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23. nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Brzezin

W

niedzielę 31 marca o godz. 16.00 ulicami Brzezin przeszli wierni
uczestnicząc y w nabożeństwie Drogi Kr z yżowej, organizowanej
w Brzezinach już po raz 23. Wierni, niosąc krzyż, dają publiczne
świadectwo swojej wiary.

Uczestnicy wyruszyli z kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, a trasa Drogi Krzyżowej była tak
poprowadzona aby objąć teren trzech brzezińskich parafii: Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, gdzie rozpoczęło się nabożeństwo, parafii św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach, przy kościele której zlokalizowana była
VI stacja oraz Podwyższenia
św. Krzyża, gdzie nabożeństwo zakończyło się udzieleniem błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego. Wierni przeszli ulicami kardynała
Wyszyńskiego, Głowackiego,
Modrzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Reformacką, Moniuszki, Siedzikówny
„Inki”, Piłsudskiego, Spacerową, Kościuszki i Chopina,
gdzie po drodze rozstawionych było 14 krzyży symbolizujących czternaście stacji
Drogi Krzyżowej. Przy każdej
stacji wartę zaciągnęli brzezińscy harcerze i Skauci Europy. Sosnowy krzyż niesiony

był kolejno przez kapłanów,
ojców i matki trzech brzezińskich parafii, dzieci, przedstawicieli Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Grupy Ojca
Pio, Rodzinę Radio Maryja,
młodzież, dwa związki harcerskie ZHP i Skautów Europy, Komitet Odnowy Kościoła św. Anny, osoby samotne
i cierpiące, osoby uzależnione, liturgiczną służbę ołtarza

trzech parafii oraz strażaków.
Przy każdej ze stacji czytane były rozważania. Podczas
tegorocznej Drogi Krzyżowej rozważania prowadził o.
gwardian Damian Siwula proboszcz parafii św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach. Nad
bezpieczeństwem wiernych
czuwali brzezińscy policjanci
a także strażacy z OSP Brzeziny Przecławia i Witkowic.

Na zakończenie niedzielnej Drogi Krzyżowej słowa
podziękowania do wiernych
skierował ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii Podwyższenia św. Krzyża, który podziękował wszystkim którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się aby nabożeństwo
Drogi Krzyżowej mogło się
odbyć. „Dziękuję o. Damianowi, który prowadził rozważania, wspólnocie która od 23
lat animuje Drogę Krzyżową,
ks. dziekanowi Markowi Balcerakowi za przygotowanie
i poprowadzenie wszystkich

Uczestnicy wyruszyli z kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

spraw związanych z przygotowaniem nabożeństwa. Dziękuję wszystkim służbą, które uczestniczą w dzisiejszym
nabożeństwie i dbają o nasze bezpieczeństwo: policji,
straży pożarnej i harcerzom.
Dziękuję wiernym za tak liczne przybycie, gdyż bez wiernych byłoby to puste spotkanie. Dziękuję, że poświęciliście to niedzielne popołudnie
aby być z Jezusem na drodze
Jego cierpienia – dziękował
ks. proboszcz Mariusz Wojturski.
Zaproszenie na rekolekcje
oraz specjalną modlitwę o łaski za sprawą relikwii św. Jana
Pawła II i św. Ojca Charbela, które zostały wystawione
w kościele pw. podwyższenia
św. Krzyża we wtorek 2 kwietnia skierował ks. kan. Andrzej
Chmielewski proboszcz parafii pw. św. Teresy w Zgierzu, który ostatnie 20 lat spędził w Watykanie przy boku
papieża Jana Pawła II. Na zakończenie niedzielnej Drogi
Krzyżowej ks. Marek Balcerak
udzielił wiernym błogosławieństwa Relikwiami Krzyża
Świętego. 
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Burmistrz Ilona Skipor odebrała promesę na
budowę żłobka



projektów w ramach rządowych programów Maluch
Plus i Senior Plus. W ramach tych dwóch programów do gmin województwa
łódzkiego trafi ok. 4,2 miliona złotych. Miasto Brzeziny otrzymało promesę

w w y s oko ś c i 1 m i l i on a
290 tys. złotych na budowę żłobka, w którym opiekę
znajdzie 43 dzieci do 3 roku
życia. Udział własny miasta
szacowany jest na ponad 2,2
miliona złotych.
 GK
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W środę 20 marca burmistrz Brzezin Ilona Skipor i skarbnik miasta Renata Bąk
uczestniczyły w spotkaniu z minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Elżbietą
Rafalską zorganizowanym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

W spotkaniu uczestniczyli także rzecznik rządu Joanna Kopcińska i wojewoda
łódzki Zbigniew Rau oraz
przedstawiciele innych samorządów województwa
łódzkiego, którzy odbierali promesy na realizację
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Walne zebranie OSP Brzeziny

S

zesnastego marca w remizie przy ul. Reformackiej
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok
2018.

Podziękowania dla Lechosława Jarząba FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Prezes OSP Brzeziny Marcin Białobrzeski powitał gości wśród których byli m.in.
wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, komendant powiatowy PSP w Brzezinach Dariusz Guzek, prezes zarządu oddziału powiatowego
Związku OSP w Brzezinach
Lechosław Jarząb, burmistrz
Brzeziny Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorz Maślanko, wiceprzewodniczący
rady Tadeusz Barucki, miejski radny Roman Kornecki, a następnie przedstawił
sprawozdanie za rok 2018.
OSP Brzeziny włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego liczy
63 druhów, w tym 7 kobiet,
2 członków honorowych (o.
Aleksander Szlachta i Barbara Polasińska) oraz 7 członków wspierających. W 2018
roku grono stowarzyszenia
powiększyło się o nowych
członków. Zostali nimi: Katarzyna Benka, Marcin Benka, Karol Nowakowski, Mich a ł G oń d a , Kat ar z y n a
Grzelak, Patryk Śniady, Jakub Sobkiewicz, Mariusz
Chachuła, Dominik Jadczak,
Waldemar Pabiniak, Krystian Gąsiorowski. Na czele
stowarzyszenia jest 9 - osobowy zarząd. OSP Brzeziny nie mogłoby funkcjonować bez wsparcia Rady Miasta Brzeziny i Urzędu Miasta
w Brzezinach. OSP otrzymało dotację na utrzymanie gotowości bojowej przekazaną przez Miasto Brzeziny w wysokości 75 tys. zł.
Dotacja obejmowała m.in.

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i paliw, ubezpieczenia, kursy specjalistyczne oraz specjalistyczne serwisy sprzętu
ratowniczego, konserwacja sprzętu. W 2018 r. OSP
otrzymało sprzęt ratowniczy z dotacji Ministerstwa
Sprawiedliwości m.in. defibrylator AED, torba R-1
w zestawie z szynami Kramera i deską ortopedyczną, bosak dielektryczny, detektor prądu przemiennego
HOTSTICK. Miasto Brzeziny w roku 2018 złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na
zakup zestawu sprzętu podstawowego do ratownictwa
wysokościowego w zakresie podstawowym, który został wyłoniony do sfinansowania z dotacji celowej
dla jednostek OSP z terenu
woj. łódzkiego. Całkowita
wartość zakupionego sprzętu wyniosła blisko 18 tys.
zł. W 2018 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 109
akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 25 pożarach, 74 miejscowych zagrożeniach oraz przy 9 fałszywych alarmach. Najczęściej
w akcjach udział brali druhowie: Kamil Wiaderek (52
zdarzenia), Marcin Białobrzeski (46 zdarzeń), Daniel
Strumian (45 zdarzeń), Sławomir Młotkowski (40 zdarzeń), Daria Wójcik (39 zdarzeń), Piotr Dziedzic (35
zdarzeń) Konrad Buldecki (32 zdarzenia). W 2018
roku udało się wyremontować pomieszczenie dla

orkiestry, w którym orkiestra ćwiczy. Dzięki członkom wspierającym (Halinie
Szczepaniak, Franciszkowi Pastusiakowi, Krzysztofowi Wiśniewskiemu, Romanowi Czajce) oraz zaangażowaniu druhów w prace
remontowe orkiestra odbywa próby w sali z profesjonalną akustyką, a co za tym
idzie podnosi swoje umiejętności. Wymieniono także
okna PCV oraz drzwi wejściowe od strony południowej. OSP Brzeziny prowadzi
sekcję Orkiestry Dętej, która
od 2012 roku współpracuje
z orkiestrą Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej. Współpraca polega na
wspólnych występach i koncertach. Obie orkiestry prowadzi kapelmistrz Radosław
Szymczyk. Próby orkiestry
odbywają się raz w tygodniu
po 2 godziny. W roku sprawozdawczym orkiestra wystąpiła w sumie 23 razy.
Ochotnicza Straż Pożarna powołała do życia „Akademię Młodego Strażaka” ,
których członkami są dzieci
oraz młodzież w wieku od 5
do 14 lat. W skład 35 - osobowej Akademii wchodzi
Dziecięca Drużyna Pożarnicza licząca 18 dzieci w wieku
5-9 lat i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza obejmująca 17 nastolatków w wieku
10-14 lat. Ich zbiórki odbywają się raz w tygodniu na
terenie remizy. Już wkrótce
mali strażacy wyruszą w teren. Od jej powstania czyli
od października nie zrezygnował żaden członek, a jest
nawet lista oczekujących.
Ich szkolenia prowadzą
druhowie Daniel Strumian
i Marcin Białobrzeski. Mali
strażacy ćwiczą elementy
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Zarówno członkowie Akademii jak i nowi
członkowie OSP złożyli ślubowanie. Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium zarządowi walne zebranie dokonało zmian
w statucie. Najbardziej zasłużeni członkowie stowarzyszenia otrzymali tytuł
członka honorowego. Zaszczytu tego dostąpili: Tadeusz Barucki, Mieczysław Barucki, Bolesław Kmieć, Czesław Chrudzimski, Tadeusz

Sobieszkoda, Marian Szymczak, Wacław Dziedziczak
oraz nieobecni Grzegorz
Kubecki i Jerzy Kazimierczak.

Jak zapewnili uczestniczący w zebraniu przedstawiciele władz miasta będą
czynić starania zmierzające do udzielenia pomocy

w zakupie średniego samochodu pożarniczego dla
brzezińskich strażaków.
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Prezes OSP Brzeziny Marcin Białobrzeski powitał gości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Druhowie którzy brali udział najczęściej w akcjach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ochotnicza Straż Pożarna powołała do życia „Akademię Młodego Strażaka” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Bezpłatne szkolenie W niedziele wybory do rady
Miasta Brzeziny
w ZUS-ie

O

 s t y c z n i a b r. w e s z ł y w ż y c i e p r z e p i s y, k t ó r e s k r a c a j ą o k r e s
d
przechowywania akt pracowniczych. Dla wszystkich nowo zatrudnianych
osób akta pracownicze, pracodawca czy zleceniodawca, ma obowiązek
przechowywania 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał
stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy
w okresie od stycznia 1999
r. do grudnia 2018 r. okres
przechowywania akt można skrócić z 50 do 10 lat, ale
tylko po spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z ustawy. Znowelizowane przepisy z zakresu e-akt wprowadzają również
konieczność sporządzania przez płatników składek
nowych formularzy ubezpieczeniowych (RPA, RIA,

OSW).
Wychodząc naprzeciw potrzebom Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny (ul.
Sienkiewicza 16) w godzinach od 9.00 do 11.00 zaplanował szkolenie z zakresu
zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
przy zatrudnianiu na podstawie umowy. Tego samego dnia t akże w s ali

Skarbowy
przeszkolił
przedsiębiorców



 ilkadziesiąt osób uczestniczyło w bezpłatnym
K
szkoleniu przygotowanym przez Urząd Skarbowy
w Brzezinach, które odbyło się w czwartek 27 marca
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Szkolenie dotyczyło zmian
w podatku dochodowym od
osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2019. Tych
zmian jest tak wiele, że nie
sposób było omówić wszystkie, dlatego podczas 2,5 godzinnego szkolenia pracownicy Urzędu Skarbowego

w Brzezinach omówili te najważniejsze i najistotniejsze
dla podatników. W szkoleniu
uczestniczyli przedsiębiorcy,
właściciele i przedstawiciele
biur rachunkowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 GK

konferencyjnej Urzędu Miasta w godzinach od 11.15
do 13.00 odbędzie się szkolenie dot. E-akta- skracania czasu przechowywania
akt pracowniczych. Zgłoszenia przyjmowane będą pod
adresem mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska; danych kontaktowych; tytułu
szkolenia, jego terminu oraz
miejsca szkolenia
 GK



 niedzielę 7 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach ul.
W
Sienkiewicza 17 odbędą się wybory do Rady Miasta Brzeziny w obwodzie nr 6.
Ponowne wybory przeprowadzane są w związku z unieważnieniem wyników
wyborów przeprowadzonych w październiku ubiegłego roku w tym obwodzie,
a kandydują ci sami kandydaci. Obwód ten obejmuje dwa okręgi.

W okręgu wyborczym nr 5
obejmującym ulice Cicha, Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Okrzei, Polna, Henryka Sienkiewicza (od nr 16 do
końca), Składowa, Spokojna, Wesoła kandydują JOCHMAN Anna Bożena lat 53
zgłoszona przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ, NOWAŃSKI Janusz lat 46 zgłoszony przez KWW JANUSZ
NOWAŃSKI PLAN NAPRAWY BRZEZIN, JAKUBOWSKA Honorata lat 48 zgłoszona przez KWW WDB, BĄCZYŃSKI Zbigniew Szczepan

lat 70 zgłoszony przez KWW
„CENTRUM” oraz ZROBEK Daniel lat 34 zgłoszony
przez KWW ILONA SKIPOR
PLAN NA LEPSZE JUTRO.
W okręgu wyborczym nr 14
obejmującym ulice Konstytucji 3 Maja, Przedwiośnie
(nieparzyste od nr 1 do nr 11
włącznie) kandydują WOŹNIAKOWSKI Stanisław Grzegorz lat 68 zgłoszony przez
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, SIUCIŃSKA Paulina lat 39 zgłoszona przez
KWW TADEUSZA BARUCKIEGO, SIENKIEWICZ

Krzysztof lat 42 zgłoszony
przez KWW JANUSZ NOWAŃSKI PLAN NAPRAWY
BRZEZIN, PIETRASIK Grażyna lat 66 zgłoszona przez
KWW WDB, FERDZYN
Wioletta Alina lat 54 zgłoszona przez KWW ILONA SKIPOR PLAN NA LEPSZE JUTRO i TRZEWIKOWSKI
Krzysztof lat 38 zgłoszony
przez KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE ZIEMI
BRZEZIŃSKIEJ.
Lokal czynny będzie w godzinach od 7.00 do godz. 21.00.
 GK

O Moniuszce na Uniwersytecie III wieku



Podczas spotkania Uniwersytetu III wieku działającego w Brzezinach, które
odbyło się 20 marca, poruszono temat Stanisława Moniuszki w setną rocznicę
urodzin tego znakomitego polskiego kompozytora.

