.

Przedszkolaki przypomniały sobie podstawowe informacje na temat naszego kraju. Ku uciesze wszystkich okazało się, że to czego uczą się
w przedszkolu zostaje w pamięci na dłużej. Dzieci na zadawane przez bibliotekarki
pytania potrafiły w większości

przypadków odpowiedzieć
bezbłędnie - mówi Małgorzata Sikora nauczycielka Przedszkola nr 1 w Brzezinach.
Również odśpiewanie hymnu narodowego nie stanowiło dla „Muchomorków”
problemu. Przyjęły one pozycję na baczność i bez żadnych

problemów zaprezentowały
wokalnie hymn, wprawiając
w zachwyt bibliotekarki. Dzieci wykonały też samodzielnie
kotyliony, a na koniec otrzymały słodki poczęstunek. Pożegnawszy się grzecznie „Muchomorki” wróciły do przedszkola.
 GK
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10 jubileuszowy konkurs im. Andrzeja Babaryko

Nowy samochód strażaków





 piątek 9 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym zaplanowano finał
W
dziesiątego, jubileuszowego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko „Świat
niedopowiedziany”. Podobnie jak w ubiegłych latach, także w tym roku w poetyckiej
rywalizacji wzięło udział około 100 poetów z całej Polski.

Oceniało ich szacowne jury Andrzej Strąk - prezes łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Przemysław
Owczarek - dyrektor łódzkiego Domu Literatury, poeta Rafał Gawin oraz polonista,
dyrektor brzezińskiego muzeum - Paweł Zybała.
- Tegoroczny konkurs, to
niejako powrót do źródeł,
gdyż pierwsze spotkanie upamiętniające postać zmarłego w 2006 r. brzezinianina,

poety, dziennikarza i animatora kultury - Andrzeja Babaryko odbyło się także w Muzeum Regionalnym - wyjaśnia
dyrektor Paweł Zybała. Jedną
z gwiazd tegorocznego finału będzie też pisarka z Brzezin - Ewa Maja Maćkowiak,
która zaprezentuje swoją debiutancką powieść „Na koniec świata”. Tradycyjnie swoje nagrodzone utwory będą
prezentować również laureaci konkursu. Jubileuszowe

spotkanie ma zakończyć się
wspólnym śpiewaniem ulubionych pieśni Andrzeja Babaryko. Mottem tegorocznego konkursu, do którego musiały nawiązywać przesłane
prace, jest fragment jego liryku „Mówię, że wychodzę”:
Idę kochać
moje brudne miasto
Tak się dopełnia los
nędzarzy i od wieków
wiruje jak śnieżna zamieć.
 TOM

Flota Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 22 października wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM z
napędem 4x4.

Przekazanie samochodu z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim do Komendy Powiatowej PSP w
Brzezinach było możliwe dzięki pozytywnej decyzji łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosława
Wlazłowskiego. Samochód po
specjalistycznym doposażeniu zostanie wprowadzony do
służby i zastąpi wysłużony już
lekki samochód ratownictwa
technicznego.
 TOM

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

100 rocznica odzyskania niepodległości
 CIĄG DALSZY ze STR. 1

W pierwszym rzędzie zajęto
sztab wojskowy w kamienicy
przy ul. Rawskiej (obecna ul.
A. Mickiewicz nr 7) oraz Starostwo przy ul. Rogowskiej (ul.
H. Sienkiewicza 14 – piętra
zburzono w 1939 r.), następnie kantynę wojskową przy ul.
Koluszkowskiej (ul. S. Okrzei)
i koszary (stajnie) przy klasztorze. Dopiero w kilka dni później przejęto Urząd Skarbowy

przy ul. Reformackiej 5 i sąd.
Zdobytą broń i sprzęt, insygnia wojskowe złożono i zabezpieczono w podwórku ratusza
w rynku (dziś Plac Jana Pawła
II). Strażacy zrywali niemieckie emblematy, na ich miejsce
zakładając polskie.
Radość wśród mieszkańców
była wielka – wylegli na ulice, szczególnie na rynek (centrum). Jedni drugim powtarzali tak dobrze znaną wiadomość – to już koniec wojny!

Wojskowych niemieckich
nie było wielu – wg relacji
świadka wydarzeń St. Kozłowskiego (1902-1997), kilkunastu. Brzezinianie udaremnili
Niemcom wywóz cenniejszego majątku, m.in. wozu beczek
z alkoholem. Rozbrojonych
Niemców w szyku zaprowadzono na punkt zborny w Koluszkach, skąd koleją wrócili
do rodzin. Pozwolono im zabrać mienie osobiste, wieziono
wozami; eskortowali ich m.in.

starsi harcerze.
Teren powiatu brzezińskiego wyzwolono od połowy listopada. Wysłannikiem
w teren był m.in. Zenon Sulikowski – harcerz, przyszły
żołnierz WP i wojny 1920 r.
zaopatrzony w stosowny dokument. 14 listopada 1918 r.
utworzono w mieście Straż
Bezpieczeństwa Publicznego „przeciw bolszewizacji
i bandytyzmowi”. St. Kozłowski pamiętał jak ochotnicy

w cywilnych ubraniach: Władysław Żaba w czapce legionów tzw. besselerce pełnił
straż przy Urzędzie Skarbowym, a Al. Greszler – co charakterystyczne- przy składzie
alkoholu.
Wkrótce nastawiona patriotycznie młodzież brzezińska – z poboru i ochotniczo –
wstępuje do Wojska Polskiego. Zebrałem nazwiska ok. 80
brzezinian, uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920

r., i kilkadziesiąt zdjęć (dziękuję Rodzinom). Organizację
nowej władzy prowadziła Polska Partia Socjalistyczna.
Entuzjazm z końca niewoli
chwilowo pozwolił zapomnieć
o niedostatkach życia w mieście: głodzie, epidemii tyfusu i gruźlicy oraz bezrobociu.
Problemy te czekały na rozwiązanie u progu II Rzeczypospolitej.
 Jerzy Kołodziej

REKLAMA

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

WYNAJMĘ
OBIEKT
przy drodze
Krajowej 72

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

również do przyuczenia
pracowników
(na suchej części
produkcyjnej)

tel. 504 174 260

24/XI/2017

tel. 509 920 555

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

Farbiarnia dzianin z Łodzi
zatrudni

5/IX/2018

- hala 652m2
- teren 4000
-11700m2
- WAGA 50 ton
Przeznaczenie:
- magazyn,
- usługi,
- produkcja,
- skład,
- handel,
- baza transportowa.

23/I/2018

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

1/X/2018

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

To miejsce
na Twoją
reklamę

4
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl
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Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Brzezin

W

Urzędzie Miasta Brzeziny 2 listopada odbyło się przekazanie sprzętu na
potrzeby realizacji projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Miasta Brzeziny poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul.
Sienkiewicza.

Dofinansowanie pochodzi ze
środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –
2020W ramach projektu Burmistrz Brzezin Marcin Pluta
przekazał Marcinowi Grzelakowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzezinach komputer z oprogramowaniem, a Marcinowi

Białobrzeskiemu prezesowi
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach fantom do resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Projekt polega na
przebudowie dwóch przejść
dla pieszych na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach na
ul. Sienkiewicza 4 (w rejonie skrzyżowania z ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) i na ul. Sienkiewicza 21
(w rejonie skrzyżowania z ul.

Dąbrowskiego) obejmującej:
wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, wyposażenie przejść
dla pieszych w znaki aktywne D-6 podświetlone lampami LED i zasilane z sieci (po
1 szt. na każdym przejściu),
a także wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego P-10 w barwie biało-czerwonej oraz zamontowanie 12 szt. (po 6 przy każdym

przejściu) pasywnych tzw
„kocich oczek”.
W ramach projektu przewidziano również kampanię edukacyjną prowadzoną przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach
i Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinach, polegającą na przeprowadzeniu 29
zajęć edukacyjnych z zakresu roli odblasków i bezpiecznego przekraczania przejść
dla pieszych w tym 16. zajęć
prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP Brzeziny
oraz 13. zajęć prowadzonych
przez druhów OSP Brzeziny

z zasad udzielania pierwszej
pomocy. Łącznie zajęciami
ma być objętych 2,3 tys. osób,
w szczególności dzieci i młodzieży z Przedszkoli nr 1 i nr
3 w Brzezinach, Szkół Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3
w Brzezinach. Ponadto szklenie obejmie członków i miłośników Klubu Motocyklowego EBeeRy Brzeziny, Stowarzyszenia Grupa Kolarska
Strefa Rowerowa Brzeziny
oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Brzeziny, którzy są partnerami projektu.
Zajęcia prowadzone przez

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Jesień w „Świetliku”





Na bezpłatną pomoc mogą liczyć osoby, które ucierpiały w wyniku przestępstwa. Dotyczy to osób, które stały się obiektem ataku, zostały okradzione albo utraciły bliskich w takich okolicznościach.

