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Brzeziński Orszak Trzech Króli
W
niedzielę 6 stycznia po raz drugi ulicami Brzezin przeszedł Orszak
Trzech Króli. Orszak wyruszył sprzed Kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej do kościoła pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
w Brzezinach.

Po drodze aktorzy przedstawili 6 scenek FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Po drodze aktorzy przedstawili 6 scenek. W sobotnim
orszaku uczestniczyli wierni trzech brzezińskich parafii, z których zdecydowana większość na głowie miała tekturowe korony rozdane
przez organizatorów.
Orszak poprzedziła msza
święta celebrowana przez ks.
kanclerza Zbigniewa Tracza
z archidiecezji łódzkiej, który wygłosił także homilię.

Tradycyjnie nabożeństwo
zakończyło poświecenie kredy i kadzidła. Po mszy świętej wierni utworzyli orszak.
Wcześniej jednak aktorzy
rekrutujący się spośród uczniów i absolwentów brzezińskich szkół, odegrali pierwszą z sześciu scenek przedstawiających wyjście Maryi
i Józefa, w poszukiwaniu,
których wyruszyli mędrcy.
W rolę mędrców wcielili się

Orszak poprzedziła msza święta celebrowana przez ks. kanclerza Zbigniewa Tracza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wikariusze trzech brzezińskich parafii o. Arkadiusz
z parafii pw. Św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach, który wystąpił jako Król Europejski – Kacper, ks. Bogumił Starus z parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
w Brzezinach, jako Melchior - Król Azjatycki oraz
ks. Piotr Górski z parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, któremu

przypadła rola Baltazara Króla Afrykańskiego. W orszaku nie mogło zabraknąć
aniołków.
Orszak podążał za gwiazdą, która prowadziła ulicami
Brzezin do Świętej Rodziny. W kolejnych scenkach
rozgrywanych na ulicach
młodzi aktorzy przedstawili diabelskie sztuczki, wydanie rozkazu zamordowania
dzieci na dworze Heroda,

biesiadę w gospodzie, walkę
dobrem ze złem. W ostatniej
szóstej scence trzej królowie
oddali pokłon dzieciątku Jezus i świętej rodzinie, składając dary: mirę, kadzidło
i złoto. Orszak Trzech Króli zakończył się udzieleniem
wspólnego błogosławieństwa przez wikariuszy trzech
brzezińskich parafii.
Orszak Trzech Króli był
inicjatywą społeczników

REKLAMA

Nie jest Ci obojętna przyszłość Polski, naszego miasta, gminy, powiatu?
Zapraszamy, czekamy na Twoje uwagi i propozycje.
Wspólnie zmienimy naszą Ojczyznę.

Prawo i Sprawiedliwość Brzeziny zaprasza
do filii Biura Poselskiego Joanny Kopcińskiej w Brzezinach

ul.Henryka Sienkiewicza 11, I piętro w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00-20.00. tel. 603 864 765

i wolontariuszy, polegającą na przemarszu aktorów
przebranych za trzech króli,
którym towarzyszyła święta rodzina, a także żołnierze,
król Herod, aniołowie oraz
diabły. Scenariusz Orszaku
nawiązuje do tradycji jasełek
i jest oparty na przekazie biblijnym.
 GK
 Fotorelacja str. 8 i 9
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Rekordowa akcja Krewniacy-Brzeziniacy

W

ostatnią sobotę grudnia w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
odbyła się ostatnia w 2018 roku akcja „K rewniac y-Br zeziniac y ”
prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi przy udziale brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury.

Do sobotniej akcji przystąpiło 37 honorowych dawców,
z których lekarz do oddania krwi dopuścił 32 osoby.
Każda z nich mogła oddać
450 mililitrów najcenniejszego z leków, jakim jest krew.
W sumie zebrano blisko 15
litrów krwi. Był to więc swoisty rekord. Każdy z dawców
mógł liczyć na deputat energetyczny w postaci kilku czekolad, napoju energetycznego oraz owocowego soku.
Oprócz tego Aneta Szczepaniak i Joanna Niźnikowska
tradycyjnie częstowały kawą,
herbatą oraz ciastem. Tym
razem był zielony mech, murzynek, murzynek z brzoskwinią oraz sernik i cappuccino. Ciasta jak najbardziej
świąteczne, chociaż upieczone specjalnie na tę akcje i to
już po świętach. Jeżeli chodzi

o wybór ciast wśród osób oddających krew to wszystkie
cieszyły się równym powodzeniem, ale wśród napojów
chętniej wybierana była herbata. Herbaty o romantycznej nazwie „Wigilijny wieczór” oraz „Wiśnie w rumie”
mówiły same za siebie.
Krew może oddać osoba
pełnoletnia (do 65 roku życia), zdrowa, ważąca powyżej
50 kg. Honorowymi dawcami
nie mogą być osoby chorujące na choroby układu krążenia, układu pokarmowego,
skóry, układu nerwowego,
układu oddechowego, układu moczowego, choroby zakaźne, choroby metaboliczne
i układu endokrynologicznego (np. cukrzyca, tarczyca), choroby krwi i układu
krwiotwórczego, nowotwory złośliwe, nosiciele wirusa

HIV oraz alkoholicy. Przez 2
tygodnie krwi nie może oddać osoba po kuracji antybiotykowej, grypie oraz infekcjach grypopochodnych,
a przez 6 miesięcy osoba,
która wykonała sobie tatuaż, kolczykowanie albo poddała się zabiegowi operacyjnemu, akupunkturze a także
po okresie ciąży i karmienia
piersią. Należy pamiętać, że
wzięcie aspiryny dyskwalifikuje honorowego dawcę na 7
dni, podobnie jak usunięcie
zęba czy też leczenie kanałowe, a nawet zwykła opryszczka. Przed oddaniem krwi
trzeba być wyspanym i wypoczętym, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić więcej
niż zazwyczaj płynów np.
herbaty, wody, soku, ograniczyć palenie papierosów i nie
pić alkoholu.

Do sobotniej akcji przystąpiło 37 honorowych dawców FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Oddanie krwi rozpoczyna
się od wypełnienia ankiety,
po której następuje wywiad,
uproszczone badanie krwi,
a o ostatecznym zakwalifikowaniu decyzję podejmuje

lekarz.
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w brzezińskim Centrum Promocji i Kultury planowana jest 2
marca, a następne 5 maja, 20

lipca, 28 września i 7 grudnia, tradycyjnie w godzinach
od 10.00 do 13.00 w Centrum Promocji i Kultury przy
ul. Sienkiewicza 10/12.

 GK

Renata Wioletta Bąk nowym Koncert kolęd orkiestry strażackiej
skarbnikiem Brzezin




Podczas nadzwyczajnej sesji 2 stycznia miejscy radni powołali z dniem 3 stycznia br.
nowego skarbnika miasta. Została nim Renata Wioletta Bąk. Kandydatka na skarbnika
została wybrana w drodze konkursu.

Renata Bąk od ponad 20 lat
zajmuje się finansami publicznymi w samorządzie. Po
ukończeniu liceum ekonomicznego i studiów na kierunku zarządzania, finansów
i księgowości Uniwersytetu
Łódzkiego, pracowała w wydziale finansowo-księgowym
urzędu jednego z miast województwa łódzkiego na stanowisku od referenta,
przez inspektora,
do dyrektora wydziału finansowo-księgo-

wego. Przez ostatnie dwa lata
była główną księgową w nowo
powstałym Centrum Usług
Wspólnych obsługujących
16 podległych jednostek. Jak
sama określiła podczas sesji
„wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, które nabyła rekomendują jej osobę do
objęcia stanowiska skarbnika
miasta Brzeziny”. Miejscy radni uchwałę w sprawie powołania skarbnika miasta podjęli jednogłośnie.
 GK

O godz. 11.30 w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach prowadzonej przez kapelmistrza Radosława Szymczyka.

W ramach koncertu instr umentaliś ci w ykonali najpiękniejsze kolędy, pastorałki i pieśni świąteczne. Półgodzinny koncert

został bardzo dobrze przyjęty przez wiernych, którym w wyjątkowo muzyczny
sposób umilono czas oczekiwana na mszę świętą.

Poprzez niedzielny koncert orkiestry strażackiej
udało się przedłużyć okres
Bożego Narodzenia.
 GK

Koncert kolęd w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Złote gody Haliny i Edwarda Freliga

W

czwartek 20 grudnia sesja Rady Miasta
Brzeziny rozpoczęła się od wręczenia medali
za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu
Halinie i Edwardowi Freliga.

Halina i Edward Freliga FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Burmistrz Ilona Skipor wręczyła pamiątkowe medale nadane przez prezydenta RP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Burmistrz Ilona Skipor wręczyła pamiątkowe medale nadane przez prezydenta
RP, a przewodniczący Rady

jubilatom „Sto lat”.
Państwo Halina i Edward
Freliga poznali się w 1968
roku na zabawie tanecznej

Miasta Grzegorz Maślanko bukiet kwiatów. Nie zabrakło gratulacji i życzeń,
a Rada zaśpiewała dostojnym

w Przyłęku. Dwa miesiące
później postanowili się pobrać. Ich ślub cywilny odbył się 24 lutego 1968 roku

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzezinach, a kościelny
13 kwietnia 1968 roku w kościele pw. Podwyższenia Św.

Krzyża w Brzezinach. Pani
Halina urodziła się w Brzezinach, jako jedna z dwóch córek Marii i Józefa Jochman.
Ponad 30 lat przepracowała w brzezińskim szpitalu,
jako salowa, a obecnie jest na
emeryturze. Pan Edward pracował jako kierowca w różnych zakładach w Słotwinach, Koluszkach i Brzezinach. Za kierownicą spędził
ponad 30 lat. Państwo Freliga
mają dwóch synów: Włodzimierza i Andrzeja oraz troje wnuków 26- letnią Serafinę, 9- letniego Mateusza i 2
– letnią Amelię. Ich receptą na długi i udany związek
małżeński jest opanowanie
i brak nerwowości. Dostojnym jubilatom życzymy jeszcze wielu, wielu lat w zdrowi
i szczęściu. 
 GK

REKLAMA
MATERIAŁ INFORMACYJNY

Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
communal-service [at] tlen.pl; kontakt [at] communalservice.pl
tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53

Spółdzielnia Socjalna Communal Service

1/I/2019


Sprostowanie
W poprzednim wydaniu
"Brzezińskiego Informatora Samorządowego"
z 20 grudnia 2018r.,
w artykule podsumowującym
Tygiel Świąteczny w CPiK
na stronie 15 omyłkowo podano,
że dzieci występujące
w części artystycznej
są uczniami Przedszkola nr 3 w Brzezinach,
faktycznie pani Małgorzata Sikora
i jej podopieczni wywodzą się
z Przedszkola nr 1 w Brzezinach.
Za błąd przepraszamy.
Redakcja "Brzezińskiego
Informatora Samorządowego".