Jego życie i twórczość bogato ilustrowane zdjęciami omówiła Małgorzata

Siucińska z brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, zaś

Spotkanie poświęcone było Stanisławowi Moniuszko

te n or Janu s z Now ańs k i
przy akompaniamencie Justyny Balwierczyk wykonał

pieśni m.in. „Krakowiaczek”, „Morel”, „Znasz li
ten kraj” oraz „Prząśniczkę” w śpiewaniu, której pomogli tenorowi uczestnicy
spotkania.
 GK

Słuchacze Uniwersytetu III wieku 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
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. Przyjmiemy gruz.
Więcej informacji w tych sprawach można uzyskać pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688,

ZAPRASZAMY!

Szkolenie dotyczyło zmian w podatku dochodowym

W związku z akcją pozimowego sprzątania miasta uprasza się mieszkańców Brzezin o czytanie informacji
umieszczonych na stronach internetowych Miasta i Spółdzielni oraz w okolicach ulic i parkingów
gdzie mamy zamiar sprzątać i nie parkowanie tam samochodów.
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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

VIII Konkurs z Geografii Regionalnej Świata
W dniu 15 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach odbył się VIII Konkurs z Geografii Regionalnej Świata. Konkurs był adresowany
do uczniów gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych Powiatu Brzezińskiego
i okolic.
Konkurs obejmował wiedzę uczniów zdobytą podczas wcześniejszej prelekcji n.t. jednego z wybranych krajów europejskich (Islandii) oraz znajomość mapy fizycznej i politycznej kontynentu.
Celem Konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy ogólnogeograficznej o różnych krajach, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na mało znane aspekty historyczne, środowiskowe, przyrodnicze , gospodarkę oraz dziedzictwo kulturowe, a także kształtowanie podstaw wrażliwości i zrozumienia dla odmiennych kultur. Przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Bogdański w imieniu Starosty Brzezińskiego wręczył zwycięzcom
nagrody.
Tegoroczni laureaci:
1. Paulina Ambrozińska - Gimnazjum w Przecławiu
2. (ex aequo)Nikola Fic i Michał Smyka ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii
3. Jagoda Białek - Gimnazjum w Brzezinach (Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach)
4. Karol Sokołowski - Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii
5. (ex aequo) Jakub Stańczyk i Agata Kozłowska z Gimnazjum w Brzezinach (Szkoła
Podstawowa nr 3 w Brzezinach)
Działanie zostało objęte Patronatem Starosty Brzezińskiego, który był sponsorem nagród dla laureatów.

Wizyta w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
W dniu 29 marca 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i wręczyli Staroście Brzezińskiemu Renacie
Kobiera informację –„Autyzm. Wystarczy zrozumieć”.
Przypominamy, że w dniu 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

W związku ze zbliżającą się III edycją Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie
informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców
naszego regionu. Na niniejszym spotkaniu będzie możliwość
uzyskania informacji nt. tegorocznej odsłony budżetu obywatelskiego – procesu zgłaszania zadań, głosowania nad nimi
i ich późniejszej realizacji w roku 2020. Nie zabraknie również przypomnienia zwycięskich
zadań z poprzednich dwóch edycji, co stanowi doskonały przykład zaangażowania mieszkańców w rozwój całego województwa. Pragniemy dotrzeć z ideą budżetu obywatelskiego do jak
najszerszej grupy osób.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek 4 kwietnia br. o godzinie 16:00 w Brzezinach Bibliotece
Pedagogicznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 5.
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FOT. WIESŁAW TYRALSKI

W

 iedzielę Palmową oraz w Wielką Sobotę zaplanowano zbiórkę
N
środków na odnowienie kolejnych zabytkowych nagrobków na
brzezińskim cmentarzu. Przez minione trzy lata Komitet Ochrony
Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach, którego
prezesem jest Sławomir Sobkiewicz, odnowił ich już w sumie 12.

Grób Józefy i Antoniego Komiczów na wprost wejścia na cmentarz
Jest to prawie połowa nagrobków z listy, jaka została przygotowana na początku

działalności komitetu. Było to
możliwe dzięki hojności brzezinian w czasie zbiórek oraz

darowiznom przekazanym
przez sponsorów, za co serdecznie dziękujemy – mówi
sekretarz tej organizacji Bogusława Tyralska. Funkcję
wiceprezesa Komitetu pełni
Zbigniew Jagielski, a skarbnikiem jest Elżbieta Wawszczak.
W zbiórkę zaangażowali się
też sławni brzezinianie – Dariusz Stachura i Zbigniew Zamachowski wraz z żoną Moniką.
Warto tu wspomnieć, że
najstarszym odnowionym nagrobkiem był nagrobek sióstr
Staszewskich, które umierały
w latach - 1875,1876, 1877 r..
Wizytówką działalności Komitetu jest natomiast grób rodziny Komiczów, który stoi
na wprost wejścia na cmentarz. W ubiegłym roku odrestaurowany został m.in. grób
rodziny Mazowitów. Byli oni
bardzo zasłużeni dla Brzezin, mieli swoją willę przy ulicy Piłsudskiego. Odbywały
się w niej przed odzyskaniem
niepodległości zebrania Polskiej Organizacji Wojskowej

- wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego - Paweł Zybała. Z grobem tym wiąże się
też ciekawa historia psa, który miał rzekomo zdechnąć
przy grobie swego pana, dlatego wizerunek zwierzęcia został wyryty z tyłu nagrobka.
W czasie prac zdarzają się też
różne odkrycia, np. przy restauracji grobu Stefcia Graczyka, odkryto w ziemi płytę
nagrobną jego siostrzyczki Jadwinii.
19 marca odbyło się zebranie podsumowujące ponad
trzyletnią działalność Komitetu, którego początki sięgają czerwca roku 2015. Kolejne
zebranie zaplanowano w siedzibie Komitetu, czyli w Muzeum Regionalnym 9 kwietnia o godzinie 19.00 – zapraszamy na nie także nowe
osoby chętne do pomocy
w działalności naszej organizacji, czy przy zbiórkach – zachęca Bogusława Tyralska.
Dzięki tym kwestom, które odbywają się na Wielkanoc, 1 listopada i na Boże Narodzenie udało się odnowić
12 nagrobków, których listę
i zdjęcia prezentujemy. Nasz
stosunek do cmentarzy, do ludzi, którzy odeszli, świadczy
o naszej kulturze – wskazuje

FOT. WIESŁAW TYRALSKI

Kolejna kwesta na odnowienie cmentarza

Najstarszy odnowiony nagrobek sióstr Staszewskich
Bogusława Tyralska. Pamiętajmy o tym w Niedzielę Palmową i w Wielką Sobotę, kiedy będzie prowadzona kolejna
zbiórka na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków
brzezińskiego cmentarza.
Lista odnowionych nagrobków:
Rok 2016
1. Grób Antoniego i Józefy
Komiczów (1907 r.)
2. Grób sióstr Staszewskich
(1875,1876, 1877 r.)
3. Grób Florentyny z Raszkowskich Irzyłowskiej (1883
r.)
4. Grób Józefa Grzędzica
(1880 r.)
5. Grób Ludwiki

Boguszewskiej (1882 r)
Rok 2017
1. Grób rodziny Bujakiewiczów (1910 r.)
2. Grób Marylki i Miecia
Widulińskich (1911, 1922r)
3. Grób Stefusia Graczyka (1917 r.) i Jadwini Graczyk
(1906 r.)
Rok 2018
1. Grób Maryi z Przanowskich Wojeńskiej – (1893 r.)
2. Grób Teodora i Kazimiery Szolowskich (1925 r.)
3. Grób Marji z Mazowitów
Słowikowskiej, Grób Rodziny
Mazowitów (1919 r.)
4. Grób Zygmunta i Marii
Sulikowskich z (1916 r.).
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Firma
SOLCRAFT
zatrudni:

Kredyt bez
zabezpieczeń
- od 50 - 200 tyś.

REKLAMA

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !

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

Zakup ziemi,
maszyn i urządzeń
specjalistycznych innych ...
Finansowanie przez Bank specjalista Andrzej Bobrowski

tel. 601 860 370

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

pracownika produkcji
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:

rekrutacjabogdanka@wp.pl

tel: 46 8740100

Finansowanie
przez Bank
specjalista
Andrzej Bobrowski

tel. 601 860 370

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

5/I/2014

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

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

1/X/2018

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

ALEXANDER-MED.

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

Prace
w drewnie,

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

Aby skorzystać z promocji
zamów okna
do 28 kwietnia
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12
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W Dąbrówce Dużej powstaje obiekt dla przedszkolaków

W

 ąbrówce Dużej trwa realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa
D
i przebudowa budynku oraz adaptacja na oddział przedszkolny
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej”. Projekt dotyczy przebudowy
obiektu po byłej przychodni na potrzeby funkcjonowania dwóch
oddziałów przedszkolnych, które mają liczyć po 15 dzieci.

Przetarg na to zadanie został
rozstrzygnięty jeszcze w listopadzie 2018 r. Przygotowana

koncepcja wskazała, że aby
ut worzyć dwa o ddzi ały
przedszkolne należy dotychczasowy budynek rozbudować. Dla potrzeb adaptacji
budynku dodatkowo zrealizowane będą roboty polegające na:
- wymianie stolarki okiennej
oraz drzwiowej
- wykonaniu ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowych
fundamentów
- przebudowaniu posadzki
z zastosowaniem termoizolacji od podłoża gruntowego
- wymianie instalacji c.o.
oraz instalacji elektrycznych
Zaawansowanie tych prac
jest już duże. Zakończony
został etap rozbudowy pod
kątem wygospodarowania

właściwej powierzchni dla
dzieci, został położony dach
i pracownicy przystępują do
tynkowania ścian zewnętrznych, Trwają też roboty wewnętrzne. W sanitariatach są
położone płytki, wyprowadzane instalacje elektryczne
i wodno-kanalizacyjne. Wykonawca przystępuje także
do ogrodzenia terenu.
Parter budynku będzie wykorzystany na cele oddziału
przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Zaprojektowano tu m.in.
takie pomieszczenia jak:
- hol z szatnią, gdzie będzie
15 szafek dolnych i 15 szafek
górnych na odzież i obuwie,
- zmywalnię,
- ro z d z i e l n i ę p o s i ł k ów

wyposażoną w umywalkę do
rąk, zlew dwukomorowy, lodówkę oraz ciąg szafek i blatów roboczych,
- szatnie dla personelu,
- przedsionek z wydziel ony m i k abi n am i WC
oraz pomieszczeniem

porządkowym,
-kotłownię,
- pomieszczenie gospodarcze,
- dwie sale dla dzieci.
Poddasze dawniej stanowiące część mieszkalną, będzie przeznaczone na

pomieszczenia techniczno-magazynowe związane
z prowadzeniem oddziału
przedszkolnego.
W sumie wartość tych prac
to blisko 500 tys. zł.

 TOM

Trwają prace w Bogdance
T
rwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Bogdance.
Docieplone zostały ściany zewnętrzne części niskiej budynku (łącznika i sali
gimnastycznej), wymienione są okna i drzwi w całym obiekcie, a trwają prace
związane z dociepleniem ścian fundamentowych części wysokiej.

Zakres prac, który ma zrealizować wyłoniona w przetargu firma „CRB Łukasz Baleja”, obejmuje termomodernizację budynku w pełnym
zakresie, czyli docieplenie ścian zewnętrznych,

docieplenie stropodachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
ścian fundamentowych, wymianę źródła ciepła z kotłowni olejowej na kotłownię opalaną biomasą oraz

montaż instalacji fotowoltaicznej. Termin zakończenia zadania przewidziano na
dzień 31 lipca 2019 r..
Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej
w Bogdance realizowane są w

ramach projektu pod nazwą
„Poprawa jakości powietrza
uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Brzeziny” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z środków przeznaczonych dla Łódzkiego
Obszaru Metropolitarnego.
Wartość tych prac brutto to
kwota 857.378.058 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 83,29 % kosztów kwalifikowanych.
Trwają także przygotowania do przetargów na termomodernizację świetlic w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce
Małej. Pod koniec ubiegłego

roku termomodernizacja zakończyła się na obiektach
Szkół Podstawowych w Dąbrówce Dużej i Gałkówku Kolonii oraz w świetlicy
w Przecławiu. Na rok 2020

r. przewidziano jeszcze w tej
ostatniej miejscowości termomodernizację budynku,
gdzie ostatni rok funkcjonuje gimnazjum.
 TOM
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Pierwsze Rajdy Strefy Rowerowej Brzeziny



Strefa Rowerowa Brzeziny zorganizowała już dwa, wiosenne rajdy rowerowe.
Pierwszy został przygotowany 17 marca wspólnie z RSTeam i ozorkowską Birotą
i związany był z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

Wspólne zdjęcie na koniec rajdu ŹRÓDŁO: WWW.S-R-B.PL
Dzięki uprzejmości Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który ugościł uczestników rajdu w swojej siedzibie w Łagiewnikach,
mogli oni wysłuchać wykładu o walorach PKWŁ, wygłoszonego przez Krystynę
Rozensztrauch-Sosnowską,
spędzić czas przy ognisku,
w którym również tradycyjnie spalono Marzannę.
W niedzielę 24 marca, odbył się natomiast pierwszy

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:

- kostki brukowej, granitowej,
ogrodzeń oraz innych powierzchni

tel. kom. 793-668-538

Sprzedam
dom
i działkę
na ulicy
Ogrodowej

533 833 833

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE
23/I/2018

Bukowcu, Bogini, Starych
Skoszewach – Głąbie, Głogowcu i Wiączyniu. – Zaskoczyła nas mnogość tych
cmentarzy, których historia
jest nieznana nawet okolicznym mieszkańcom – ocenia
wiceprezes Strefy Rowerowej – Agnieszka Kostrzewska. Dzięki przewodnikowi uczestnicy rajdu bliżej
poznali historię tych miejsc
związaną z osadnictwem olęderskim, które rozpoczęło

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

REKLAMA

rajd tematyczny pn. „Szlakiem cmentarzy ewangelickich”. zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem NOWAsolna i z Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym. Była to już
III edycja rajdu o tej tematyce. Rozpoczął się on od odwiedzenia cmentarza w Nowosolnej, który przed laty
był cmentarzem ewangelickim. Następnie odwiedzono cmentarze w Grabinie,

Rajd tematyczny pn. „Szlakiem cmentarzy ewangelickich” ŹRÓDŁO: WWW.S-R-B.PL
się na przełomie XVIII i XIX
wieku. Po drodze obejrzeli również Grodzisko w Starych Skoszewach. Na koniec
tradycyjnie zaplanowano odpoczynek przy ognisku, tym
razem w lesie w Wiączyniu.

