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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

niedzielę 13 stycznia odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tradycyjnie w Brzezinach zagrały dwie orkiestry. Jedna przy Muzeum Regionalnym
w Brzezinach, druga przy Państwowej Szkole Muzycznej. Sztab przy Muzeum
zebrał ponad 43,5 tysiąca złotych, a przy Szkole Muzycznej ponad 20,7 tys. zł.

Po raz drugi sztab przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach miał charakter społeczny, a występujące zespoły nie
pobierały żadnych opłat, popierając charytatywny charakter imprezy. Jedyny wydatek to kwota ok. 1,5 tys. zł pokryty przez sponsorów. Już
od samego niedzielnego ranka 45 wolontariuszy przynależących do sztabu zawiązanego przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach zbierało
pieniądze do tekturowych puszek. Najwięcej zebrali Alicja
Plintara 4.076,02 zł, Julia Rubaszewska 3.384,82 zł, Zuzanna Maciak 1734,06 zł, Bartłomiej Stańczyk 1654,39 zł+ 12
euro, Maja Gruchała 1147,69
zł, Julia Bem 1041,16 zł + 6
euro i 1 dolar, Patryk Białobrzezki1019,19 zł+ 10,5euro,
Jan Śliwonik 1016,44 zł i Kinga Grzelak 1006,61 zł. Wolontariusze zebrali ogółem ponad
32,7 tysiąca złotych. Dla wolontariuszy w świetlicy Muzeum przygotowany był poczęstunek. Instruktorki harcerstwa dwoiły się i troiły, aby
otoczyć opieką wolontariuszy. Tutaj odbywało się także liczenie zebranych pieniędzy. Datki zbierane były także do stacjonarnych skarbon
umieszczonych w różnych
instytucjach, sklepach i zakładach. W ten sposób np.
w brzezińskim szpitalu udało się zebrać 1036,09 zł, „Pralni Kalorii” 430 zł, sklepie malarskim Wiśniewski 166,80 zł,
a „Szwalni” na placu Jana Pawła II - 187,86 zł.
Program sceniczny w muzealnym ogrodzie rozpoczął się o godz. 17.00. Podczas trzygodzinnej imprezy na scenie wystąpili zespół
„Co noc”, uczniowie oddziału

gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach,
zespół „Pilage” oraz Marlena Karwacka. Niestety pobyt w szpitalu uniemożliwił występ zespołowi „Iness”,
ale Aneta Działak ze szpita-

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, takie jak: smycze, kalendarze, magnes na
lodówkę, ekologiczne torby, koszulki czy też pluszowe
„bączki”, niejednokrotnie uzyskując cenę wielokrotnie prze-

drugiego tomu, który jest
w druku „poszedł” za 150 zł,
pakiet koła kolarskiego za
100 zł, voucher Klubu Motocyklowego EBeeRy za 200 zł,
flaga prezydenta w etui przekazana na stulecie odzyskania niepodległości 180 zł, miś
Handmade p.Dominiki Solarek 200 zł, słoik miodu wielokwiatowego z pasieki Zbigniewa Sokołowskiego za 50 zł,

Brzezin wylicytował Grzegorz
Kędzia. To tylko niektóre licytowane przedmioty przekazane przez wiele osób.
Tylko z licytacji udało zebrać się blisko 5,5 tys. złotych.
Warto wspomnieć o tym, co
działo się wokół sceny, mimo
mało zachęcającej pogody.
OSP Brzeziny zaproponowało podziwianie panoramy
Brzezin z podnośnika straża-

Między występami na scenie Barbara Kędzia, Jolanta Lechowska Białecka i Wioleta Stachura przeprowadzały licytacje FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
la przesłała specjalne pozdrowienia i nagranie. Realizację dźwięku na scenie zapewnił Paweł Lange, a oświetlenie
sceny Pilage - Atut. W przerwach między występami na
scenie Barbara Kędzia, Jolanta Lechowska-Białecka i Wioleta Stachura przeprowadzały licytacje. Licytowanie były
m.in. niepowtarzalne gadżety

wyższającą wartość licytowanego przedmiotu.
Loty widokowe motoparolotnią w tandemie z instruktorem Marcinem Dudą zostały sprzedane za 220 i 200
zł. Jak wygląda motoparolotnia można było zobaczyć pod
jednym z namiotów. Książka
Ewy Maćkowiak z autografem
i możliwością przeczytania

16-GB pendrive Urzędu Miasta Brzeziny za 100 zł, książka Grzegorza Panek z autografem autora za 60 zł, a kulkowe pióro burmistrz Ilony
Skipor zostało wylicytowane
za 130 złotych. Obiad z burmistrz Brzezin osiągnął cenę
250 zł. Przyjemność zjedzenia
obiadu w restauracji Zapiekane, za który zapłaci burmistrz

ckiego, oczywiście po wsparciu WOŚP, a uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza przeprowadzali pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Brzezińscy harcerze
w ramach warsztatów prowadzili naukę, jak w prosty sposób z pinezki, korka, płyty
CD oraz kawałka kolorowego

kartonu można wykonać
wspaniałą zabawkę, jaką jest
bączek - symbol tegorocznego finału WOŚP. W ten sposób harcerze zebrali ponad
760 złotych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także
zabawki wykonane przez harcerzy ze skręcanych balonów.
Dla zmarzniętych przygotowane było ognisko. Uczniowie klasy gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych serwowali przyrządzoną
przez siebie gorącą grochówką. Wydawali także kiełbasę
oraz kaszankę z ogniska. Jeszcze bardziej zmarznięci mogli rozgrzać się gorącą czekoladą i kawą z ekspresu, a dorośli także szklanką grzańca.
O godz. 20.00 odbyło się światełko do nieba. Straszące hałasem fajerwerki zastąpiono
zimnymi ogniami, które rozdano uczestnikom finału oraz
fontannami ognia. Wszystkim
przyświecał jeden cel: zbieranie pieniędzy 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.
Mieszkańcy Brzezin po raz
kolejny sprawdzili się w tej
roli zbierając ponad 43,5 tys.
złotych.
27. finał był możliwy dzięki wsparciu wielu osób, za
sprawą których finał udało
się zorganizować niemal bez
kosztów (nie licząc środków
otrzymanych od sponsorów
i wkładu pracy). W imieniu
Sztabu WOŚP w Brzezinach
(Przemysław Juraś, Grzegorz
Maślanko, Waldemar Wojdal
i Paweł Zybała) dziękujemy
tym wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia 27.
finału.
CIĄG DALSZY STR.10
Fotorelacja str. 10, 11

2

24 STYCZNIA 2019 | NR 2

VI Regionalny Konkurs Kolęd

T

egoroczny, już szósty Regionalny Konkurs Kolęd zgromadził 42 solistów i 17
zespołów podzielonych na cztery kategorie wiekowe. Łącznie uczestniczyło 183
uczniów z 25 różnych szkół i przedszkoli z kilkunastu miejscowości.

III miejsce wśród przedszkolaków zajęła Maria Sulicka z Rogala Music School w Rogowie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

I miejsce zajeli Mali Muzykanci ze Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
W piątek 11 stycznia w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny od przesłuchań
rozpoczął się VI Regionalny Konkurs Kolęd zorganizowany z inicjatywy Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach we
współpracy z Miastem Brzeziny, Powiatem Brzezińskim, Gminą Brzeziny oraz
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony szkół ogólnokształcących całego regionu. Dzieci i młodzież
z dużym zaangażowaniem
oraz dającą się zaobserwować dużą przyjemnością zaprezentowali kolędy oraz
pastorałki. Organizatorzy
robiąc ukłon w stronę publiczności, po raz pierwszy
postanowili czynnie włączyć ją w ocenianie prezentacji, dając możliwość przyznania specjalnych nagród
publiczności w każdej kategorii wiekowej poprzez głosowanie publiczności. Jury
w składzie Marietta Rdesińska radna miasta Brzeziny, Marta Malesa przedst awiciel p owiatu brzezińskiego, Justyna Terka
przedstawiciel Państwowej
Szkoły Muzycznej w Brzezinach oraz Krzysztof Rokicki
dyrektor Centrum Promocji

i Kultury w Brzezinach, pod
przewodnictwem Janusza
Nowańskiego, znakomitego tenora, zaobserwowało wysoki poziom prezentacji oraz stopień przygotowania i zaangażowania ze
strony nauczycieli i uczniów
biorących udział w konkursie, zwłaszcza w grupie
najmłodszej (przedszkola).
Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród odbył się w niedzielę
13 stycznia w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, a nagrody wręczały starosta Renata

Kobiera, burmistrz Ilona
Skipor, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Brzezinach Joanna Paprocka oraz
Janusz Nowański i Marietta Rdesińska. Jur y przyznało następujące miejsca
oraz wyróżnienia: w kategorii Przedszkola I miejsce
Lena Pawlik z Przedszkola nr 3 w Brzezinach oraz
Zespół Króliczki z Przedszkola w Gałkowie Dużym, II miejsce Katarzyna
Dybowska ze Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej
i Lena Lipska Szkoła Podstawowa nr2 w Brzezinach,

III miejsce Weronika Nyk
ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach oraz Maria Sulicka z Rogala Music School w Rogowie, wyróżnienie: Anna Ścibiorek
z Przedszkola w Gałkowie
Dużym oraz Zespół Dzwoneczki Jedyneczki z Przedszkola nr 1 w Brzezinach.
Wśród uczniów klas I – III
szkoły podstawowej II miejsce (I nie było) przyznano Aleksandrze Dybowskiej ze Szkoły Podstawowej
w Woli Rakowej oraz Lenie
Marat ze Szkoły Podstawowej w Słupi, III miejsce Mai
Belina ze Szkoły Podstawowej w Janisławicach, zaś wyróżnienie Andżelice Zalewskiej ze Szkoły Podstawowej
Specjalnej. Wśród zespołów I miejsce zajął Zespół
Mali Muzykanci ze Szkoły Podstawowej w Starych