Nikomu nie należy tego życzyć, ale może tak się zdarzyć,
że zostaniemy pokrzywdzeni przestępstwem, lub spotka to naszych bliskich. Osoby w takiej sytuacji mają prawo do pomocy ze strony wielu
służb, zarówno odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na przykład Policji
lub prokuratury, ale także tych
instytucji, które świadczą pomoc psychologiczną, prawną
i materialną.
Od lutego Fundacja Subvenio aktywnie pomaga osobom pokrzywdzonym oraz
świadkom przestępstw. Trwa
kolejna edycja projektu, którego celem jest realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej powierzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zgodnie z polskim prawem,
za osobę pokrzywdzoną przestępstwem uznaje się osobę,
której prawne dobro zostało
bezpośrednio zagrożone lub
naruszone w wyniku przestępstwa ( art. 49 § 1 k.p.k.).
Aby zostać uznanym za

pojawić się ostra reakcja na
stres lub syndrom stresu pourazowego, które bezwzględnie wymagają interwencji psychologicznej, a czasem nawet
lekarskiej.
Osoby, które zechcą skorzystać z pomocy Fundacji
Subvenio mogą liczyć na profesjonalne wsparcie doświadczonych psychologów, a także
na poradę prawną.
Dec yzja o poszukiwaniu pomocy nie dla każdego
jest łatwą sprawą. Warto jednak skorzystać. Bezpłatna pomoc dostępna jest przez 6 dni
w tygodniu, w trzech lokalizacjach województwa łódzkiego: w Brzezinach, Łodzi i Pabianicach.
Ośrodek Brzeziński Fundaji Subvenio mieści się przy
ul. Sienkiewicza 10/12 w budynku CPiK. Czynny jest codziennie: Poniedziałki 9:00 –
16:00, Wtorki 13:00 – 20:00,
środy, czwartki i piątki 8:00 –
15:00 oraz soboty 8:00 -12:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 514 025
546
 ab
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pokrzywdzonego, naruszone
musi zostać indywidualne dobro jednostki, między innymi
zdrowie, nietykalność cielesna
czy dobre imię. Warto dodać,
że przestępstwo, to nie tylko
bezpośredni atak. Już umyślne
wywołanie samego poczucia
zagrożenia u jakiejś osoby, jest
uznawane za przestępstwo.
Katalog przestępstw jest
tu bardzo szeroki i obejmuje
m.in. przemoc domową, przestępstwa przeciwko rodzinie,
znęcanie się fizyczne jak i psychiczne, przemoc ekonomiczną czy uchylanie się od alimentów. Oprócz tego będą to
także wypadki komunikacyjne, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, oszustwa, uszkodzenia mienia, kradzieże i wiele
innych.
Osoba, która jest ofiarą
przestępstwa, często zmaga się
z problemami psychologicznymi. Nie wszyscy potrafią sobie z tym poradzić samodzielnie. Szczególnie trudna jest
sytuacja w przypadku przestępstw z groźbą lub naruszeniem integralności fizycznej
i psychicznej, ponieważ może

Policję będą się odbywały z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu alkogogli i narkogogli dla
zobrazowania zachowania
uczestnika ruchu drogowego
będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ponadto w ramach
projektu wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają elementy
odblaskowe w postaci kamizelki czy też odblasków. Wartość projektu wynosi ponad
110 tys. zł z których ponad 88
tys. zł to środki zewnętrzne,
a 22 tys. zł to środki z budżetu miasta Brzeziny.   GK

Nadeszła pora roku, podczas której dzieci ze świetlicy środowiskowo-terapeutycznej
„Świetlik” mogą podziwiać uroki i kolory jesieni, aktywnie spędzając czas podczas
zabaw na świeżym powietrzu.

Jesienne spacery owocują ciekawymi materiałami plastycznymi dla dzieci. Wykorzystują one m.in. dary natury, jakimi są kolorowe liście,
kasztany i żołędzie, wykonując ozdoby i figurki. Jesień to
również czas, gdy w naszym
mieście prowadzona jest akcja ekologiczna „Drzewko
za Makulaturę”. „Świetliki”

przygotowywały się do niej
już od dłuższego czasu zbierając makulaturę, którą wymieniły na krzewy. Tradycyjnie jesienią zorganizowano
także zabawy taneczne z okazji „Dnia Chłopaka” i „Halloween”. 25 dzieci brało również
udział w wycieczce do kina
Odeon w Koluszkach. Kolejna część filmu animowanego

„Hotel Transylwania” spowodowała pojawienie się uśmiechu na wielu dziecięcych twarzach.
W nadchodzącym czasie dzieci ze „Świetlika”, podczas wieczorku patriotycznego będą upamiętniać 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę.

 TOM

Dzieci z Świetlika zbierały makulaturę by wymienić ją na drzewka FOT. ARCHIWUM ŚWIETLIKA
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Sesja Rady Gminy Brzeziny



Kolejna sesja Rady Gminy Brzeziny odbyła się 16 października. Nie zabrakło na
niej uroczystych chwil. Sołtysi otrzymali pieczęcie sołeckie od wicemarszałka
województwa łódzkiego - Artura Bagieńskiego.

Są to o dzna k i s ołe c t wa
z godłem i napisem w otoku. Państwo Bożena i Ryszard Rubaj obchodzili natomiast jubileusz 50-lecia
małżeństwa. Zawarli związek małżeński 28 kwietnia
1968 r. w Niesułkowie.

O d t amtego momentu oboje mieszkają w Janinowie. Wychowali czworo dzieci Wiolettę, Gabrielę, Beatę i Dariusza. Mają
też 6 wnucząt i 2 prawnuków. Przez lata prowadzili
własne gospodarstwo rolne.

Jak mówią, nie zawsze było
łatwo „raz było pod górkę, a raz z górki”. Na obecne
50-lecie małżeństwa otrzymali także pamiątkowy medal, który przyznaje prezydent RP. 
 TOM

Odnawialne źródła energii w gminie Brzeziny



Na terenie gminy Brzeziny prowadzone są intensywne prace związane z realizacją
instalacji solarnych na nieruchomościach mieszkańców. Wykonawca zgłosił 1 etap
prac do odbioru i jednocześnie realizuje montaże na kolejnych posesjach.

Łącznie w bieżącym roku
w odnawialne źródła energii
wyposażone zostaną 293 nieruchomości, z których w 16
lokalizacjach zainstalowane
zostaną kotły na biomasę.
Prace związane z montażem
kotłów z uwagi na wydłużone

terminy dostaw niestety przesunęły się i realizowane są
sukcesywnie od początku
października. Pomimo wielu
trudności proces inwestycyjny, dzięki sprzyjającej pogodzie przebiega sprawnie.
Realizacja zadania musi

zostać przez Gminę rozliczona do końca roku. Na wykonanie prac Gmina otrzymała
wsparcie środkami unijnymi
w ramach RPO Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania to
kwota 3.208.490,50zł.  TOM

W sumie instalacje solarne zostaną zamontowane na 277 budynkach FOT. ARCHIWUM GMINY BRZEZINY

Bożena i Ryszard Rubaj obchodzili jubileusz 50-lecia malżeństwa FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

OGŁOSZENIE
dotyczące
wyłożenia do publicznego wglądu 2 projektów miejscowego planów
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Małczew i Gałkówek Kolonia
W związku z planowanym ogłoszeniem dnia 12 listopada 2018 r.
świętem państwowy ustalam nowy termin dyskusji publicznej nad
przyjętymi: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Małczew i w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Gałkówek Kolonia
rozwiązaniami przestrzennymi, ustalam nowy termin debaty
publicznej na dzień 14 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Brzeziny, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, – pokój nr
1.19.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

REKLAMA

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825

11/V/2018

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

1/I/2011

15/I/2013
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Ślubowanie kadetów klasy wojskowej

Z

godnie ze szkolną tradycją, 12 października kadeci klasy wojskowej Liceum
Ogólnokształcącego przystąpili do uroczystego ślubowania. Według powszechnie
przyjętego ceremoniału uroczystość rozpoczęła się od podniesienia na maszt biało
czerwonej flagi i odśpiewania hymnu państwowego.