Kolejny rajd zaplanowano
do Stacji Radegast w Łodzi.
Zbliża się także wspólny rajd
z Rejonowym Kołem Pszczelarzy. – Zapraszamy na kolejne nasze wyjazdy - zachęca Agnieszka Kostrzewska.

Szczegółowe informacje
o tych rajdach można znaleźć na stronie internetowej
www.s-r-b.pl oraz na portalu
Facebook w profilu o nazwie
Strefa Rowerowa Brzeziny.

 TOM
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Ciekawi ludzie - człowiek z „głową w chmurach”

Marcin Duda – pasjonat lotnictwa i fotografii

M

arcin Dobromir Duda to mieszkaniec Brzezin, który lata motoparalotnią,
jeździ na rowerze oraz uprawia narciarstwo biegowe, a ze swoich wypraw
przywozi mnóstwo interesujących fotografii. Jak pisze na swojej stronie,
wszystko co robi, robi z pasją. Dlatego postanowiliśmy bliżej przedstawić
mieszkańcom ziemi brzezińskiej tą ciekawą postać.

BIS: Co było pierwszą Pana
pasją lotnictwo, czy fotografia?
– Marcin Duda: Wszystko
zaczęło się od lotnictwa. Gdy
byłem małym chłopcem, jedni chcieli być strażakami, inni
żołnierzami, a moim marzeniem było zostać pilotem
i powoli te plany zaczęły się
realizować. Jako mały chłopiec uczestniczyłem w zajęciach modelarskich, w zasadzie cała moja przygoda
z lotnictwem od tego się zaczęła. Jeszcze wtedy o tym nie
myślałem, ale to był zaczątek
mojej pasji, która została na
lata. W czasach mojego dzieciństwa Adam Słodowy w telewizji przedstawiał jak zbudować takie latające zabawki. To zainspirowało mnie,
aby po skończeniu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach złożyć dokumenty do
Liceum Lotniczego w Dęblinie. Szczerze?, Miałem marne szanse na przejście komisji lotniczo-lekarskiej, biorąc
pod uwagę ilość kandydatów do Liceum Lotniczego.
Wbrew obawom udało się,
przeszedłem komisję, zdałem
stosowne egzaminy i podjąłem naukę w Dęblinie. Tam
moje zamiłowanie oraz pasję
do lotnictwa zacząłem rozwijać, miałem szczęście będąc
ostatnim rocznikiem liceum
zawodowego.
Wiązały się z tym pewne korzyści takie jak:
- możliwość oddawania skoków ze spadochronem
- odbycie kursu szybowcowego.
Pozostały niesamowite wspomnienia oraz zdjęcia, kiedyś podczas szkolenia szybowcowego, była tak dobra
widoczność, będąc szybowcem na wysokości 1200 metrów, w jednej chwili widziałem zarys gór, a w drugiej na
horyzoncie pojawiły się Mazury i Pomorze. To jest coś
niesamowitego, co na zawsze pozostaje w pamięci i tkwi głęboko; nie da się
tego wymazać, usunąć. Ktoś

kiedyś powiedział, gdy raz
doznasz uczucia lotu, wzbicia
się w powietrze, to na zawsze
będzie ono już w tobie tkwiło i będziesz chodził ze wzrokiem wbitym w niebo, czasem nawet z głową w chmurach. Niestety ze względów
zdrowotnych, nie podjąłem
nauki w Wyższej Oficerskiej
Szkole Sił Powietrznych.
Lecz z lotnictwem się Pan
nie rozstał?
– Nie, nie rozstałem się,
było ono cały czas, gdzieś
we mnie uśpione, czekało na
odpowiedni moment. Kiedyś dawno temu pojechałem
ze znajomymi w góry, wtedy pierwszy raz zobaczyłem
paralotniarzy. Obudziłem się
z „letargu”, zamknąłem oczy
i… ? Powróciły wspomnienia z lotów szybowcowych.
Właściwie podczas rozmów
z moim tatą, postanowiłem
kontynuować lotniczą pasję i rozpocząłem kurs paralotniowy w warszawskiej
szkole latania Adama Stelmacha. Pierwsze loty odbywałem swobodne tzn. bez

napędu. Kurs odbyłem na
Słowacji w Liptovie, przepiękne rejony. Przez przypadek, sprzedając swoje pierwsze skrzydło na znanym portalu aukcyjnym, poznałem
nauczyciela brzezińskiego liceum kpt. rez. Damiana Nockowskiego, z którym zacząłem latać napędowo, on także
skończył szkołę w Dęblinie.
Od tamtej pory razem bardzo dużo latamy oczywiście
z napędami. Chcąc się rozwijać w kierunku lotnictwa,
zdałem odpowiednie egzaminy i zdobyłem licencję pilota
motoparalotni tandemowej.
Dzięki temu mogę zabierać
ze sobą w przestworza pasażerów, z którymi mogę dzielić się wspaniałymi widokami oraz innymi wrażeniami,
czasem są one naprawdę niesamowite. Niesamowite wrażenia; gdy rolnicy zaczynają
obrabiać pola wyraźnie czuje się wtedy zapach ziemi, lasów, tego się nie da opisać, to
trzeba po prostu poczuć, tam
wysoko jest to bardziej odczuwalne, uwalniają się nasze

zmysły.
Gdy zobaczył Pan te widoki, zapragnął Pan je utrwalić?
– Tak, już po pierwszych lotach, które odbyłem, kupiłem aparat i zacząłem zabierać go w powietrze, zacząłem
utrwalać swój kawałek nieba. Pierwsze zdjęcia oczywiście były dosyć kiepskiej jakości, trochę poruszone, ale
nie poddawałem się, z czasem zacząłem nabierać wprawy i dostrzegać różne walory fotografii. Kierowała mną
chęć uchwycenia tej szczególnej chwili, podzielenia się nią,
żeby inni zobaczyli jak wygląda nasza okolica z powietrza, jak wygląda mój świat.
Nie każdy ma taką możliwość, zobaczyć jak to wygląda z poziomu lotni, motolotni, czy samolotu.
Które z okolic Brzezin
wzbudziły Pana największy
zachwyt?
– Bardzo piękne są rejony Lisowic i Rochny, widoki zalewów z powietrza są po prostu niesamowite. Są jeszcze
inne ciekawe rejony do zwiedzenia, nie tylko z powietrza,
ale również podczas pieszych
i rowerowych wycieczek
np. zalew w Rogowie i słynna „Rybałówka”, czy Parowy

Zdjęcie z synem Jakubem z wycieczki rowerowej organizowanej przez Marcina Dudę FOT. WIOLETTA DUDA

Janinowskie. Zresztą co tu
mówić, cały obszar Wzniesień Łódzkich jest godny uwagi, dlaczego?, na małej przestrzeni mamy nie tylko skupiska zalewów, stawów,
ale także wzniesienia i doliny. Cały ich urok jest dopiero widoczny z powietrza,
najpiękniej jednak wyglądają o wschodzie czy zachodzie słońca. Dlatego czasem
warto rano się zerwać tuż
przed wschodem słońca i być
w terenie oczywiście z aparatem. Mamy wtedy szansę
na uwiecznienie tej magicznej chwili. Właśnie takie momenty mogą okazać się niesamowite.
Jeździ Pan też rowerem,
czy to kolejna pasja?
– Paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, czy lotnictwo, są
to specyficzne sporty, wymagające odpowiednich warunków oraz przygotowania, nie
zawsze są warunki do latania,
nie zawsze da się wystartować, przede wszystkim musi
być bezpiecznie. Czasem kiedy czekam na odpowiedni
„warun”, zbyt długo, za długo
pozostaję na ziemi, szukam
alternatywy do wypoczynku
i taką alternatywą jest właśnie rower, jest to moim wypełnieniem czasowym, które

daje mi bardzo dużo frajdy
i ładuje „akumulatory”. Rodzinnie również uprawiamy turystykę rowerową, między innymi lubimy wyjeżdżać
na Jurę Krakowsko-Częstochowską i tam zwiedzamy
okolice z poziomu roweru.
Jestem Instruktorem Turystyki Rowerowej, kiedyś miałem
okazję zrobienia kursu, który
był organizowany przez grupę „80 Rowerów”.
Zima nie jest dla nas przeszkodą rodzinnie uprawiamy narciarstwo biegowe. Biegamy po naszych terenach,
ja oczywiście z aparatem, tak
na wszelki wypadek. Wiem
z doświadczenia, kiedy zapominam zabrać ze sobą sprzętu, właśnie wtedy trafiają się
niesamowite chwile warte
sfotografowania. W ostatnim
czasie miałem trochę przerwy w wyprawach rowerowych. Ze względu na kontuzję, której nabawiłem się
podczas wyprawy rowerowej
na Ukrainę. Wyprawa była
zorganizowana w ramach
amatorskiej grupy sportowej
„6bikes”. Wrażenia z tego wyjazdu niesamowite: te spotkania z miejscowymi ludźmi,
którzy potrafili przejechać
ponad 40 km aby dotrzeć do
nas na trasę, aby chwilę porozmawiać, podzielić się swoimi wrażeniami i opowiedzieć o problemach. Podczas
wyprawy, która okazała się
niesamowitą przygodą, teren
Ukrainy pokonaliśmy w koszulkach z napisem Polska.
Ukraina jest piękna, szczerze mówiąc: chciałbym kiedyś wrócić i mieć możliwość
zwiedzania jej nie tylko z poziomu roweru, ale także z powietrza.
Na stronie internetowej cytuje Pan francuskiego twórcę Roberta Bressona „Fotografując staraj się pokazać
to, czego bez ciebie nikt, by
nie zobaczył”, czym Pan się
osobiście kieruje, aby zdjęcia
były udane?
– Kiedyś ktoś też powiedział:
„Kiedy fotografuję otwartym
okiem patrzę na świat, a zamkniętym spoglądam w głąb
siebie”. Wcześniej nie przywiązywałem uwagi do tych
słów, dziś stwierdzam: jest to
prawda. Uchwycenie chwili
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to naprawdę coś niesamowitego, trudno jest powiedzieć,
które zdjęcie jest dobre, które mi się podoba, nie ma czegoś takiego jak przepis na dobre zdjęcie, zdjęcie przedstawia dany ułamek sekundy
zatrzymany w kadrze widziany naszymi oczyma. Zabierając aparat nie nastawiam się,
że właśnie dziś uchwycę jakiś obraz. Po prostu działam
pod wpływem chwili, jadę
rowerem, idę pieszo, czy lecę.
W pewnym momencie jest to
coś, jest takie zatrzymanie,
coś nie pozwala mi dalej jechać i odruchowo wyciągam
aparat, nie zastanawiam się.
Aparat jest przedłużeniem
mojego oka, mojej ręki, jest
on częścią mnie.
Zajmuje się Pan też innymi
rodzajami fotografii np. reportażem.
– Jeżeli chodzi o fotografię
reportażową, kilkukrotnie
zostałem poproszony, o wykonanie tego rodzaju zdjęć,
jest to trudna profesja, ciężko jest przedstawić emocje
związane z danym wydarzeniem, uczymy się wtedy pracy z ludźmi. Osobiście wolę
naturę, fotografujący zaczyna z nią obcować, czuć ją, zaczynają być jednością. Natura jest dla mnie najwdzięczniejszym tematem, bardziej
ją czuję.
Co by Pan poradził poczatkującym amatorom fotografii, czy każdy może fotografować, czy trzeba mieć dobry
sprzęt?
– Tak zdecydowanie każdy może fotografować. Przede wszystkim nie wolno się
bać aparatu, im więcej robimy zdjęć tym więcej dochodzimy do wprawy i nie zastanawiamy się już nad ustawieniami, jaka ma być przysłona,
czy czas. To zostaje nam we
krwi i samo z automatu wychodzi. W tej chwili nie ma
problemu z ograniczoną ilością zdjęć, zapisywane są na
pojemnych kartach pamięci.
Trzeba tylko dużo ćwiczyć,
żeby dojść do tego momentu, kiedy spacerując czy jeżdżąc móc uchwycić ten jeden
moment, uwiecznić tą chwilę,
która nie pozwali nam zrobić
kroku do przodu, aby zastygnąć z aparatem w dłoni właśnie w tym, a nie innym momencie. Kilka tygodni temu
rano wybrałem się na łąkę
polatać. Ze względu na warunki atmosferyczne miałem
nie zabierać aparatu z sobą.
Szkoda mi było sprzętu, obawiałem się zawilgotnienia,
w ostatniej chwili podjąłem
decyzję i zabrałem ze sobą

sprzęt. I?... Właśnie tego dnia
podczas lotu zobaczyłem na
horyzoncie mgły, które stopniowo ogrzewane porannym
słońcem zaczęły odrywać się
od ziemi oraz liczne wiatraki
zdające się „tańczyć” Tu nasuwa się wiersz Kazimierza
Przerwy - Tetmajera.
" I- "
„Cicho i wolno, jak mgła, co
się z rana znad łąk podnosi
przy lekkim powiewie wschodniego wiatru i w przestrzeń
ulata;
I jest to moja najmilsza godzina lecieć tą pustką cichą
i przejrzystą ponad kopułę
niebiosów - - w bezmiary...
przestrzeń bez żadnych dla
oczu zakreśleń,
blask większy niźli promienienie słońca,
i w owej pustej, niezgłębionej
toni myśl ma zawisa nieruchoma, senna,
podobna orłom, co zasną
w przestrzeniach”.
Dla takich chwil właśnie warto mieć ten aparat. Teraz są
oczywiście telefony komórkowe, które mają również dobre aparaty, ja sam niejednokrotnie swoim telefonem wykonuję zdjęcia. Jedna zasada
nie przejmować się, jak by jakieś zdjęcie nie wyszło, trudno, robimy kolejne, kolejne,
i jeszcze kolejne, aż do momentu, gdy nasze zdjęcia zaczynają nam samym się podobać.
Dlaczego warto być pasjonatem?
– Hmmm.,To jest też ciężkie pytanie. Pasja jest jedną
z sił, która napędza człowieka, sprawia, że mimo wszystko warto żyć, iść dalej swoją
drogą. Pasja pozwala wyrazić samego siebie, jest spełnieniem odwiecznej potrzeby wolności, niezależności i swobody. Jeżeli chodzi