I miejsce zajął Zespół Skoszewiacy ze Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Skoszewach, II miejsca Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, III miejsce Zespół
wokalno – instrumentalny
ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Wł. Reymonta w Brzezinach oraz Zespół Śnieżynki ze Szkoły Podstawowej
w Różycy.
W kategorii klas IV – VI
szkoły podstawowej I miejsce zajęła Zofia Białoskórska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, II
miejsce Milena Donasz ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach oraz Patrycja
Szajble ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, III
miejsce Zofia Ziółkowska
ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach zaś wyróżnienie Franciszek Dałkowski ze Szkoły Podstawowej

w Przyłęku Dużym i Agnieszka Orzechowska ze
Szkoły Podstawowej nr 2
w Koluszkach. Wśród zespołów I miejsce zajął Zespół Skoszewiacy ze Szkoły Podstawowej w Starych
Sko s z e w a ch , I I m i e j s c e
Chór Szkoły Podstawowej
w Lipinach, III miejsce Zespół w składzie Natalia Nyk,
Idalia Kuczkowska, Hanna
Nowańska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
W kategorii klasy VII –
VIII szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zajęła Joanna Sędkowska ze Studio wokalno – instrumentalne Talent w Jeżowie oraz
Helena Pikulska ze Szkoły Podstawowej w Skoszewach, II miejsce Jagoda
Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Różycy. Wyróżnienie przyznano zespołowi
w składzie Gabriela, Małgorzata, Barbara i Michał Nowak ze Szkół Podstawowa
nr 2 i nr 3 w Brzezinach. Po
raz pierwszy swoje nagrody przyznała publiczność.
Otrzymali je Weronika Nyk
z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr2
w Brzezinach, Dziewczynki z Jedynki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach (klasy I – III), Chór
Jedyneczki ze Szkoły Podstawowa nr 1 w Brzezinach
(klasy IV-VI) oraz Zespół
w składzie Gabriela, Małgorzata, Barbara i Michał Nowak ze Szkół Podstawowych
nr 2 i 3 w Brzezinach.
 GK
 Fotorelacja str. 3
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Chór Jedyneczki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach otrzymał nagrodę publiczności

Zespół dziewczynki z Jedynki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jury oceniając występ uczestników konkursu kolęd nie miało łatwego zadania FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Chór Szkoły Podstawowej w Lipinach zajął II miejsce FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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

Mowa nienawiści i bezkarny hejt

Zaspół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Rogowie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Tak jak cały nasz kraj - Zarząd i pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service
w Brzezinach są wstrząśnięci zbrodnią dokonaną na Prezydencie Gdańska Panu
Pawle Adamowiczu i łączą się w bólu z jego rodziną i mieszkańcami Gdańska.
Takie wydarzenie nie powinno nigdy i nigdzie się zdarzyć.

Wielka szkoda, że musiał
stracić życie wielki i znany
człowiek żeby dopiero wtedy, odpowiedzialne służby za
bezpieczeństwo Obywateli
działających na różnych stanowiskach funkcjonariuszy

publicznych, wypowiedziały
wreszcie wojnę hejterom.
Kto zetknął się z mową
nienawiści i bezkarnym
hejtem w internecie - wie
o czym mówię. Normą jest
bezkarne przekazywanie

nieprawdziwych często wymyślonych informacji i wylewanie steku brudów na innego człowieka, na ogólno
dostępnych stronach internetowych co przy braku reakcji ze strony właścicieli

tych stron rozzuchwala hejterów i wprost nawołuje do
stosowania przemocy. Mam
nadzieję (i nie tylko ja), że
działania odpowiedzialnych
służb nie będą krótkotrwałą reakcją wynikającą z tego
tragicznego wydarzenia, które zakończyło się śmiercią
człowieka.
 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia Socjalna Communal Service zawsze służy pomocą mieszkańcom Brzezin!

III miejsce dla zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Lena Pawlik i zespół Króliczki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W Święto Trzech Króli na prośbę organizatorów, Prezes Zarządu i pracownicy Spółdzielni pomogli zabezpieczyć organizację
Orszaku Trzech Króli w Brzezinach, udostępniając sprzęt Spółdzielni oraz budując podest gdzie młodzi aktorzy z Brzezin
odegrali jedną z sześciu scenek tego wydarzenia. W podziękowaniu, organizatorzy uhonorowali Spółdzielnię dyplomem
uznania. Podkreślić przy tym należy, że Ksiądz Proboszcz z Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach odprawił
w tym dniu mszę, w intencji Spółdzielni Socjalnej Communal Service i jej pracowników.
Pracownicy Spółdzielni za zgodą Prezesa Zarządu jako wolontariusze zabezpieczali organizację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w sztabie przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach. W akcji tej również bezpłatnie Spółdzielnia
użyczyła swój tabor samochodowy, który był wykorzystany przed i po zakończeniu w/w wydarzenia.
Pracownicy Spółdzielni na prośbę Pani Burmistrz Ilony Skipor pomogli mieszkance Brzezin w uprzątnięciu i wywiezieniu
na składowisko resztek po pożarowych z budynku przy ul. Daliowej w Brzezinach.

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!
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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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Noworoczne spotkanie pszczelarzy

T

radycyjnie, jak w każdą drugą niedzielę stycznia, odbyło się noworoczne
spotkanie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Przybyłych pszczelarzy
na spotkaniu 13 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny powitał
prezes brzezińskiego koła Zbigniew Sokołowski.

Wystąpiły znakomite dwie muzykujące rodziny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Wśród gości byli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, ks. Mariusz
Wojturski proboszcz parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża Brzezinach,
Bartłomiej Piotrowski prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi,
Adam Świeć dyrektor Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ewa Czechowska kierownik PIORIN
w Łodzi oraz Piotr Kryźba

z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. „Jest dla
nas wielką radością gościć
tak wiele wspaniałych osób.
Wszyscy pszczelarze, ale
także ich rodziny, sadownicy, leśnicy stanowimy wielką rodzinę, których dobrem
jest zdrowa przyroda, a która właśnie poprzez zapylanie
roślin przez pszczoły rozwija się. Rok 2019 jest również
rokiem nowych wyzwań dla
pszczelarzy, gdyż został realizowany będzie projekt „Są

Wojciech Pruszkowski

Na pszczelarskim spotkaniu nie mogło zabraknąć poczęstunku FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

pszczoły jest życie”. Dziękuję
za oddane głosy w budżecie
obywatelskim” - mówił prezes Zbigniew Sokołowski.
Zwieńczeniem części oficjalnej spotkania było wręczenie Wojciechowi Pruszkowskiemu Medalu im. ks.
dr. Jana Dzierżona za wybitne osiągnięcia w rozwoju
pszczelarstwa. Odznaczenie
przyznane jest przez zarząd
Polskiego Związku Pszczelarskiego. Wojciech Pruszkowski wiceprezes brzezińskiego koła, mieszkaniec

Z alesia gmina Skierniewice prowadzi pokoleniową pasiekę, którą otrzymał od ojca, a która funkcjonuje już 54 lata. Obecnie
przy ulach, których jest blisko 70 pomaga mu 11-letnia córka Andżelika. „Wyróżnienie to odbieram jako
wkład w szerzenie pszczelarstwa, organizację pokazów dla dzieci, a jednocześnie rozbudowę pasieki nie
tylko do pozyskiwania miodu, ale również w dziedzinie upiększania środowiska
poprzez nasadzenia roślin

miododajnych” - mówi Wojciech Pruszkowski
Następnie ks. proboszcz
Mariusz Wojturski odmówił krótką modlitwę, a zaproszeni goście złożyli noworoczne życzenia. W części artystycznej wystąpiły
znakomite dwie muzykujące rodziny: Janusz Nowiński z dziećmi Hanną, Pawłem i Wojtkiem oraz Basia,
Małgosia, Gabrysia i Michał Nowak z Olszy gmina Rogów. Perfekcyjnie wykonane kolędy i pastorałki
wprowadziły uczestników

spotkania w świąteczno-noworoczny nastrój. Państwo
Nowiccy z Janowa przygotowali indywidualne prezenty w postaci ręcznie zdobionych pierników, oczywiście z dodatkiem miodu. Po
raz pierwszy odbyło się losowanie cennych nagród.
Na pszczelarskim spotkaniu
nie mogło zabraknąć poczęstunku. Pyszne, domowe
pączki, kawa i herbata stały się podstawą do wymiany
poglądów dotyczących podejmowanych działań w pasiece. 
 GK

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ALEXANDER-MED.

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

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

5/I/2014

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

1/X/2018

REKLAMA

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

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

Prace
w drewnie,

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

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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!

To miejsce
na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

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
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Komunalna polityka odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu gminy Brzeziny

K

orespondencją z dnia 4 stycznia 2019 roku mieszkańcy Gminy Brzeziny zostali
poinformowani o zmianie w sposobie odbioru odpadów biodegradowalnych.
Zmiana polegała na tym, że mieszkańcy w sposób indywidualny zobowiązani zostali
do dostarczania odpadów biodegradowalnych do jednego wyznaczonego na terenie
gminy punktu tj. w miejscowości Bogdanka (teren po byłej oczyszczalni ścieków).

Z uwagi na pojawiające się
głosy niezadowolenia części mieszkańców gminy z tak
przyjętego systemu zbiórki tej frakcji odpadów od
początku bieżącego roku,
w chwili obecnej Gmina zdecydowała o tym, że w dniu
5 lutego 2019 roku odbędzie

się jednorazowy odbiór odpadów biodegradowalnych
bezpośrednio z terenu Państwa nieruchomości.
Prosimy wszystkich, u których zalegają odpady biodegradowalne i którzy nie mieli możliwości ich dostarczenia do wyznaczonego punktu

o wystawienie przed posesję pojemników z tą frakcją
odpadów w dniu 5 lutego
2019r. o godzinie 7.00.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że działania, które zostały podjęte, a które wzbudziły kontrowersje
wśród części mieszkańców

Spotkania opłatkowe w gminie Brzeziny



Okres minionych dwóch tygodni to czas licznych spotkań opłatkowych i zabaw
choinkowych w gminie Brzeziny. Pierwsze z nich miały miejsce w sobotę 12 stycznia
w sołectwie Zalesie, Przecławiu i Adamowie.