W uroczystym ślubowaniu uczestniczyli m.in. por.
Łukasz Kordyjarek przedstawiciel 25 batalionu logistycznego Ziemi Tomaszowskiej w Tomaszowie
Mazowieckim, zastępca komend ant a Pow i atowego
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach mł. bryg.
Mariusz Kaczmarski, mjr
Dominik Pietrasiak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, por. Paweł
Rosiński Komendant Obwodu Łódzkiego Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
Ewa Dorożyńska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, Krzysztof Rokicki
dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
Radosław Kubicki dyrektor
Szkoły Podstawowej w Rogowie, podhm. Joanna Kędzia-Kamińska Komendant

Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Brzezinach
oraz nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół,
a także nauczyciele LO i rodzice uczniów.
W o k o l i c z n o ś c i ow y m
przemówieniu w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dyrektor Maria Pisarska nawiązała do chlubnych tradycji
polskiego oręża oraz dążeń
niepodległościowych kolejnych pokoleń rodaków.
Uczniom życzyła, aby wybór, jakiego dokonali, przyniósł im osobistą satysfakcję i był pierwszym etapem
na drodze do przyszłej służby wojskowej. Ponadto wyraziła płynące z głębi serca
podziękowanie dla przedstawicieli jednostek wojskowych z Tomaszowa Mazowieckiego, pracowników Wojskowej Komendy

Uzupełnień w Łodzi, prac ow n i k ów Pow i at ow e j
Straży Pożarnej, Komendy
Powiatowej Policji. Podkreśliła, że to dzięki tym jednostkom i zaangażowaniu
rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach znalazło się wśród
szkół, w których szerzy się
zainteresowanie wojskiem
i nie tylko ze strony chłopców, ale także dziewcząt.
Dyrektor szkoły złożyła gratulacje młodym kadetom z klasy I, nominowanym na wyższe stopnie
z klasy II, słowa uznania
skierowała również do rodziców. W uroczystościach
uczestniczyły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach, a także Szkół Podstawowych w Rogowie

i Jeżowie.
Ślubowanie na sztandar
Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach złożyli
uczniowie klasy pierwszej
mundurowej Sebastian Balcerak, Karolina Piekut, Adrian Koszycki, Aleksandra
Chomiuk, Zofia Koszewska, Kacper Jędrzejczyk, Julianna Krzeszewska, Edyta Jadczak, Joanna Urbańska, Krystian Daszkiewicz,
Aleksandra Świderek i Dominika Wężyk. Mianowanie
na stopień starszego kadeta
otrzymali uczniowie klasy drugiej Jan Adamczewski, Marcin Balcerak, Daniel Góralczyk, Eryk Mazuchowski, Michał Rutkowski
i Roman Wosik. Dyrektor
liceum każdemu z uczniów
wręczyła „ Akt ślubowania”, a rodziców uhonorowano listem gratulacyjnym
i kwiatami. Ceremonie ślubowania kadetów poprowadził kpt. rezerwy Damian
Nockowski - nauczyciel liceum.

Po ślubowaniu uczestnicy
uroczystości przeszli pod
pomnik marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie złożono wiązankę kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali „Pokój i dobro” pobliskiego klasztoru
oo. Franciszkanów. Po okolicznościowych przemówieniach, w spektaklu przygotowanym przez młodzież
brzezińskiego liceum pod
kierunkiem Lucyny Staszewskiej i Małgorzaty Lewandowskiej, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący
do polskich dróg wiodących do wymarzonej wolności. Występ mło dzieży podkreślał również rolę
polskiego żołnierza w czasie pokoju. Uczestniczy
mogli wykazać się wiedzą
o tematyce niepodległościowej w grze internetowej przeprowadzonej przez
Waldemara Wyka.
D u ż y m p owo d z e n i e m
cieszył się też pokaz umiejętności żołnierskich oraz

nowoczesnego sprzętu wojskowego prezentowanego
przez 25 batalion logistyczny Ziemi Tomaszowskiej
oraz pokaz bojowy Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Zwieńczeniem uroczystego ślubowania był piknik
żołnierski, w czasie którego można było skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki, kiełbasy
z grilla, a także delektować
się smakołykami przygotowanymi przez młodzież
„Iwaszkiewicza”. D yrektor LO w Brzezinach za naszym pośrednictwem pragnie p o dziękować ro dzicom za zaangażowanie się
w organizację uroczystości
oraz właścicielom Zakładów Mięsnych w Ścibiorowie i Zakładowi Piekarniczemu Olszyńscy za wędlinę i pieczywo ofiarowane
na piknik żołnierski oraz
właścicielowi firmy „Presto
Serwis” Panu Sławomirowi
Jadczakowi za udostępnienie profesjonalnego ekspresu do kawy. 
 GK
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Patriotyczna jesień w ZSS
Nauczyciele tej szkoły bardzo chętnie organizują warsztaty i wyjazdy, które przybliżają dzieciom i młodzieży historię regionu i kraju.
Stawianie ucznia w roli naocznego świadka wydarzeń
jest najskuteczniejszą metodą poznawania historii. Odkrywanie śladów Bitwy pod
Jeżowem było pierwszym
z cyklu wydarzeń o charakterze patriotycznym. Uczestnicy tej niedalekiej wycieczki
mieli okazję doświadczyć, że
opisywane w książkach wydarzenia mogą mieć miejsce tak blisko. Poczuli się też
odpowiedzialni za kultywowanie pamięci o bohaterach
tamtych dni, dzięki którym
dziś nasz kraj jest wolny.
Dużym wydarzeniem
w życiu szkoły stały się warsztaty „Mirabelka – kiełkująca historia w stolicy”, które
były częścią ogólnopolskiej
akcji pod tym samym hasłem organizowanym przez
portal „Lustro Biblioteki”.
W trakcie odkrywania literackiej historii pewnej warszawskiej rodziny opisanej
w książce pt. „Mirabelka” autorstwa Cezarego Harasimowicza, uczniowie przenieśli
się w czasy międzywojenne,
okres II wojny światowej, aż
po współczesność. Poznali
pojęcia „getto”, „holokaust”,

„wojna”, „okupacja”. Odkrywali smutną prawdę o zagładzie narodów i walce o przetrwanie w tych trudnych czasach. Dowiedzieli się kim
była wielka Polka Irena Sendlerowa, której pamięci poświęcony jest rok 2018. Odnaleźli starą walizkę pełną
prawdziwych przedwojennych skarbów - fotografii,
elementów odzieży, naczyń,
biżuterii i dokumentów, które oglądali z wielkim zainteresowaniem. Na zakończenie
wyprawy przez ostatnie stulecie stworzyli kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, aby nie popełniały dawnych błędów.
Posadzili też sadzonki mirabelki - symbolu przetrwania i przywiązania do kraju.
Otrzymały one nazwy trzech
najważniejszych wartości wiary, nadziei i miłości.
W jubileuszowym roku nie
mogło też zabraknąć historii zaborów i Wielkiej Emigracji. W tę tematykę wprowadziły uczniów warsztaty
muzyczne realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Wnikam, eksploruję,
kontempluję, jestem”. Ich bohaterem był Fryderyk Chopin i jego muzyka komponowana ku pokrzepieniu serc
Polaków żyjących w czasach,
kiedy naszej Ojczyzny nie

było na mapie Europy. Tematem przewodnim warsztatów stał się „Walc cis-moll”,
do którego improwizację
tworzyli najmłodsi uczniowie. Poznawanie historii Polski przez sztukę muzyczną
było bardzo ciekawym doświadczeniem dla młodych
uczestników innowacji, a nauka przez przeżywanie okazała się prawdziwą przyjemnością.
Bardzo ciekawym przedsięwzięciem realizowanym
w ramach obchodów 100
rocznicy odzyskania niepodległości była również gra
miejska pod hasłem „Brzezińskie ścieżki do niepodległości”. Poprzedziły ją warsztaty „Brzeziny niepodległe” zorganizowane przez
bibliotekę pedagogiczną,
które wprowadziły uczniów
ZSS w historię naszego miasta. W grze wzięli udział
starsi uczniowie szkoły, którzy z wielkim zapałem przemierzali ulice w poszukiwaniu korzeni i śladów dawnej historii. Prowadziła ich
przygotowana specjalnie na
tę okazję mapa Brzezin pełna
starych fotografii i nieznanych dziś ulic.
W odkrywaniu tajemnic
przeszłości pomagały uczestnikom gry kolejne zaszyfrowane zadania: szukanie

4 projekty „Naszym Dzieciom”



Pięćdziesięcioosobowa grupa ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" 24 października wyjechała do Teatru Nowego
w Łodzi na sztukę „Kościuszko-ostatnia bitwa”.