o moje pasje, są one taką odskocznią od codzienności,
która dodaje energii. Niejednokrotnie wracając z pracy
człowiek jest zmęczony i jedynie o czym myśli, to usiąść
w fotelu albo na kanapie i odpocząć. Sam po sobie zauważyłem, moje pasje, niejednokrotnie mnie napędzają. Mogę przyjeżdżać z pracy
zmęczony, może mi się nic
naprawdę nie chcieć, ale zrobienie kilku kilometrów rowerem, zrobienie kilku fotek
daje tzw. „powera”. Mogę być
naprawdę zmęczony, idę na
łąkę rozkładam skrzydło, zapinam pasy, odpalam silnik,
chwila moment i podnoszę
się, jest totalna cisza, spokój
i takie uderzenie jakby człowiek złapał drugi oddech.
Jestem tylko ja i przestrzeń,
nieograniczona przestrzeń,
mój świat, mój kawałek nieba.
Nie myślał Pan, żeby kiedyś
połączyć pasję z pracą?
– Mam taką nadzieję, dlatego m.in. podjąłem pracę
w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi , gdzie jestem zatrudniony na stanowisku Specjalisty
do spraw Eksploatacji Urządzeń Technicznych, żeby być
blisko tego co lubię, czyli lotnictwa. Już samo przebywanie na lotnisku, jest tym, co
mnie „napędza”. Za każdym
razem jak na Lublinku w Łodzi ląduje samolot linii „Ryanair”, czy „Lufhansa”, mała
awionetka z firmy „Bartolini
Air”, czy też szybowiec, spoglądam w okno, jak u małego dziecka, które dostało zabawkę czy lizaka, pojawia się
uśmiech na twarzy, że jest się
blisko tego wszystkiego co
jest związane z lotnictwem
z moją pasją. Mam ogromną
nadzieję, na połączenie mojej
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Brzeziny z lotu ptaka FOT. MARCIN DUDA
pasji z pracą. Nie ma nic lepszego w życiu: robić to co się
lubi i kocha.
 Jakie ma Pan najbliższe
plany na przyszłość?
– Tak mam plany, związane z lotnictwem., czy uda mi
się je zrealizować? Czas pokaże… Co roku odbywają
się Targi Lotnictwa Lekkiego
„ParaRudniki”, oraz w Kielcach. Staram się na nich być,
pojawia się sporo nowinek
technicznych, można porozmawiać z producentami, przymierzyć się do takiego sprzętu. „Ostrzegam” taka
przymiarka może być zdradliwa… Większość sprzętów
jest taka jakby została właśnie
dla Ciebie stworzona. W dalekich planach, zobaczymy,
czy uda się mi je zrealizować,
jest pomysł na samolot ultralekki.
 Miał Pan dwie wystawy
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie można zobaczyć obecnie Pana fotografie?
– Oczywiście na mojej stronie internetowej https://lotwidokowy.wixsite.com/mojawitryna, choć ją ostatnio

trochę zaniedbałem, ponieważ niecały miesiąc temu razem z Damianem Nockowskim, Michałem Dybałą,
Mirosławem Pelskim, Marianem Krasińskim, Anną
Nockowską, Wiolettą Duda
założyliśmy „Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi brzezińskiej Sky Team” teraz na
stronie klubowej chcemy zamieszczać nasze fotografie.
Mamy nadzieję, że klub pozwoli nam na rozwój w kwestii lotniczej, choć nie tylko. Celem powstania klubu
jest propagowanie wszelkiego rodzaju lotnictwa, czyli
także modelarstwa, nie trzeba mieć sprzętu latającego,
nie trzeba sterować drążkiem
czy sterówkami, żeby być miłośnikiem lotnictwa. Zabawa
dronem, czy też latawcem,
używanie ich jako zabawki, w niektórych strefach np.
blisko lotnisk, jest bowiem
sprawą dosyć niebezpieczną
dla pilotów samolotów. Były
przypadki, uszkodzenia silników czy konstrukcji samolotów właśnie przez drony, tak
popularne ostatnio zabawki. Drony przecinające drogę

startową, czy też poruszające się w jej pobliżu, stwarzają ogromne zagrożenie dla
statków powietrznych. Niejednokrotnie samolot musiał przejść na tzw. Krąg, czyli wykonać ponowny manewr
podejścia do lądowania. Dlatego też chcemy poprzez klub
propagować zasady bezpieczeństwa, oraz uświadamiać
użytkowników takich zabawek o potencjalnych zagrożeniach jakie można wywołać,
często będąc nawet nieświadomym. Chcemy za pomocą naszych relacji foto-video
zamieszczanych na stronie,
pokazać przepiękne rejony,
ich piękno. W statucie mamy
także zawarte promowanie
Brzezin i ziemi brzezińskiej.
Jak można się z Państwem
skontaktować jakby, ktoś
chciał się przyłączyć, czy
uczestniczyć w Państwa zajęciach?
– Mamy już swój Fanpage na
Facebooku o nazwie „Klub
Miłośników Lotnictwa Ziemi Brzezińskiej Sky Team",
gdzie jest podany numer telefonu oraz mail: sky.team@
o2.pl, posiadamy także stronę internetową https://skyteam4.wixsite.com/mojawitryna, poprzez te media,
można się z nami skontaktować, będą dostępne druki na
stronie do pobrania, dla osób
chętnych przystąpieniem do
klubu. Jeżeli czas pozwoli,
i będą chętni z czasem może
uda się uruchomić na terenie
naszego miasta modelarnię
dla dzieci i młodzieży. Planów i pomysłów mamy wiele.
 Dziękuję za rozmowę
Tomasz Guzek

Fotowspomnienie z wyjazdu na Ukrainę FOT. MARCIN DUDA

Również dziękuję za rozmowę,
możliwość podzielenia się z czytelnikami moimi pasjami, oraz
planami na przyszłość. Pozdrawiam wszystkich czytelników
Marcin Duda
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IX sesja Rady Miasta Brzeziny

M

arcowa sesja Rady Miasta Brzeziny zgromadziła 12 radnych i przedstawicieli
magistratu brzezińskiego. 28 marca Przewodniczący RM Grzegorz Maślanko
rozpoczął obrady IX sesji. Po odczytaniu porządku obrad i wniesieniu zmian,
burmistrz Brzezin Ilona Skipor odczytała sprawozdanie z działalności między
sesjami.

Sprawozdanie z działalności
burmistrza o okresie między
sesjami
1 marca odbyło się spotkanie i powitanie nowego zastępcy komendanta Tomasza Kowalczyka; 1 marca nastąpiło podpisanie umowy
z firmą wykonującą Otwartą Strefę Aktywności przy ul.
Konstytucji 1-go Maja, wartość zamówienia to 95514,14
zł, a termin wykonania prac
do 27 maja br.; 6 marca burmistrz uczestniczyła w spotkaniu z Joanną Skrzydlewską i Magdaleną Jarugą ws.
bieżącej współpracy; 7 marca odbyło się spotkanie z władzami Koluszek ws. bieżącej
współpracy, Brzeziny odwiedził m.in. burmistrz sąsiedniego miasta; 11 marca burmistrz odbyła wizytę w „Ekoregionie” w Bełchatowie ws.
zagospodarowania odpadów; 13 marca wraz z prezesem Zakładu Usług Komunalnych burmistrz złożyła wizytę w Wojewódzkim
Inspektoracie Ochrony Środowiska ws. współpracy; 14
marca odbyło się spotkanie
walne zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej Communal
Service, poruszono problemy
gospodarki odpadami, Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, rekultywacji składowiska i nagromadzonych odpadów;
15 marca burmistrz uczestniczyła w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 12,
spotkanie odbyło się w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach; 16 marca burmistrz
uczestniczyła w walnym zebraniu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach; 20
marca z rąk Minister Polityki Pracy i Rodziny Elżbiety Rafalskiej oraz Marszałka
Woj. Łódzkiego Zbigniewa
Rau burmistrz odebrała promesę na budowę 43 miejsc
dla dzieci w żłobku z Programu Maluch+ na kwotę 1
290 000,00 zł; 25 marca wraz
z Przewodniczącym RM z G.
Maślanko i Skarbnikiem Miasta Renatą Bąk wzięli udział

w konferencji Partnerstwa
Prywatno-Publicznego organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi; 25 marca odbyło się
posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na której rozpatrzono
3 wnioski.
Interpelacje i zapytania
radnych
Radny P. Maślanko poruszył temat przyznanych środków na Szkolny Związek
Sportowy, jego zdaniem obcięcia dotychczasowej kwoty
nie można łączyć ze zmniejszeniem aktywności członków, bo ta pozostaje na tym
samym poziomie. Burmistrz
odpowiadając, informowała, że ilość stowarzyszeń i organizacji na terenie miasta nie pozwala na zwiększenie dotacji, każda z nich ma
swoje potrzeby, a budżet nie
jest wystarczający. Radny D.
Szymczak z kolei dopytywał
o zlecenia dla SS Communal
Service, w obawie o los pracowników pytał o ewentualne cięcia kadrowe. Burmistrz
wyjaśniała, że zlecenia dla SS
Communal Service są realizowane, a polityka kadrowa leży
wyłącznie po stronie prezesa.
Radna M. Polewczak poruszyła temat zanieczyszczenia powietrza w okolicach
Stadionu Miejskiego, na terenie którego trenuje młodzież. Obecne w powietrzu
zadymienie uniemożliwia aktywność fizyczną. Burmistrz
wyjaśniała, że w tej okolicy
istnieje możliwość podłączenia do sieci miejskiej jednak
mieszkańcy niechętnie to czynią. Za jakość paliwa spalanego w piecach domowych odpowiadają ich użytkownicy,
to oni powinni zadbać przede
wszystkim o prawidłowe spalanie w przydomowych piecach.
Radny K. Piątkowski poruszył temat wody dostępnej
w instytucjach publicznych,
a także w Urzędzie Miasta,
zasugerował, że warto zastanowić się nad możliwością
wprowadzenia, m.in. na obrady RM, karafek z wodą kranową. Podobnie uczynili samorządowcy łódzcy, czym

przyczyniają się nie tylko do
zmniejszenia ilości plastikowych butelek, ale także promują miejską wodę.
Przewodniczący G. Maślanko zgłosił prośbę o udostępnienie aplikacji mobilnej „Kiedy wywóz” z harmonogramem wywozu odbioru
odpadów. Oferuje ona informacje, kiedy są zbiórki wielkogabarytowe i inne. Koszt
to comiesięczny abonament
w wysokości 307, 50 zł brutto,
dla mieszkańców byłaby darmowa. Z takiej aplikacji korzysta wiele miast.
Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej Communal
Service
Radna D. Sobińska-Chruścielewska pytała dyrektorów
szkół i przedszkoli o strajk
nauczycieli. Dyrektorzy informowali jak sytuacja szkicuje się w ich placówkach.
Kolejno dyrektorzy brzezińskiej jedynki, dwójki i trójki
informowali o stanie rzeczy
w ich szkołach. Z. Zieliński
przyznał, że jest w sporze ze
związkami zawodowymi i jeśli nie będzie porozumienia
z władzami centralnymi to
strajk się odbędzie. Stwierdził,
że jeżeli nie będzie warunków
do przyjęcia uczniów, szkoła zostanie zamknięta. W sumie w SP nr 1 za strajkiem
opowiedziało się 92% kadry.
A. Mrówka poinformowała,
że w jej placówce gotowość
do strajkowania zgłosiło 83%
kadry. Pod znakiem zapytania zostają egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalne. M. Gołąbek wyraził niepewność co
do planowanych egzaminów,
w przypadku gdy w całym
mieście sytuacja będzie angażowała w strajk większość
nauczycieli, przeprowadzenie
sprawdzianu gimnazjalisty
będzie niemożliwe. W trójce strajk podejmą wszyscy,
za wyjątkiem dyrektora i wicedyrektora. W brzezińskich
przedszkolach siły strajkujących rozkładają się następująco Przedszkole nr 1: 92%
strajkujących; Przedszkole nr

3: 99% strajkujących.
Radny D. Szymczak pytał prezesa CS o zlecenia od
miasta i postępy w oczyszczaniu ulic po zimowym sezonie. Głos zabrał obecny na
sali pracownik Spółdzielni
Paweł Kłos. Tłumaczył, że na
dziś pierwszy sort piachu został zebrany z 90% miejskich
ulic, w kwietniu prac zaplanowanych jest więcej. Wszystkie ulice omiatane ręcznie są
uprzątnięte na tyle, żeby nie
zapychać kanalizacji. Prezes T. Klimczak na wszystkie
nurtujące pytania odpowie
wyczerpująco pisemnie, dodał tylko że zwolnienia w CS
spowodowane były nie tyle
cięciami kosztów, co problemami powodowanymi spożywaniem alkoholu w pracy.
M. Rdesińska kontynuując
pytania do prezesa CS, zwróciła uwagę na problem, jaki
pojawił się na początku miesiąca. Mianowicie podczas
silnych podmuchów wiatru,
z sortowni przy ul. Łódzkiej
wywiewane były foliowe torebki, które nie tylko wpływały na estetykę okolicy, ale
także na bezpieczeństwo na
drodze. Prezes T. Klimczak
wyjaśniał, że pracownicy podejmowali się oczyszczania
okolicy z frakcji lotnej, poza
tym planowany jest zakup
siatki zabezpieczającej.
W dalszej części obrad radny D. Szymczak zadał pytanie
do prezes TBS m.in. o przewidywane remonty. M. Hoffmann-Grabowska wyjaśniała,
że planowane są rewitalizacje
balkonów, przewodów kominowych oraz klatek schodowych. Dodała również, że
sprawozdanie za rok 2018 zostanie przedstawione 29 marca, spółka odnotowała nadwyżkę.
Radna D. Sobińska-Chruścielewska poruszyła temat
karty dużej rodziny i jej realizację na miejskiej pływalni.
Dyrektor D. Nawrocki wyjaśniał, że jednostka jako jedna
z pierwszych wdrożyła system
ulg dla klientów basenu, karta również jest honorowana.
Zniżki plasują się na poziomie: 35% karta dużej rodziny,
30% seniorzy, 15-20% wejście rodzinne, renciści i osoby
niepełnosprawne korzystają
z wejść ulgowych.
Informacja o stanie bezrobocia za 2018 r.