Jak zauważają pracownicy Spółdzielni najbardziej krytykują ich i ich pracę Ci, którzy
sami z pewnością nie chcieliby jej wykonywać. Tym ludziom należy sie szacunek
o co ja zamierzam zadbać, między innymi informując mieszkańców Brzezin na
łamach lokalnej gazety BiS (pod logo Spółdzielni) - co robi nasza Spółdzielnia, co
zamierza robić i jakie ma trudności ten największy w Brzezinach zakład pracy.

Tak więc już od teraz mieszkańcy Brzezin będą mogli sami ocenić przekazywane im z różnych stron informacje i przekonać się jaka
jest ta prawda o Spółdzielni Socjalnej Communal Service. Ciągłe słowa krytyki
pod adresem tego zakładu
i pracujących tu ludzi wywołuje wśród załogi frustrację. Pracownicy bardzo to

przeżywają bo ten zakład to
ich dom z którym się utożsamiają. Jak zdążyłem zauważyć pracują z wielkim
zaangażowaniem bo dzięki zatrudnieniu, szczególnie
" Ci wykluczeni" uwierzyli w siebie, bo mają zarobki
na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Oczywiście nie
wszyscy zatrudnieni w Spółdzielni w ramach reintegracji

społecznej i zawodowej potrafią się przystosować do
tych nowych, stworzonych
im warunków - często gubi
ich nałóg. Z osobami takimi prowadzone są rozmowy
nawet przez innych pracowników Spółdzielni i dawana
jest im szansa. A jeżeli z niej
nie skorzystają to niestety
muszą się pożegnać z pracą.
Pierwsze osoby straciły już

pracę, bo ja nie rzucam słów
na wiatr.Spółdzielnia Socjalna jako zakład pracy, posiadający osobowość prawną,
jest samodzielna. Musi sama
na siebie zarobić, nikt jej nic
nie daje za darmo. Dlatego
tak ważną sprawą są zlecenia
- umowy zawierane z Burmistrzem Brzezin. Spieszę
donieś , że Burmistrz Miasta
podjęła decyzję o podpisaniu stosownych porozumień
na rok 2019 r. i znów spółdzielnia będzie mogła wykonywać pracę na rzecz miasta
i jego mieszkańców.

 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia oferuje potencjalnym klientom: firmom i osobom prywatnym szeroki zakres usług,
począwszy od sprzątania, opieki, transportu, remontu i budowy obiektów, układanie kostki,
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego na miejscu u klienta. Więcej informacji w tych
sprawach można uzyskać pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688,
ZAPRASZAMY!
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie faktów celowego (naszym zdaniem) wyrzucenia
odpadów poza kosze uliczne. Do takich sytuacji dochodzi często już po uprzątnięciu koszy
przez pracowników Spółdzielni. Chcemy by nasze miasto było czyste i aby wszyscy o to
dbali, stąd nasza prośba.
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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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Świąteczny koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej



We wtorek 18 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się
świąteczny koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach.

Koncert poprzedziło wręczenie przez dyrektor Joannę Paprocką stypendiów
pieniężnych uczniom, którzy
w osiągnęli najlepsze wyniki.

W ś ró d g o ś c i k o n c e rtu nie zabrakło rodziców
i krewnych uczniów, a także wicestarosty brzezińskiego Ryszarda Śliwkiewicza

oraz wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Brzeziny Tadeusza Baruckiego. W koncercie wystąpiło kilkudziesięciu
uczniów szkoły grających na

różnych instrumentach lub
śpiewających najpiękniejsze
polskie kolędy, a także piosenki świąteczne, bożonarodzeniowe i zimowe. Koncert rozpoczął się występem
szkolnego chóru prowadzonego przez Macieja Wójcickiego, któr y wykonał

„Raduj się świecie” oraz
„White Christmas”.
Po występie chóru zaprezentowali się uczniowie szkoły. Świąteczny koncert zakończyło wykonanie
zespołu wokalnego w składzie: Basa, Małgosia, Gabrysia i Michał Nowak, którym

a komp aniament g it arowy zapewnili Aleksandra
Rosiak i Jakub Koneczny.
Ostatnim punktem koncertu były świąteczno-noworoczne życzenia, które złożyła dyrektor szkoły Joanna
Paprocka.

 GK

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się świąteczny koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

Restauracja nowa Zachęta Koluszki
ul. Partyzantów 15 A,
zaprasza na obiady domowe
w cenie 11 zł zestaw,
dowóz na terenie Brzezin Gratis
Menu dostępne na
FACEBOOK.com/GARSPOLKA
lub tel. 519 867 360

46 874 31 31
wew. 21

bis@cpik-brzeziny.com.pl

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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!

17/VIII/2017

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

To miejsce
na
Twoją
reklamę

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

5/I/2014

ul. Sienkiewicza 18,
Brzeziny,
tel. 691 817 337

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

1/X/2018

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

ALEXANDER-MED.

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

Aby skorzystać z promocji
zamów produkt do 31 stycznia
z terminem wykonania/odbioru na
STYCZEŃ - LUTY - MARZEC

P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

6

10 STYCZNIA 2019 | NR 1

MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

300 kamizelek dla dzieci z gminy Brzeziny
asp. szt. Robertem Falem.
W czasie tych spotkań nie zabrakło także prelekcji na temat bezpieczeństwa na drodze oraz ilustrujących omaw i ane s y tu a c j e f i l mów.

Kamizelki na pewno przydadzą się dzieciom, patrząc na
statystyki, z których wynika,
że z 8.197 wypadków z udziałem pieszych w 2017 roku,
aż 2.822 wypadki drogowe

były udziałem dzieci w wieku
0-14 lat. Więcej o tej kampanii można przeczytać na stronie internetowej www.dobrzeciewidziec.org.
 TOM

W szkole Podstawowej w Bogdance FOT. TOMASZ GUZEK
W szkole Podstawowej w Dąbrówce Duże FOT. TOMASZ GUZEK

Wigilia w gminie Brzeziny
W Szkole Podstaowej w Gałkówku Kolonii FOT. TOMASZ GUZEK
Fundacja Narodowego Dnia
Życia rozdała blisko 300 kamizelek odblaskowych dla uczniów Szkół Podstawowych
w Bogdance, Dąbrówce Dużej
i Gałkówku Kolonii.
Organizacja ta realizowała
w ostatnich tygodniach w całej Polsce wielką kampanię

społeczną „Dobrze Cię widzieć” współfinansowaną
przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwości. Medialnym ambasadorem tej akcji był Cezary Pazura. W odpowiedzi na zaproszenie lokalnego samorządu

przedstawiciele organizacji
odwiedzili też gminę Brzeziny. Kamizelki przekazywał
dzieciom reprezentant fundacji - Grzegorz Jabłoński wraz
przedstawicielami samorządu gminnego i Komendy Powiatowej Policji sierż. szt. Ewą
Jaźwiec-Progą i dzielnicowym

Wigilię w gminie Brzeziny uswietniły występy dzieci ze Szkoły Podstaowej w Bogdance
przygotowane pod kierunkiem Wiollety Kotyni i Małgorzaty Szymczak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jak zaoszczędzić na odbiorze odpadów

W związku z tym, do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisana została umowa
w trybie z wolnej ręki z dotychczasowym odbiorcą tych odpadów
na okres dwóch miesięcy. Szukając
rozwiązań, które zminimalizowałyby dla mieszkańców koszty odbioru odpadów, zaproponowano
zbieranie bioodpadów z wyznaczonego jednego miejsca na terenie Gminy, dla tych mieszkańców,

którzy nie będą mogli takich odpadów zagospodarować we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie. Przekazano informacje
do mieszkańców, że punkt zbiórki
odpadów biodegradowalnych wyznaczony został na terenie miejscowości Bogdanka. Będą tam
ustawione szczelne kosze, regularnie opróżniane przez firmę odbierającą odpady. Takie rozwiązanie
pozytywnie zaopiniowała Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna.
Odbiór tych odpadów będzie
się odbywał w każdy pierwszy
i czwarty piątek miesiąca. Dotyczy to tylko bioodpadów, tzn. trawy, liści oraz innych odpadów zielonych oraz resztek spożywczych.
Rozwiązanie to będzie testowane przez okres stycznia i lutego. Jeżeli większości mieszkańców ten
sposób zaakceptuje, to będzie on
wprowadzony na stałe.

FOT.PIXABAY.COM

M

ożna zaobserwować zjawisko, że firmy odbierające odpady komunalne
drastycznie podnoszą stawki za swoje usługi. Taka sytuacja miała też
miejsce na terenie gminy Brzeziny, gdzie nie został rozstrzygnięty pierwszy
przetarg na odbiór odpadów komunalnych na rok 2019.

Rozwiązanie to pozwoliłoby zaoszczędzić na odbiorze odpadów nawet kilkaset tysięcy złotych w skali
roku. Przewiduje się, że w innym wypadku cena za odbiór odpadów komunalnych

segregowanych powinna
wzrosnąć z obecnie ustalonej przez Radę Gminy stawki
12 zł do ok. 25 zł. od osoby,
a niesegregowanych z obowiązującej obecnie stawki
24 zł do około 50 zł od osoby. Należy podkreślić, że samorząd gminny nie może
dofinansowywać kosztu odbioru odpadów. Obecnie
więc do wyboru pozostają trzy formy zagospodarowania bioodpadów: można
te odpady segregować jak do
tej pory i bioodpady dostarczać do punktu w Bogdance, a w przyszłości może także w Dąbrówce Dużej, można te odpady kompostować,

co także dopuszczalne jest
w przyjętym uchwałą regulaminie, zwłaszcza jeśli ktoś
posiada przydomowy ogródek bądź grunt rolny. Można
też nie prowadzić segregacji
i oddawać te odpady w formie zmieszanej za wyższą
opłatą, czego jednak mieszkańcom, z uwagi na koszty,
nie polecamy.
Wszystkie te zabiegi mają
wyłącznie na celu znalezienie rozwiązania akceptowanego przez większość, które
pozwoliłoby zmniejszyć skalę obciążenia mieszkańców
opłatami za odbiór odpadów
komunalnych.
 TOM
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Spotkanie świątecznie w Urzędzie Miasta
W

piątek 21 grudnia o godz. 10.40 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyło
się spotkanie wigilijne.

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, prezesi, dyrektorzy i kierownicy oraz pracownicy brzezińskiego magistratu

Przybyłych gości powitała burmistrz Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Przybyłych gości, wśród których byli m.in. szefowie różnych instytucji, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, prezesi,
dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek oraz pracownicy brzezińskiego magistratu
powitała burmistrz Ilona Skipor.