Wyprawa do teatru była elementem projektu realizowanego przez stowarzyszenie wspólnie z Fundacją PZU
pt. „My Biało-Czerwoni”.
W jego ramach co miesiąc
zaplanowano wyjazd do instytucji tzw. kultury wysokiej.
Oprócz tego w ramach projektu w ośrodku rehabilitacyjnym „Słoneczko” odbywają się zajęcia rękodzielnicze,
plastyczne i muzyczne. Zadanie to rozpoczęło się 1 października i potrwa do końca maja 2019 roku. Fundacja PZU w ramach drugiego

projektu „Krok do samodzielności” dofinansowuje
także w „Słoneczku” masaże, kinezjoterapię, kinezjoterapię w ortezie dynamicznej
„Dunag”, system C-EYE, czyli tzw. Cyber-Oko oraz zajęcia logopedyczne. Zadanie to
rozpoczęło się 10 września
i potrwa do 10 maja.
31 października członkowie stowarzyszenia spotkali się na zebraniu podsumowującym dwa projekty
dofinansowane przez lokalne samorządy - Urząd Miasta w Brzezinach i Starostwo

Po w i a t o w e . W r a m a c h
pierwszego z tych zadań „Hej
mazury” odbyła się trzydniowa wycieczka w okolice Mrągowa, Mikołajek i św. Lipki
oraz zebranie rozpoczynające i kończące projekt. Drugie zadanie „Aktywna integracja” obejmowało wspólny
piknik podopiecznych „Słoneczka” i Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Blisko Ciebie”,
wycieczkę do kina w Koluszkach, wyjazd do ZOO w Borysewie oraz łódzkiego portu lotniczego i Centrum Nauki i Techniki EC1.  TOM

Działania edukacyjno wychowawcze o charakterze patriotycznym FOT. TOMASZ GUZEK
chronologii na zdjęciach,
układanie rycin z pociętych
kawałków, czy nawet szukanie skarbu za pomocą wykrywacza metali. Do organizacji gry miejskiej przyłączyli się uczniowie klasy
mundurowej z brzezińskiego LO im. J. Iwaszkiewicza, którzy pod opieką kpt.
rez. Damiana Nockowskiego odegrali scenkę militarną, w trakcie której uczestnicy zabawy mieli przeprowadzić akcję ratowania
życia osobie rannej. Pokaz musztry, umundurowanie oraz umiejętności młodych „Strzelców” zrobiły

ogromne wrażenie na młodzieży z ZSS.
Szczegółowe relacje z wydarzeń zamieszczane są systematycznie na stronie
www.zssbrzeziny.wikom.pl.
Kilka z nich znalazło miejsce
na Mapie Niepodległości, na
którą również warto zajrzeć
www.niepodlegla.gov.pl .
Wychowanie patriotyczne współczesnej młodzieży to duże wyzwanie dla pedagogów. W Zespole Szkół
Specjalnych w Brzezinach
stanowi ono jednak istotny
element edukacji i odbywa
się z wykorzystaniem czterech dróg uczenia się przez

przyswajanie, przeżywanie, odkrywanie i działanie,
co przynosi najlepsze efekty. Uczeń jako bezpośredni
uczestnik procesu edukacyjnego jest jego twórcą, a wiedza i umiejętności zdobyte
w taki sposób zostają utrwalone na całe życie.
Pr z e d m ł o d z i e ż ą Z S S
w Brzezinach jeszcze wiele działań związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Już
dziś czekają na nie z wielkim
zainteresowaniem, bo nauka
jest dla nich wielką przygodą.
 TOM

Spotkanie z kolejnym
podróżnikiem - rowerzystą



Strefa Rowerowa Brzeziny oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach w ramach cyklu comiesięcznych
spotkań zapraszają na kolejną prelekcję o podróżach.

Tym razem o swoich wyjazdach będzie opowiadał brzezinianin - Sławomir Podgajny, który na rowerze podróżował m.in. po
Litwie i Ukrainie. Bliższy temat spotkania, które rozpocznie się 9 listopada o godzinie 18.00 ma ma być jednak
niespodzianką.
Strefa Rowerowa Brzeziny w okresie jesienno-zimowym zaprasza również na

FOT.PIXABAY.COM

W

jubileuszow ym roku setnej rocznic y odz yskania niepodległości
nie brakuje działań edukacyjnych i wychowawczych o charakterze
p at r i o t yc z ny m . S ą o n e s zc ze g ó l n i e l u b i a n e p r ze z u c z n i ów Z S S
w Brzezinach.

wspólne morsowanie. Zimne kąpiele odbywać będą się
co niedzielę o godz. 10.00
na Zalewie w Strykowie.
Wkrótce odbędzie się także
spotkanie z okazji 5-lecia tej

organizacji, która włącza się
w wiele działań promujących
lokalne atrakcje turystyczne
organizując m.in. wycieczki
turystyczno-krajoznawcze,
spływy kajakowe, wspólne
morsowanie, czy też sprzątanie na okolicznych, starych cmentarzach. Jubileusz
5-lecia zaplanowano także
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie przy Oddziale
dla Dzieci funkcjonuje Dział
Bibliografii Regionalnej gromadzący wszelkie informacje o ziemi brzezińskiej.

 TOM
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Spotkanie z przyrodnikiem w bibliotece Harmonogram odbioru odpadów



Miejską Biblioteką Publiczną odwiedziła 25 października dr Małgorzata Falencka‐
Jabłońska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa - dobrze znana
również jako autorka książki, w której mówi o przyrodzie.

W prelekcji w bibliotece pt.
„Tajemnice przyrody” wzięły udział dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach. Autorka książki opowiadała młodzieży z Brzezin
o rodzimych lasach i ich
mieszkańcach. Wskazywała też na zagrożenia jakich

one doświadczają oraz stosowanych sposobach ochrony przyrody.
Nie zabrakło pięknych
zdjęć przyrody oraz dźwięków jakie słychać w lasach.
Była to niezwykle pouczająca lekcja dla młodzieży, która
zadawała po wykładzie wiele

wielkogabarytowych

pytań. Oczywiście była też
prezentowana książka „Małgorzata Falencka-Jabłońska opowiada o przyrodzie”
ukazująca roczny rytm życia
przyrody, którą można było
nabyć po spotkaniu.” 
 TOM

Dr Małgorzata Falancka Jabłońska to znany naukowiec FOT. TOMASZ GUZEK

W hołdzie tym, którzy odeszli



 Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki
W
Publicznej w Brzezinach można obecnie oglądać
ekspozycję poświęconą znanym osobom, które
zmarły w ciągu ostatnich miesięcy.

W Czytelni dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach można
obecnie oglądać ekspozycję

poświęconą znanym osobom,
które zmarły w ciągu ostatnich
miesięcy. Wspominani są pisarze, aktorzy, piosenkarze,

politycy, sportowcy, działacze
społeczni m.in.: Barbara Wachowicz, Roman Kłosowski
czy Tomasz Stańko. Oprócz
tego można obejrzeć książki, gdzie opisywane są znane nekropolie, a także zdjęcia
z brzezińskiego cmentarza. 
 TOM

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości stanowiącej działkę nr 1324 (obręb 8 m. Brzeziny)
o pow. 0,4146 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do
3 lat w trybie bezprzetargowym.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 5 listopada 2018r. do 26
listopada 2018r.
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz gruntu o pow. 1.595 m2 stanowiącego części działek nr
3726/8 i 3727/115, położonego w Brzezinach przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonego do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na okres do 29 lutego 2019r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 5 listopada 2018r. do 26
listopada 2018r.

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą
wyłącznie: stoły, krzesła, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, dywany,
wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
Odpadem wielkogabarytowym nie są: odpady niebezpieczne, odpady
budowlane i remontowe.
Nie odbieramy zużytego sprzętu AGD.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany bezpośrednio
z każdej nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu
odbioru pod numerem tel. 669 448 808, bez względu na ustalone terminy
odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto informujemy, że w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowany
jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
w którym mieszkańcy Brzezin mogą zostawić wytwarzane przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Do PSZOK można, we własnym zakresie dostarczać następujące
(selektywnie zebrane) rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku
z gospodarstwa, zużyte baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne
pochodzące z przydomowych ogrodów.
Przedmioty przeznaczone do odbioru prosimy wystawiać
przed posesję lub do altan śmietnikowych
w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz.5.00.

10
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Start partnerem Akademii Widzewa!!!

B

rzeziński Klub Sportowy Start Brzeziny został nowym partnerem Akademii
Widzewa Łódź. Dzięki tej współpracy dzieci i młodzież trenująca na co dzień
piłkę nożną w Brzezinach, będą mieć możliwość lepszego rozwoju sportowego
w oparciu o najnowocześniejsze metody treningowe.