Gospodynie z KGW Zalesie, pod przewodnictwem
Elżbiety Ołubek, spotykały się w Bogdance. Spotkanie rozpoczęło się od występów dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogdance. Później
opłatki poświęcił o. gwardian
Damian Siwula z parafii Św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach, który przybył wraz z br.
Brunonem. Głos zabrał m.in.
sekretarz Gminy Radzisław
Kamiński.
O tej samej godzinie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe
zorganizowane przez KGW
Adamów, któremu przewodzi Grażyna Karkusińska. Tu
obecny był proboszcz Mariusz Wojturski z parafii pw.
Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, przewodniczący Rady Gminy Marek

Kolasa oraz radna Aleksandra
Frydrych. Spotkanie połączone było z tzw. choinką dla
dzieci. Podobna zabawa odbywała się tego dnia w Przecławiu. Została zorganizowana przez OSP Przecław,
którego prezesem jest Paweł
Słomkowski. W sali licznie
zgromadziły się dzieci i ich
opiekunowie. Obecna była
także radna Elżbieta Olszyńska. Nie zabrakło wielu zabaw
oraz konkursów i oczywiście
prezentów dla najmłodszych.
Tydzień później w sobotę
19 stycznia miały miejsce kolejne dwa spotkania opłatkowe. Pierwsze zorganizowane
było przez KGW Eufeminów,
któremu przewodzi radna Regina Frankowska. Odbyło się
ono w świetlicy w Jordanowie, wśród gości znaleźli się

m.in. wójt Barbara Hojnacka,
przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa oraz ks. proboszcz Włodzimierz Kujawin z parafii w Bedoniu wraz
z wikariuszem ks. Rafałem
Balcerzakiem. Drugie spotkanie rozpoczęło się godzinę później w Poliku. Zostało
ono zorganizowane wspólnie
przez OSP Polik, którego prezesem jest radny Piotr Kaczmarek oraz KGW Polik, któremu przewodzi Bogusława
Mospinek. Tu także nie zabrakło przedstawicieli samorządu, a opłatki poświęcił ks.
proboszcz Mariusz Wojturski. Zgodnie z wieloletnią tradycją, po sobotnim spotkaniu
opłatkowym w Poliku, w niedzielę odbyła się choinka.

i zainicjowały protesty, miały na celu ograniczenie kosztów, jakie mieszkańcy muszą
ponosić z tytułu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i położonych na terenie naszej gminy.
O dalszych decyzjach,
co do sposobu odbioru odpadów biodegradowalnych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie w chwili podjęcia

ostatecznych decyzji w tej
sprawie.
UWAGA:
Dla przypomnienia informujemy, że do pojemnika z odpadami biodegradowalnymi
Należy wrzucać:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia

pochodzenia roślinnego
NIE wrzucamy:
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 TOM

Gdy przedsiębiorczość połączymy
z bezinteresownością



21 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bogdance miało miejsce podsumowanie
świątecznej akcji charytatywnej. Uczennica klasy VI - Julia Rubaj, która jest
przewodniczącą SKO oraz wolontariuszką, zorganizowała kiermasz słodkości.

 TOM

Julia Rubaj na swoim kiermaszu w Bogdance FOT. SZKOŁA BOGDANKA

Opłatek w Poliku zorganizowały wspólnie OSP Polik z KGW Polik FOT. TOMASZ GUZEK

Codziennie można było zakupić i skosztować wypieków przygotowanych przez
Julkę. Były przepyszne babeczki dekorowane z wielką
pomysłowością: motywami
bożonarodzeniowymi, logo
SKO, imionami, śnieżynkami, itp.

Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, którzy kupowali słodkości, udało się zebrać kwotę 610zł!
Pieniądze zostały przekazane Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu „Słoneczko” w Brzezinach. „Cieszymy się, że
wśród członków SKO są

osoby, którym nie jest obojętny los innych dzieci, przykładem jest Julia Rubaj, która zasługuje na docenienie
i pochwałę, chcemy wspierać
i promować takie wartościowe postawy wśród młodych
ludzi” - mówi opiekunka
SKO w SP w Bogdance Iwona Zawadzka. 
 TOM
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Do końca stycznia skrócono (o miesiąc) termin, w którym podmioty obowiązane
do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R, mają obowiązek
przekazywać je naczelnikowi urzędu skarbowego.

Termin przesyłania dokumentów pracownikowi pozostaje bez zmian (tj. do końca lutego roku następującego
po roku podatkowym). Dodatkowo wprowadzono wymóg przesyłania formularzy
PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,
PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1

naczelnikowi urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Powyższe zmiany są podyktowanie planowanym
uruchomieniem usługi Twój
e-PIT, polegającej na udostępnieniu p o d at ni kom

z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym,
za pośrednictwem portalu
podatkowego, zeznań podatkowych, uwzględniających
w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 GK

Zmiany są podyktowanie planowanym uruchomieniem usługi Twój e-PIT FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Dzień babci i dziadka w przedszkolu nr 1



1 stycznia rozpoczął się cykl spotkań z szanownymi Babciami oraz Dziadkami
2
w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach, mający na celu uczczenie ich święta. Każda grupa przedszkolna pieczołowicie przygotowywała się do tego wydarzenia, ćwicząc
układy taneczne, deklamowanie wierszy oraz inscenizacje wokalno-artystyczne
wesołych utworów muzycznych.

Grupa Muchomorów pod
kierunkiem Małgorzaty Sikory i Anny Andryjanko przygotowała między innymi polkę, która została zaprezentowana w parach, wzbudzając
zachwyt i aplauz zgromadzonej publiczności. Również
piosenki nie zostały „po prostu” odśpiewane, lecz zawsze
prezentowały krótkie inscenizacje z życiu babć i dziadków.
Każdy obserwator tych wydarzeń z łatwością mógł dostrzec łzę kręcącą się w niejednym oku szanownych
seniorów. Uśmiechy nie schodziły z twarzy zarówno młodym artystom, jak i gościom.
Po części artystycznej zostały
wręczone upominki, których
wartość jest o tyle większa,
gdyż zostały własnoręcznie
przygotowane przez dzieci.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zmiany w rozliczeniach z fiskusem

7

Słodki poczęstunek to już
wisienka na torcie tego miłego spotkania. Imprezy z okazji święta babci i dziadka odbywają się codziennie do
czwartku 24 stycznia. Ich scenariusz jest bardzo podobny.

Jeszcze raz życzymy
wszystkim Babciom i Dziadkom długiego życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności oraz dużo radości związanej z uczestnictwem w życiu
najmłodszego pokolenia.
 GK
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BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem na do 31 grudnia 2019 r. gruntu o powierzchni 51 m2 zabudowanego
budynkiem o charakterze usługowym, znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym
2510/3 (obręb 8) przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie).
Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 605 zł netto miesięcznie.
Wadium: 500 zł
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
Wójt Gminy Rogów
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w dniach od 24 stycznia
2019r. do 14 lutego 2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów, ul.
Żeromskiego 23, 95-063 Rogów wywieszone są wykazy nieruchomości gminnych
przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykazy te znajdują się także na stronach
internetowych bip.rogow.eu oraz rogow.eu
Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Rogów, pokój nr 13 adres jw lub
telefonicznie 46 874-80-70 wew. 32

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 304.
Minimalna wysokość postąpienia: 5 zł
Remont budynku w celu dostosowania go do swoich wymagań Najemca będzie zobowiązany
wykonać na własny koszt. Wykonanie prac remontowych, ulepszeń budynku nie będzie
upoważniało Najemcy do żądania zwrotu poniesionych kosztów.
Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
najpóźniej w dniu 1 lutego 2019 r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006
0040 0031 2000 0810, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny
na dzień 1 stycznia 2019r. oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód
wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób fizycznych; dowód wpłaty wadium,
aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot–
w przypadku osób prawnych. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument
wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych
zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 stycznia 2019r. zostanie
przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy
Urzędu Miasta Brzeziny.
Wadium przepada na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg, od zawarcia umowy najmu. Czynsz najmu płatny z dołu do dnia 10 każdego miesiąca.
Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym w formie
właściwej do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są
w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 304 lub
pod nr tel. (0-46) 874-22-24 wew. 310.
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Wędkarze podsumowali 2018 rok

W

n i e d z i e l ę 1 3 s t yc z n i a w s a l i Ce nt r u m
Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się
zebranie sprawozdawcze brzezińskiego Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego.

Uczestników spotkania, wśród
których byli m.in. starosta
brzeziński Renata Kobiera,
burmistrz Brzezin Ilona Skipor, dyrektor biura Zarządu
Okręgu PZW w Skierniewicach Adrian Kremski powitał
prezes Jerzy Sobociński. Prezes Jerzy Sobociński poprosił starostę brzezińską o pomoc w pozyskaniu środków
na oczyszczanie i odmulania
zbiorników wodnych. Starosta Renata Kobiera zapewniła
o udzielaniu wszelkiej pomocy w tym zakresie.
Prezes Jerzy Sobociński
przedstawił sprawozdanie
z działalności. W tym roku
brzezińskim Kołem zarządzał
14 –osobowy zarząd w składzie Jerzy Sobociński prezes,
Zbigniew Jedynak wiceprezes
ds. sportu, Bronisław Poździej
wiceprezes ds. organizacyjnych, Waldemar Wójcicki sekretarz, Edward Wosik skarbnik, koordynator ds. młodzieży Michał Jedynak oraz

członkowie Janusz Matusiak,
Jerzy Durański, Łukasz Matuszewski, Krzysztof Kozłowski, Piotr Wosiński, Robert Lewandowski, Łukasz Poździej
i Marcin Pukacz.
Koło liczy 518 wędkarzy i jest jednym z większych
w rejonie. Jego członkowie
w ramach działalności podejmują się wielu zadań. Po intensywnych wysiłkach udało
się spuścić wodę ze zbiornika
wodnego w Lisowicach, z którego odłowione ryby bezpiecznie przewieziono na zbiorniki
w Rochnie i Bogdance. W tej
pracy szczególnie aktywni
okazali się pracownicy firmy
Farmasz oraz Jerzy Sobociński, Krzysztof Kozłowski, Robert Lewandowski, Jan Gałązka i Zbigniew Jedynak.
Spuszczenie wody obywało się od 1 do 19 października
2018r. w ilości 12 cm na dobę.
Spuszczanie wody utrudniały bobry, które ścinając gałęzie, tamowały odpływ wody.