Po przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju przez
brzezińskich harcerzy, świąteczne życzenia złożyli przedstawiciele władz miasta burmistrz Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorza Maślanko i wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki. Krótką

REKLAMA

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi,
90–021 Łódź, ul. Tuwima 58, ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działki
gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej
w miejscowości Brzeziny (województwo łódzkie, powiat
brzeziński, gmina Brzeziny), obręb nr 8 - Brzeziny,
przy ul. Żeromskiego, oznaczonej numerem działki
2741/2, o powierzchni 234 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LD1B/00008406/5.
Nieruchomość jest niezabudowana, pozbawiona urządzeń
elektroenergetycznych. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta. Przedmiotowy teren jest płaski, suchy
i równy, porośnięty trawą oraz nielicznymi krzewami
ozdobnymi. Teren jest nieogrodzony. Nieruchomość
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
(droga lokalna o nawierzchni asfaltowej).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się
na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/sprzedaznieruchomosci2/Oddzial-Lodz

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Występ Basi, Małgosi, Gabrysi i Michała Nowak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

modlitwę oraz życzenia złożyli także proboszczowie trzech
brzezińskich parafii: ks. Marek Balcerak proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, ks. Mariusz

przygotowała burmistrz Brzezin, zapraszając wszystkich
na występ Basi, Małgosi, Gabrysi i Michała Nowak. Śpiewane przez nich kolędy i piosenki wprowadziły wszystkich

Wojturski proboszcz parafii
pw. Podwyższenia Św. Krzyża oraz o. gwardian Damian
Siwula pobrocz parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu. Specjalny świąteczny upominek

w nastrój świąteczny. Po indywidualnych życzeniach połączonych z łamaniem się
opłatkiem odbył się postny
poczęstunek. 
 GK
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Uczniowie brzezińskich szkół podczas występów artystycznych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Po mszy świętej wierni utworzyli orszak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W rolę mędrców wcielili się wikariusze trzech brzezińskich parafii FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Walka dobra ze złem FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Świąteczno-noworoczne spotkanie brzezińskich emerytów

W

sobotę 5 st ycznia o godz. 14.00 w stołówce „Smakosz ” odbyło
s i ę ś w i ąte c z n o - n owo ro c z n e s p o t k a n i e c z ł o n ków i s y m p at y ków
brzezińskiego oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.

Wśród gości byli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, ks. Mariusz Wojturski FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Występ zespołu „Brzezinianki” pod kierownictwem Czesławy Dziedzic FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Przybyłych gości, wśród których byli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, ks.
Mariusz Wojturski proboszcz
parafii pw. Podwyższenia

Św. Krzyża w Brzezinach, o.
Arkadiusz z parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach oraz przyjaciel brzezińskich emerytów Zbigniew

Bączyński, powitała przewodnicząca brzezińskiego
oddziału Krystyna Ambrozińska, składając noworoczne życzenia.

Po życzeniach od starosty Renaty Kobiery i Zbigniewa Bączyńskiego nadszedł czas na występ zespołu „Brzezinianki” pod
k ierow nic t wem Czesławy Dziedzic w specjalnie na
tę okazję przygotowanym

świąteczno-noworocznym
programie. Wykonane przez
zespół prowadzony przez
Grzegorza Jędrzejczaka kolędy przeplatały się z wierszami i piosenkami o tematyce
świąteczno-noworocznej. Po
występie „Brzezinianek” głos

zabrali duchowni, składając
życzenia oraz błogosławiąc
i święcąc opłatek. Po złożeniu
indywidualnych świąteczno-noworocznych życzeń połączonych z przełamaniem się
opłatkiem można było rozpocząć poczęstunek.   GK

instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Pani Jadwiga
przyjmie każdą formę pomocy. Na dochód rodziny składa się renta (Pani Jadwigi)

niewiele ponad 1100 złotych
netto oraz zasiłek pelengacyjny 34-letniego syna w wysokości 184 złotych.
 GK

Pożar przy ul. Daliowej

D

rugiego stycznia kilkanaście minut po godz.
19.00 doszło do pożaru w piwnicy budynku
mieszkalnego parterowego na podpiwniczeniu
przy ul. Daliowej 5 w Brzezinach.

Mieszka w nim pani Jadwiga Walczak, od 10 lat wdowa
z niepełnosprawnym dorosłym synem. „Poczułam zapach spalenizny, gdy zeszłam
do piwnicy, zobaczyłam płomienie. Zadzwoniłam do
straży pożarnej” – mówi Jadwiga Walczak. Kilka minut później na miejscu było
już pięć jednostek straży i 18
strażaków. Strażacy sforsowali drzwi wejściowe do piwnicy i błyskawicznie ugasili pożar, uniemożliwiając się jego
rozprzestrzenieniu. To było
ważne, gdyż w kotłowni był
zbiornik z resztą oleju opałowego. Niestety kompletnemu
spaleniu uległ piec olejowy
i węglowy oraz część instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji elektrycznej. „Najgorsze jest jednak zadymienie praktycznie całego domu.
Pomieszczenia w piwnicy są

czarne od sadzy, styropianowe kasetony, które były na suficie stopiły się, podobnie jak
izolacja na rurach centralnego ogrzewania. W całym
domu czuć swąd spalenizny,
a z uwagi na spalenie pieców
w domu jest zimno. Dym
z pożaru rozniósł się po całym domu i wszędzie jest odczuwalny. Do mycia i malowania są praktycznie wszystkie pomieszczenia” – dodaje
Jadwiga Walczak.
Budynek nie był ubezpieczony, więc Pani Jadwiga nie
może liczyć na odszkodowanie. Dodatkowo strażacy musieli wyrwać drzwi zewnętrzne do piwnicy, aby dostać
się bezpośrednio z zewnątrz
najkrótszą drogą do kotłowni. Poszkodowana napisała wniosek o zapomogę do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Brzezińscy emeryci na zabawie powitali Nowy Rok FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Pomoc zadeklarowała także
burmistrz Ilona Skipor, jednak przyznane pieniądze nie
zrekompensują poniesionych
w pożarze strat.

Może komuś zbywa farba,
materiały malarskie, może
ktoś może udzielić innej pomocy w postaci np. środków
chemicznych lub naprawy
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Brzezińscy emeryci na zabawie powitali Nowy Rok

C

złonkwie i sympatycy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
oddziału rejonowego w Brzezinach powitało Nowy 2019 Rok na zabawie
sylwestrowej zorganizowanej w stołówce „Smakosz”. Zabawa rozpoczęła się
o godz. 20.00.

Zabawa sylwestrowa to ostatnia impreza organizowana przez brzezińskich emerytów w 2018 r.

Brzezińscy emeryci na zabawie powitali Nowy Rok FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Organizatorzy za cenę 90 zł
od członka i 100 zł od sympatyka Związku zapewnili trzy ciepłe dania, napoje, przekąski, ciasto i owoce. O północy przy lampce
szampana noworoczne życzenia wszystkim uczestnikom zabawy złożyła prezes brzezińskiego oddziału Krystyna Ambrozińska.
Specjalne życzenia otrzymali jubilaci obchodzący
zaległe imieniny Ewy oraz
jak najbardziej aktualny solenizant Mieczysław.
Zabawa sylwestrowa to
ostatnia impreza organizowana przez brzezińskich
emerytów w 2018r. Jednak

już na 19 stycznia zaplanowano kolejna zabawę karnawałową, a 24 stycznia 47
osób wyjeżdża do Teatru
Wielkiego w Łodzi na „Barona Cygańskiego”. 4 maja
planowany jest siedmiodniowy wyjazd do Świnoujścia dla 90-osobowej grupy. Od 15 do 22 czerwca
przewidziano pobyt grupy
70-osobowej w Zakopanem,
w połowie lipca wycieczkę
do Karpacza i okolic oraz
sztolni walimskich, a od 31
sierpnia zwiedzanie Mazur
i Wilna.
Działalność brzezińskich
emerytów to nie tylko zabawy i wyjazdy. Oddział

rej onow y w Brze zinach
PZERiI stara się także pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarki
Żywnościowej jeszcze przed
świętami 44 osoby trzymały 16 kilogramowe paczki. Warunkiem otrzymania pomocy było wykazanie
się dochodem w wysokości do 1402 zł neto na osobę samotną albo 1056 zł na
osobę w rodzinie za okres
p opr z e d z aj ą c y z ł oż e n i e
wniosku. Osoby zainteresowana mogą się jeszcze zgłaszać, gdyż pomoc w formie paczek z artykułami

Już na 19 stycznia zaplanowano kolejna zabawę karnawałową FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
żywnościowymi udzielona zostanie jeszcze dwukrotnie. Pier wszą partię

żywności z Łodzi bezinteresownie przywiózł Cezary Sitkiewicz, a paczki

zawierały m.in. cukier, olej,
kasze gryczaną, kabanosy
i puszki mięsne. 
 GK

AUTOPROMOCJA

AUTOPROMOCJA

USŁUGI KSERO * także kolor

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
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CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH
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AUTO-SKUP całe, uszkodzone 502-592-035
SPRZEDAM 5 kół zimowych do Renault Twingo,
98 r. za 250 zł, 795 273 783

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
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble
pod wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy,
607 815 125
STOLAREK
K I E R OW N I K budow y
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.
poprowadzi budowę
604-381-688
REMONTY, wykończenia
wnętrz kompleksowo, 505
509 874
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

BUDOWA domów, 505 509
874
PODDASZA, wykończenia wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia, 790 891 188
ŚCINKA drzew, tel. 727 668
566
MONTAŻ pokryć dachowych, więźby, blacha, deska, papa, gonty podbitki,
507 542 210

PRACA
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki, dobre warunki, pracy, umowa o pracę,
506 188 477
Z AT R U D N I Ę krojc ze go 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
PIEKARZA zatrudnię piekarnia Nowosolna tel. 601
234 109
ZATRUDNIĘ pracownika
do obsługi maszyn (czopiarka, optymalizerka)
w zakładzie produkcyjnym,
stawka 15 zł/h. Umowa
o pracę. Wymagane doświadczenie. Z uwagi na
charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu, od pon. – pt.,
tel. 882 928 505. Kontakt
w godz. 9.00-15.00
OPIEKUNKĘ do dziecka
przyjmę, 570 810 551
POSZUKUJĘ pracowników do dociepleń praca
w Warszawie, 602 529 784
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat.
C+E, ADR, cysterny, kraj,
stała praca, tel. 690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki 799-781-832

ZATRUDNIĘ wykwalifikowane szwaczki, 601 306
380
SZYCIE chałupnicze zlecę
– cały rok, 509 862 610
HURTOWNIA
mat.
Budowlanych zatrudni na
stanowisko sprzedawcy.
Dobre wynagrodzenie, tel.
605 086 824
STAŻYSTA SEO, główne
obowiązki na tym stanowisku, pomoc w obsłudze
kampanii pozycjonowania,
przeprowadzenie audytów
SEO, inne zadania dotyczące marketingu w intrenecie, 605 251 303
ZATRUDNIĘ pracowników
budowlanych – delegacja,
509 391 286
ZATRUDNIĘ księgową do
prowadzenia ksiąg handlowych (bez ZUS), może być
na ½ etatu oraz sprzątaczkę, 508 301 008
Z ATRUDNIĘ kierowcę
w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ szwaczki –
stała praca, wysokie zarobki, około 7 km od centrum
Brzezin, tel. 604 797 243
DOCIEPLENIA budynków
(styropian), 507 542 210
USŁUGI budowlano – remontowe, docieplenia, 793
053 808
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
ZATRUDNIĘ chałupniczki
– szycie, 604 588 616
PRZYJMĘ przeszycia, 601
303 911
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko montażysty systemów osłonowych, 501
144 475
SZWACZKĘ i prasowaczkę
zatrudnię, 512 114 993