i działaniach, które będą podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r.
Dyrektor PUP Anna Wiśniewska przedstawiła podsumowanie, z którego wynika
m.in., że . w 2018 roku procent bezrobocia w Powiecie
Brzezińskim wyniósł 6,8%.
Zarejestrowanych było 800
osób, z czego 50% stanowią
mieszkańcy Brzezin. Wśród
pozostających bez pracy największy procent stanowią
osoby z wykształceniem zasadniczym i gimnazjalnym.
Zasadnicze i gimnazjalne wykształcenie to prawie 60%.
Wśród form pomocowych
największy udział mają staże. PUP dysponował kwotą
100 000 zł dla pracowników
na aktualizację wiedzy i przekwalifikowania.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
Kierownik Teresa Kwiecień podsumowała działania
MOPS za 2018 rok. Z pomocy korzysta 6,1% mieszkańców. Pomocą objęto 154 rodziny z dziećmi do 18 roku
życia, 22 wielodzietnych, 59
niepełnych i 10 wielopokoleniowych.
Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Brzezinach
Prezes Katarzyna Wijata przedstawiła obszerną informację. Spółka pierwszy
raz od wielu lat zanotowała wynik ujemny na poziomie 231010,87 zł. Wpływ na
spadek miały m.in. czynniki
kosztowe, zakup opału - ceny
wzrastały, wypłacane odprawy, remonty środków trwałych, fundusz reprezentacyjny i promocja spółki oraz
miasta. Największe przychody pochodziły nie tylko ze
sprzedaży ciepła, ale również z wynajmowania miejsca na kominie. Przychody finansowe były znikome. Największym odbiorcą ciepła
jest niezmienne Brzezińska
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
w granicach 50%. Przodują również PCPR, wspólnoty
mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, instytucje publiczne, CKF, TBS. Koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

wzrosły prawie o 20%. Na
chwilę obecną uregulowane
są wszystkie zobowiązania.
Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli wydatków związanych ze
sprawami sądowymi dotyczącymi zwolnionych pracowników Urzędu Miasta
Czynności kontrolne trwały od 25 lutego do 8 marca. Zespół w składzie: D. Sobińska-Chruścielewska, A.
Durański, A. Sokołowska,
M. Matyszczak przeanalizował dokumenty przedłożone
przez skarbnik R. Bąk. Koszt
spraw wyniósł 37 675 zł brutto.
Blok uchwał
Rada Miasta obradowała nad 8 projektami uchwał,
które dotyczyły zmian dochodów i wydatków w budżecie miasta, zmian wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Brzeziny na lata 20192022, przyjęcia Miejskiego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, przyjęcia przez Miasto Brzeziny
w 2019 roku powierzonego
przez Radę Powiatu w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego, przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta
Brzeziny, uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny –
nowym członkiem został radny R. Kornecki, określenia
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady
Miasta Brzeziny oraz wystąpienia Miasta Brzeziny ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.
Wolne wnioski i sprawy
różne
W tym punkcie głos zabrały m.in. mieszkanki miasta, poruszyły ważne tematy
związane z bezpieczeństwem
i czystością w mieście. Pojawił
się także temat systematycznego zalewania miasta i konsekwencji w postaci niszczenia budynków mieszkalnych.
Całość obrad dostępna
pod adresem internetowym:
https://www.youtube.com/
user/umbrzeziny
 JLB
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Kwiecień z Tuwimem w bibliotece

Wspomnienie Juliusza Słowackiego





Wystawa poświęcona Julianowi Tuwimowi FOT. TOMASZ GUZEK
Jak wyjaśnia Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci odbywać się one będą pod hasłem "Rany Julek! O tym jak
Tuwim został poetą". Przy
okazji prelekcji obejrzeć będzie można wystawę poświęconą twórczości Juliana
AUTOPROMOCJA

Tuwima, gdzie znajdują się
książki poświęcone poecie,
jak również prezentujące jego
twórczość, szczególnie tą skierowaną do najmłodszych czytelników. Na licznych planszach poczytać można będzie
także wiersze Juliana Tuwima

m.in. tak znane utwory jak:
"Słoń Trąbalski", "Ptasie radio", "Abecadło", "Dwa Michały", "Rzepka", czy "Zosia
Samosia".
Julian Tuwim był jednym
z najpopularniejszych poetów
dwudziestolecia międzywojennego, członkiem grupy literackiej "Skamander", autorem wodewili, skeczy, librett
operetkowych i tekstów piosenek. Jako mieszkaniec Łodzi
znał on z pewnością Brzeziny,
nazwę powiatu brzezińskiego wymienia w zbiorze "Kwiaty polskie". Warto też przypomnieć, że Julian Tuwim od
1965 r. roku jest patronem
brzezińskiej biblioteki.
 TOM

3 kwietnia minęła 170 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego, obok Adama
Mickiewicza uznawanego powszechnie za najwybitniejszego przedstawiciela
polskiego romantyzmu i określanego mianem jednego z Wieszczów Narodowych.

FOT. TOMASZ GUZEK

FOT. TOMASZ GUZEK

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach zaprasza przedszkolaków i grupy szkolne na spotkania z twórczością
Juliana Tuwima.

11

Ekspozycja poświęcona Juliuszowi Słowackiemu FOT. TOMASZ GUZEK
Nie zapomnieli o tym pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy przygotowali w Czytelni dla Dorosłych
okolicznościową wystawę z tej
okazji.

Znajdziemy na niej ilustrowane informacje biograficzne
o poecie w tym ryciny z miejsc
w jakich przebywał m.in. z Paryża, Genewy, czy Egiptu. Prezentowana jest też twórczość

Juliusza Słowackiego w tym lista jego dzieł, z których te najbardziej znane to „Kordian”,
„Balladyna”, „Fantasy”, czy
„Ksiądz Marek”. Przejrzeć tu
można też książki z jego utworami, przeczytać przykładowe wiersze oraz obejrzeć zdjęcia z wystawianych współcześnie jego dramatów: „Mazepy”,
„Lilii Wenedy”, czy „Anhelli”.
Jak informuje Maria Mroczkowska — pracująca w Czytelni dla Dorosłych, kolejnym
twórcą, który ma być zaprezentowany czytelnikom brzezińskiej biblioteki będzie Stanisław Moniuszko, którego
rok właśnie obchodzimy.
 TOM

12
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
ZŁOMOWANIE samochodów
500 484 727
KUPIĘ stary motor 733 207 777
SPRZEDAM cinqecento rok 1997
poj. 700cm3 stan dobry, zadbany; cena 1100zł, 603 344 410
MASZYNY do wymiany opon
prawie nowe sprzedam i opony
502 778 947

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
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
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe,
www.instalmed.pl
tel.
515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
P O D DA SZ A , w ykońc zenia
wnętrz, docieplenia budynków,
608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia,
790 891 188
ŚCINKA drzew, tel. 727 668 566
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
FOTOBUDKA Selfie-room – idealna atrakcja na Twoją imprezę,
502 890 833
NAPIS LOVE - wynajem na wesela, 502 890 833
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy,
tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit,
łupek, 604 543 817
ZESPÓŁ WESELNY lub DJ 662
132 698

OGŁOSZENIA DROBNE
DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
PRZYJMĘ przeszycia może być
z prasowaniem 502 171 510
WYWÓZ nieczystości płynnych
Szybko, Tanio, Solidnie 885 483
907
KOREPET YC JE
ANGIELSKI
600 147 806
D R ENA ŻE, odwodnienia
606 711 067
M O N TA Ż
O G R O DZ E Ń
PANELOWYCH, BETONOWYCH,
SIATKA,KOPARKO-ŁADOWARKA
W Y WROTK A
DO
3, 5t,
PRZYGOTOWANIE TERENU POD
INWESTYCJE WYCINKI PORZĄDKI
PO BUDOWIE 507 364 074, 881
753 899
PRANIE ciśnieniowe i mycie
okien 511 305 110
PRANIE dywanów , obić tapicerskich i samochodowych 606
496 530
O G R O DZ E N I A - M O N TA Ż ,
Panele, Siatki, Sztachety 606
303 471
R E M O N T Y- W Y KO Ń C Z E N I A
wnętrz kompleksowo 606 711
067
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
RELAKSACYJNY z dojazdem
506 408 620
MECHANIKA pojazdowa, diagnostyka komputerowa. Wymiana
opon 535 932 400
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej 537 705 155
PROFESJONALNA
pomoc
w sprzedaży nieruchomości,
wycena, zdjęcia, pozyskiwanie
klientów 514 223 764
DACHY krycie papa termozgrzewalna 500 00 50 60

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika do
montażu okien i drzwi 695 922
888
ZATRUDNIĘ kierowcę 1/3 etatu (sprawny fizycznie) praca
w Nowosolnej 516 190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników praca Nowosolna 505
096 505
Z AT R U D N I Ę
sprzątaczki do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej 505 096 505
SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
PRZYJMĘ osobę do fakturowania godz. 3.00-8.00 praca
w Nowosolnej 516 190 960
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane
szwaczki, 601 306 380
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
PRZYJMĘ przeszycia, 601 303
911
SZWACZKĘ i prasowaczkę zatrudnię, 512 114 993
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok,
574 816 600
SZWACZKI – sukienki, 607 613
287
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543
817
ZATRUDNIĘ presera, 799 781
832
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
stała praca, tel. 606 155 155
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606 155 155
FIRMA transportowa zatrudni
mechanika na potrzeby własne,
tel. 606 155 155
Z AT R U D N I Ę
murarza
505 509 874
ZATRUDNIĘ w firmie remontowo-budowlanej 505 509 874
ZATRUDNIĘ na produkcję do
stolarni. Praca od poniedziałku
do piątku w godz. 6-14 . Stawka
13 zł/h netto. Z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu tel.
734 456 435
SZWACZKI I CHAŁUPNICZKI
ZATRUDNIĘ, UBEZPIECZENIE
JEŻÓW 501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca 500 285 518
ZATRUDNIĘ murarza i pomocnika 502 553 486

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIMY pracowników
na stacji paliw w Brzezinach
„TAMIR” umowa o pracę – cały
etat wiadomość: 664 017 319
ZATRUDNIĘ murarzy i cieśli szalunkowych , wysokie zarobki 603
100 575
PRASOWACZKĘ ubezpieczenie
dobre warunki , dojazd , pomoc
krojowni Jeżów 501 373 316
ZATRUDNIĘ do Baru w Strykowie
601 433 007
KROJCZEGO zatrudnię 782 845
235
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę z praktyką 609 33 82 16
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna 605 139 221
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego praca stała. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Możliwość zamieszkania w miejscu pracy. 505 027 436
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych 508 811 107
HURTOWNIA mat. budowlanych
zatrudni na stanowisko sprzedawcy w Strykowie. Atrakcyjne
wynagrodzenia 605 086 824
ZATRUDNIĘ pracownika na dachy 505 362 878
ZATRUDNIĘ szwaczki 572 378
766
POTRZEBNY mężczyzna do pracy w handlu obwoźnym z prawem jazdy. Wiek obojętny 512
462 175
POSZUKUJĘ Pana do prac
ogrodniczych tel. 604 771 951
ZATRUDNIĘ stażystę do pracy
w biurze - Brzeziny 605 251 303
POSZUKUJĘ szwaczki, prasowaczkę 512 114 993
SZWACZKI zatrudnię 663 496
011
PRZYJMĘ pracowników fizycznych do obsługi maszyn stolarskich również do przyuczenia praca na terenie Brzezin 504
010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki 607 638 182
PRACA przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca, praca na
kuchni, (oferta również dla osób
niepełnosprawnych) Burger

King Nowostawy Dolne Nr. tel:
572-508-848
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę na żelazko 602 898 689
KELNERKI i pomoce do kuchni
zatrudnię 502 778 947
PRZYJMĘ prasowaczkę 500 285
518

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
może być zadłużone –płatne gotówką 731 746 722
SPRZEDAM dwie działki po 2800
m2 przy ul. Łódzkiej, 508 837 214
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
WYNAJMĘ lokal w centrum
Koluszek, 60 m2 pod działalność,
handlowo-usługową. Wszystkie
media, tel. 691 040 770
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
DZIAŁKI budowlane 800m, 1200
i 2100 m (uzbrojone), sprzedam,
Brzeziny ul. Okrzei, 501 034 069,
696 719 111
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia w bloku 46m2, 519 563
264
M4 kupię okolice, Piłsudskiego,
Inki, Moniuszki, 607 167 176
DZIAŁKI 1640 m2 – sprzedam,
504 047 314
SPR ZEDAM gospodarstwo
o pow. 15ha w tym stawy rybne
ok. 10ha, budynek gospodarczy,
dostęp do cieku wodnego, prąd,
woda, kanalizacja 506 671 456
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200m2 Zalesie k. Brzezin 79
000,- 661 076 095
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
- hala, biurko, socjal,winda, parking, Brzeziny ul. Łódzka 43,
508 301 005
MIESZK ANIE do wynajęcia
691 586 818
SPRZEDAM sklep rybny z wyposażeniem lub bez w Koluszkach,
ul. Listopadowa 32 tel. 507 199
569
SPRZEDAM działki budowlane,
przyjmę gruz 603 307 493

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM działkę 1070m
Okrzei - nowe osiedle 507 593
557
POSIADAM do wynajęcia M-3
wyposażone 697 50 20 20
DOM sprzedam 665 925 923
KUPIĘ dwupokojowe mieszkanie
parter lub I piętro 508 148 242
SPRZEDAM ziemię rolną 1,9h
we wsi Koziołki 4 zł za m2 797
030 337
WYNAJMĘ mieszkanie 48m2,
883 777 050

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski
503 491 722
SPRZEDAM stemple budowlane
600-804-392
SPRZEDAM owerloki i stębnówki Juki, stoły prasowalnicze
PROTOMET, wytwornicę pary
i renderkę Kansai 509 869 235
SPRZEDAM pług 2 brony, kultywator, rozsiewacz nawozów lej
728 278 795
SPRZEDAM siano luzem dwie
tony 608 181 983
SPRZEDAM pralkę, lodówkę,
kuchnię gazową, rowery składaki
i kredens pokojowy 694 884 692
SPRZEDAM nową szafę przesuwaną 603 821 846
SPRZEDAM pług zag. 4-skibowy
Krerneland 505 128 289
SPRZEDAM owies, mieszankę
516 732 606
ODDAM za darmo liściaste drzewo opałowe 605 086 813
SPRZEDAM lodówkę 603 821
846
SPRZEDAM cegłę 794 630 647
6 TON łubinu słodkiego sprzedam 605 940 403
SPRZEDAM suchą słomę baloty
120x120, 510 929 619
SPRZEDAM obornik od bydła, słomę w kostkach, siano
690 487 503
SPRZEDAM kroczek Karpia i inne
504 984 689
SPRZEDAM owerloki i stębnówki Juki, stoły prasowalnicze
PROTOMET, wytwornicę pary
i renderkę Kansai 509 869 235

REKLAMA

ZOSP RP WUS
zatrudni:
· wykwalifikowane
szwaczki
· krojczego
(mile widziana
obsługa cuttera)

tel. (46) 874 24 60

Zatrudnię kierowcę

emeryta C+E na 1/4 lub 1/2 etatu.
Praca na miejscu
Brzeziny-Stryków

tel: 22 100 43 59

BIURO
RACHUNKOWE
ZATRUDNI
KSIĘGOWĄ,
OFERTY KIEROWAĆ

kancelaria.buchalter@wp.pl

10.04.2018r. w godz. 8:00 do 15:00 : Dmosin 3.
11.04.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Dmosin RSP.

lub osobiście w siedzibie
Brzeziny ul. Okrzei 7,

tel. 46 874 04 44
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Historyczny rekord w BLPN

D

o historycznego rekordu doszło w rozgrywkach Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. W drugim
dniu weekendowych zmagań 4. kolejki w starciu Polonii Niesułków z Arką Brzeziny
padła tylko jedna bramka. To ewenement nie tylko w skali naszego miasta, ale także
województwa, a nawet całego kraju.