Dzięki zaangażowaniu wędkarzy i wykorzystaniu specjalistycznych zbiorników
z systemem napowietrzania
z Gospodarstwa Rybackiego
w Łyszkowicach żadna z odłowionych ryb nie ucierpiała i wszystkie dołowione ryby
zasiedliły sąsiednie zbiorniki. Koszt odłowu ryb pokrył Okręg PZW Skierniewice. Ryby odłowiono także ze
zbiornika wodnego w parku
miejskim w Brzezinach, gdzie
także była spuszczana woda
w związku z koniecznością
dokonania oględzin wybudowanego upustu. Trzykrotnie odbyło się koszenie brzegów na zbiorniku w Bogdance. W te prace włączyli się
Robert Lewandowski i Jerzy
Durański. Przez cały rok zbierane były śmieci pozostawiane
przez wędkarzy. Zebrano ok.
100 worków.
W 2018 roku zorganizowano 11 zawodów wędkarskich w tym z okazji Dnia
Dziecka. Po podsumowaniu
zawodów wędkarskich wyłoniono zwycięzcę. Wędkarzem roku 2018 został Waldemar Wójcicki wielokrotny

Mistrz Koła, który z rąk burmistrz Ilony Skipor i prezesa Jerzego Sobocińskiego odebrał specjalny puchar. Podczas zebrania wręczono także
medale i wyróżnienia. Medal
za zasługi w rozwoju wędkarstwa otrzymali Łukasz Matuszewski i Ryszard Bałys, zaś
srebrną odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego Marcin Pukacz. Podziękowania za wkład pracy w odławianiu ryb otrzymali: Piotr
Tomaszewski, Łukasz Matuszewski, Krzysztof Kozłowski,

Waldemar Wójcicki, Michał
Jedynak, Wojciech Jaros, Łukasz Poździej, Wiesław Bużyński i Jan Gałązka, a podziękowania za działalność społeczną na rzecz ochrony wód
Robert Lewandowski, Dariusz
Borowiecki i Marcin Pukacz.
Burmistrz Ilona Skipor dziękując za zaproszenie, poinformowała, że do maja zakończone zostaną poprawki budowlane upustu znajdującym się na
stawie miejskim w Brzezinach
i po tym terminie staw ponownie zostanie przeznaczony

do korzystania przez wędkarzy. Poprosiła wędkarzy,
a zwłaszcza palaczy papierosów o sprzątanie stanowisk
wędkarskich po zakończonym
połowie ryb i zwracanie uwagi
jakie ryby są łowione i zabierane, a jakie wpuszczane. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
sportowe podejście do łowienia ryb. Burmistrz zapewniła
także wędkarzy o udzieleniu
pomocy w miarę możliwości przy zarybieniu zbiornika
w Parku Miejskim w Brzezinach. 
 GK

młodzi odkrywcy bez trudu
rozpoznawali. Ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobiły obchody Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w 100-lecie jego
ustanowienia, którego naocznymi świadkami stali się beneficjenci zadania. Uroczysty
apel z tej okazji odbył się przy
Grobie Nieznanego Żołnierza, brali w nim udział przedstawiciele władz państwowych
i wojskowych, parlamentarzystów, wojskowego korpusu dyplomatycznego, kadry
dowódczej Wojska Polskiego, duszpasterzy, weteranów
i kombatantów. Ci ostatni bardzo chętnie fotografowali się
z młodzieżą, dając wyraz sympatii dla młodych patriotów
z Brzezin.
Równie ciekawym wydarzeniem okazała się wycieczka do Jednostki Wojskowej
w Nowym Glinniku i do Bunkrów z czasów II wojny światowej w Konewce. W trakcie
tej żywej lekcji historii młodzież nie tylko poznała pracę współczesnych żołnierzy

w warunkach pokoju, ale też
odbyła podróż w czasie i dowiedziała się, jak wyglądała
codzienność obrońców Ojczyzny w czasach II wojny światowej.
Kontynuacją doskonalenia wiedzy o wojskowości było spotkanie młodzieży
ZSS w Brzezinach z członkami drużyny Związku Strzeleckiego "Strzelec", które odbyło
się pod hasłem „Bóg, Honor,
Ojczyzna”. Strzelcy zaprezentowali młodszym kolegom
umundurowanie, odznaki,
plakietki. Z wielką pasją opowiadali o swoich wojskowych
zainteresowaniach i działaniach, zarażając „INNYCH”
bakcylem wojskowego drylu.
Mikołajkowy wieczór beneficjenci projektu spędzili w Filharmonii Łódzkiej na
wspaniałym koncercie zorganizowanym przez Narodowe
Centrum Kultury.
„Narodowe Śpiewanie”
z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej
oraz chórów dziecięcych ze
szkół województwa łódzkiego

oczarowało dzieci i dorosłych
oraz dostarczyło wszystkim
wielu niezapomnianych wrażeń.
Akcentem zamykającym realizację zadania była wycieczka do Łodzi, gdzie młodzi ludzie zwiedzili Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy
ul. Gdańskiej. Odbyła się tam
niezwykła lekcja poświęcona Żołnierzom Niezłomnym,
znanym młodzieży z poprzedniego projektu realizowanego
przez stowarzyszenie.
Opisując projekt, należy
jeszcze wspomnieć o zadaniach, które były szczególne,
bo nakierowane na integrację mieszkańców naszej małej
ojczyzny. Mowa tu o dwóch
spektakularnych wydarzeniach kulturalnych: wieczornicy „Pieśnią i mową sławimy Ciebie Ojczyzno” oraz
Festiwalu Pieśni i Piosenki Żołnierskiej pod hasłem
„I poszli, (…), jak zawsze za
honor się bić”, które odbyły się z udziałem przedstawicieli różnych środowisk oraz
dzieci i młodzieży z placówek

oświatowych naszego powiatu. Szczegółowe relacje z tych
wydarzeń zostały zamieszczone w jesiennych wydaniach
BISu.
Zadanie publiczne „W hołdzie Żołnierzom Niepodległej” realizowane przez Stowarzyszenie „INNI” działające przy ZSS w Brzezinach
dobiegło końca. Dziś można
z wielkim przekonaniem powiedzieć, że dostarczyło ono
młodym ludziom wielu przeżyć budujących właściwy system wartości. Dzięki temu
bycie patriotą stało się dla
młodzieży czymś naturalnym.
Dlatego beneficjenci projektu są teraz uczestnikami wielu
wydarzeń o związanych z kultywowaniem polskości, które
odbywają się w naszej lokalnej
społeczności. Nauczyciele ZSS
w Brzezinach zrzeszeni w Stowarzyszeniu „INNI” w swojej
codziennej pracy kierują się
słowami wielkiego Polaka Stanisława Staszica, który zapewniał, że „Takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie”. 
 TOM

Wędkarzem roku 2018 został Waldemar Wójcicki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„INNI” dla Bohaterów Niepodległej

M

iniony rok 2018, ogłoszony rokiem dla
Niepodległej, w stulecie odzyskania przez Polskę
suwerenności, stał się czasem obfitującym
w wiele różnorodnych wydarzeń o charakterze
patriotycznym.

W jego obchody czynnie zaangażowało się Stowarzyszenie „INNI”, które realizując
zadanie publiczne „W hołdzie
Żołnierzom Niepodległej” finansowane z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej, podjęło działania mające
na celu uczcić naszą Ojczyznę oraz jej bohaterów.Bogata
oferta zajęć, spotkań i wycieczek, która znalazła się w programie projektu, skierowana
była do wszystkich jego członków, ze szczególnym jednak
uwzględnieniem potrzeb uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, którzy stali się głównymi odbiorcami tej
patriotycznej przygody. Nadmienić tu trzeba, iż była to już
kolejna i bardzo udana współpraca „INNYCH” z Ministerstwem Obrony Narodowej
i pewnie nie ostatnia.
Głównym celem zadania

publicznego, realizowanego
w okresie od 25 października do 31 grudnia 2018 r. było
przybliżenie i upowszechnienie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczpospolitej, a także przedstawienie etosu polskiego żołnierza
oraz jego historii.
Realizację zadania zapoczątkowała wycieczka do Warszawy, w trakcie której uczestnicy wyjazdu zwiedzali miasto
z przewodnikiem Muzeum
Wojska Polskiego, zapoznali się z historią wojskowości
w Polsce, polską techniką wojenną oraz obejrzeli różnorodne pamiątki historyczne
– broń, uzbrojenie, mundury, sztandary, odznaki, ordery
i odznaczenia. Niezwykle ciekawa dla „INNYCH” była bogata wystawa ikonografii ilustrującej najważniejsze bitwy
w historii naszego kraju, które
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Ruszył nabór wniosków o środki z PFRON

W

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach rozpoczął się właśnie nabór wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Zadania ustawowe na rzecz osób z niepełnosprawnością,
będące w kompetencji powiatu określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. O aktualny nabór i jego zasady spytaliśmy Magdalenę
Balcerak - głównego specjalistę do spraw rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach.

BIS: Które zadania cieszą
się największym zainteresowaniem?
MB: Jak co roku największym
zainteresowaniem cieszą się
wnioski dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier.
BIS: Co kryje się pod pojęciem przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?
MB: Są to wszelkiego rodzaju
wyroby medyczne wymienione w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie, m.in.: wózki inwalidzkie, protezy kończyn górnych i dolnych, ortezy, buty
ortopedyczne, balkoniki, pieluchy, pionizatory, czy aparaty słuchowe.
 BIS: Jakie warunki trzeba
spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do przedmiotów
ortopedycznych i środków
pomocniczych?
– MB: Dofinansowanie do
przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych następuje na podstawie wniosku
o dofinansowanie. Po pierwsze trzeba być osobą niepełnosprawną (posiadać ważne
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności), uzyskać dofinansowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na
podstawie zlecenia zaopatrzenia w wyroby medyczne wystawionego przez osobę
uprawnioną (najczęściej lekarza posiadającego specjalizację w danej dziedzinie) oraz
spełniać kryterium dochodowe. Warunkiem podejmowania decyzji o dofinansowaniu
jest posiadanie przez PCPR
środków finansowych umożliwiających realizację zadania.
BIS: Co kryje się pod pojęciem turnus rehabilitacyjny?
MB: Turnus rehabilitacyjny
oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych

uczestników, między innymi
przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział
w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu, trwającego co najmniej 14
dni.
 BIS: Jakie warunki trzeba
spełniać, aby otrzymać dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie?
MB: O dofinansowanie mogą
ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, skierowane
na turnus rehabilitacyjny na
wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują, natomiast spełnianie tych wymogów nie gwarantuje uzyskania
dofinansowania. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form rehabilitacji społecznej, a nie tylko wypoczynkiem. Dofinansowanie ze środków PFRON
– przy znacząco większej liczbie osób niepełnosprawnych
zainteresowanych uczestnictwem w turnusach – przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, które mają
największe potrzeby w tym
zakresie. O tym, czy dana osoba z niepełnosprawnością
będzie uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym, decydują jej potrzeby w zakresie ogólnej poprawy psychofizycznej sprawności
oraz rozwijania umiejętności społecznych. O przyznaniu dofinansowania nie może
decydować jedynie spełnienie kryterium dochodowego, data złożenia wniosku,
czy fakt dołączenia wniosku
lekarskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy
rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod
uwagę przede wszystkim stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość
realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych.
W rozpatrywaniu wniosków
o dofinansowanie bierze
udział pracownik socjalny lub
specjalista ds. społecznych,
oceniający sytuację społeczną