NIERUCHOMOŚCI
BUDOWLANE Brzeziny ul.
Polna, 850 m2, prąd, woda,

kanalizacja, 508-301-005,
601-305-357
KUPIĘ mieszkanie do 50
m2 w brzezinach 731 746
722
POSIADAM mieszkanie do
wynajęcia, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 2600 m2, 510 724
760
SPRZEDAM działkę budowlaną 5200 m2, 510 724
760
SPRZEDAM 5 ha ziemi,
śrutownik bijakowy 7,5 KW,
silnik nowy 5,5 KW, 515 685
212
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200 m2, Zalesie,
K. Brzezin, 69 000, 661 076
095
KUPIĘ mieszkanie m2
w bloku, 518 093 589
SPRZEDAM działkę budowlaną, Brzeziny, ul
Niemcewicza, ok.1200 m2,
604 627 402
LOKAL użytkowy 130m2
w centrum wynajmę tel.
601-190-840
MIESZKANIE 60 m2 sprzedam, 503 774 363
SPRZEDAM działki budowlane, 603 307 493
SPRZEDAM dwie działki po 2800 m2 przy ul.
Łódzkiej, 508 837 214
KUPIĘ, wynajmę garaż
Andersa, Brzeziny, 793 957
354
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44
SPRZEDAM działkę budowlaną, 782 845 235
SPRZEDAM lub wynajmę
mieszkanie w Brzezinach ,
52 m2, 517 694 485
POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia w centrum Brzezin,
tel. 502 046 133
WYNAJMĘ lokal w centrum Koluszek, 60 m2 pod
działalność, gabinet, biuro,
sklep. Wszystkie media, tel.
691 040 770

REKLAMA

601 42 66 76

Prace
w drewnie,

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
Marieta Rdesińska, Daniel Zrobek 16.01.2019 r.
Dorota Sobińska-Chruścielewska,
Grzegorz Maślanko
23.01.2019 r.
2/I/2019

PH BARTEK
HURTOWNIA
STOLARKI
BUDOWLANEJ
zatrudni
sprzedawcę
w Koluszkach

renowacja mebli
i stolarki budowlanej.
Schody, podłogi,
architektura ogrodowa,
790 214 274,
793 079 877

POSIADAM do wynajęcia
mieszkanie w Brzezinach
43 m2, 695 171 753
KUPIĘ mieszkanie, może
być zadłużone, 531 910 116
GARAŻ do wynajęcia, 604
598 044
SPRZEDAM ziemię rolną
2,30 ha w Mrodze Górnej,
tel. 535 274 391
SPRZEDAM sad jabłonie –
wiśnia pow. 3,63 (1,27; 2,36
ha), lokalizacja Rogów przy
trasie 72 (koło elewatora),
602 279 238

RÓŻNE
S PR ZE DA M krówkę
Jałówkę, 608 654 436

SPRZEDAM drewno na
rozpałkę suche/świerkowe, pakowane w worki, 10
zł/worek, 882 928 505
SPRZEDAM opony zimowe
4 szt. stan b. dobry, „13”,
175/70, rower dziecięcy do
lat 10, tel. 600 670 126
SILNIK 10 KW, 665 734 002
SPRZEDAM słupy energetyczne betonowe, spawarkę z rozruchem, 12V/24V,
605 884 584
SPRZEDAM słomę, małe
kostki, 783 270 066
SPRZEDAM pszenżyto,
506 541 534
SPRZEDAM śrutownik,
pług, ciągnik 4011, 576
340 285

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
• 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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Spotkanie świąteczne
w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Viola”

B

lisko 80 osób uczestniczyło w spotkaniu
opłatkowym, które odbyło się w czwartek 20
grudnia o godz. 19.00 w Abstynenckim Klubie
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach.

Wśród uczestników spotkania byli głównie członkowie klubu abstynenckiego a także przedstawiciele klubów i stowarzyszeń
abstynenckich z sąsiednich miejscowości m.in.
Koluszek, Zgierza, Aleksandrowa, Strykowa, Łowicza.
Wśró d zaproszonych
gości, którzy złożyli świąteczno-noworoczne życzenia byli także burmistrz
B r z e z i n I l o n a S k i p o r,
przewodniczący Miejskiej
Komisji Rozwiązy wania
Problemów Alkoholowych
Andrzej Kurczewski, pełnomocnik burmistrza ds.
uzależnień i jednocześnie
członek Z arządu Powiatu Krzysztof Kotynia oraz
terapeutka Jolanta Szczepańska. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez
k s . B o g u m i ł a Wa l c z a k a

nadszedł czas na indywidualne życzenia połączone
z przełamaniem się opłatkiem. Nie mogło zabraknąć kolęd śpiewanych przy
udziale zespołu złożonego
z klubowiczów pn. „NaszA
SzAnsa”.
Św i ąt e c z n e s p ot k an i a
organizowane w Abst ynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Viola” mają
ro d z i n ny c h a r a kt e r. Ta
sp e c yf iczna wię ź łącząca obcych ludzi jest elementem terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Po życzeniach
uczestnicy spotkania zasiedli do wigilijnej wieczerzy, na którą przygotowano 12 potraw postnych.
Nie zapomniano także o wolnym miejscu dla
niespodziewanego gościa.
Stowarzyszenie prowadzące świetlice liczy ponad 40

Blisko 80 osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Viola” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
osób. W siedzibie klubu
przy ul. św. Anny we wtork i i c z w ar t k i o d by w aj ą

się terapie, a w piątki mitingi dla uzależnionych
i współuzależnionych. Dla

osób w ymagając ych pomocy klub czynny jest od
p onie dzi ałku do pi ąt ku

w godzinach od 17.00 do
20.00.

 GK

REKLAMA

Serdeczne kondolencje koledze
Pawłowi Kłosowi z powodu śmierci
Ojca Tadeusza
składają:

pracownicy Centrum Promocji i Kultury oraz
Muzeum Regionalnego w Brzezinach

Serdeczne kondolencje koledze
Pawłowi Kłosowi z powodu śmierci
Ojca Tadeusza
składają:

Zarząd i wszyscy pracownicy
Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach

informuje,
że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości gruntowej o pow. 41 m2
stanowiącej część działki
nr 2948/11, położonej w Brzezinach
przy ul. Św. Anny przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 31 grudnia 2020 r.
na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni,
tj. od 3 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r.

1/I/2011

15/I/2013

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
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Kolejna historyczna wystawa w bibliotece



W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach prezentowana jest obecnie już czwarta
wystawa przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Tym
razem jej tematem jest „Sprawa polska na konferencji paryskiej”.

Czwarta wystawa przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Ekspozycja to nawiązuje
do ubiegłorocznych obchodów 100-lecia Niepodległości, gdyż Konferencja Paryska trwająca od 18 stycznia
1919 r. do 21 stycznia 1920
r. zakończyła się traktem
wersalskim, który wprowadził nowy ład polityczny,

ustalając m.in. wiele granic
międzypaństwowych w Europie. Na wystawie można
znaleźć informacje o delegacji polskiej na tej konferencji
i innych jej uczestnikach, jej
przebiegu oraz ogólnej sytuacji Polski w Europie w tym
okresie. Warto wspomnieć,

że 1 lipca 2009 roku Sejm
RP, przyjął uchwałę w sprawie traktatu wersalskiego,
w którym posłowie złożyli hołd „wszystkim Polakom
zaangażowanym w walce o polską sprawę w czasach zaborów oraz w trakcie konferencji pokojowej

WAŻNE TELEFONY

w Paryżu, a w szczególności
delegatom pełnomocnym
Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Romanowi Dmowskiemu”, których podpisy
pod dokumentem wersalskim „przypieczętowały powrót Polski na mapę Europy
i świata”.
Autorką ekspozycji „Sprawa polska na konferencji paryskiej” jest Agnieszka Pawlak-Damska z Działu Historycznego Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, skąd wypożyczone były przez brzezińska bibliotekę już trzy
wystawy - Powstanie styczniowe, Legiony Polskie,
Droga do Polski Niepodległej. Obecną będzie można
oglądać w Brzezinach przez
około miesiąc. W tym roku
planowane jest także kolejne
spotkanie z pracownikiem
Działu Edukacyjnego tego
muzeum Konradem Czernielewskim - informuje Maria Mroczkowska z Czytelni
dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
 GK

Janusz Korczak i Światowy Dzień Pokoju



stycznia obchodzony był Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji Miejska Biblioteka
1
Publiczna w Brzezinach zaprezentowała sylwetki 25 wybitnych Polaków, którzy zostali w ubiegłym roku odznaczeni pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej niepodległości.

Sylwetki 25 wybitnych postaci FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Są to tak znane postacie, jak
m.in. ojcowie niepodległości
Roman Dmowski i Ignacy

Daszyński, marszałek Sejmu II RP, Maciej Rataj, premier II Rzeczpospolitej

Jędrzej Moraczewski, dwukrotna laureatka nagrody
Nobla Maria Skłodowska-Curie, filozof i prawoznawca Leon Petrażycki, kompozytor Karol Szymanowski,
malarz Wojciech Kossak,
twórcy polskiego harcerstwa Olga Drahonowska-Małkowska i Andrzej Małkowski, czy pisarze Kornel
Makuszyński, Władysław
Stanisław Reymont i Stefan
Żeromski. Wśród odznaczonych twórców znalazł się
także Janusz Korczak – lekarz, pedagog i pisarz. „Z tej
racji jest on szczególnie

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

bliski nam jako bibliotekarzom”– wyjaśnia Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci, gdzie prezentowana jest
ekspozycja. „Januszowi Korczakowi będą też poświęcone styczniowe prelekcje, na
których chętnych serdecznie
zapraszamy” – dodaje Maria
Witkowska. Tłem do tych
spotkań będzie zarówno wystawa poświęcona osobom
odznaczonym Orderem Orła
Białego, jak i osobna ekspozycja poświęcona Januszowi
Korczakowi, gdzie znajdują
się książki o pisarzu, jak też
jego dzieła, m.in. „Król Maciuś Pierwszy”, „Król Maciuś
na wyspie”, „Kajtuś czarodziej”, czy „Prawidła życia”.