Otrzymają też wskazówki na
temat odpowiednich nawyków żywieniowych, najbardziej odpowiednich dla młodych sportowców.
Zanim doszło do podpisania odpowiedniej umowy do
przedstawicieli Startu Brzeziny zgłosił się dyrektor Akademii Widzewa Marcin Płuska. Były szkoleniowiec grup
młodzieżowych przyjechał
osobiście do Brzezin i wyjaśnił główną ideę funkcjonowania Akademii oraz korzyści płynące dla klubów

partnerskich. Po dłuższym
zastanowieniu i dokładnym
przeanalizowaniu propozycji, działacze Startu postanowili przyjąć ofertę.
D o p o dpis ania umowy doszło w piątek 19 października. Ze strony Akademii umowę podpisali prezes
Widzewa Łódź Przemysław
Klementowski i wiceprezes Widzewa Łódź Dawid
Lambrecht. Start reprezentowali dyrektor klubu BKS
Start Brzeziny Filip Jochman,
członek zarządu, pełniący

obowiązki prezesa BKS Start
Brzeziny Zbigniew Zawadzki oraz Rafał Kuzka, koordynator najmłodszej grupy młodzieżowej BKS Start
Brzeziny. Pierwszym klubem, z którym porozumiała
się Akademia Widzewa, była
Rawa Mazowiecka. Na mocy
zawartej umowy, łodzianie współpracują z Mazovią
Rawa Mazowiecka w zakresie szkolenia najmłodszych
piłkarzy, a także organizują imprezy, mające na celu
promocję Widzewa w tym

mieście.
Dzięki umowie partnerskiej Akademia Widzewa
w najbliższym czasie przekaże do naszego klubu konspekty ćwiczeń, bezpłatnie
wyszkoli trenerów Startu, zarówno w zakresie treningów,
jak i właściwego odżywiania,
a także zaprosi na staże szkoleniowców drużyn młodzieżowych z Brzezin.
- Zadzwonił do nas dyrektor Marcin Płuska i złożył
ofertę, obok której nie mogliśmy przejść obojętnie. Byliśmy bardzo szczęśliwi z tej
propozycji. Tym bardziej, że
Brzeziny to od zawsze miasto Widzewa i jest tu pełno
kibiców tego klubu. Jesteśmy

przekonani, że dzięki tej
współpracy dzieciaki jeszcze chętniej będą przychodzić na treningi. Bardzo liczymy też na to, że dzięki
stażom w Widzewie podniesie się poziom trenerski naszych szkoleniowców. Będą
mieli okazję zobaczyć jak od
środka funkcjonuje profesjonalny klub - podsumował
podpisanie umowy Filip Jochman, dyrektor klubu BKS
Start Brzeziny.
- Trzeba na każdym kroku
się rozwijać. Widzew ma zasługi dla polskiej piłki nożnej
i jestem pewien, że będziemy szli w dobrym kierunku.
Skorzystają na tym trenerzy
i przede wszystkim młodzież

i dzieci. Mam nadzieje, że
będzie to kolejny krok do
rozwoju klubu. Bardzo cieszy
fakt, że w końcu w naszym
klubie zaczyna się coś dziać
- skomentował Zbigniew Zawadzki, członek klubu oraz
pełniący obowiązki prezesa
BKS Start Brzeziny. Oprócz
wspomnianej wcześniej Mazovii Rawa Mazowiecka,
Start Brzeziny dołączył do
takich klubów jak KS Kutno,
Włókniarz Zgierz i TMRF
Łódź. W kolejnych miesiącach Akademia Widzewa
stopniowo będzie starała się
przekonać do swojego projektu kluby z innych miast
naszego województwa.
 DS

Pracowite miesiące Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team

C

złonkowie klubu kolarskiego Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team mają za sobą bardzo
pracowite tygodnie. Brzezinianie wzięli udział w kilku bardzo ważnych wyścigach
kolarskich zaliczanych do Pucharu Polski oraz po raz pierwszy w historii zorganizowali
i wzięli udział w konkurencji MTBO, czyli Rowerowej Jazdy na Orientację.

To jeszcze nie koniec występów naszych zawodników na trasach kolarskich
w tym sezonie.
Po d k o n i e c w r z e ś n i a
w Kielcach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzost w a M ł o d z i ków w Ko larstwie Górskim dla woje wó dztw : łó dzkiego,
małopolskiego, śląskiego
i świętokrzyskiego. Na linii
startu stawiło się aż czterdziestu pięciu zawodników, aby walczyć o czołowe
miejsca w klasyfikacji generalnej. Część trasy to ścieżki Mistrzostw Polski XC,
które odbyły się tam kilka
lat temu. Dobre tereny dla
XC i bardzo dobra organizacja całych zawodów gwarantowała emocjonującą
rywalizację.
Na starcie nasi zawodnic y zostali ustawieni
w ostatniej linii. Młodzicy
do przejechania mieli sześć
okrążeń, każde po dwa kilometry. Niestety z powodu usterki technicznej po
trzech okrążeniach z rywalizacji wycofał się Adam
Długosz. Mateusz Gwiazda
od startu przebijał się przez
tłum zawodników. W połowie podjazdu był czternasty, natomiast na szczycie
podjazdu był już na piątym

miejscu. W tej piątce jest
już walka nieomal na centymetry. Na wąskich ścieżkach Mateusz długo nie
mógł przebić się na lepsze
miejsce. Walka rozstrzygnęła się na ostatnim kilometrze do mety. Mateusz
tam zaatakował i linię mety
przejechał na drugim miejscu, zostając Wicemistrzem
regionu, przy okazji zdobywając cenne punkty dla naszego województwa.
Dzień później nasi kolarze wzięli udział w Finale
Pucharu Polski XC w Boguszewicach Gorcach. Dla
Adama Długosza był to debiut na tego typu imprezie.
Mateusz wystartował bardzo ostro, od początku jechał w pier wszej trójce,
zostawiając daleko w tyle
resztę stawki. Sama czołówka również dosyć szybko
się rozciągała. Widać było
jak każdy jechał swoim rytmem. Mateusz wywalczył
miejsce na podium, przekraczając metę na trzecim
miejscu. Adam natomiast
spokojnie pokonał trasę,
aby na mecie zameldować
się na bardzo dobrym jak
na debiutanta dziewiętnastym miejscu.
Początek października
przyniósł naszym kolarzom

kolejne sukcesy. Pierwszymi z poważniejszych zawodów były dwudniowe starty w Jeleniej Górze. Była to
przedostatnia edycja Pucharu Polski. Piękna techniczna trasa, na której wystartował Mateusz Gwiazda. Na początku sędziowie
źle przydzielili sektory startowe. W rezultacie czołówka Pucharu Polski jest wyczytana na samym końc u . Mat e u s z d aj e s o bi e
radę i z trzydziestego miejsca po kilkudziesięciu metrach przebił się do czołówki. Dalej było już trudnej,
a wszystko to ze względu
na silną obsadę międzynarodową z Mistrzem Europy na czele. Mateusz był
już czwarty, ale przebijanie
się na starcie kosztowało go
sporo energii i po dwóch
okrążeniach linę mety
przekroczył na siódmym
miejscu. Biorąc pod uwagę
okres rekonwalescencyjny.
to i tak bardzo dobry wynik
naszego reprezentanta.
W B i k e Ma r at on w y startowała spora siedmioosobowa gr upa naszych
z a w o d n i k ó w. M a t e u s z
Gwiazda tym razem zajął
pierwsze miejsce w swojej kategorii i siedemnaste
miejsce w kategorii open.

Jechał razem z Samuelem
Świerczyńskim, ale ten pod
koniec trasy zgubił siodło
i na metę przyjechał czwarty w swojej kategorii i dwudziesty w open (na 565 zawodników). Bardzo dobre,
drugie miejsce w kategorii M4, przywiózł Wojtek
Krawczyk - 26 open i Piotr
Dziedzic, pierwsze miejsce w M5 i 29 open. Patryk
Pacocha w M4 zajął ósme
miejsce i 50 open, natomiast Igor Pacocha, który
był lekko przeziębiony, tym
razem przyjechał na siódmym miejscu w M0 i 71
open. Marek Pawełczyk,
któr y przejechał dystans
Mega zajął w kategorii M4
25 miejsce.
Ostatnio zawodnicy klubu Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team wzięli udział
w finałowym Bike Maratonie w Sobótce. Dla naszych zawodników była to
ostatnia okazja do poprawy punktów do klasyfikacji generalnej. Tym razem
w kategorii Open Mini,
gdzie wystartowało aż 745
zawodników, najlepszym
z teamu okazał się Piotr
Dziedzic, który zajął dwudzieste miejsce i pierwsze
miejsce w kategorii M5.
Trzecie miejsce w kategorii M0 i dwudzieste piąte
w open zajął Samuel Świerczyński. Tuż za podium
w kategorii M0 i dwudzieste siódme miejsce w open