osoby z niepełnosprawnością.
Warunkiem podejmowania
decyzji o dofinansowaniu jest
także posiadanie przez PCPR
środków finansowych umożliwiających realizację zadania.
 BIS: W jaki sposób pracownik socjalny lub specjalista
do spraw społecznych dokonuje oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i jej potrzeb w zakresie rozwijania
umiejętności społecznych?
MB: Ocena dokonana przez
pracownika socjalnego lub
innego specjalistę do spraw
społecznych przeprowadzana
jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji, w której znajdują się podstawowe informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy: jego
wieku, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji zawodowej i sytuacji zdrowotnej. Na podstawie analizy
tych podstawowych informacji specjalista (legitymujący
REKLAMA

się odpowiednim wykształceniem i profesjonalną wiedzą),
dokonuje oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i ocenia jego potrzeby w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych.
 BIS: Jakie osoby mają
pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?
MB: Zasady ustalania pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania określają rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem
takie pierwszeństwo mają
osoby niepełnosprawne:
• posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia
niepełnosprawności,
• posiadające orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności,
• w wieku do 16 lat,
• w wieku do 24 lat uczące
się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Pozostałe osoby

niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenia o zaliczeniu
do lekkiego stopnia niepełnosprawności, mogą otrzymać
dofinansowanie jedynie w sytuacji, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie dysponowało wolnymi
środkami pozwalającymi na
dofinansowanie ich uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
BIS: O co najczęściej wnioskują osoby niepełnosprawne
w ramach likwidacji barier?
MB: W ostatnich trzech latach najczęściej były to łóżka
rehabilitacyjne dla osób leżących sterowane elektrycznie
oraz podnośniki i schodołazy
dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
 BIS: Czy wiadomo, jakie
zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
będą realizowane przez powiat w 2019 roku?
MB: Rodzaje zadań i wysokość środków na poszczególne zadania określi Rada Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po otrzymaniu
informacji o wielkości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających
powiatowi na realizację zadań
określonych ustawą o rehabilitacji. Na chwilę obecną powiat

brzeziński nie otrzymał takiej informacji, gdyż PFRON
nie dokonał jeszcze podziału
środków na 2019 rok.
BIS: Rada Powiatu zatwierdza projekt, a kto jest jego autorem?
MB: Projekt uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych i podziału środków PFRON na
ich realizację jest opracowywany corocznie przy współudziale Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Brzezinach, PCPR
i PUP. To zbyt duża odpowiedzialność, aby decyzje w tej
sprawie podejmować samodzielnie. Na szczęście w naszym powiecie działa powiatowa rada do spraw osób niepełnosprawnych, w której
skład wchodzi pięciu członków powoływanych spośród
przedstawicieli działających
na terenie powiatu brzezińskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a do której
kompetencji należy m.in. opiniowanie projektów uchwał
i programów przyjmowanych
przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 Rozmawiał
Tomasz Guzek
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
CIĄG DALSZY ze STR.1
Produkty spożywcze dla
wolontariuszy zapewnili: Intermarche Brzeziny, sklep
„Arka” Tomasz Bielak, firma Państwa Garnysz, piekarnia Rogów i Wągry, piekarnia
Olszyńskich (pieczywo i ciasta), pod kierownictwem z-cy
dyr. Iwony Dudki Technikum
Gastronomiczne ZSP w Brzezinach zapewniło grochówkę i obsługę grilla, piekarnia
Olszyńskich przekazała chleb
i ciasto, firma „Rzeźnik” Przemysława Paszkowskiego z Jeżowa zapewniła kiełbasę i kaszankę, „Delikatesy Centrum”
Jan Kuś naczynia jednorazowe oraz grzaniec, a kawę
i czekoladę – Sławomir Jatczak. Pan Marcin Duda ufundował loty motoparalotnią,
a klasa mundurowa – Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach stoisko pierwszej pomocy. Pan Paweł Kłos z Communal Service zadbał o czystość

terenu, OSP Brzeziny z komendantem Marcinem Białobrzeskim udzielili pomocy
przy rozstawianiu i składaniu
namiotów oraz obsługę podnośnika, a ZHP Brzeziny warsztaty dla dzieci. Przy scenie
pomocy udzielili: Paweł Lange, Robert Wodzyński, Ernest Kopaniewski - nagłośnienie, Bogusława Tyralska
zadbała o dekorację, a Barbara Kędzia, Jolanta Lechowska-Białecka i Wioleta Stachura
prowadziły licytacje. Wszyscy wykonawcy wystąpili charytatywnie („Co Noc”, „Pilage”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach,
Marlena Karwacka). Gadżety WOŚP na licytacje i sztuczne ognie za własne środki zakupili Waldemar Wojdal, Paweł Zybała i Daniel Zrobek.
Opiekę nad wolontariuszami
zapewniły: Czesława Jaremko, Teresa Kawecka, Monika
Berezowska, Katarzyna Hyża
- Malczak, Anna Korzeniowska, Joanna Kędzia – Kamińska. Przeliczenia zebranych
pieniędzy podjęli się Michał

Malczak, Magdalena Juraś,
Jolanta Kąpińska, Agnieszka
Łapka, Katarzyna Szczechowicz, Anna Makowska i Monika Borkowska, a było co liczyć, bo ponad 43,5 tys. zł.
Sztab dziękuje wolontariuszom i ich rodzicom.
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach pieniądze zbierało 32
wolontariuszy, którzy uzyskali ponad 19,9 tys. zł. Najwięcej zebrali: Magdalena Łącka
2145,70 zł, Magda Wosińska
2019,45 zł, Franek Dałkowski 1904,58 zł, Jagoda Bujak
1594,52 zł, Julia Góralczyk
1274,35 zł, Liliana Szymańska 1233,11, Daria Dębska
1348,70 i Alicja Zdziechowska 1103,00 zł. Z uwagi na
wydarzenia w Gdańsku, sztab
kierowany przez Justynę Terkę podjął decyzję o odwołaniu specjalnego koncertu zaplanowanego na 15 stycznia.
W szkole odbyła się jedynie
licytacja gadżetów Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, z której uzyskano 800 złotych. 
 GK

Wolontariusze 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zespół „Pilage” podczas występu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Licytowano książkę Ewy Maćkowiak z autografem i możliwością przeczytania drugiego tomu
REKLAMA

Dyżury radnych

17/VIII/2017

Dariusz Guzek, Adam Durański
06.02.2019 r.
Anna Sokołowska, Marek Matyszczak
20.02.2019 r.

2/I/2019

Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Licznie zgromadzona widownia podczas 27. Finału FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Na scenie wystąpił zespół „Co noc” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przyjemność zjedzenia obiadu z Burmistrz Iloną Skipor w restauracji Zapiekane, wylicytował Grzegorz Kędzia

Można było się posilić kiełbaską z grilla FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Brzezinianie podczas światełka do nieba FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzień babci i dziadka
w Przedszkolu nr 3

Obok Dnia Mamy i Taty jest to
najważniejsze święto w roku.
Najważniejsze, bo bardzo mocno przeżywane przez
dzieci - głównych gospodarzy
uroczystości. Uczy ono okazywania miłości i szacunku bliskim osobom, wzmacnia więź
emocjonalną z rodziną, a przede wszystkim pokazuje babciom i dziadkom, jak ważni są
w życiu dziecka. W tym roku
- wzorem lat ubiegłych - każda grupa przygotowała własną
uroczystości dla swoich dziadków, a jej przebieg był bardzo
podobny. Występ artystyczny w postaci wierszyków, piosenek, tańców, inscenizacji
kończył się życzeniami i wręczaniem specjalnie przygotowanych upominków i laurek

wzruszonym adresatom. Po
życzeniach dzieci wraz ze swoimi rodzicami - którzy niezwykle aktywnie włączyli się
w przygotowanie imprez - zapraszali babcie i dziadków na
słodki poczęstunek, po którym
przychodził czas na wspólną
zabawę i udział w organizowanych przez nauczycieli konkursach: rozpoznawanie wnuka po dotyku, ubijanie piany z białek na czas, karmienie
się ptysiami itp. Cieszyły się
one dużą popularnością wśród
przybyłych i wywoływały salwy śmiechu wśród publiczności.
W tym roku wspólne świętowanie rozpoczęło się już 16
stycznia, kiedy to wielopokoleniowe spotkania odbyły

się w grupach prowadzonych
przez Anetę Kubicz i Bogusławę Gajkowską (6 latki) oraz
Aleksandrę Antosiak i Anetę Kozieł (5 latki). W czwartek, 17 stycznia babcie i dziadkowie gościli 6-latkowie z grupy prowadzonej przez Justynę
Henzlik - Szczepaniak i Małgorzatę Wiśniewską, a w piątek 18 stycznia 6 latki z oddziału III pod kierunkiem
Emilii Hoft. Na 21 i 22 stycznia swoich dziadków zaprosiły najmłodsze przedszkolaki
– 4-latki z grupy Anny Delewskiej, 3-latki z oddziału I pod
kierunkiem Justyny Pawlak
i Anny Sztuki oraz 3,4 i 5-latki z Justyną Dziubińską i Karoliną Świderską.. 
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Jak co roku styczeń to miesiąc, w którym przedszkolaki obchodzą jedno z najważniejszych
świąt w przedszkolnym kalendarzu. O randze obchodów Święta Babci i Dziadka nikogo
przekonywać nie trzeba.
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AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035

USŁUGI
ROLET Y! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
ROLET Y, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDR AULIK A, glazura, wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEK TRYK , alarmy, anteny,
monitoring, napędy bramowe, w w w.instalmed.pl tel.
515-362-050
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble pod
wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy, 607 815 125
STOLAREK
R E M O N T Y,
wykończenia wnętr z komplek sowo,
505 509 874
BUDOWA domów, 505 509 874
P O D DA S Z A , w ykońc zenia
wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia, 790 891 188
ŚCINK A drzew, tel. 727 668
566
MONTAŻ pokryć dachowych,
więźby, blacha, deska, papa,
gonty podbitki, 507 542 210
DOCIEPLENIA budynków (styropian), 507 542 210
USŁUGI budowlano – remontowe, docieplenia, 793 053 808
BUDOWA, remonty, 606 385
993
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno - k analiz ac yjnymi i c.o. poprowadzi budowę
604-381-688
R E M O N T Y ko mp l e k s owo,
502 087 857
FOTOBUDK A Selfie-room –
idealna atrakcja na Twoją imprezę, 502 890 833
NAPIS LOVE - wynajem na wesela, 502 890 833