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

 TOM

BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny:
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Chcesz pozbyć się azbestu? Złóż wniosek o dofinansowanie
Wniosek wymaga stworzenia listy osób, które chcą
skorzystać w 2019 roku
z dofinansowania. Rozpoczynamy nabór wniosków
od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór
wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów
ww. wyrobów. Po zebraniu
wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do
Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą
AUTOPROMOCJA

odpady. Dofinansowanie
realizowane jest bez angażowania środków własnych
właściciela nieruchomości. Zainteresowane osoby
powinny złożyć kompletny
wniosek do dnia 11 lutego
2018 roku w Urzędzie Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, 95060 Brzeziny. Wzór wniosku
oraz zasady udzielania dotacji dostępne są na stronie
internetowej www.ekologia.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny, III p.,
pok. 305 w godzinach pracy

urzędu. Informacje pod nr
tel. 46 8742224 w. 317.
Wnioski złożone przez
mieszkańców w 2018 roku
i nierealizowane w danym
roku zostają automatycznie
uwzględnione do realizacji
w 2019 rok.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 UM

FOT.PIXABAY.COM

B

urmistrz Miasta Brzeziny informuje o przystąpieniu do opracowania wniosku
o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest.
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Stary rok pożegnał Mateusz, a Nowy Rok powitała Alicja

Ó

smego grudnia o godz. 6.25 w brzezińskim szpitalu siłami natury urodził
się syn mieszkanki Skierniewic Karoliny Soból i jej narzeczonego Mariusza
Janowskiego. Gabriel ważył 3,9 kg, mierząc 58 cm długości. Imię dla chłopca
wybrał dużo wcześniej jego ojciec.

Sam poród był nieco męczący, bo trwał kilka godzin. Urodzonego chłopca mama określa jako wyczekiwany cud.
Chłopiec podobny jest do
dziadków Dariusza i Elżbiety Soból, a także swojego ojca.
Pani Karolina szpital, w którym urodziła syna wybrała
celowo. „Zachęciły mnie opinie innych pacjentek” – mówi
mama dziecka. Chłopiec sylwester spędził już w domu.
Poród odebrała położna Iwona Szczurtek i lekarz Krzysztof
Michiewicz.
28 grudnia o godz. 22.15
urodził się najmłodszy mieszkaniec Brzezin – Franciszek,
syn Karoliny Poździej i Szymona. Chłopiec ważył 4,7 kg.
Mama spodziewała się syna,
ale nieco mniejszego. Imię
Franciszek dla chłopca wybrali wspólnie jego rodzice.
Nowy Rok chłopiec powitał
już w domu. „Franciszek jest
najcudowniejszym dzieckiem
na świecie – mówi dumna
mama chłopca. Poród odebrali położna Bogumiła Brodecka oraz lekarz Zygmunt
Poborski. 30 grudnia o godz.
5.23 urodził się syn Anety

i Dawida Barańczyk. Do szpitala mama przyjechała ok.
4.30, a niecałą godzinę później już urodziła się Wiktoria.
Dziewczynka ważyła 3,18 kg
mierząc 53 cm długości. Wiktoria podobna jest do mamy,
ma ciemne włoski i ciemną karnację. Imię wybrała też
mama. „Chciałam, aby imię
miało literę „r”, a także zadecydowała symbolika imienia.
Wiadomo, Wiktoria to symbol zwycięstwa - mówi dumna mama córki. Wiktoria jest
drugim dzieckiem mieszkańców Zacywilek gmina Rogów.
Państwo Barańczyk mają jeszcze dwudziestomiesięcznego
Krystiana. O wyborze szpitala zadecydowały jego bliskość
od domu i dobre wspomnienia z pierwszego porodu. „Córeczka jest cudowna i najukochańsza na świecie” - mówi
dumna matka dziecka. Poród
odebrali położna Iwona Galewska i dr Jarosław Cieślak
kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego.
30 grudnia o godz. 23.23
urodziło się drugie dziecko
mieszkańców Koluszek - Joanny i Krzysztofa Piaskowskich.

Mateusz syn Joanny i Krzysztofa Piaskowskich FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Mateusz w chwili urodzin
ważył 3,85 kg mierząc 59 cm
długości. W domu czekała na niego 8- letnia Natalka. Imię dla chłopca wybrała
siostra chłopca i dziadek Józef Piaskowski. Chłopiec podobny jest do siostry. Mateusz
jest bardzo spokojny, dużo śpi
i nie sprawia problemów matce. Chłopiec sylwester powitał
w szpitalu. „Szpital wybrałam
celowo, po porodzie córki,
który był dla mnie prawie bezbolesny. O wyborze zadecydował personel. Pracują tutaj
nie ludzie, ale oddane pacjentkom anioły gotowe do udzielenia każdej pomocy” - mówi
pani Joanna. Poród odebrali
położna Mariola Goździk i lekarz Krzysztof Michiewicz.
1 stycznia o godz. 5.50
w brzezińskim szpitalu urodziła się córka mieszkańców
Brzezin Karoliny i Bartłomieja Domiza. Pani Karolina pracuje w firmie Szaszłyk, a pan
Bartłomiej jest dekarzem.
Pierwsze dziecko państwa Domiza przyszło na świat w wyniku naturalnego, rodzinnego porodu. Tata sam przeciął pępowinę. Wody płodowe

odeszły jeszcze w domu podczas sylwestra o godz. 2.10,
a trzy godziny później urodziła się już Alicja. Termin porodu wyznaczony był na 7 stycznia. Dziewczynka ważyła 3,6
kg, mierząc 54 cm długości.
Poród odebrali położna Katarzyna Jóźwik i lekarz Marek Gonicki, a dziecko otrzymało 10 punktów w 10-stopniowej skali Apgara. Imię dla
dziewczynki wybrali wspólnie rodzice, ustalając to jeszcze podczas ślubu. Alicja jest
mieszanką mamy i taty, uszy
ma po mamie, a nos po tacie. „Jest wyjątkowo grzeczną
dziewczynką. Pierwszy dzień
przespała, a w nocy płakała,
jednak drugiej nocy sen przebiegał już prawidłowo” - mówi
dumna mama pierwszego
dziecka urodzonego w 2019
roku.
2 stycznia o godz. 13.30
urodziła się Nadia córka Emilii i Przemysława Matusiak,
obecnie mieszkańców Skierniewic, a do niedawna Rogowa. Dziewczynka ważyła 3,2
kg i miała 58 cm długości. Nadia jest drugą córką państwa
Matusiak, w domu czeka na
siostrę blisko 3-letnia Nikola.
Poród odebrali położna Aneta
Ziemey i lekarz Grzegorz Kowalewski. Skórcze regularne
pani Emilia poczuła o godz.

Franciszek syn Karoliny Poździej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

11.00 zaś o 13.30 już urodziła
się dziewczynka. Dzielny tata
po odcięciu pępowiny młodszej córki zdobył drugie nożyczki, gdyż był także obecny
podczas porodu swojej pierwszej córki. Pierwsze dziecko
państwa Matusiak także urodziło się w Brzezinach i to
sprawiło, że pani Emilia wybrała ten szpital. „Mili lekarze i położne odpowiedzą na
każde pytanie, a w szpitalu jest
czysto, nie mówiąc o dobrych
warunkach” – mówi Pani
Emilia. „Nadia podobna jest
do taty, jak dwie krople wody.
Cieszymy się, że przyszła do
nas w Nowy Rok, gdyż termin
planowany był na 24 stycznia”
– dodaje dumna mama Nadii.
2 stycznia o godz. 22.35
urodziła się Natalia druga córka Mileny i Marcina Czarny
z Brzezin. Dziewczynka ważyła 5 kg, mierząc 58 cm długości. Imię dla nowo narodzonej
córki wybrał tym razem mąż,
gdyż mama wybierała imię dla
pierwszego dziecka. Pierwsza
córka państwa Czarny - Emilka ma już 2,5 lat. Natalia podobna jest do mamy, przemawiają za tym: szpiczasta bródka, małe usta i niebieskie oczy.
„Pierwszą córkę też rodziłam
w Brzezinach, chwaliłam sobie
wtedy poród i dlatego z drugim dzieckiem zdecydowała

się także na brzeziński szpital,
mimo że nie ma tutaj znieczulenia zewnątrzoponowego, ale
opieka na wysokim poziomie
mi to rekompensuje” – mówi
Milena Czarny. Poród odebrali położna Katarzyna Ćwiklińska i lekarz Grzegorz Kowalewski. „Chcieliśmy, aby
Emilka nie była sama i cieszymy się, że jest to druga dziewczynka. Natalia jest bardzo
grzeczna i mam nadzieję, że
będzie się zdrowo chować” –
dodaje dumna mama dwóch
córek urodzonych w brzezińskim szpitalu.
W 2018 roku w brzezińskim
szpitalu urodziło się 502 dzieci, w tym 235 dziewczynek
i 267 chłopców. Na 502 porody matki 92 dzieci były mieszkankami Brzezin. Najmniejsze urodzone dziecko ważyło 1,65 kg, zaś największe 5,1
kg. „2018 rok był pierwszym
rokiem, w którym w brzezińskim szpitalu urodziła się aż
tak duża liczba dzieci. Cieszę
się, że z roku na rok porodów
przybywa – mówi Elżbieta Jochman położna oddziałowa
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach, którego kierownikiem jest dr Jarosław Cieślak.

 GK

Gabriel syn Katarzyny Soból FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Aneta Barańczyk z córka Wiktorią FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Emilia i Przemysław matusiak z córką Nadią FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Milena Czarny z córką Natalią FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Karolina i Bartłomiej Domiza z córką Alicją FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Udany rok braci Kopaniewskich Świąteczny grudzień „Młodych Duchem”

J

a ko udany mogą uznać ubiegły rok młodzi, utalentowani szachiści z Brzezin –
Wojciech i Jakub Kopaniewscy.Ostatnim ich sukcesem było zajęcie pierwszego
miejsca przez Wojciecha Kopaniewskiego w ogólnopolskim turnieju ZNP im.
Horsta Podolskiego w kategorii klas IV-VI i drugiego miejsca przez Jakuba
Kopaniewskiego w kategorii szkół gimnazjalnych.