Do tej pory w żadnych tego
typu rozgrywkach nie padła,
aż tak rekordowo mała liczba
goli w jednym meczu.
To naprawdę bardzo duże
wydarzenie. W rozgrywkach
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
piłkarze rywalizują w wymiarze czasowym dwa razy trzydzieści minut na bosku orlikowym. Widzowie średnio
w jednym meczu mogą obejrzeć powyżej dziesięciu bramek. W historii padały już niskie rezultaty takie jak m.in.
remis Red Devils z Wybrzeżem Klatki Schodowej 1:1,
wygrana Bad Boys z Relaksem 2:0, oraz wygrana OKS
z Relaksem 2:1, ale nigdy kibice nie obejrzeli tylko jednego gola. Przez większą część
spotkania gra była bardzo wyrównana, a defensorzy obu zespołów byli bardzo skuteczni.
Polonia w pewnym momencie grała w przewadze po tym
jak czerwoną kartką ukarany został bramkarz Arki Piotr
Dziedzic. Zawodnicy z Niesułkowa zdołali zdobyć zwycięską bramkę, a historycznym strzelcem jednego gola
okazał się Krzysztof Mirys.
Zanim jednak doszło do historycznego meczu tydzień
wcześniej rozegrano 3. kolejkę. W sobotę rozegrano trzy
z czterech zaplanowanych meczów. Grabarze pokonali 9:2
Bad Boys, a dokładnie ten sam
wynik padł w meczu Baka Juniors - Zieloni Bimbrowwnicy, rozstrzygnięty na korzyść
tych pierwszych. Wspomniane wcześniej Grube Wióry
przedłużyły passę zwycięstw
do trzech wysoko ogrywając
Wybrzeże Klatki Schodowej,
a Misie, korzystając z prawa
do przełożenia jednego spotkania w sezonie, przesunęły
mecz z Rekordem Brzeziny.
Niedzielne mecze rozegrano
w komplecie. Piłkarze Ciamciaramciam pokonali Wikingów 7:4, po pierwsze punkty
sięgnęła Polonia Niesułków,
wygrywając z Bugo Hoss 7:3,
Red Devils wygrali z Zieloną Stroną Mocy 9:2, a na zakończenie kolejki, trzecia siła
Brzezińskiej Ligi, OKS pewnie
rozbił Arkę Brzeziny 7:1. Po
tym weekendzie niezmiennie
od pierwszej kolejki, z kompletem zwycięstw na szczycie
tabeli znajdowały się Grube

Wióry (9 punktów). Z takim
samym dorobkiem punktowym i nieco gorszym bilansem na kolejnych miejscach
plasowały się: Ciamciaramciam oraz Red Devils. Kolejne
miejsca z sześcioma punktami
zajmowali JRK Meble, OKS,
Baka Juniors, Misie i Rekord
Brzeziny.
Po czwartej kolejce fenomenalnym meczem na prowadzeniu umocniły się Grube
Wióry, odnotowując czwarte zwycięstwo z rzędu. Z kolei o wyjątkowo kiepskiej, najgorszej w historii klubu passie
mogą mówić Zieloni Bimbrownicy. Weterani rozgrywek
po czterech meczach nie mają
jeszcze żadnego punktu. Sobota rozpoczęła się od meczu
Grabarzy z Zielonymi Bimbrownikami. Zespół z Brzezin
liczył na przełamanie i pierwsze w tym sezonie punkty, jednak koluszkowscy przeciwnicy szybko pokrzyżowali te
plany. Grabarze łatwo wygrali z Zielonymi Bimbrownikami 5:1. Równie łatwo Rekord Brzeziny poradził sobie
z najmłodszą drużyną w lidze, czyli Bugo Hoss (10:3).
Tego samego dnia odbyły się
jeszcze dwa mecze. JRK Meble wywiózł z trudnego terenu
trzy punkty - pokonując OKS
9:5. Łodzianie odnotowali tym
samym trzecie zwycięstwo
w trzech pierwszych meczach
i powoli wyrastają na czarnego konia rozgrywek. Najbardziej szalonym i elektryzującym pojedynkiem było starcie
aktualnego lidera, Grubych
Wiórów z Misiami. W mecz
zdecydowanie lepiej weszli ci
drudzy. Misie otworzyły wynik, a niewiele później dołożyły drugie trafienie. Taki
stan rzeczy nie załamał jednak
Grubych Wiórów. Ich pogoń
za wynikiem okazała się skuteczna - liderzy nie tylko zdołali wyrównać, lecz także zadać decydujący cios na krótko przed końcem spotkania.
Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 3:2 dla Wiórów, które z kompletem punktów w dalszym ciągu przewodzą w klasyfikacji generalnej.
W innych meczach Wybrzeże Klatki Schodowej przegrało z Red Devils 4:6, Baka Juniors pewnie pokonał Wikingów 9:2, a Zielona Strona

Mocy wygrała 7:3 z Bad Boys.
Piąta seria spotkań odbędzie się już w najbliższy weekend 6 i 7 kwietnia. W sobotę 6

kwietnia o godzinie 18:00 na
boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 Baka Juniors zmierzy się z Ciamciaramciam,
a równolegle na drugim orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 Rekord Brzeziny podejmie Arkę Brzeziny. Sobotnie zmagania zakończą mecze
Grubych Wiórów z Bugo Hoss
o godzinie 19:30 przy Szkole
Podstawowej nr 1 i Grabarzy

z Wikingami również o godzinie 19:30 przy Szkole Podstawowej nr 2. Z kolei niedziela rozpocznie się od tzw.
“zielonych derbów”. O godzinie 17:00 na orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Zieloni
Bimbrownicy zagrają z Zieloną Stroną Mocy, a o tej samej
porze na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 Polonia
Niesułków powalczy o punkty

13

z JRK Meble. W pozostałych
spotkaniach Red Devils zmierzą się z Misiami (godzina:
18:30 przy Szkole Podstawowej nr 1), a Wybrzeże Klatki Schodowej sprawdzi formę Bad Boys (godzina: 18:30
przy Szkole Podstawowej nr
2). Tym razem pauzować będzie OKS.
 DS

Tańsze przejazdy z Brzezin do Koluszek, więcej kursów do Łodzi
Od poniedziałku 1 kwietnia firma Kasz – Bus znacznie obniży ceny biletów jednorazowych i miesięcznych na
trasie Brzeziny Koluszki. Jednorazowy bilet na tej trasie kosztuje 4 złote, a miesięczny od 49 zł. Atrakcyjna oferta
dotyczy biletów miesięcznych m.in. dla uczniów, studentów i nauczycieli. Dodatkowo przewoźnik zwiększa
częstotliwość kursów na trasie Brzeziny – Łódź dojeżdżających do Manufaktury. Od 1 marca przewodnik ten
jeździ także do Galerii Łódzkiej. Należy dodać, że bus przejeżdżający przez Brzeziny umożliwia pasażerom
dojazd do szpitala w Brzezinach, ZUS-u czy osiedla Przedwiośnie. 
 GK
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EBeeRy wygoniły zimę



 niedzielę 24 marca o godzinie 11.30 Klub
W
Motocyklowy EBeeRy Brzeziny w parku miejskim
zorganizował imprezę, której celem było
wygonienie zimy i powitanie wiosny, przy okazji
otwierając nowy sezon motocyklowy.

Przy jazie stawiło się ponad
100 motocyklistów mieszkańcy miasta, a także brzezińscy strażacy w tym ci
najmłodsi uczestnicy Akademii Młodego Strażaka. Na
wyganianie zimy przybyli
także burmistrz Ilona Skipor
przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Maślanko a także

miejscy radni. Przygotowana kukła marzanny najpierw
została podpalona a później
wrzucona do wody aby znienawidzona zima odpłynęła do morza. Licznie zebrana publiczność wrzucenie do
wody kukły marzanny nagrodziła głośnymi brawami..

 GK

Wygonienie zimy i powitanie wiosny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
AUTOPROMOCJA

14.04. rajd gwiaździsty „W niedzielę
do Palestyny” wspólnie z OKR „Birota” i „Rowerowymi Sobotami”
19.05. rajd „Od pasieki do pasieki”
we współpracy z Rejonowym Kołem
Pszczelarzy w Brzezinach
09.06. rajd na orientację
27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony
z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna
data w późniejszym terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol
Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi, w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych i wyznaniowych.
Więcej informacji na www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/ oraz na http://s-r-b.pl/.
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Nieudane inauguracyjne mecze piłkarzy

N

i eudanie rundę wiosenną łódzkiej klasy okręgowej rozpoczęli piłkarze Startu
Brzeziny. Podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta
Szuberta w dwóch rozegranych dotąd meczach wiosennych, rewanżowych
ponieśli dwie porażki. Czarno-czerwoni ulegli na wyjeździe Włókniarzowi
Pabianice i przegrali na własnym boisku z GKS Ksawerów.

Piłkarze Startu Brzeziny przed meczem z GKS Ksawerów FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

futbolówkę przejął Wojciech
Mordzakowski i z olbrzymim
spokojem umieścił ją w siatce. Na odpowiedź nie trzeba
było długo czekać. W 55. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego w pole karne
piękną główką zamknął Artur Poździej. Od tego momentu nasz zespół uwierzył,
że może z trudnego terenu
wywieźć komplet punktów.
Brzezinianie ruszyli do ataku i zepchnęli rywali do defensywy. Arbiter nie uznał
jednak kolejnego gola, którego Start strzelił po błędzie
obrońców rywali. W 65. minucie stuprocentową okazję
zmarnował Krystian Oliński.
To ostrzeżenie nic nie dało.
W 71. minucie najbardziej
doświadczony gracz Włókniarza, pamiętający występy w Ekstraklasie Wojciech
Mordzakowski znów dopadł
do bezpańskiej piłki w polu
karnym i wpakował ją do
siatki. W końcówce czarno-czerwoni byli bliscy wyrównania jednak miejscowych
uratowała poprzeczka. Mimo
olbrzymiej walki i poświęcenia nasz zespół do Brzezin wrócił niestety bez punktów. Brzezinianie z Włókniarzem zagrali w składzie:
Kuba Miszkiewicz – Dominik Jedynak, Norbert Kowalski, Arkadiusz Łapka (76.
Marcin Pietrzak), Filip Niźnikowski (85. Bartosz Kowalczyk) - Waldemar Pabiniak, Artur Poździej, Robert

Szubert, Damian Radowicz,
Marcin Frontczak (70. Paweł
Swaczyna) – Dariusz Szymanek.
Na rehabilitację nasz zespół czekał w drugim meczu, który odbył się w ostatnią sobotę na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach. Rywalem czarno-czerwonych był GKS Ksawerów. Przyjezdni podeszli
do tego meczu bardzo zmotywowani. Widać było to od
pierwszych minut. Brzezinianie zostali zepchnięci do
defensywy, a wszystkie próby ataku na bramkę rywali, szybko i skutecznie niwelowali gracze z Ksawerowa.
Goście co chwila stwarzali

FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

Biorąc pod uwagę końcówkę okresu przygotowawczego i poczynione wzmocnienia nie tego oczekiwali działacze i kibice klubu ze
Sportowej 1. W pierwszym
meczu brzezinianie zmierzyli się w Pabianicach z miejscowym Włókniarzem. Gospodarze tej konfrontacji również nie próżnowali
na rynku transferowym. Na
pierwszego gola w tym spotkaniu nie trzeba było długo
czekać. Już w 2. minucie po
centrze Jana Stokłosy piłka
spadła na głowę Artura Sobytkowskiego, który pokonał Kubę Miszkiewicza. To
trafienie dało miejscowym
dobre wejście w mecz i pozwoliło kontrolować dalszy
przebieg rywalizacji. Włókniarz próbował pójść za ciosem, ale co chwila pudłował.
Dobrych okazji nie wykorzystali m.in. Krystian Oliński, Wojciech Mordzakowski, Sebastian Dresler i Paweł
Leonow. Nasi piłkarze długo próbowali znaleźć receptę na sforsowanie defensywy
rywali i skuteczne wykończenie akcji. W końcu w 36. minucie błąd formacji obronnej wykorzystał Dariusz Szymanek i silnym uderzeniem
doprowadził do remisu. Wynik do przerwy nie uległ już
zmianie. Drugą odsłonę ponownie od mocnego uderzenia rozpoczęli pabianiczanie. Kilkanaście sekund po
gwizdku wznawiającym grę

Mariusz Matusiak

zagrożenie pod bramką Startu. Swoich dobrych okazji nie
wykorzystali kolejno: Rafał
Rikszajd, Damian Kozłewski
i Mateusz Sowiński. Pierwsza połowa nie przyniosła
goli. Zgromadzeni na trybunach kibice na rozwiązanie worka z bramkami czekali na drugą połowę. Po zmianie stron praktycznie nic
w poczynaniach obu zespołów się nie zmieniło, oprócz
tego, że śmielej zaatakowali brzezinianie. Kiedy wszyscy spodziewali się bramki
dla Startu , nieoczekiwanie
do siatki miejscowych trafili goście. W 70. minucie po
błędzie Kuby Miszkiewicza
futbolówkę do siatki wbił Tomasz Ostalczyk. Goście po
tym trafieniu postawili wysoką obronę i starali się utrzymać prowadzenie. Ataki gospodarzy w końcówce meczu
nie przyniosły efektu i nasz
zespół ponownie musiał
opuścić boisko bez punktów.
Start w tym pojedynku zagrał w składzie: Kuba Miszkiewicz – Filip Niźnikowski
(75. Bartosz Kowalczyk), Mariusz Matusiak, Norbert Kowalski, Arkadiusz Łapka (36.
Paweł Swaczyna) - Waldemar
Pabiniak, Artur Poździej, Robert Szubert, Damian Radowicz, Marcin Pietrzak (73.
Marcin Frontczak) - Dariusz
Szymanek. W tabeli nasz zespół spadł na jedenaste miejsce. Brzezinianie jak na razie
mogą być spokojni ponieważ
dwunasty w tabeli Sokół II
Aleksandrów Łódzki traci do
nich aż dziesięć punktów. Na
prowadzeniu nadal znajdują

się rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego, a na drugim rezerwy Widzewa Łódź.
Ze względu na wycofanie się
z rozgrywek na ostatnie miejsce przesunięty został Włókniarz Konstantynów Łódzki,
a w strefie spadkowej znajduje się GLKS Sarnów/Dalików
i Bzura Ozorków.
AUTOPROMOCJA

Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 6 kwietnia o godzinie
15:00 na wyjeździe ze Stalą Głowno, a następne również na wyjeździe w niedzielę
14 kwietnia o godzinie 11:00
z rezerwami Sokoła Aleksandrów Łódzki.