PRACA
FIRMA odzieżowa zatrudni
szwaczki, dobre warunki, pracy, umowa o pracę, 506 188 477
Z ATRUDNIĘ 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 do
24,25,1,2,(3)
POSZUKUJĘ pracowników do
dociepleń praca w Warszawie,
602 529 784
Z ATRUDNIĘ kierowcę, kat.
C+E, ADR, cysterny, kraj, stała
praca, tel. 690 321 370
PRZ YJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane
szwaczki, 601 306 380
SZ YCIE 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
Z AT R U D N I Ę pracowników
budowlanych – delegacja,
509 391 286
ZATRUDNIĘ księgową do prowadzenia ksiąg handlowych
(bez ZUS), może być na ½ etatu
oraz sprzątaczkę, 508 301 008
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodow ym,
501 038 542
ZATRUDNIĘ szwaczki – stała
praca, wysokie zarobki, około
7 km od centrum Brzezin, tel.
604 797 243
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
Z ATRUDNIĘ 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
POSZUKUJ Ę pracownika
sprzedawcę do sklepu ogrodniczego w Brzezinach, (pełny
etat), wojtczakewa@interia.pl,
601 380 051

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,
(samochód dostawczy), tel.
690 593 864
POSZUKUJĘ kelnerki i kierowcy do baru, 508 593 330
DOM w Brzezinach sprzedam,
510 966 683
PIEKARZA
piekarnia
w Brzezinach przyjmę do pracy, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ na warsztat mechaniczny do prostych prac pomocniczych, tel. 883 932 629
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały
rok, 574 816 600
Z ATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 46 874 39 22, 605 139
221
Z ATRUD NIĘ szwaczki oraz
szwaczkę na proste szycie, 602
475 488
FIRMA MKM zatrudni sprzątaczkę ¼ etatu, godziny popołudniowe, 10 godzin w tygodniu, 601 590 796
Z AT R U D N I Ę brukar z y tel.
530-130-227
ZATRUDNIĘ opiekuna do gołębi tel. 530-130-227
Z AT R U D N I M Y k ierownik a
Budowy w specjalności budowlanej lub drogowej do
Przedsiębiorstwa Drogowego
w Koluszkach. Prosimy o przesłanie CV na maila e-mail:
pbdbuddrog@wp.pl tel.:
609759659, 601227216

POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia w centrum Brzezin, tel.
502 046 133
W YNA JMĘ lokal w centrum
Koluszek, 60 m2 pod działalność, gabinet, biuro, sklep.
Wszystkie media, tel. 691 040
770
P O S I A DA M do w ynajęcia
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 działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM ziemię rolną 1 ha
14 arów, Zacywilki, 731 737 944
S P R Z E DA M lub w ynajmę
mieszkanie w kamienicy 52
m2, tel. 517 694 485
SPRZEDAM dom na ul. Polnej
11, Brzeziny, 184 m2, 507 593
557
SPRZEDAM działkę uzbrojoną,
1070 m2, Brzeziny, 507 593 557
SPRZEDAM dom Słoneczna 32,
Brzeziny, 532 784 050
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2,
Brzeziny, tel. 607 815 254
SPRZEDAM mieszkanie 50 m2,
Osiedle na Wzgórzu, wysoki
parter. tel. 517 060 234

NIERUCHOMOŚCI

RÓŻNE

BU D OW L AN E Brzeziny ul.
Polna, 850 m2, prąd, woda,
k analiz acja, 50 8 -301- 0 05,
601-305-357
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2
w brzezinach 731 746 722
KUPIĘ mieszkanie m2 w bloku,
518 093 589
L O K A L u ż y tkow y 130 m2
w centrum w ynajmę tel.
601-190-840
MIESZKANIE 60 m2 sprzedam,
503 774 363
SPRZEDAM działki budowlane, 603 307 493
SPR ZEDAM dwie działki po
2800 m2 przy ul. Łódzkiej, 508
837 214
KUPIĘ, w ynajmę garaż
Andersa, Brzeziny, 793 957 354
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44
SPRZEDAM działkę budowlaną, 782 845 235

FIRMA ROSSA zaprasza na wyprzedaż kolekcji zimowej dziecięcej i damskiej w godz. 14.00
-16.00 od pon. – pt., 602 475
488
SPRZEDAM krówkę Jałówkę,
608 654 436
SPRZEDAM drewno na rozpałkę suche/świerkowe, pakowane w worki, 10 zł/worek, 882
928 505
SILNIK 10 KW, 665 734 002
SPR ZEDAM pszenżyto, 506
541 534
SPRZEDAM śrutownik, pług,
ciągnik 4011, 576 340 285
SPRZEDAM owerlok 5- nitkowy, Gemsy, tel. 605 831 862
SPR ZEDAM bojler na wodę
200 l, w dobrym stanie, tel.
883 932 629
SPR ZEDAM kanapę, czter y
pufy z oparciem, 661 970 484
SPRZEDAM słomę małe kostki, 783 270 066
SPRZEDAM siano, 601 209 526

REKLAMA

Babcie od A do Z

Oddział dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
zaprasza w styczniu na
cykl spotkań poświęconych
babciom i dziadkom. Na
grupy maluchów czeka spora
dawka wiedzy, a to wszystko,
jak wyjaśnia bibliotekarka
Maria Witkowska, w oparciu
o książki m.in. pt. "Babcie od
A do Z".

Obsługa firm
w zakresie bhp
mgr Joanna
Kędzia
-Kamińska
telefon
601-514-920

Oxford Collage of English
zaprasza na wakacyjne
kursy języka angielskiego
- 20 lekcji j. angielskiego tygodniowo
- zakwaterowanie w rodzinie angielskiej
- wycieczki, kręgle, gry laserowe, dyskoteki i sport

Informacje i zapisy: 604 598 044
www.oxfordcollege.pl

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
• Pracownia florystyczna-centrum ogrodnicze
"beniko", ul. Piłsudskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Supermarket, ul. Przedwiośnie
• Intermarche, ul. Głowackiego
• Osiedlak-Myśliwiec", ul. Głowackiego
• Complex, ul. Konstytucji 3 Maja
• Sklep spożywczo przemysłowy Monika Kostrzewa,
ul. Lasockich
• Aga-Sklepy, ul. Lasockich
• Delikatesy „PRIMO” Plac Jana Pawła II
• PPHU GREYS Janusz Jatczak, ul. Słowackiego
• Sklep MULTI-MAX, ul. Kościuszki
• HIT 2001, ul. Piłsudskiego
• PPHU „Complex” ul. Piłsudskiego
• Sklep spoż. ABC ul. Małczewska
• Delikatesy „Primo” M. Rudniak, ul. Św. Anny
• ARKA – sklep spoż., ul. Reformacka
• Sklep Spożywczo Przemysłowy Filip Jochman,
ul. Stefana Okrzei 6a
• Stacja Paliw LOTOS, ul. Waryńskiego 8
• Tamir-stacja gazowa - Wojska polskiego

AUTOPROMOCJA

MOTORYZACJA
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Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach najlepszy w Polsce!
się z bohaterami lektury na
żydowskim weselu, ale też
przeżywali z nimi koszmar wojny i zagłady narodu. Obejrzeli przejmujący akt
wyprowadzenia żydowskiego dziecka z getta przez Irenę Sendlerową (w tej roli wystąpiła Małgorzata Siucińska
z zaprzyjaźnionej Biblioteki
Pedagogicznej), poznali też
wiele pojęć związanych z rzeczywistością wojenną. Pokaz
kolejnych scen z lektury przeplatany był piękną prezentacją wykonaną przez nauczycielkę historii - „Zdarzyło się
kiedyś w Polsce”, dzięki której literacka fikcja nabrała realnych kształtów. Ważne było
również pokazanie dzieciom
świata wartości, które niezależnie od sytuacji są uniwersalne, a do tego pozwalają pokoleniom przetrwać burze
dziejowe. „Wiara”, „Nadzieja” i „Miłość” to trzy imiona
nadane w trakcie warsztatów
młodym drzewkom mirabelkowym, które zostały posadzone na szkolnym pasie zieleni.
Ciekawym doświadczeniem dla uczniów było również odkr ywanie śladów
przeszłości, które przetrwały w postaci pamiątek rodzinnych. Stare przedmioty wyciągnięte z przedwojennej
walizki przywołały pamięć
o dawnych czasach, o trudnych momentach dziejowych
i o tym, że warto pamiętać,
bo pamięć tworzy naszą narodową tożsamość. W podróży przez stulecie nie zabrakło
również tworzenia przesłania
dla przyszłych pokoleń, dla
których nasze życie może być
tak wielkim odkryciem, jak
dla nas odkrywanie tego, co
było 100 lat temu. Młodzi wędrowcy stworzyli kapsułę czasu z przesłaniem dla rówieśników, którzy będą żyli w kolejnych stuleciach. Umieścili
w niej przedmioty obrazujące
nasze czasy oraz ważną myśl:
„Nigdy więcej wojny”.
Zwieńczeniem warsztatów
była wycieczka do Warszawy, w programie której znalazło się miejsce na odwiedzenie muralu upamiętniającego
literacką, ale też prawdziwą
Mirabelkę, której historię poznali uczestnicy akcji. Dla

wszystkich, podobnie jak
udział w warsztatach, było to
wielkie przeżycie. Dziś dzieci z ZSS cieszą się dodatkowo ze zwycięstwa. Ich akcja
okazała się najlepsza w Polsce. Zajęli zaszczytne I miejsce w kraju, konkurując z 700
innymi zgłoszonymi do konkursu wydarzeniami.