zajął Igor Pacocha, siódmy w kategorii M4 i trzydziesty w open był Wojtek Krawczy k. R ów nie ż
siódme miejsce w kategorii MM i 105 w open zajął
Adam Długosz. Na szesnastym miejscu w kategorii M0 i 186 w open przyjechał Dawid Krawczyk. Mateusz Gwiazda natomiast
był trzynasty w kategorii
MM i 237 w open. Mateusz na dziesięć kilometrów
od mety przebił oponę i zanim udało mu się naprawić usterkę minęło dużo
czasu. Dwudzieste pierwsze miejsce w kategorii MM
i 411 w open zajął Antoni Gałązka, dla którego był
to pierwszy start na Bike
Maraton. Nasz najmłodszy reprezentant dziesięcioletni Dawid Gwiazda
zajął trzydzieste dziewiąte miejsce w kategorii MM
i 656 w open. Patryk Pacocha, podobnie jak Mateusz
przebił oponę i nie dojechał
do mety. Nasz jedyny reprezentant na Mega, Marek
Pawełczyk zajął trzydzieste
ósme miejsce w kategorii
M4 i piętnaste w open.
Bardzo pracowity czas
miał klub Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team w miniony weekend. Wszystko ze względu na organizowanie pierwszy raz zawodów w konkurencji MTBO,
czyli Rowerowej Jazdy na
O r i e n t a c j ę . Po l i g o n e m

doświadczalnym i świetny m m i e j s c e m d o pr a cy z mapą terenu były lasy
w pod brzezińskiej Rochnie. Uczestnikom świetnie jeździło się na rowerach, szukając punktów
na mapie. Najmłodsi mieli do znalezienia dziesięć
punktów, a starsi jedenaście. Za każdy znaleziony
punkt była premia w postaci drobnej nagrody. Klubowicze, rodzice i zaproszeni
goście zrobili w sumie dużo
kilometrów, aby w yszukać punkty. Dla ułatwienia
pierwszego tego typu wydarzenia zawodników połączono w pary. Najlepszymi i najszybszymi na mecie
okazali się: Mateusz Konwiński i Samuel Świerczyński, którzy zdobyli komplet
jedenastu punktów. Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Gwiaździe i Antoniemu Gałązce (jedenaście
punktów). Na najniższym
stopniu podium uplasowali się: Dawid Gwiazda, Eryk
Kamiński i Szymon Jędrzejczyk (dziesięć punktów),
a tuż za nimi Dariusz i Benjamin Świerczyńscy (osiem
punktów). Piąte miejsce przypadło Mariuszowi
i Nikodemowi Kamińskim
(sześć punktów), a szóste
Weronice i Krzysztofowi
Skrzyńskim oraz Andrzejowi Konwińskiemu (sześć
punktów).

 DS
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Tenisiści rozpoczęli nowy sezon

D

 ie porażki i cztery zwycięstwa z rzędu – to bilans MLUKS Brzeziny
w
na inaugurację rozgrywek II ligi mężczyzn w tenisie stołowym sezonu
2018/2019. Brzezinianie pokazali prawdziwy sportowy charakter
przegrywając po walce z faworytami do awansu STS Orlicz 1924
Suchedniów oraz MLUKS Dwójką Rawa Mazowiecka i przełamali się
w wyjazdowym starciu z LKS Biała Rawska.

Niestety los nie był dla naszych tenisistów łaskawy.
Terminarz ułożył się bardzo niekorzystnie do tego
stopnia, że w pierwszym
meczu MLUKS Brzeziny
zmierzył się na wyjeździe
z głównym kandydatem do
awansu do I ligi STS Orliczem 1924 Suchedniów.
Rywale przed sezonem bardzo się wzmocnili. Ich szeregi zasilił m. in. Łukasz
Nadolski z ekstraklasowego zespołu Gwiazda Bydgoszcz oraz kilku graczy
pierwszoligowych z Podkarpacia. Nic zatem dziwnego, że od pierwszych gier
singlowych zdecydowanie
zaczęli punktować gospodarze. Na pierwszym stole Damian Antczak przegrał do zera z Nadolskim,
a Daniel Świerczyński uległ
1:3 Pawłowi Wołdyce. Na
drugim stole po 0:3 przegrali: Fabian Jóźwikowski
z Maciejem Karmolińskim
oraz Marcin Dens z Bartoszem Majcherem. W deblach Damian Antczak/Fabian Jóźwikowski przegrali
0:3 z parą Łukasz Nadolski/
Paweł Włodyka, natomiast
duet Marcin Dens/Daniel
Świerczyński po pięciosetowym boju 3:2 pokonali parę Wiesław Mazurek/

Piotr Odelski. Jak się później okazało był to jedyny, honorowy punkt brzezinian w tym spotkaniu.
W kolejnych partiach singlowych Daniel Świerczyński przegrał z Łukaszem
Nadolskim 0:3, takim samym wynikiem Damian
Antczak uległ Pawłowi Włodyce. Marcin Dens
okazał się słabszy 1:3 od
Macieja Karmolińskiego,
a Fabian Jóźwikowski 0:3
przegrał z Bartoszem Majcherem. Końcowy rezultat
całego meczu brzmiał więc
9:1 na korzyść gospodarzy.
W drugim spotkaniu
MLUKS Brzeziny gościł we
własnej hali MLUKS Dwójkę Rawa Mazowiecka. Należy wspomnieć, że rywale w poprzednim sezonie
wygrali rozgrywki II ligi.
Mecz był bardzo emocjonujący, a poszczególne gry
bardzo zacięte i wyrównane. Warto dodać, że całe
spotkanie tr wało aż trzy
godziny. Na pierwszym stole Michał Gieraga przegrał
0:3 z Jakubem Polańskim,
natomiast Damian Antczak
wygrał 3:1 z Jakubem Gierachem. Na drugim stole
Daniel Świerczyński uległ
p o pi e c i o s e towe j w a l c e
2:3 aktualnemu Mistrzowi

Polski Kadetów 2018 oraz
członkowi kadry narodowej Kubie Kwapisiowi. Bardzo ciężki pojedynek z Dam i ane m Ry b a k i e m sto czył Marcin Dens, który na
przewagi niestety uległ rywalowi 2:3. W deblach Michał Gieraga/Damian Antczak wygrali z parą Jakub
Polański/Damian Rybak
3:2, a Daniel Świerczyński/Marcin Dens po dramatycznym boju ulegli 2:3
duetowi Kuba Kwapiś/Jakub Gierach. W kolejnych
grach pojedynczych Michał Gieraga ograł 3:1 Jakuba Gieracha, Damian Antczak przegrał 1:3 z Jakubem Polańskim. Na drugim
stole Daniel Świerczyński
nie dał rady Damianowi
Rybakowski przegrywając
1:3, a Marcin Dens był bliski pokonania Kuby Kwapisia, ale przegrał na przewagi w tie-breaku. Tym razem nasi tenisiści przegrali
3:7 z MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka.
Świetnie brzezinianie spisali się natomiast w trzecim
meczu ligowym, który rozegrali na wyjeździe z LKS
Biała Rawska. Od samego
początku MLUKS Brzeziny
grał swój tenis. Michał Gieraga wygrał 3:1 z Jakubem

Synowieckim, a Damian
Antczak 3:1 z Michałem
Sarneckim. Na drugim stole Marcin Den przegrał 1:3
z Mariuszem Lisem, a Daniel Świerczyński pokonał
3:0 Michała Tataja. Pojedynki deblowe rozłożyły się
remisowo. Michał Gieraga/Damian Antczak ograli 3:0 parę Jakub Synowiecki/Michał Sarnecki, a Daniel Świerczyński/Marcin
Dens nieznacznie przegrali 2:3 z duetem Mariusz Lis/
Michał Tataj. Na zakończenie w dalszych pojedynkach singlowych Damian
Antczak wygrał 3:2 z Jakubem Synowieckim, Michał
Gieraga pokonał 3:1 Michała Sarneckiego, Marcin
Dens ograł 3:2 Michała Tataja, a Daniel Świerczyński
przegrał 1:3 z Mariuszem
Lisem. Ostatecznie nasi tenisiści wygrali 7:3 i dopisali na swoje konto pierwsze
dwa punkty w tym sezonie.

W następnym meczu brzezinianie wygrali na własnym parkiecie z UKS Orlęta Bicza 7:3. Po dwa i pół
punktu dla naszej drużyny
zdobyli Daniel Świerczyński i Marcin Dens, półtora punktu Michał Gieraga,
a pół punktu za wygrany
debel zainkasował Damian
Antczak.
Dzień później nasi tenisiści mierzyli się z UMKS
Księżakiem Łowicz, z którym wygrali 6:4. Tym razem po dwa i pół punktu
wywalczyli: Damian Antczak i Daniel Świerczyński,
a po pół punktu za wygrane
gry podwójne Marcin Dens
i Michał Gieraga. W ostatn i m s p ot k an iu M LU K S
Brzeziny w ygrał na w yj e ź d z i e z K S E ne rge t y k
AMŁ Dzianiny Łódź 6:4.
Dwa i pół punktu zdobyli Damian Antczak i Marcin Dens, a po pół punktu Michał Gieraga i Daniel

Trenerzy Shorin-ryu na kongresie karate



 statnie tygodnie października sprzyjały trenerom
O
Łódzkiego Centrum Shorin-ryu Karate i Kabudo „BUSHI”
w szkoleniu i podnoszeniu własnych kwalifikacji.