W ubiegłym roku Wojciech
zdobył też m.in. w Zgierzu tytuł mist rza woj ewództwa łódzkiego w szachach szybkich w kategorii do lat 14, a Jakub zajął
trzecie miejsce w kategorii
do lat 16. Do największych
sukcesów Wojciecha należy też zdobyć mistrzostwo
Polski w 2017r. w szachach
błyskawicznych w kategorii do lat 10 w zawodach
rozegranych w Piotrkowie
Trybunalskim oraz w 2016
r. mistrzostwo województwa łódzkiego w szachach
klasycznych. Jakub w tym
samym roku zajął na mistrzostwach wojewódzkich
trzecie miejsce w szachach
klasycznych.
W tegorocznych planach
braci Kopaniewskich jest

udział w najbardziej prestiżowych zawodach w Polsce, czyli Festiwalach Szachowym: im. Mieczysława
Najdorfa w Warszawie i im.
Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju oraz wyjazd
na międzynarodowy turniej do czeskich Pardubic.
Jak mówią obaj młodzi zawodnicy, lubią grać w szachy, gdyż ekscytują ich najciekawsze partie. Jak ocenia Ernest Kopaniewski
– ojciec młodych szachistów, który zachęcił ich do
rozgr y wek, szachy uczą
koncentracji, czy umiejętności szukania rozwiązań,
gdyż trzeba planować kilka
ruchów do przodu. Jak informuje Ernest Kopaniewski w planach grupy szachistów z naszego miasta

jest założenie w Brzezinach filii łódzkiego klubu
„Szachcentrum” ze wskazaniem w nazwie na miasto Brzeziny. Dzięki temu
możliwe byłoby organizowanie w naszym mieście
turniejów szachowych, czy
łatwiejsze pozyskiwanie
sponsorów, którzy są także potrzebni w tym sporcie. Koszty dotyczą m.in.
wyjazdów na wielodniowe
turnieje. Bracia Kopaniewscy i inni młodzi szachiści uczestniczą w zajęciach
s z a chow ych w br z e z i ńskim Centrum Promocji
i Kultury, które odbywają się w każdy piątek w godzinach 16.00 do 18.15, na
które wszystkich serdecznie
zapraszamy.
 TOM



złonkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora "Młodzi Duchem" na
C
wspólnej wigilii spotkali się 19 grudnia. W sumie zgromadziło się kilkadziesiąt
osób, w tym zaproszeni goście: burmistrz Ilona Skipor, wiceprzewodniczący Rady
Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki oraz delegacja z zaprzyjaźnionego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Na spotkaniu nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd przez
stowarzyszeniowy chór, który
prowadzi Barbara Rogala. Na
wigilijnym stale tego dnia znalazł się m.in. barszczyk czerwony z fasolą, kapusta z grochem, pierogi z kapustą, kaszą
i grzybami, śledzie oraz ciasta.
Kilka dni później „Młodzi

Duchem” bawili się na zabawie sylwestrowej, podczas której tańczono i śpiewano piosenki biesiadne. Na stołach zagościła zupa krem z warzyw
z piersią z kurczaka i płatkami
migdałów oraz kasza z warzywami, kapusta słodko-kwaśna, buraczki, surówka z marchewki i ananasa, karczek
i szynka pieczona w ziołach.

Pod koniec stycznia członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają do Otrębus, gdzie znajduje się centrum folklorystyczne
i siedziba zespołu „Mazowsze” na noworoczny koncert
walców. Stowarzyszenie planuje obchodzić uroczyście
Dzień Babci i Dziadka, a później Dzień Kobiet.
 TOM

"Młodzi Duchem" na wspólnej wigilii FOT. TOMASZ GUZEK

Betlejemskie Światło Pokoju
dotarło do Brzezin



Szachiści z Brzezin – Wojciech i Jakub Kopaniewscy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Podczas uroczystego Nabożeństwa Światła w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława
Kostki w Łodzi 16 grudnia, komendantka Chorągwi Łódzkiej przekazała Betlejemskie
Światło Pokoju na ręce komendantów wszystkich hufców Chorągwi Łódzkiej.

Od tego dnia brzezińscy harcerze roznosili Światło po zaprzyjaźnionych instytucjach
oraz szkołach.
21 grudnia harcerze gościli u Burmistrz Miasta Ilony Skipor i tego samego
dnia u Starosty Brzezińskiego Renaty Kobiery. Odwiedzili także Komendę Powiatową Policji i Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej. W niedzielę 23
grudnia światło dotarło do

brzezińskich kościołów, skąd
mogli je zabrać do swych domów wszyscy mieszkańcy.
Warto przypomnieć, że
Betlejemskie Światło Pokoju
to ogień odbierany od 1986
r. z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem, gdzie płonie
tzw. ”wieczny ogień”, a następnie przekazywany jest
z rąk do rąk przez skautów
z całej Europy. – „Harcerską
misją w niesieniu Betlejemskiego Światła Pokoju jest, by

zapłonęło ono podczas Świąt
na każdym wigilijnym stole”
– wyjaśnia komendant brzezińskiego hufca phm. Joanna Kędzia-Kamińska. Betlejemskie Światło Pokoju trafia do wielu ważnych miejsc
m.in. instytucji publicznych,
ale także tam, gdzie znajdują się ludzie potrzebujący. Tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju odbywało się pod
hasłem „Światło, które łączy”.

 TOM
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Wyróżnienie dla Muzeum Regionalnego

Z

naczącym wyróżnieniem zakończył się ubiegły rok dla Muzeum Regionalnego
w Brzezinach. W grudniu instytucja ta jako jedna z pięciu w województwie
łódzkim została nagrodzona za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

We w r z e ś n iu ubi e g ł e go
roku Muzeum Regionalne w Brzezinach w ramach
obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa zorganizowało piknik patriotyczny
z ofertą dla „małych i dużych” patriotów w programie, którego znalazły się
m.in. warsztaty z miłośnikami gry strategicznej "Ogniem i mieczem", spotkanie z panią Janiną Dróżdż
– córką żołnierza armii gen.
Andersa, turniej szachowy o Puchar Niepodległości oraz teleturniej z historii Polski w formule "Jeden
z dziesięciu".

„Podtrzymujemy tradycję organizacji Europejskich
Dni Dziedzictwa, gdyż cały
czas musimy przypominać
skąd nasz ród, jakie są korzenie, że dziedzictwo to
nie tylko zabytki, ale także ludzie, dzięki, którym
możemy być tym kim jesteśmy” – wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego
Paweł Zybała, który odbierał w imieniu tej placówki wyróżnienie w Warszawie. W sumie w całej Polsce
Narodowy Instytut Dziedzictwa, który został utworzony w 2011 roku, jako zaplecze eksperckie dla Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznał prawie
80 wyróżnień.
Początki obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa
sięgają w Europie Zachodniej roku 1991, a w Polsce
1993. Jest to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii
Europejskiej oraz największe święto zabytków kultury
Starego Kontynentu. W całej Polsce w ramach 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się ponad
1900 wydarzeń w blisko 400
miejscowościach.

 TOM

Wyrożnienie dla Muzeum Regionalnego odebrał w Warszawie dyrektor Paweł Zybała FOT. P. KOBEK

Wigilijne spotkanie w Świetlicy Świetlik
21 grudnia o godz. 15.00
w świetlicy środowiskowej „Świetlik” Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się spotkanie wigilijne.
Blisko 30 podopiecznych

Świetlika odwiedzili m.in.
Wioleta Meszka naczelnik Urzędu Skarbowego
w Brzezinach, Krzysztof
Bogdański przewodnicząc y R a dy Pow i atu i j e d nocześnie przedstawiciel

Komendy Powiatowej PSP
w Brzezinach, Andrzej
Kurcze wsk i – prze wo dniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Teresa Kwiecień kierownik

W codziennych zajęciach świetlicy uczestniczy 27 dzieci FOT. TOMASZ GUZEK

MOPS Brzeziny oraz
przedstawiciele klubu Widzewa.
Ja k niet r udno się domyśleć wszysc y przy byli z prezentami, które rozdał św. Mikołaj. Wcześniej

jednak dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, składający się
z kolęd i pastorałek. Nie
zabrakło życzeń połączonych z przełamaniem
się opłatkiem, a na stole

wigilijnych potraw. W codziennych zajęciach świetlicy uczestniczy 27 dzieci w wieku od 6 do 16 lat,
z którymi pracuje trzech
opiekunów.

 GK

Jak nietrudno się domyśleć wszyscy przybyli z prezentami, które rozdał św. Mikołaj FOT. TOMASZ GUZEK
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Brzezinianie podbijają koluszkowską halówkę

P

 raz kolejny z rzędu w zimowej przerwie między rozgrywkami ligowymi
o
na trawie i orliku zawodnicy z Brzezin i okolic biorą udział w rozgrywkach
Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.
Drugi raz w historii w tych prestiżowych zmaganiach biorą udział aż trzy
zespoły z naszego miasta: Sunrise Team, Misie i Wybrzeże Klatki Schodowej.

To już dwudziesta edycja
futsalowych zmagań w hali
Ośrodka Sportu i Rekreac ji w Koluszkach. Rok
temu triumfowali piłkarze
Sonaty, którzy wyprzedzili Czerwone Diabły i Start
B r z e z i ny. W t y m s e z o nie w rozgrywkach bierze
udział tylko dziewięć drużyn. Zmagania rozpoczęły się w ostatni weekend listopada i potrwają do lut e g o. W k a ż d e j ko l e j c e
odbywają się cztery spotkania, a jedna ekipa musi
pauzować. Zespoły rywalizują ze sobą systemem
każdy z każdym po dwa
spotkania, mecz i rewanż.
Po zakończeniu pierwszej
rundy, czyli tzw. fazy zasadniczej, prawdopodobnie kilka najlepszych drużyn z największą liczbą
punktów zakwalifikuje się
do drugiej rundy, w które j b ę d z i e r y w a l i z ow a ć
o mistrzostwo rozgrywek
z uwzględnieniem zdobytych wcześniej punktów
systemem każdy z każdym
po jednym meczu. Zespoły
ze słabszym bilansem natomiast utworzą tzw. grupę aspirującą i będą mierzyć się o miano najlepszej
z grona outsiderów na tych
samych zasadach.
Oprócz brzezińskich zespołów Wybrzeża Klatki
Schodowej, Sunrise Team
i M i s i ów o h a l owe m i strzostwo walczą: Czerwone Diabły, Strefa Zrzutu,
Kacper Komtel, Fit Centrum & I LO, LKS Gałkówek, Mariany. Przed Święt a m i B o ż e g o Na r o d z e nia odbyła się jedenasta
i dwunasta seria spotkań.
Do tej pory najlepiej z naszych drużyn radzi sobie
Sunrise Team, składający

się głównie z zawodników
St ar tu Brze ziny. Z esp ół
wschodzącego słońca wygrał dziewięć spotkań i poniósł dwie porażki. Sunrise Team kolejno: przegrał
niespodziewanie ze Strefą Zrzutu 0:1, wygrał 5:1
po dwóch trafieniach Dom i n i k a Je dy n a k a i j e d nym Macieja Borowskiego,
Krzysztofa Trzewikowskiego oraz Roberta Szuberta
z Wybrzeżem Klatki Schodowej, uległ LKS Gałkówek 1:2 (bramka Dominika Jedynaka), pokonał 5:1
Misie po dwóch bramkach
K r z y s z t of a Tr z e w i kow skiego, Arkadiusza Łapki i po jednym golu Dominika Jedynaka. Następnie brzezinianie zwyciężyli
2:1 z Czerwonymi Diabłami po trafieniach Adriana Olszewskiego i Arkadiusza Łapki, rozgromili Kacperkomtel 9:1 (trzy
bramki Dominika Jedynaka, dwie Roberta Szuberta, oraz po jednej: Norberta Kowalskiego, Adriana
Olszewskiego, Krzysztofa Trzewikowskiego i Mariusza Matusiaka), pewnie
4:0 zwyciężyli z Fit Centrum & I LO. Dwie bramki
zanotował Adrian Olszewski i po jednej Dominik
Jedynak i Artur Poździej.
W kolejnym meczu Sunrise Team rozbił 8:2 Mariany. Po dwa gole strzelili:
Mariusz Matusiak, Dominik Jedynak, Artur Poździej, a po jednym Krzysztof Trzewikowski i Maciej
B orow s k i . W re w a n ż o wym meczu brzezinianie
pewnie 3:0 pokonali Strefę Zrzutu po golach: Dominika Jedynaka, Adriana
Olszewskiego i Waldemara
Pabiniaka, rozgromili 5:1