 TOM

Akcja miała na celu edukację młodzieży w zakresie losów narodu polskiego FOT. J. DYRAŁA

REKLAMA

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi,
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Brzeziny,
przy ul. Północnej 2a (województwo łódzkie, powiat brzeziński), obręb nr 8,
oznaczonej numerami działek: 599/5 i 599/21, o powierzchni 1 365 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00022395/8.
Szczegółowe informacje dotyczące
przetargu znajdują się na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/sprzedaz-nieruchomosci2/Oddzial-Lodz

1/I/2011

Dziś jednak nadszedł czas na
wielki finał, gdyż jedno z wydarzeń niepodległościowych,
jakie odbyły się w tej szkole,
zasługuje na szczególną uwagę. Jego realizacja przyniosła
w ostatnich dniach Zespołowi Szkół Specjalnych w Brzezinach sukces w skali kraju i zdobycie zaszczytnego
I miejsca w Polsce!
Mowa tu o ogólnopolskiej akcji czytelniczej, którą
ogłosił portal „Lustro Biblioteki” prowadzony przez redaktor naczelną pisma „Biblioteka Publiczna” Barbarę Morawiec. Akcja miała
na celu edukację młodzieży w zakresie losów narodu
polskiego w okresie II wojny światowej i oparta była na
kanwie książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”.
Zadaniem uczestniczących w niej bibliotek szkolnych i publicznych było zorganizowanie warsztatów
wprowadzających młodzież
w trudne zagadnienia zagłady narodu polskiego, różnorodnego kulturowo i etnicznie, ale połączonego wspólną
historią. Opowieść o rodzinie
mieszkającej w jednej z warszawskich kamienic od odzyskania niepodległości, aż
po czasy Solidarności stała się osnową do stworzenia
scenariusza warsztatów, które miały być podróżą w czasie obejmującą prawie 100
lat i połączyć wspólnym biało-czerwonym mostem kilka pokoleń Polaków. Akcja
w ZSS odbyła się pod hasłem
„Mirabelka - kiełkująca historia w 100-licy dla nas i dla
przyszłych pokoleń”.
10 października 2018 roku
szkoła zamieniła się w Warszawę z lat dwudziestych
ubiegłego wieku. Odtworzona została sceneria warszawskich kamienic i zakładów
rzemieślniczych oraz Ogrodu Krasińskich, w którym na
ławeczkach zasiedli uczestnicy tej dziejowej wyprawy –
uczniowie i nauczyciele ZSS
przebrani w stroje z epoki.
Wzięli oni udział w eksperymencie scenicznym, w którym byli zarówno widzami,
jak i aktywnymi twórcami
tej historii. Odtwarzali scenki rodzajowe z książki, bawili

15/I/2013

W

roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości Zespół Szkół Specjalnych
w Brzezinach podejmował wiele działań, które wpisywały się w oficjalne
o b c h o d y. O „ Pat r i o t yc z n e j j e s i e n i w Z S S” p i s a l i ś my w w yd a n i u
listopadowym.
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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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Hokeistki samodzielnymi liderkami

Z

a wodniczki KS Hokej-Start Brzeziny rozegrały drugi turniej Halowych
Mistrzostw Polski w hokeju na trawie kobiet. Brzezinianki ponownie okazały się
bezkonkurencyjne, pokonując wysoko rywalki z Poznania i Rogowa. Tym samym
podopieczne trener Małgorzaty Polewczak są bardzo bliskie zapewnienia sobie
pierwszej lokaty w tabeli i najlepszego rozstawienia przed turniejem finałowym.

Przypomnijmy, że w tym
sezonie, jak w latach popr z e d n i ch , z awo dy Mi strzostw Polski podzielone
są na dwa etapy. W pierwszym z nich cztery zespoły
biorą udział w trzech turniejach eliminac yjnych,
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. Pier wszy 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 w tabeli brzezinianki miały tyle samo punktów co AZS Politechnika
Poznańska. Drugie zawody odbyły się w niedzielę 13 stycznia w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 7
w Rogowie (kujawsko-pomorskie). Już w pierwszym
meczu doszło do starcia na
szczycie, w któr ym podopieczne trener Małgorzaty Polewczak musiały zmierzyć się z AZS Politechniką Poznańską. Brzezinianki
nie dały odwiecznym rywalkom żadnych szans, pokonując je pewnie 4:0 (2:0).
W drugim pojedynku brzezinianki wygrały

z gosp o dy ni ami imprezy KS Rogowo 3:1 (1:0).
W p oz o st a ł ych sp ot k a niach KS Rogowo pokonał
6:2 (4:2) Stellę Gnieznom,
a AZS Politechnika Poznańska rozgromiła gnieźnianki aż 9:0 (4:0). Tym samym po drugiej serii zmagań w tabeli z kompletem
zwycięstw brzezinianki zostały samodzielnymi liderkami, wyprzedzając o trzy
punkty zespół z Poznania.
W klasyfikacji najlepszych
strzelczyń drugiego turnieju najlepsza okazała się
Oriana Walasek z AZS Politechniki, która strzeliła
dwanaście bramek. Druga
z sześcioma trafieniami na
koncie była Paula Sławińska
z KS Hokej-Start, trzecia
Natasza Suszyńska z AZS
Politechniki i Monika Polewczak (pięć goli), a piąta
Dżesika Mazur z KS Hokej-Start Brzeziny, która trafiła do bramki przeciwniczek

Brzezinianki utrzymały się
w hokejowej elicie



Za nami jedna z największych imprez w hokeju na trawie w tym roku, czyli Halowe
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które w ostatni weekend odbyły się w Tarnowskich
Górach.

Reprezentacja Polski zajęła
szóste miejsce i tym samym
utrzymała się w gronie ośmiu
najlepszych drużyn starego
kontynentu. W składzie biało-czerwonych wystąpiły trzy
zawodniczki KS Hokej-Start
Brzeziny: Klaudia Głowacka,
Dżesika Mazur oraz Monika Polewczak.Do rywalizacji
przystąpiło osiem najlepszych
drużyn młodzieżowych Europy. W tym roku gospodarzem

imprezy była Polska, a mistrzowskie zmagania toczyły
się od 18 do 20 stycznia w hali
sportowej przy ulicy Obwodowej 8 w Tarnowskich Górach. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W grupie
A oprócz biało-czerwonych
znalazły się reprezentacje: Turcji, Białorusi oraz Szwajcarii.
Natomiast w grupie B zagrały: Rosjanki, Czeszki, Ukrainki i Austriaczki. Niestety

podopieczne selekcjonera Macieja Wrzesińskiego źle rozpoczęły Halowe Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Polki
w pierwszym meczu niespodziewanie uległy Turczynkom
3:4. Do przerwy nasze reprezentantki przegrywały 1:2,
a jedyną bramkę strzeliła Monika Polewczak, która perfekcyjnie wykorzystała akcję
z krótkiego rogu. Fatalne otwarcie bardzo skomplikowało

Kadra reprezentacji Polski FOT. KLAUDIA GŁOWACKA

trzy razy. Przed naszymi zawodniczkami jeszcze jeden
turniej eliminacyjny. W kolejny weekend brzezinianki

wezmą udział w zawodach
w niedzielę 3 lutego, w których zagrają razem z AZS
Politechniką Poznańską

i KS Stellą Gniezno. Turniej
finałowy zaplanowano na
niedzielę 17 lutego.
 DS

sytuację naszej reprezentacji.
Biało-czerwone nie mogły pozwolić sobie na stratę punktów. Niestety w drugim meczu
Polki przegrały z Białorusinkami 2:6 (0:3) i prawie wiadomo już było, że na tej imprezie nie powalczą o medale.
W ostatnim meczu fazy grupowej podopieczne selekcjonera Macieja Wrzesińskiego
bezbramkowo zremisowały ze
Szwajcarią i z zaledwie jednym
punktem zajęły ostatnie miejsce w grupie A, co oznaczało, że w ostatnich dwóch pojedynkach będą walczyć o utrzymanie w elicie.
Polki stanęły na wysokości zadania i z olbrzymią determinacją przystąpiły do
walki. W pierwszym meczu

biało-czerwone zmierzyły się
z Ukrainą, którą pokonały 4:2
(2:1), a w drugim z reprezentacją Czech, którą pokonały 4:1
(1:1). Końcowy rezultat tego
spotkania ustaliła w 35. minucie pięknym uderzeniem Monika Polewczak. Ostatecznie
Polska zajęła szóste miejsce
i za dwa lata, po raz kolejny,
nasze hokeistki będą występować w elitarnym gronie ośmiu
najlepszych drużyn w Europie.
W finale Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach Europy Rosjanki w pięknym stylu
pokonały reprezentację Austrii
5:2 (3:1), a w meczu o brązowy medal Szwajcaria pokonała 3:0 (1:0) Turcję. W sumie we wszystkich meczach
biało-czerwonych w pełnym

wymiarze czasowym wystąpiła Monika Polewczak, która
strzeliła dwa gole. Dwa spotkania w pełnym wymiarze
czasowym rozegrała bramkarka Klaudia Głowacka, a Dżesika Mazur wystąpiła we wszystkich meczach, przebywając na
parkiecie w sumie czterdzieści
jeden minut.
Nasze hokeistki były po turnieju bardzo zawiedzione.
Brzezinianki liczyły na medale, jednak musiały uznać wyższość rywalek. Z całą pewnością wszystkie trzy nasze
dziewczyny zdobyły cenne doświadczenie, które na pewno zaprocentuje w przyszłości
w odnoszeniu wielkich sportowych sukcesów.
 DS
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Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że został
sporządzony wykaz nieruchomości oznaczonej jako:
1. część działki nr 136 o pow. 3,8612 ha;
2. działka nr 137 o powierzchni 5,38 ha
położonej w obrębie Leszczyny, gmina Jeżów, w powiecie brzezińskim, województwie łódzkim, dla
której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW LD1B/00020676/8 stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego przeznaczonej do
wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza
16 na okres trzech tygodni.

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym na okres
do 3 lat.
Przedmiotem najmu są:
1. pomieszczenia garażowe na parterze oraz pomieszczenia usługowe na piętrze usytuowane w budynku Nr
8-2425/2;1 zlokalizowanym na działce nr 2425/2 przy ulicy Marii Skłodowkiej-Curie 6;
2. budynek magazynowy Nr 8-2426/1;1 zlokalizowany na działce nr 24216/1 przy ulicy Marii Skłodowkiej-Curie 6;
3. pomieszczenia biurowe usytuowane w budynku Nr 8-2425/2;1 zlokalizowanym na działce nr 2425/2 przy ulicy Marii
Skłodowkiej-Curie 6.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 na okres trzech
tygodni.
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Robert Szubert „Chcemy skupić się na zgraniu drużyny”

P

iłkarze Startu Brzeziny rozpoczęli przygotowania do rewanżowej rundy
wiosennej łódzkiej klasy okręgowej. Przed nimi kilka intensywnych tygodni
ciężkich treningów. To dobry czas również na podsumowanie, wyciągnięcie
wniosków i dobór odpowiedniej strategii na najbliższe pół roku.