Cała kadra wzięła udział
w specjalnym kongresie,
któr y składał się zarówno z zajęć teoretycznych,
jak i praktycznych. IX Centralny Kongres Karate odbywał się w trzeci weekend
października w Pińczowie
w województwie świętokrzyskim. Podobnie jak poprzednie składał się z trzech
części: wykładów naukowych, Gali „Sensei” i treningów połączonych z obchodami Światowego Dnia
Karate.

W kongresie uczestniczyło ponad stu zawodników
karate z klubów Shorin-Ryu
z terenu całej Polski oraz
Czech. Oczywiście wśród
najlepszych nie mogło zabraknąć kadry szkoleniowej
z województwa łódzkiego.
Łódzkie Centrum Okinawa
Shorin-ryu Karate i Kobudo
,,BUSHI” reprezentowali:
sensei Dariusz Jędrzejczak,
Marcin Lewandowski, Daniel Jędrzejczak oraz sempai Wojciech Sołyga i Jakub

Walak. Treningi nastawione
były przede wszystkim na
analizę kata w zastosowaniu do samoobrony. Duży
nacisk położono również na
użycie techniki łokci i kolan w zwarciu. Po powrocie
z Pińczowa nasi karatecy
nie mają czasu na zbyt długi odpoczynek. Wszystko ze
względu na to, że przygotowują się do wymagających
zawodów w Mielcu. Tradycyjnie z tej imprezy nasi zawodnicy przywożą worek
medali i pucharów. Tym razem również liczą na podtrzymanie świetnej passy,
liczne sukcesy oraz wiele
cennych nagród. 
 DS

Kadra na kongres karate FOT. DARIUSZ JĘDRZEJCZAK

Świerczyński. Dzięki tym
wygranym MLUKS Brzeziny przesunął się w ligowej tabeli na czwarte miejsce. Po rozegraniu pierwszej rundy tabela zostanie
podzielona na dwie grupy: mistrzowską i spadkową. Zespoły w grupie mistrzowskiej zagrają o awans
do I ligi, natomiast w grupie spadkowej powalczą
o utrzymanie w gronie drugoligowców.
Następne spotkania brzezinianie rozegrają w sobotę 10 listopada o godzinie
16:00 na wyjeździe z LUKS
Start Przygłów i w sobotę 17 listopada o godzinie 16:00 w hali Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ulic y Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach z UKS Fungis Maków.
Wstęp na wszystkie mecze
naszych tenisistów w roli
gospodarza jest wolny.

 DS
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SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe, uszkodzone 510-724-923
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM skodę Fabię 1.2, 2004 r.,
691 068 630
SPRZEDAM koparkę hydrauliczną
„NOBAS”. Duża łyżka, sprawna, gąsienice 70 cm, tel. 506 671 456
SPRZEDAM KIA Ceed kombi, 1,6 diesel, 668 989 661

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja
najniższych cen!, 501 144 475, www.
odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup samochodów, 789 188 646
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel. 515-362-050
DOMOFONY – 501 478 588
REMONTY, wykończenia, 733 633 242
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble pod wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy, 607 815 125
STOLAREK
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
REMONTY, wykończenia wnętrz kompleksowo, 505 509 874
USŁUGI remontowo-budowlane, wolne kilka terminów, 793 053 808
GŁADZIE, malowanie, płyty G-K, ocieplanie, glazura, terakota, 508 148 130,
wykończenia od A-Z
OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, 604 543 817
MONTAŻ instalacji sanitarnych wod-kan, C.O. i gaz, 608 271 260
SPRZEDAM koty rasy ragdoll, 502
732 789
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664
626 854
JĘZYK angielski – korepetycje.
Przygotowanie do matury i egzaminów, 603 173 862
REDAGOWANIE i korekta prac dyplomowych, teksty na strony www.,
607 339 410
POMOC w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, 576 342 786
USŁUGI ślusarskie, bramy, ogrodzenia, drzwi szklane, balustrady, naprawa i renowacja starych ogrodzeń, 531
909 910
AUTOMATYKA bramowa, serwis,
montaż, naprawy szybko i solidnie,
531 909 910
BAL sylwestrowy w Przecławiu 27, sala
Livia, zaprasza, 502 778 947
BUDOWA domów, 505 509 874
PELLET drzewny Barlinek worki 15 kp,
pellet drzewny Eco A1, worki 15 kp, eko
groszek Skarbek, orginalnie pakowany, 25 kp, skład Brzeziny ul. Składowa
4, tel. 46 874 34 73. Zapraszamy

PRACA
SZWACZKI i chałupniczki zatrudnię,
rejestracja Jeżów 501-373-316

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna,
605 139 221
P R Z YJ M Ę s z wac zk i -suk ienk i
799-781-832
ZATRUDNIĘ do produkcji pampuchów 607 707 988
ZATRUDNIĘ do baru w Strykowie, 601
433 007
ZATRUDNIĘ szwaczki d zakładu i chałupniczki, praca cały rok, 574 816 600
EKSPEDIENTKI
zatrudnię
(Nowosolna), 604 936 065
ZATRUDNIĘ w firmie ogólnobudowlanej, 505 509 874
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki,
dobre warunki, pracy, umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego w Brzezinach, 509 127 870
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę,
tel. 609 338 216
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, ADR,
cysterny, kraj, stała praca, tel. 690 321
370
SZWACZKA – szwaczki, 661 121 966
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni, praca od 6.00 do 14 od pon. do pt.
z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu,
stawka 13zł/h , tel. 882 928 505

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, praca w delegacji, 509 391 286
ZATRUDNIĘ pomoc stomatologiczną,
dzwonić po 18.00, 501 046 098
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca,
790 882 804
ZATRUDNIĘ presera, prasowaczkę,
Brzeziny, 602 236 895
HAFCIARZA przyjmę, 725 294 493
ZATRUDNIĘ osobę do opieki nad starszą panią, 601 300 778
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomocnika,
sprzątaczki do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu cukierniczego na ½ etatu, 516 190 960
ZATRUDNIĘ fakturzystkę do zakładu
cukierniczego (Nowosolna) , ½ etatu, praca w godzinach nocnych, 516
190 960
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc krojczego – Nowosolna, 606 892 107
ZATRUDNIĘ pracownika na budowę,
tel. 606 749 645
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki.
Praca cały rok, 695 065 733
ZATRUDNIĘ do dociepleń, 604 112
973
PIEK ARZA zatrudnię piekarnia
Nowosolna tel. 601 234 109

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669 44
63 44
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508
301 005, 601 305 357
SPRZEDAM dom w Koluszkach, 665
925 923
BUDOWLANE Brzeziny ul. Polna, 850
m2, prąd, woda, kanalizacja, 508-301005, 601-305-357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking,
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508-301-005
SPRZEDAM działkę rolno – budowlaną, 2600 m, tel. 510 724 760
KUPIĘ lub wynajmę garaż przy ul.
Andersa w Brzezinach, 793 957 354
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2 w brzezinach 731 746 722
DZIAŁKI 2000 m2 Rogów, budynki
320 m2, działki ogrodzone utwardzone + media, możliwość dokupienie
– działka 1100 m2, 509 659 907, piec
elektryczny 3 komorowy sprzedam
SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259
432
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach, 505 527 007

REKLAMA

W związku z przeprowadzeniem w dniu 10.11.2018 r.
XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
informujemy o utrudnieniach w ruchu na ulicach
Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny "Inki", Moniuszki
i Rejtana w godzinach 13:15-16:00.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Hufiec ZHP Brzeziny

DZIAŁKI budowlane uzbrojone w Brzezinach przy ul. Okrzei
i Południowa, sprzedam, cena od 65
tys., tel. 501 034 069
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, 607
815 254
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy
30 m2, 694 910 925
WYNAJMĘ garaż na dwa samochody w Brzezinach, ul. Północna, tel. 604
271 118
WYNAJMĘ mieszkanie w Brzezinach,
umeblowane, 507 346 471
SPRZEDAM garaż za urzędem Miasta,
500 190 902
WYNAJMĘ lokal w centrum Koluszek
60 m2 pod działalność – gabinet, biuro, sklep. Wszystkie media, tel. 691 040
770 POSIADAM mieszkanie do wynajęcia, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 2600
m2, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 5200
m2, 510 724 760
WYNAJMĘ garaż, ul. Okrzei, 606 144
698
SPRZEDAM 5 ha ziemi, śrutownik bijakowy 7,5 KW, silnik nowy 5,5 KW,
515 685 212
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 60 m2, Brzeziny, tel. 503 651 489

SPRZEDAM gospodarstwo 15 ha
w tym stawy rybne, las oraz ciek wodny – media, gmina Dmosin, tel. 506
671 456
SPRZEDAM mieszkanie 73 m2, osiedle Hetmana, 4 piętro, 608 063 695
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200
m2, Zalesie, K. Brzezin, 69 000, 661
076 095

RÓŻNE
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel. 601
359 692
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach, 10 zł/worek, tel. 882 928
505
POZNAM pana do lat 75, 535 585 251
SPRZEDAM prosięta, 503 756 061
DREWNO opałowe rozpałka, inne 694
080 553
SPRZEDAM pianino – Legnica, 500
652 375
TANIO sprzedam maszyny szwalnicze,
overlocki 5 – nitkowe, Juki oraz stoły
prasowalnicze, 509 869 235
MASZYNY do wymiany opon, prawie nowe, sprzedam i regały do opon,
502 778 947
SPRZEDAM siano, pług, 576 340 285
TANIO sprzedam: pralkę, fotele, biurko, ławę, 601 713 136

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ORAZ SKLEPY:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego. Lokal znajduje się
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Brzezinach przy
ul. Antoniego Hetmana 3 (dawniej Kulczyńskiego 3) (województwo
łódzkie, powiat brzeziński, miejscowość Brzeziny). Powierzchnia
lokalu – 114m2.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie
internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/
sprzedaz-nieruchomosci2/Oddzial-Lodz

• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

AUTOPROMOCJA

MOTORYZACJA
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Kolejna niemoc piłkarzy Startu

T

rzy porażki z rzędu - to bilans piłkarzy Star tu Brzeziny w ostatnich
tygodniach piłkarskich zmagań. Czarno-czerwoni odpadli z rywalizacji
w Pucharze Polski ze zdecydowanie wyżej notowanym Sokołem Aleksandrów
Łódzki (III liga) oraz ulegli w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej drużynie
rezerw Widzewa Łódź i Włókniarzowi Konstantynów Łódzki.

Fatalna seria przyczyniła się
do spadku brzezinian w ligowej tabeli aż o trzy pozycje.
Najpierw podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta przystąpili do ćwierćfinału Pucharu Polski okręgu
łódzkiego. Niestety los dla
naszego klubu nie był łaskawy, ponieważ rywalem Startu
był najsilniejszy zespół z całej stawki, lider I grupy III ligi
Sokół Aleksandrów Łódzki. Nie trudno było zgadnąć,
kto jest głównym faworytem
i kto zdecydowanie powinien
zwyciężyć w tym spotkaniu.
Mimo różnicy klas nasz zespół pokazał się z bardzo dobrej strony. Brzezinianie wyszli na przyjezdnych bardzo
defensywnie i praktycznie
przez całą pierwszą połowę
odpierali głównie ataki aleksandrowian. Sokół nie potrafił znaleźć sposobu na zaskoczenie obrońców gospodarzy, którzy ofiarnie raz po raz
blokowali lub wybijali strzały. Pierwsza odsłona zakończyła się bezbramkowym remisem. W przerwie w drużynie Sokoła doszło do czterech
zmian i przełożyło się to również na końcowy rezultat.
W 58 minucie po dośrodkowaniu z lewego skrzydła,
przed polem karnym dopadł
do piłki Tomasz Bogołębski
i płaskim strzałem pokonał
Kubę Miszkiewicza. Niedługo potem doszło dwóch dość
groźnych sytuacji zarówno
po jednej, jak i drugiej stronie. Po niepewnym wyjściu
Pawła Lipca, zakotłowało się
w szesnastce aleksandrowian,
tymczasem po kolejnej centrze, z kilku metrów, prosto
w bramkarza uderzył Bogołębski. W końcówce meczu,
zielono-biali postawili jednak kropkę nad „i”. Faulowany w polu karnym był Dominik Pecyna, a Dawid Sarafiński nie pomylił się z jedenastu
metrów i ustalił ostateczny
rezultat na 0:2. Tym samym
dobiegła końca przygoda naszej drużyny z Pucharem Polski.
Następnie nasz zespół
podejmował na Stadionie

Miejskim rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź. Kadra tej drużyny ze względu na
chęć awansu do IV ligi jest regularnie wzmacniana zawodnikami pierwszego zespołu.
W szeregach łodzian zagrali m.in: Robert Demjan, Kacper Falon, Bartłomiej Niedziela, Damian Paszliński,
Marcin Pieńkowski, Marcin Pigiel. Lider rozgrywek
był bezwzględnym faworytem tej konfrontacji, jednak
to brzezinianie zadali pierwszy cios. W 6 minucie Konrada Rutkowskiego zdołał
pokonać Dariusz Szymanek
i niespodziewanie Start prowadził 1:0. Niestety Widzew
zdobył wyrównującego gola
w 23 minucie za sprawą Roberta Demjana i od tego momentu ułożył grę pod własne
dyktando. Pięć minut później
Kubę Miszkiewicza pokonał
Marcin Pieńkowski, a chwilę po nim ponownie na listę strzelców wpisał się Robert Demjan. Po przerwie
obraz gry się nie zmienił, a lider z Łodzi starał się powiększyć prowadzenie. W 69 minucie dał o sobie znać Kacper

Falon, a w sześć minut później hat-tricka skompletował
Robert Demjan. Brzezinian
stać było jeszcze na jedno
trafienie, które dołożył ponownie Dariusz Szymanek.
Na końcowego gola trzeba
było czekać do drugiej minuty doliczonego czasu gry, kiedy golkipera Startu pokonał
Bartłomiej Niedziela. Czarno-czerwoni w tym spotkaniu zagrali w składzie: Kuba
Miszkiewicz – Filip Niżnikowski, Mariusz Matusiak,
Piotr Nawrocki, Artur Poździej – Arkadiusz Łapka (70.
Marcin Pietrzak), Waldemar
Pabiniak (85. Dawid Krawczyk), Robert Szubert (70.
Wojciech Koperniak), Dominik Jedynak (55. Tomasz Kaźmierczak) - Kamil Szymanek,
Dariusz Szymanek.
Najlepszą okazję na przełamanie fatalnej serii brzezinianie mieli w ostatnią sobotę, kiedy na wyjeździe zmierzyli się z niżej notowanym
Włókniarzem Konstantynów
Łódzki. Zespół, który cudem
utrzymał się w klasie okręgowej nie radził sobie do tej
pory w rundzie jesiennej zbyt

Piłkarze Startu walczyli ale nie udało im się wygrać FOT.KRZYSZTOF ŁAWSKI
dobrze. Przed meczem ze
Startem, gospodarze zmienili trenera, którym został były
trener i zawodnik brzezińskiego klubu Marcin Olejniczak. Oprócz niego w składzie rywali pojawił się były
piłkarz Startu Mateusz Dudka. Pierwsza połowa wskazywała na to, że czarno-czerwoni porzucili złą formę i sięgną po trzy punkty. Co prawda

w 10 minucie golkipera Startu pokonał Michał Bartosik,
ale później trzy gole z rzędu
strzelili brzezinianie. Po kwadransie gry stan rywalizacji wyrównał Dominik Jedynak, a zaraz po nim do siatki
konstantynowian trafił Wojciech Koperniak. W 35 minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Dominik Jedynak. Włókniarz starał się

jeszcze przed przerwą odrobić część strat i to mu się udało, kiedy w 40 minucie piłkę
do siatki gości posłał Bartosz
Cieślak. Nic nie zapowiadało
jednak katastrofy, która wydarzyła się po zmianie stron.
Zdecydowanie lepiej grający
konstantynowianie w 70 minucie za sprawą Michała Bartosiaka wyrównali, a w 80 minucie po strzale Jakuba Grzelaka wyszli na prowadzenie,
którego nie oddali już do
końcowego gwizdka. Niestety nasz zespół po świetnej serii zwycięstw notuje serię porażek. Miejmy nadzieje, że ta
sytuacja zmieni się w kolejnych konfrontacjach. Start
z Włókniarzem zagrał w składzie: Kuba Miszkiewicz - Filip Niźnikowski (57. Adrian
Olszewski), Waldemar Pabiniak, Piotr Nawrocki, Artur
Poździej – Arkadiusz Łapka,
Wojciech Koperniak, Tomasz
Kaźmierczak (63. Robert Szubert), Dominik Jedynak – Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.
Najbliższe spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na
Stadionie Miejskim w Brzezinach w sobotę 10 listopada o godzinie 15:00 z trzecim w tabeli Zawiszą Rzgów.
Natomiast tydzień później
w piątek 16 listopada o godzinie 19:00 brzezinianie zagrają na wyjeździe z Termami
Uniejów.
 DS
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WAŻNE TELEFONY
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
APTEKI
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

Urząd Miasta w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 22 24, fax. 46 874 27 93
http://brzeziny.pl/,
e-mail: brzeziny@brzeziny.pl,
Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382
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