Wybrzeże Klatki Schodowej (dwie bramki Krzysztofa Trzewikowskiego, po
jednej: Roberta Szuberta,
Dominika Jedynaka, Mariusza Matusiaka). W dwunastej serii spotkań Sunrise pokonał 4:1 LKS Gałkówek po dwóch bramkach
Krzysztofa Trzewikowskiego i jednej Dominika Jedynaka i Artura Poździeja.
Trochę słabiej radzi sobie Wybrzeże Klatki Schodowej. Zespół z Brzez i ńsk i e j L i g i O rl i kowe j
w dziesięciu meczach odniósł czter y zwycięstwa,
poniósł pięć porażek i zremisował jedno spotkanie.
Początek rozgr y wek dla
WKS nie był łatwy. Drugi
brzeziński zespół przegrał
na inaugurację z Czerwonymi Diabłami 1:4 (bramka Mateusza Koralewskiego) oraz uległ 1:5 Sunrise
Team (bramka Jakuba Gąsiorowskiego). Na pierwsze

zwycięstwo WKS musiał
czekać do czwartej kolejki,
w której pokonał po trafieniach Dawida Filipińskiego i Mateusza Koralewskiego 2:1 Fit Centrum &
I LO. Następnie Wybrzeże
wygrało 2:1 z Marianami
(bramki Marcina Bykowskiego i Marcina Pietrzaka), przegrało 0:5 ze Strefą Zrzutu i po emocjonującym meczu pokonało 4:3
Kacperkomtel. W tym pojedynku na listę strzelców
wpisali się: Mateusz Koralewski, Marcin Bykowski, Marcin Ferdzyn i Dawid Filipiński. W ósmej
kolejce WKS zremisował
3:3 z LKS Gałkówek po golach: Marcina Bykowskiego, Mateusza Koralewskiego i Dawida Filipińskiego,
później wygrał w derbow y m s t arc iu z Mi s i am i
2:1 po dwóch golach Marcina Bykowskiego, przegrał w rewanżu z Czerwonymi Diabłami 0:2, oraz
Sunrise Team 1:5 (bramka
Marcina Ferdzyna). Niestety na ostatnim miejscu w tabeli sklasyfikowane są Misie. Drugi zespół

z ligi orlikowej w jedenastu meczach wygrał tylko
dwa pojedynki i poniósł aż
dziewięć porażek. Brzezinianie świetnie rozpoczęli
rozgrywki od wysokiej wygranej 6:1 nad LKS Gałkówek. Dwie bramki w tym
meczu strzelił Grzegorz
Kaźmiercza k, a p o j e dnej: Mariusz Kaźmierczak,
Piotr Pietrzak, Marcin Pietrzak i Łukasz Markiewicz.
Niestety w kolejnych meczach było znacznie gorzej. Oprócz jeszcze jednej wygranej 2:1 nad Fit
Centrum & I LO po dwóch
bramkach Grzegorza Kaźmierczaka Misie przegrały
1:3 z Czerwonymi Diabłami (bramka Michała Dzięcielewskiego), uległy 1:5
Sunrise Team (bramka Michała Dzięcielewskiego),
przegrały z Marianami 3:4
(bramki: Marcin Strzyżewski, Łukasz Markiewicz,
Michał Dzięcielewski), uległy 1:2 Strefie Zrzutu (gol
Gr z e gor z a Ka ź m i e rc z a ka), przegrały 2:4 z Kacperkomtel (bramki: Grzegorz Kaźmierczak, Mariusz
Kaźmierczak). Następnie
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M i s i e u l e g ł y Wy br z e ż u
Klatki Schodowej 1:2 (gol
Łukasza Markiewicza) i
przegrały 1:2 z LKS Gałkówek (gol Marcina Strzyżewskiego). W ostatnich
meczach przed świętami
nasz trzeci zespół z Brzezin przegrał 2:8 z Czerwonymi Diabłami (gole: Łukasz Markiewicz i Mariusz
Kaźmierczak) oraz uległ
1:2 Fit Centrum & I LO
(bramka Łukasza
Markie wicza). B ardzo
c i e k aw i e w y g l ą d a l i go wa tabela, w której zacięty
bój o pozycję lidera toczy
Sunrise Team i Czerwone
Diabły. Wszystko wskazuje
na to, że właśnie pomiędzy
tymi zespołami rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł.
Następne spotkania odbędą się w sobotę 12 stycznia od godziny 15:30 i niedzielę 13 stycznia od god z i ny 1 3 : 0 0 . W s z y st k i e
mecze Halowej Ligi Piłki Nożnej rozgr y wane
są w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Ludowej 2 w Koluszkach,
a wstęp jest wolny.  DS
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Pracowity czas hokeistek

B

a rdzo pracowitą końcówkę poprzedniego i początek nowego roku mają
zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny. Nasze hokeistki po zmaganiach
na otwartym terenie na trawie przeniosły się do hal sportowych, gdzie
oprócz pierwszego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Polski rozpoczęły
przygotowania do Młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21.

W tym sezonie, podobnie
jak w latach poprzednich, zawody Mistrzostw Polski podzielone są na dwa etapy.
W pierwszym z nich cztery
zespoły biorą udział w trzech
turniejach eliminacyjnych,
z których wyniki składają się
na klasyfikację generalną. Następnie wszystkie zespoły biorą udział w wielkiej imprezie
finałowej. Pierwsza drużyna
klasyfikacji generalnej w półfinale spotka się z czwartą, natomiast druga z trzecią.
Przegrani zagrają o brązowe
medale, a zwycięzcy spotkają
się w wielkim finale i powalczą o Mistrzostwo Polski.
Pierwszy turniej odbył się
w drugi weekend grudnia
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach.

KS Hokej-Start Brzeziny pokonał 5:0 (3:0) KS Rogowo, a AZS Politechnika Poznańska rozgromiła 9:0 (6:0)
KS Stellę Gniezno. W kolejnych meczach KS Rogowo przegrał nieznacznie 2:3
(2:2) z AZS Politechniką Poznańską, a brzezinianki rozbiły 6:0 (4:0) Stellę Gniezno. Tym samym, po pierwszej serii zmagań w tabeli,
z kompletem zwycięstw razem z podopiecznymi trener
Małgorzaty Polewczak są hokeistki z Poznania. W klasyfikacji strzelczyń przewodzi
Oriana Walasek z AZS Politechniki, która strzeliła osiem
bramek. Druga z sześcioma trafieniami na koncie jest
Monika Polewczak z KS Hokej-Start, trzecia Natasza Suszyńska z AZS Politechniki

(cztery gole), a czwarta Paula Sławińska z KS Hokej-Start
z trzema zdobytymi bramkami. Przed naszymi zawodniczkami jeszcze dwa turnieje eliminacyjne. W najbliższy
weekend brzezinianki wezmą
udział w zawodach w niedzielę 13 stycznia, w których
zmierzą się z AZS Politechniką Poznańską i KS Rogowo,
a w niedzielę 3 lutego zagrają w zawodach razem z AZS
Politechniką Poznańską i KS
Stellą Gniezno. Turniej finałowy zaplanowano na niedzielę
17 lutego.
Oprócz zmagań w halowych Mistrzostwach Polski, młodsze zawodniczki
naszego klubu przygotowują się do Młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 21. Selekcjoner reprezentacji Maciej

Wrzesiński powołał na tą imprezę dwanaście zawodniczek, w tym trzy brzezinianki: Klaudię Głowacką, Monikę Polewczak i Dżesikę
Mazur. W ramach przygotowań biało-czerwone wzięły już udział w międzynarodowym turnieju towarzyskim
im. Tadeusza Socholika, który odbył się w okresie między świętami w dniach 27-30
grudnia w Gąsawie. Polki kolejno: wygrały z Austrią 2:1,
przegrały z Białorusią 4:6, pokonały Ukrainę 3:0 i rozgromiły reprezentację Śląska 6:0.
Przed naszymi hokeistkami
jeszcze jedno zgrupowanie,
które odbędzie się w dniach
13-15 stycznia 2019 roku
w Poznaniu. Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, natomiast zaplanowano
w dniach 18-20 stycznia 2019
roku w Tarnowskich Górach.
W grupie A biało-czerwone
zmierzą się z silną Białorusią
oraz Szwajcarią i Turcją.
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Brzezinianki w barwach reprezentacji Polski - Monika Polewczak,
Kaludia Głowacka, Dżesika Mazur FOT. KLAUDIA GŁOWACKA

Trwają zapisy do ligi orlikowej

W

r a z z n ow y m ro k i e m r u s z y ł y z a p i s y d o s i ó d m e g o s e zo n u
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorzy w tym roku myślą nad
kolejnymi ciekawymi rozwiązaniami, aby dodatkowo urozmaicić
i uatrakcyjnić piłkarskie zmagania. Wszystko ze względu na to, że te
amatorskie rozgrywki cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko
w powiecie brzezińskim, ale także województwie łódzkim.

Pomysłodawcą i głównym
organizatorem rozgrywek
jest Mateusz Cieślak. Pierwszy sezon BLPN rozegrany
został w 2013 roku, a triumfatorem został wtedy zespół
Łap Gołębia, w którego skład
wchodzili głównie zawodnicy Startu Brzeziny. Przez kilka lat istnienia, liga przeszła
szereg gruntownych zmian,
które nadały rozgrywkom
obecny kształt. Wśród głównych założeń, oprócz przystępności, promocji piłki nożnej i zdrowego trybu
życia, jest m.in. utrzymanie amatorskiego charakteru
rozgrywek poprzez ograniczenie liczby tzw. „zawodowców” (zawodników zrzeszonych w klubach A-klasy, okręgówki, IV ligi itd.).
Nie oznacza to jednak, że takie osoby są zupełnie wykluczone – kadra może liczyć

maksymalnie sześciu „zawodowców”, a w meczu może
ich być maksymalnie trzech.
W ubiegłym sezonie
udział w rozgrywkach wzięło prawie 300 osób zrzeszonych w piętnastu zespołach.
Oprócz samych piłkarzy
z Brzezin, do ligi zgłoszeni są
zawodnicy m.in. z Koluszek,
Rogowa, Andrespola, Jeżowa, Gałkowa, Lipin, Polika,
Nowosolnej, Strykowa, Rawy
Mazowieckiej oraz Łodzi.
Warto odnotować, że przedział wiekowy zawodników
jest bardzo szeroki. W Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej
grają zarówno gimnazjaliści,
jak i osoby nawet po sześćdziesiątym roku życia.
W 2018 roku organizatorzy przeprowadzili wiele ambitnych planów m.in. wprowadzili dodatkowe, równoległe rozgrywki - Puchar

Brzezin, współorganizowali Strefy Kibica na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a także dokonali szeregu
zmian, które uprościły zasady (zmiana w systemie karania zawodników – wprowadzenie żółtej i czerwonej
kartki, zamiast kar minutowych; zniesienie limitu zawodników w drużynie; zmiany w przepisach dot. „zawodowców” – odtąd piłkarze
klubów z B-klasy przestali
być wliczani do tego grona).
Wielkim sukcesem okazała
się również produkcja i dystrybucja pierwszych w historii kalendarzy Brzezińskiej
Ligi, na których znalazły
się zdjęcia z najciekawszych
momentów zeszłorocznej
edycji rozgrywek. Oprócz
tego, dzięki współprac y
z Powiatem Brzezińskim
oraz ówczesnym Starostą

Piłki już czekają na piłkarzy FOT. DAWID SAJ
Edmundem Koteckim, organizatorzy stworzyli atrakcje nie tylko dla piłkarzy.
Podczas trwania rozgrywek
co jakiś czas na oficjalnej
stronie ligi (http://www.blo.
ligspace.pl) oraz na portalu Facebook (www.facebook.
com/ligabrzeziny) odbywały
się konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.