 DS
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Klub Sportowy „REKORD”

K

lub Sportowy „Rekord Brzeziny” powstał w czerwcu
2018 roku. Jego założycielem jest Bar tłomiej
Przybyłowski (prezes klubu).

„Program szkolenia Klubu oparty jest na rozwoju umiejętności piłkarskich
dzieci poprzez hiszpański
system szkolenia opracowany przez Real Federación
Española de Fútbol (Królewski Hiszpański Związek
Piłki Nożnej ), w połączeniu
z najważniejszymi siedmioma wartościami propagowanymi przez Fundację Realu
Madryt (szacunek, tolerancja, równość, wiara w siebie, samodzielność, zdrowie, koleżeństwo) oraz Narodowym Modelem Gr y
opracowanym przez obecne władze Polskiego Związku Piłki Nożnej- mówi Bartłomiej Przybyłowski. Kadrę
szkoleniową klubu tworzą
wyłącznie wykwalifikowani
trenerzy, posiadający międzynarodowe uprawnienia
(UEFA A, UEFA B , UEFA
C), dzięki temu bez przeszkód program szkolenia
jest przekazywany wszystkim zawodnikom. Bartłomiej Przybyłowski swoje trenerskie doświadczenie
nabierał w Hiszpanii jako
trener Fundacji Realu Madryt, gdzie w miasteczku
treningowym Realu Madryt
odbywał liczne staże. Dzięki
ścisłej współpracy z Realem
Madryt był też koordynatorem obozów Fundacji Realu
Madryt, na których pracował z wieloma utalentowanymi zawodnikami. Niektórzy zawodnicy stanowią

dziś trzon w swoich juniorskich drużynach Wisły Kraków, Ruchu czy reprezentacji Białorusi (kapitan Reprezentacji Białorusi U15, U16,
U17 - Maksym Makisz, zawodnik portugalskiego UD
Leira).
Dzięki wyjątkowemu systemowi szkolenia któr y
opracował Feniks Łódź nie
znany nikomu stał się nagle jedną z najlepszą drużyn
w Polsce szkolących dzieci
w roczniku 2008, 2007, oraz
2005. Pozwoliło to na rywalizację nie tylko na szczeblu polskim ale i europejskim
gdzie na drodze drużyn prowadzonych przez trenera B.
Przybyłowskiego stanęły takie europejskie potęgi jak:
Borussia Dortmund, Galatasaray Stambuł czy KV Mechelen. Do jego sukcesów
zaliczyć należy m.in. wielokrotne zwycięstwa w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach rocznika 2008, 2007, 2005,
stworzenie poprzez unikatowe metody treningowe
jednych z najlepszych drużyn w Polsce w rocznikach
2007, 2008, 2009, indywidualne sukcesy zawodników
(MVP, Najlepszy Strzelec,
Najlepszy Bramkarz) osiągane w międzynarodowych
i ogólnopolskich turniejach, koordynacja młodzieżowych drużyn AKS SMS
Łódź, - trener kobiecych
drużyn piłkarskich - II Ligi

Kobiet, Mistrzostwa Polski
Beach Soccer, zwycięstwo
w prestiżowym turnieju
COPA ALMA (Europejski
Turniej Fundacji Realu Madryt odbywający się w Felscut na Węgrzech - Puskas
Academy) Polskimi dziećmi należącymi do Fundacji
Realu Madryt wygrać Europejski Turniej Fundacji Realu Madryt odbywający się
w Felscut na Węgrzech - Puskas Academy.
Na razie ten najmłodszy
brzeziński klub sportowy
prowadzi pracę szkoleniową z dziewczętami w wieku
od 4 do 15 lat podzieloną na
dwie grupy. Treningi klubu
sportowego odbywają się 3
razy w tygodniu na brzezińskich orlikach lub miejskim
stadionie w każdą:
środę gr upa młodsza
(godz. 17.00 -18.15) - Orlik
Szkoła Podstawowa nr 1, ul.
Moniuszki 21, grupa starsza
(godz. 18.30 – 20.00) - Stadion Miejski w Brzezinach
ul. Sportowa 1,
piątek g r up a mło dsza
(godz. 17.00-18.15) Stadion
Miejski w Brzezinach ul.
Sportowa 1,
grupa starsza (godz. 18.30
– 20.00) Stadion Miejski
w Brzezinach ul. Sportowa 1
sobota ( Orlik SP2 ul.
Sienkiewicza 17, Brzeziny/
Stadion Miejski w Brzezinach ul. Sportowa 1), grupa młodsza (godz. 10.0011.00), grupa starsza (godz.
11.00-12.00).
Dziewczęta mają już
za sobą pierwsze wiosenne treningi no boiskach

Klub Sportowy „Rekord Brzeziny” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Program szkolenia Klubu oparty jest na rozwoju umiejętności piłkarskich dzieci FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
trawiastych, a nawet pierwszy mecz sparingowy rozegrany w Gałkówku Dużym
z drużyną Pogoń - Zduńska
Wola. Z każdym treningiem

ich umiejętności wzrastają a klub się rozrasta. Prezes
myśli nawet o utworzeniu
żeńskiej drużyny piłki nożnej dla kobiet od 16 roku

życia. W 2019 roku Klub
Sportowy „Rekord Brzeziny” otrzymał dotacje z miasta Brzeziny w wysokości 5
tys. zł. 
 GK

Sprawozdanie z Walnego zebrania piłkarzy

W

sobotę 30 marca około godziny 18:00, czyli tuż po zakończeniu ligowego
meczu pomiędzy Startem Brzeziny a GKS Ksawerów na terenie Stadionu
Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze członków klubu BKS Start za rok 2018.

Podczas spotkania podjęto
kilka ważnych decyzji i poruszono wiele ciekawych kwestii dotyczących funkcjonowania klubu.
Po opłaceniu obowiązkowych składek członkowskich,
wpisaniu się na listę i dopełnieniu wszystkich obowiązków formalnych Zarząd

Brzezińskiego Klubu Sportowego przedstawił zestawienie finansowe za ubiegły
rok. Z całą pewnością można stwierdzić, że obecni działacze wyprowadzili klub na
prostą. Po raz pierwszy od
wielu lat można powiedzieć,
że Start ma w końcu stabilną
sytuację finansową. W dalszej

kolejności zebrani poddali
pod głosowanie pisemne rezygnację z zajmowanych stanowisk następujących osób:
Michała Garnysa (pierwszego
wiceprezesa Klubu), Marcina Lindnera (drugiego wiceprezesa Klubu) oraz Dariusza
Dziedziczaka (członka Zarządu). Wszyscy jednomyślnie

przegłosowali przyjęcie rezygnacji. W związku z brakiem odpowiedniej liczby
osób w Zarządzie, na nowego członka Zarządu powołano Rafała Kuzkę. Kandydatura została jednogłośnie
przyjęta. Teraz obecni członkowie Brzezińskiego Klubu Sportowego między sobą
wybiorą osoby na odpowiednie funkcje. Do tej pory prezesem Klubu pozostaje Tomasz Nowicki, wiceprezesem do spraw finansowych

jest Zbigniew Zawadzki, wiceprezesem Klubu Rafał Jadczak, dyrektorem Klubu Filip
Jochman, a członkami Zarządu Klubu: Marek Klimczak,
Włodzimierz Skrzyński oraz
Rafał Kuzka. Po zamknięciu tej części spotkania przyszedł czas na wolne wnioski.
Podczas dyskusji poruszono
kwestię przyszłego jubileuszu
Klubu, turnieju piłkarskiego dla dzieci z okazji święta
1 Maja oraz turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka.

Ważną informacją jest fakt,
że Brzeziński Klub Sportowy będzie starał się o posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, aby każdy zainteresowany podczas
corocznego składania zeznania podatkowego do Urzędu
Skarbowego mógł przekazać
na Klub symboliczny jeden
procent. O dalszych planach
działalności BKS Start dowiemy się w najbliższych tygodniach.

 DS
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Inauguracyjna wygrana i porażka hokeistek

D

 oma spotkaniami z AZS Politechniką Poznańską wiosenne rozgrywki I ligi
w
hokeja na trawie rozpoczęły hokeistki KS Hokej-Start Brzeziny. Podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak w sobotę na Stadionie Miejskim w Brzezinach
pokonały odwieczne rywalki 2:0 (2:0), a dzień później przegrały w Poznaniu 1:2
(0:1). Tym samym hokejowe zmagania rozpoczęły się na dobre.

Hokeistki wróciły na otwarte boiska FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
Pierwsze spotkanie rozegrane zostało w Brzezinach na
Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1. To był bardzo duży atut, który dał zawodniczkom KS Hokej-Start

sp orej p e wnoś ci siebie.
Obrończynie mistrzowskiego
tytułu nie bały się podejmować ryzyka przez co gra z poznaniankami była ogromnie zacięta. Przed przerwą

gospodynie zdołały strzelić
dwie bramki. Najpierw na listę strzelców wpisała się Emilia Kowalska, a później Karolina Grochowalska. Ta zaliczka dała naszym hokeistkom

przejąć całą kontrolę nad meczem i spokojną grę do samego końca. Druga połowa
była praktycznie taka sama
jak pierwsza z tą różnicą, że
żadna z drużyn nie znalazła
drogi do bramki. Czyste konto zachowała Klaudia Głowacka, która popisała się kilkoma dobrymi interwencjami.
Ostatecznie brzezinianki wygrały pewnie 2:0. Przed drugim weekendowym meczem
nasze hokeistki miały dosłownie kilka godzin odpoczynku bowiem w niedzielę rano musiały udać się do
Poznania. Dodatkowo zmiana czasu z zimowego na letni spowodowała, że w drugim starciu z AZS Politechniką we znaki brzeziniankom
dało się olbrzymie zmęczenie.
Zupełnie inaczej wyglądało to
w obozie rywalek. Politechnika wzmocniła się bowiem kilkoma nowymi zawodniczkami, które w ten weekend grały po raz pierwszy. Świeżość
okazała się kluczowa w całej

rywalizacji. Nasz zespół starał się od pierwszych minut
szybko strzelić bramkę, ale
nie był w stanie przeprowadzić składnej akcji. Gospodynie w porównaniu do soboty zmieniły pozycje przez
co ich gra była bardziej poukładana. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
z biegiem czasu zaczęły tworzyć akcje ofensywne, ale brakowało w nich wykończenia.
Poznanianki w pierwszej odsłonie raz pokonały Klaudię
Głowacką i na przerwę schodziły w lepszych humorach.
Po zmianie stron była bardziej agresywna nie tylko pod
kątem techniki, ale także gry
ciałem. KS Hokej-Start długo
stawiał czoła i zdobył bramkę. Gola dla naszych hokeistek strzeliła Paula Sławińska. Niestety AZS Politechnika miała tego dnia więcej
szczęścia i zdołała trafić do
naszej bramki jeszcze raz.
Tym samym drugie spotkanie nasze hokeistki przegrały

1:2. W tabeli brzezinianki
nie zmniejszyły straty punktowej do poznanianek. Przewodzi AZS Politechnika, która ma cztery punkty przewagi nad KS Hokej-Start. Trzeba
jednak wspomnieć, że podopieczne trener Małgorzaty
Polewczak mają jedno spotkanie rozegrane mniej od rywalek. Trzecie miejsce zajmuje UKHT Ósemka Tarnowskie Góry z trzema punktami
na koncie, a czwarte KS Rogowo, który do tej pory nie
zdobył żadnego punktu.
Kolejne spotkanie brzezinianki rozegrają w niedzielę 7
kwietnia o godzinie 12:00 na
Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.
Rywalkami podopiecznych
trener Małgorzaty Polewczak
będzie UKHT Ósemka Tarnowskie Góry. Natomiast tydzień później w niedzielę 14
kwietnia nasze hokeistki zagrają na wyjeździe z KS Rogowo.

 DS

Podwójny sukces Weroniki Skrzyńskiej

D

wunastoletnia Weronika Skrzyńska zawodniczka ze Szkółki Kolarskiej Logo
Service LUKS Dwójka Stryków wygrała drugi etap Zimowego Poland Bike
Marathon 2019 oraz zwyciężyła w klasyfikacji generalnej w swojej kategorii
wiekowej tej imprezy (jednej z największych imprez rowerowych w Polsce).