O to wszystko zapytaliśmy
jednego z trenerów Startu
Brzeziny Roberta Szuberta.
Czarno-czerwoni wrócili po rocznej banicji w klasie A na szósty szczebel rozgrywkowy w naszym kraju.
Na półmetku zmagań brzezinianie zajmują dziewiąte
miejsce na szesnaście drużyn, z dorobkiem dwudziestu dwóch punktów. Sternik
naszego klubu wyraźnie był
zaskoczony poziomem obecnych rozgrywek. Jego zdaniem łódzka klasa okręgowa od dawna nie była aż tak
silna. „Pierwsza runda sprowadziła nas trochę na ziemię. Po roku nieobecności
w klasie okręgowej nie sądziłem, że w tym sezonie, ta
liga będzie taka mocna. Siłą
tych rozgrywek jest udział
drużyny rezerw takich zespołów jak pierwszoligowy
ŁKS Łódź, drugoligowy Widzew Łódź i trzecioligowy
Sokół Aleksandrów Łódzki.
Dodatkowo można wymienić kilka innych zespołów,
od lat należących do ścisłej czołówki, które zawsze
poważnie liczą się w walce
o awans, m.in. Zawisza Rzgów, Stal Głowno czy LKS

Rosanów. Mimo zajęcia na
półmetku zmagań dziewiątego miejsca, rundę można
uznać za udaną. Zawsze jednak mogło być lepiej i pozostaje lekki niedosyt.” - skomentował trener Startu.
Drużynie w trakcie rundy
wiodło się raz lepiej raz gorzej. Brzezinianie potrafili
wygrać z silnymi drużynami,
aby później stracić punkty
z zespołami z dołu tabeli. Na
uwagę zasługuje jednak postawa drużyny, która szybko
potrafiła się przełamać. „Według mnie najlepsze mecze
zagraliśmy ze Stalą Głowno
oraz UKS SMS Łódź. Te dwa
spotkania z silnymi i nieobliczalnymi zespołami wygraliśmy. Oprócz tego myślę, że
w pojedynku z rezerwami
ŁKS Łódź, mimo przegranej, pokazaliśmy się z dobrej strony, ponieważ na tle
tak silnego rywala próbowaliśmy się postawić i wyszło nam to bardzo dobrze.
Podczas wymienionych meczów pokazaliśmy prawdziwy piłkarski charakter i grę
do końca. Przede wszystkim złożyła się na to świetna dyspozycja całej drużyny.
Zagraliśmy bardzo dobrze,

nie popełniliśmy błędu i nie
mieliśmy żadnego słabego
punktu. Z drugiej strony natomiast fatalnie zaprezentowaliśmy się w meczach z Sokołem Aleksandrów Łódzki
oraz LKS Rosanów. Trudno
stwierdzić, co w tych spotkaniach nie wyszło. Czasami decyduje o tym dyspozycja dnia. Na szczęście po
słabszym pojedynku potrafiliśmy szybko przełamać
złą serię” - stwierdził Robert
Szubert. Wszystko wskazuje
na to, że nasz zespół do rozgrywek przygotowywać będzie się według tradycyjnego
schematu, który sprawdzał
się w poprzednich latach.
Sztab szkoleniowy zaplanował nie tylko zajęcia w hali
sportowej, ale także w terenie i w siłowni.
„Treningi zaczynamy we
wtorek 22 stycznia. Pierwsze zajęcia będą miały głównie charakter rozruchowy.
Zobaczymy ilu zawodników
się odliczy oraz nakreślimy
plan działania na kolejne tygodnie. Będziemy trenowali trzy razy w tygodniu. We
wtorek spotkamy się na zajęciach w hali sportowej w Dąbrówce Małej, a w środy

Mecz na szczycie nie dla
Sunrise Team



 a nami kolejne mecze w ramach rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Koluszkach.
Z
W ostatnich kolejkach komplet zwycięstw odniosło tylko Wybrzeże Klatki Schodowej.
W pojedynku na szczycie Sunrise Team nie dał rady Czerwonym Diabłom, przez co
skomplikował swoją drogę do mistrzowskiego tytułu.

Cały czas natomiast ostatnie
miejsce w ligowej tabeli okupują Misie.
Jako pierwsi z brzezińskich ekip na parkiet wybiegli ostatnio zawodnicy Wybrzeża Klatki Schodowej. Ich
rywalem był zespół Fit Centrum & I LO. Mecz był bardzo zacięty i wyrównany.
Żadna ze stron nie potrafiła osiągnąć wyraźnej przewagi. Po ciężkiej walce WKS
wygrał 3:2. Dwukrotnie golkipera rywali pokonał Mateusz Koralewski, a raz Michał
Ferdzyn. Emocji nie brakowało również w derbowym

starciu Misiów z Sunrise Team. Tutaj jednak zdecydowani faworyci „festiwalu wschodzącego słońca”
nie zawiedli i pokonali Misie 3:0. Na listę strzelców kolejno wpisywali się: Mariusz
Matusiak, Patryk Olszewski
i Krzysztof Trzewikowski.
W niedzielę do rozgrywek
przystąpiły tylko dwie brzezińskie ekipy. Wszystko ze
względu na nieparzystą liczbę drużyn i, co zatem idzie,
przymusową pauzę jednego
z zespołów.
Ty m r a z e m l o s p a d ł
n a Mi s i e. Na p ark i e c i e

koluszkowskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji do rywalizacji przystąpili tym razem Sunrise Team i Wybrzeże Klatki Schodowej.
Zawodnicy z ligi orlikowej bez żadnych kłopotów pokonali Mariany 4:0
(dwie bramki: Filipa Niżnikowskiego i po jednej Dawida Filipińskiego i Michała Ferdzyna). Zdecydowanie trudniejsze zadanie miał
zespół składający się głównie z piłkarzy Startu grających w łódzkiej klasie okręgowej. Sunrise Team w meczu na szczycie zmierzył się

Kadra Startu Brzeziny na rundę jesienną sezonu 2017-2018 FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
i czwartki będziemy biegać
oraz pracować nad siłą motoryczną w siłowni. Każdy
tydzień przygotowań zakończy mecz kontrolny. Większość spotkań odbędzie się
tradycyjnie już poza Brzezinami” - poinformował grający trener Startu Brzeziny. Ciężko w tej chwili określić ruchy transferowe klubu.
Wiele wskazuje na to, że nie
dojdzie do wielkich roszad
personalnych. Sztab szkoleniowy, tak jak poprzednio,
chce stawiać na naszą brzezińską młodzież. To właśnie
w tych młodych graczach
pokładana jest nadzieja na
przyszły rozwój Brzezińskiego Klubu Sportowego. Resztę składu uzupełnią starsi zawodnicy oraz chętni gracze
z okręgu. Na horyzoncie pojawił się już jeden zawodnik.

„Cały czas rozmawiamy
z naszymi zawodnikami,
którzy reprezentowali barwy naszego klubu w rundzie
jesiennej. Dla nas na pierwszym miejscu są nasi młodzi piłkarze z Brzezin. To na
nich będziemy w dalszym
ciągu bazować i na nich będziemy stawiać. Na tę chwilę nikt z miejscowych i przyjezdnych graczy nie odchodzi. Czy się wzmocnimy, to
czas pokaże. Na razie najbliżej związania ze Startem jest
Patryk Przybylski. To zawodnik, który w przeszłości reprezentował już barwy
naszego klubu” - powiedział
sternik czarno-czerwonych.
Bardzo duże aspiracje
prowadzących rezerw ŁKS
Łódź i Widzewa Łódź oraz
duża strata do liderów, definiują brzezinian na wiosnę

w gronie zespołów grających o spokojne utrzymanie i włączenie się do walki
o czołowe lokaty górnej części tabeli. Brzezinianie będą
chcieli dać z siebie wszystko
w każdym kolejnym meczu.
To pozwoli im odpowiednio
nastawić się już na kolejny
sezon. „W tej nadchodzącej
rundzie wiosennej chcielibyśmy się przede wszystkim
skupić na zagraniu drużyny
i taktyce. To bardzo ważne,
aby w przyszłym sezonie powalczyć o coś więcej. Przed
nami trudny okres przygotowawczy i jeszcze trudniejsza
runda rewanżowa. Wszystko
zweryfikuje boisko. Czas pokaże jak to wszystko się rozstrzygnie” – zakończył Robert Szubert, trener Startu
Brzeziny.

 DS

z liderem Czerwonymi Diabłami. Koluszkowianie od
samego początku narzucili swój styl gry i na każdym kroku nie dawali rozłożyć skrzydeł naszej drużynie. Niestety po ciężkim boju
Sunrise Team uległ Czerwonym Diabłom 0:3 i w ligowej tabeli traci do gospodarzy trzy punkty. Oczywiś cie nie eliminuj e to
brzezinian z walki o mistrzowski tytuł, ale znacznie
komplikuje rywalizację. Do

końca rozgrywek nasz zespół nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Dwie
wygrane z rzędu pozwoliły
Wybrzeżu Klatki Schodowej
oddalić się od dolnych rejonów tabeli i umocnić na piątym miejscu. Niestety WKS
już dawno zaprzepaścił szansę nie tylko na mistrzostwo,
ale także drugie miejsce na
podium. Walka o uniknięcie ostatniej lokaty czekać
będzie w najbliższym czasie Misie. Orlikowy zespół

ma dwa punkty straty do ósmego Kacper Komtel i pięć
oczek straty do siódmego
LKS Gałkówek.
Następne spotkania w ramach 15. kolejki odbędą
się w niedzielę 20 stycznia
od godziny 13:30. Wszystkie mecze Halowej Ligi Piłki
Nożnej rozgrywane są w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach, a wstęp na nie jest
wolny.
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INFORMACJA
W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczne ilości zużytych opon samochodowych oraz
innych dzikich wysypisk porozrzucanych na terenie miasta.
Urząd Miasta przypomina, że na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany PSZOK,
przyjmujący bezpłatnie odpady od mieszkańców naszego miasta.
Ponadto, informujemy, że w dniach 30.01.2019 r. i 06.02.2019 r. będą zbierane poświąteczne
choinki. Prosimy o wystawienie drzewek przed posesję od godziny 6 rano w tych dniach.
W przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer tel. 46 8742224 w. 317 lub kontaktować się
z nami drogą elektroniczną: brzeziny@brzeziny.pl .
PSZOK czynny jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00,
- w soboty w godz. 9.00 - 13.00,
z wyłączeniem dni świątecznych i niedziel.