Zapisy na siódmy sezon
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej trwają do piątku 15 lutego 2019 roku. Wszystkie
zgłoszenia przyjmowane są
drogą e-mailową (ligabrzeziny@gmail.com) oraz w wiadomościach do Ligi na portalu Facebook (fb.com/LigaBrzeziny). Zgłoszenie
powinno zawierać nazwę

drużyny, listę zgłoszonych
zawodników, telefon kontaktowy do kapitana oraz opcjonalnie logo zespołu. Więcej
informacji na stronie www.
blo.ligspace.pl oraz na stronie ligi na Facebooku. Inauguracyjne mecze przewidziane są na pierwszy weekend marca.

 DS
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Plan przygotowań piłkarzy do Sukces brzezinianki w turnieju WTK
rundy wiosennej




 ielkimi krokami zbliża się zimowy półmetek i lada chwila ruszą inauguracyjne
W
treningi przygotowujące do wiosennej rundy rewanżowej. Piłkarze Startu
Brzeziny, którzy po pierwszej rundzie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, do zajęć
treningowych przystąpią w drugiej połowie stycznia.

W ramach przygotowań
brzezinianie rozegrają co najmniej siedem meczów kontrolnych.
Dziewiąte miejsce na półmetku zmagań, jako beniaminek łódzkiej klasy okręgowej to dobry wynik. Nasi
piłkarze w drugiej części ligowych zmagań będą czynić starania, aby jak najlepiej
go poprawić. Brzezinianie
treningi do ligowej wiosny rozpoczną w drugiej połowie stycznia i będą przygotowywać się na własnych

obiektach. Treningi będą odbywać się na orlikach, siłowni, boisku i w terenie. Oprócz
jednostek treningowych
w weekendy Start rozgrywać będzie mecze kontrolne. Grający trenerzy: Robert
Szubert i Waldemar Pabiniak
zaplanowali co najmniej siedem meczów sparingowych.
W sobotę 2 lutego nasz zespół zmierzy się z Andrespolią Wiśniowa Góra. Tydzień
później brzezinianie sprawdzą swoją formę z LKS Gałkówek (9 lutego). Kolejny

weekend to starcie ze Stalą
Głowno 16 lutego, a siedem
dni później 23 lutego z LZS
Justynów. W sobotę 2 marca
czarno-czerwoni zmierzą się
ze Stalą Niewiadów, a w niedzielę 3 marca Jutrzenką
Drzewce i Zawiszą Rzgów.
Wszystkie mecze odbędą
się prawdopodobnie na boiskach ze sztuczną nawierzchnią poza Brzezinami. Warto
wspomnieć, że terminy meczów kontrolnych w każdej
chwili mogą ulec zmianie..

 DS

Świetnie w zawodach Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego (WTK) spisała się
zawodniczka MLUKS Brzeziny Agata Pakuła. Młoda brzezinianka zajęła wysokie
drugie miejsce w kategorii Żak.

Tym samym był to pierwszy
od wielu lat występ młodych
zawodników naszego klubu
na arenie wojewódzkiej.
Zawody odbyły się w sobotę 22 grudnia na obiektach
Miejskiego Klubu Sportowego
„Jedynka” w Łodzi. Do rywalizacji przystąpiło siedem zawodniczek z różnych krańców
województwa łódzkiego. Agata Pakuła w końcowym rozrachunku została sklasyfikowana na drugiej pozycji. Nasza zawodniczka wyprzedziła
m.in. Julię Bartoszek (MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka),
Jagodę Karkoszkę (GUKS
Prosna Wieruszów), Wiktorię Kocik (MLUKS Dwójka

Rawa Mazowiecka), Alicję
Orłowską (GUKS Gorzkowice) i Lenę Zawiślak (Omega
Kleszczów). Tenisistka z Brzezin to najlepszy przykład dobrej pracy z młodzieżą. Praca trenerska z dziećmi i młodzieżą przynosi zamierzone
wcześniej efekty. To bardzo

ważne w dalszym rozwoju
klubu. Trenerzy MLUKS Brzeziny zapraszają wszystkich
chętnych na treningi. Zajęcia
odbywają się we wtorki oraz
piątki o godzinie 18:30 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2.
 DS

Jasełka w brzezińskich przedszkolach

Dzieci z przedszkola nr 1 podczas wystepów Jasełkowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzieci z przedszkola nr 3 podczas wystepów Jasełkowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Jasełka w brzezińskich szkołach

Dzieci ze szkoły nr 1 podczas wystepów Jasełkowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzieci ze szkoły nr 2 podczas wystepów Jasełkowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzieci ze szkoły nr 3 podczas wystepów Jasełkowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W

W niedzielę 13 stycznia odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tradycyjnie w Brzezinach zagrają dwie orkiestry. Jedna grać
będzie przy Muzeum Regionalnym, zaś druga przy Szkole Muzycznej. Od
rana w niedzielę 45 wolontariuszy przynależnych do sztabu zawiązanego
przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach zbierać będzie pieniądze do
tekturowych puszek.

Specjalnie dla nich Muzeum
będzie czynne już od godziny
9.00, gdzie dzieci będą mogły
się ogrzać. Drugi sztab zawiązał się w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Brzezinach, a jego 31 wolontariuszy rekrutuje się spośród uczniów i absolwentów tej szkoły. „Chcemy zaproponować
zwarty blok programowy,
gdyż pogoda może być różna i na zimnie długo niektórzy nie wytrzymają” – wyjaśnia szef brzezińskiego sztabu
WOŚP o numerze 4765 i dyrektor Muzeum Regionalnego
Paweł Zybała.
Sztab przy Muzeum Regionalnym zaprasza na godz.
17.00. Finał przygotowany jest bezpłatnie, wyłącznie

w oparciu o bezinteresowną pomoc lub datki przekazane przez sponsorów. Podczas trzygodzinnej imprezy na
scenie charytatywnie wystąpią
rodzime zespoły. Zaplanowano występ: „INESS”, czyli Aneta Działak, twórczyni znanych
przebojów disco polo; „PILAGE” – zespół, którego utwory
pojawiają się nie tylko na YouTube, ale i w telewizyjnych
kanałach disco polo; formacja
„Co noc”, której muzycy systematycznie publikują swoje teledyski na YouTube. Czwartą gwiazdą finału jest Martyna Karwacka z Nagawek, na
co dzień współpracująca z jednym z „Trubadurów”, której
debiutancki teledysk wkrótce
się ukaże.

Licytowane będą m.in. niepowtarzalne i unikatowe gadżety zakupione przez sztab
w Siema Shopie, m.in. koszulki, baczki, przytulanki, magnesy na lodówkę, kalendarze,
torby na zakupy. Wylicytować
będzie można także: przelot
motoparolotnia nad Brzezinami w tandemie z instruktorem
Marcinem Dudą, w dogodnym terminie (sprzęt będzie
można zobaczyć już podczas
27. finału), „wypasiony” obiad
z Burmistrz Brzezin Iloną Skipor w restauracji Zapiekane
przy ul. Głowackiego.
Burmistrz Ilona Skipor na
licytacje oddała swoje pióro wieczne, a dyrektor Muzeum Regionalnego biało-czerwoną flagę przekazaną przez

Prezydenta RP w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na licytacje przeznaczono
książki z dedykacją brzezińskich autorów, m.in. „Motocyklem w poszukiwaniu idei”
Grzegorza Panka oraz „Na koniec świata” Ewy Maćkowiak.
Jak zapewnia Ewa Maćkowiak
do książki z autografem „dorzuci” możliwość pierwszego
czytania, drugiej części książki,
która już niedługo się ukaże.
Licytowane będą także gadżety udostępnione przez mieszkańców Brzezin. Klub fitness
„Pralnia Kalorii” zaprasza
wszystkich na treningi, z których dochód przeznaczony
będzie na WOŚP. Datki zbierane będą także do stacjonarnych skarbon, które umieszczone zostaną w „Szwalni”,
sklepie mięsnym Marioli Michalskiej, sklepie mięsnym
Gąsiorowscy, salonie fryzjerskim Satel, sklepie „Promyk”,
sklepie Jana Wiśniewskiego,

kwiaciarni Celiny Stąporek,
a w dniu finału także w brzezińskim szpitalu.
Cykl występów ma zakończyć o godz. 20 światełko do
nieba. W ubiegłym roku odbył się pokaz laserów, a w tym
roku wrócą sztucznie ognie,
lecz w wersji bezhukowej. Motywem przewodnim tegorocznego finału jest dziecięca zabawka bączek, dlatego dzieci
z pomocą brzezińskich harcerzy, będą mogły własnoręcznie
wykonać taką zabawkę.
Sztab przy Państwowej
Szkole Muzycznej oprócz
zbiórki do puszek, zakończy akcję koncertem muzycznym, po którym zorganizowana zostanie licytacja gadżetów
WOŚP. Koncert rozpocznie się
we wtorek 15 stycznia o godz.
17.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny.
W tym roku WOŚP gra dla
dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

– placówek z oddziałami II
oraz III stopnia referencyjności, czyli takimi, które mogą
dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy
medycznej najciężej chorym
dzieciom. W placówkach tego
rodzaju szczególnie ważne jest
nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak
najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych
przypadków. „Myślę, że każdy z nas chce się poczuć lepszym i mimo różnych opinii, WOŚP zbiera coraz więcej
pieniędzy i każdy, kto był w jakimkolwiek szpitalu, nie tylko
dziecięcym, widział ile sprzętu
zakupiono dzięki wielkiej orkiestrze” – zachęca do udziału
w 27. finale Paweł Zybała. Zapraszamy wszystkich 13 stycznia do Muzeum Regionalnego,
gdzie odbędzie Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 GK, TOM