Zwyciężczyni Weronika Skrzyńska ŹRÓDŁO: ARCHIWUM RODZINNE

Kolejne zawody odbyły się
w niedzielę, 17 marca w Markach. W poprzednim etapie rozegranym w Kobyłce, Weronika odniosła zwycięstwo i tym razem także
była stawiana w roli faworytek. Zawodniczka opuściła
jedynie pierwszy etap, 17 lutego w Nieporęcie, ze względu na swój udział w zgrupowaniu kolarskim w Kobylej Górze. Jak się okazało
treningi podczas obozu pozwoliły szybko złapać wysoką formę i opuszczenie jednego wyścigu nie przeszkodziło

jej w wywalczeniu głównego
trofeum. Podczas niedzielnego etapu w Markach Weronika Skrzyńska dała prawdziwy
popis kolarstwa. Mimo ciężkich warunków (błoto i silny wiatr) i strat poniesionych
na początku wyścigu zawodniczka zdołała dogonić rywalki, a na 1 km przed metą
znacznie im uciec. Podopieczna trenera Wojciecha Pożarlika w końcówce zaliczyła jeszcze upadek, ale na szczęście
nie przyniósł on żadnych nieprzyjemnych konsekwencji
i po szybkim powstaniu Weronika pomknęła do mety,
mijając ją jako pierwsza.
Zwycięstwo w Markach pozwoliło Weronice Skrzyńskiej
na wygranie także klasyfikacji

generalnej całego Zimowego
Poland Bike Marathonu. Brzezinianka triumfowała w kategorii dziewcząt D3 (11-12 lat)
na dystansie FAN.
Przypomnijmy, że Weronika Skrzyńska jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach trenuje w Strykowie. Miniony 2018
sezon był dla niej bardzo udany. Brzezinianka wystartowała w 36 zawodach z których
aż 25 razy stawała na podium,
i to wielokrotnie na najwyższym stopniu. Najważniejsze
ubiegłoroczne sukcesy to: II
miejsce w klasyfikacji generalnej Mazovia MTB Marathon,
I miejsce w klasyfikacji generalnej Małej Ligi MTB XC, II
miejsce w generalce Pucharu

Mazowsza, V miejsce w generalce 60. Małego Wyścigu
Pokoju. Blisko podium Weronika była także w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich MTB w Głogowie. Startując tam w bardzo mocnej
obsadzie czołowych zawodniczek z całego kraju zajęła bardzo wysokie 6. miejsce.
 GK
REKLAMA

Firma w Brzezinach
poszukuje kandydatów
na następujące stanowiska:
- magazynier,
- brygadzista(kierownik ekipy
montażowej 2-3 osobowej)
Kontakt telefoniczny
pod numerem 663 333 991
Lub CV na e-mail:
sekretariat@bob-ogrodzenia.pl
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23. nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Brzezin
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Dni otwarte w brzezińskich podstawówkach

Goście Jedynki mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale też świetna zabawa. W przemówieniu dyrektor Zbigniew Zieliński
zapoznał przybyłych z ofertą szkoły, bazą dydaktyczną,
możliwościami, jakie czekają na uczniów w postaci zajęć pozalekcyjnych, podkreślając jak ważna jest pomoc
w odkrywaniu i rozwijaniu
pasji. Gospodarz Jedynki odpowiedział także na wszystkie pytania nurtujące rodziców i same dzieci. Niewątpliwie największą atrakcją
dla najmłodszych było baśniowe przedstawienie w wykonaniu uczniów klas III.
Podczas „zwiedzania” szkoły dzieci w poszczególnych
salach i pracowniach mogły poznać ciekawostki, rozwiązywać interaktywne łamigłówki, a rodzice uzyskać
od nauczycieli informacje na
temat szkolnej codzienności. Był czas na oglądanie sal
lekcyjnych, szkolnych gazetek tematycznych i ekspozycji, zabawę przy tablicy interaktywnej i przy komputerach.
Dzieci poznały także pracownię przyrodniczą, gdzie rodzą się pasje młodych, obejrzały prezentacje multimedialne dotyczące historii oraz
bieżącego życia szkoły. Samorząd Uczniowski zorganizował dla przyszłych uczniów
słodki poczęstunek i wręczył okolicznościowe gadżety. Atutem spotkania był
bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami, którzy indywidualnie omawiali rodzaj i zakres tematyczny

prowadzonych przez siebie
zajęć, informując tym samym
o możliwościach uczestniczenia przez dzieci w zajęciach
twórczych, rozwijających talent, potencjał i wyobraźnię.
W środę 20 marca przyszłych ,,zerówkowiczów”,
uczniów klas pierwszych oraz
ich rodziców zaprosiła do siebie Szkoła Podstawowa nr
2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach.
Tego dnia Dwójka miała wielu gości, którzy skorzystali z atrakcji przygotowanych
przez nauczycieli i uczniów.
Przybyłych rodziców wraz
ze swoimi pociechami powitała dyrektor szkoły Anna
Mrówka. Na szkolnej scenie
zaprezentowali się uczniowie
z talentem wokalnym, laureaci licznych konkursów. Kolejną niespodzianką dla milusińskich było przedstawienie o dziecięcym ulubieńcu
– Pluszowym Misiu. Dwójka jest miejscem poznawania
świata w trakcie radosnej zabawy, dlatego od wielu lat obchodzi Światowy Dzień Pluszowego Misia. Program artystyczny przygotowany na tę
okazję, został zaprezentowany również przybyłym gościom podczas Dni Otwartych. Tego dnia zaproszone
dzieci wspólnie przeżywały
przygody bohaterów, uczyły
się od Misia, czym jest prawdziwa, bezinteresowna przyjaźń, a przy tym wspaniale się bawiły. Kolejną przygotowaną atrakcją dla dzieci
były wspólne zabawy ruchowe przy muzyce. W tym samym czasie, zgromadzeni

rodzice w sali gimnastycznej z uwagą słuchali dyrektor
Anny Mrówki, która przedstawiła plan pracy szkoły
wraz z ofertą edukacyjną oraz
organizację przyszłego roku
szkolnego. Po wysłuchaniu
wyczerpujących informacji,
rodzice wraz z dziećmi przystąpili do zwiedzania szkoły, w której można było zajrzeć do niemal każdego zakamarka. Najmłodsi goście
chętnie brali udział w przygotowanych zajęciach plastyczno-technicznych. W klaso-pracowniach przyszli uczniowie z zainteresowaniem
oglądali doświadczenia fizyczno-chemiczne, manualne prace uczniów, którzy od
lat rozwijają swoje pasje i zainteresowania na kole modelarskim. Tego dnia nie zabrakło także zajęć sportowych.
Dzieci z wielką radością pokonywały tor przeszkód przygotowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Uczniowie Dwójki zaprosili przybyłych gości do kawiarenki
na krótki odpoczynek i słodki poczęstunek. Podczas „podróży” po szkole goście mogli oglądać ciekawe wystawki i ekspozycje prac uczniów.
Zwiedzający mogli również
podziwiać osiągnięcia sportowe w postaci licznych pucharów, medali i dyplomów oraz
bogatą kolekcję zdjęć z różnych uroczystości szkolnych.
21 marca w Szkole Podstawowej nr 3 im Władysława Stanisława Reymonta
w Brzezinach odbył się Dzień
Otwarty. Już w progu szkoły uczniowie klas starszych

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

D

ziewiętnastego marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które we
wrześniu rozpoczną swoją przygodę ze szkołą jako pierwszoklasiści bądź
uczniowie grupy przedszkolnej.

rozdawali ulotki zawierające program spotkania, plan
szkoły wraz z ofertę edukacyjną. Na mapie zaznaczono
wszystkie ważniejsze miejsca tak, aby maluchy wiedziały co warto zobaczyć i gdzie
warto zajrzeć. Goście otrzymali także upominki w postaci "gniotków" wykonanych przez uczniów szkoły.
Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczął dyrektor Michał Gołąbek przedstawiając plan spotkania. Przedstawił także nauczycieli, którzy
od września przyszłego roku
będą pracować z przyszłymi
uczniami szkoły. Następnie

goście mogli obejrzeć pasjonujące przedstawienie bajkę
"Czerwony Kapturek", w wykonaniu uczniów klas pierwszych oraz drugiej a także
dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczyniami. Po obejrzeniu bajki przyszli uczniowie wraz
z rodzicami mogli przystąpić
do zwiedzania szkoły. Dzieci
wzięły udział w warsztatach
plastycznych, grały w edukacyjne gry multimedialne przy
użyciu tablic interaktywnych,
w szachy, odwiedziły "salę
przyszłości" i poznały "nauczycielkę przyszłości", podróżowały do Indonezji z Nelą

Małą Reporterką, by wywołać erupcję wulkanu, oraz bawiły się w jednej z sal świetlicowych, tzw. bawialni wyposażonej w klocki piankowe,
piłki skoczki, kolorowe materace. Rodzice w tym czasie
mieli możliwość zwiedzenia
wystawy poświęconej 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości albo też
obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej
życie Trójki. Na koniec chwilę
wytchnienia można było spędzić w kawiarence, gdzie częstowano pysznymi słodkościami.
 GK
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Pierwszy dzień wiosny w Jedynce

Z

i nicjatywy Samorządu Uczniowskiego, 21 marca w Dzień Wagarowicza
"władzę" w Jedynce przejęli uczniowie, pozwalając sobie na odrobinę
szaleństwa. W tym dniu, to nauczyciele założyli mundurki szkolne,
a społeczność uczniowska przyszła ubrana w barwy budzącej się do życia
wiosny, dekorując szkołę własnoręcznie wykonanymi wiosennymi kwiatami.

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość sprawdzenia
się w roli nauczycieli i poprowadzenia wybranych

fragmentów zajęć, a nawet całej lekcji. W tym dniu
nauczyciele nie odpytywali przy tablicy oraz „nie

dręczyli” uczniów kartkówkami, sprawdzianami, testami i pracami klasowymi.
Uc z n i ow i e e du k a c j i

Kadra nauczycielska Jedynki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

wczesnoszkolnej, zaopatrzeni w balony udali się
z własnoręcznie przygotowaną kukłą na teren zaprzyjaźnionego Muzeum
Regionalnego w Brzezinach, aby tam przy gromkich okrzykach spalić marzannę i tym samym ostate cznie p ożeg nać zimę.

Boguslawa Tyralska z brzezińskiego muzeum opowiedziała uczniom o tradycji tego zwyczaju. Etnografowie mówią, że kukła
marzanny (zwanej w innych regionach Polski także Moreną, Marzaniokiem,
Śmiertką albo Śmiercichą)
stanowi uosobienie zimy.

Utopienie lub spalenie kukły było konieczne, aby
przywołać wiosnę. Dla całej
społeczności brzezińskiej
Jedynki ten dzień był pełen
wrażeń i atrakcji, a tradycja
mówi, że 21 marca można
wygonić nie tylko zimę, ale
i złe oceny.
 GK

Przy gromkich okrzykach spalono marzannę FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Pierwszy dzień wiosny w Dwójce

P

ierwszy dzień wiosny jest okazją do nauki przez zabawę i integrację w Szkole
Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Młodzież z każdej ze starszych klas, wraz ze
swoim wychowawcą w ramach ogólnopolskiej akcji programu zdrowotnego
„Trzymaj formę” przygotowała smaczne i zdrowe śniadanie.

Były sałatki, surówki owocowe i warzywne, soki, kanapki i przekąski. Wszystko podane estetycznie

i kolorowo. Po prezentacji
posiłków można był oddać
się degustacji.
Następnie przyszedł czas

na rozgr y wki spor towe.
Uczniowie na boisku szkolnym zmierzyli się na poziomie klas w przeciąganiu

Pierwszy dzień wiosny jest okazją do nauki przez zabawę FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

liny. Śmiechu było co niemiara zwłaszcza, gdy do
pomocy jednym śpieszyli koledzy z innych klas zgodnie z sympatią do koleżanek.
Aby ostatecznie ustal i ć k t o, j e s t „ n aj at r a k cyjniejszą dziewczyną

i chłop a k iem” w D wójce odbyły się wybory Miss
i Mistera szkoły. Tym razem kryterium nie stanowiła uroda i wymiary ciała,
a to kto cechuje się większym poczuciem humoru i dystansem do samego
siebie. Dlatego dziewczyny

za kładały p er u k i, ubierały się w worki do śmieci i przepasywały się papierem toaletowym. Towarzyszyło temu mnóstwo
śmiechu i dużo oklasków
uczniów radując ych się
z nadejścia wiosny.
 GK

Były sałatki, surówki owocowe i warzywne, soki, kanapki i przekąski FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Pasowanie na przedszkolaka

D

w Przedszkolu nr 1 ( przy
ul. Konstytucji 3 Maja).
Dla dzieci, które we wrześniu tego roku po raz
pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem „Biedronek” i „Krasnoludków” była to pierwsza wyjątkowa uroczystość
w ich życiu. Dla 3- latków
było to ogromne przeżycie, ale dzieci trzymały się
bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały

wudziesty siódmy luty 2019 r. - dla grupy najmłodszych przedszkolaków w Przedszkolu
nr 3 w Brzezinach ( przy ul. Moniuszki) był dniem wyjątkowym. Po trudach adaptacji
do warunków przedszkola, przyzwyczajania się do nowych, nieznanych osób i sytuacji
dzieci 3 letnie zostały oficjalnie przyjęte w poczet przedszkolaków.
zgodnie bawić się z kolegami, porządkować zabawki.
Aktu pasowania dokonała dyrektor przedszkola
Agnieszka Gazda, dotykając ramienia każdego dziecka kolorowym lizakiem.
Każdy pasowany przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek

w postaci książeczki do
malowania wraz z kompletem mazaków ufundowanym przez Radę Rodziców.
Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie.
Tego samego dnia wczesny m p op o ł u d n i e m p a sowanie najmłodszych
d z i e c i o dby ł o s i ę t a k ż e

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zgromadzeni rodzice, babcie i dziadkowie mieli okazję podziwiać, czego dzieci nauczyły się od września
ubiegłego roku. W da lszej części uro czystości
przyszedł czas na ślubowanie. 3 - latki przyrzekły
chętnie chodzić do przedszkola, być samodzielnym,

piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Nie zabrakło tańców „Kazaczok”
o r a z „ K a c z u s z k i”, k t ó re wzbudziły zachwyt widowni licznie zgromadzonej w sali.
Najbardziej wyczekiwaną chwilą było złożenie
uroczystej przysięgi, po
której dyrektor Małgorzata Wyka za pomocą „czarodziejskiego ołówka" dokonała uroczystego „aktu

pasowania". Nie zabrakło życzeń i upominków
od przedstawicieli R ady
Rodziców oraz dyplomów
i pre z e ntów d l a k a ż d e go przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był
słodki poczęstunek.
Z całą pewnością dla
najmłodszych przedszkolaków z dwóch miejskich
przedszkoli był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń.
 GK
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AUTOPROMOCJA

Wielka Zbiórka Książek

Po raz kolejny Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach włącza się
w akcję Wielkiej Zbiórki Książek dla
pacjentów szpitali. Zbiórka książek
potrwa od 28 maja do 1 czerwca. Książki
muszą być w stanie bardzo dobrym i, co
ważne, wydane po 2000 roku.
Ubiegłoroczna akcja pozwoliła na
zebranie prawie 450 egzemplarzy
książek, które trafiły na oddziały szpitalne. „Zaczytani od
2013 roku promują czytelnictwo i edukację społeczną poprzez
prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek
na oddziałach szpitalnych. Od dwóch lat wolontariusze
Fundacji codziennie pojawiają się w szpitalach, czytają
dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię.” Aby podziękować
mieszkańcom, którzy przekazują swoje książki w czasie
Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org ustawia
miejskie meble – ławki w kształcie otwartych książek. Każda
ławka jest niepowtarzalna, zaprojektowana przez artystę.
Część ławek ma swoich ambasadorów: znanych aktorów,
ludzi kultury i sztuki.

REKLAMA

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku
w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl

