Ciekawi ludzie - odkrywa „kopalnię talentów” w Brzezinach
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Brzezińskie szkoły i przedszkola strajkują
d poniedziałku 8 kwietnia we wszystkich trzech szkołach podstawowych
i dwóch przedszkolach podległych miastu Brzeziny trwa bezterminowy strajk.
Do strajku nie przystąpili dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz przedszkoli,
a także nieliczni nauczyciele i większość pracowników administracji i obsługi.

Na ponad 210 pracowników
do strajku przystąpiły 153 osoby. Placówki oświatowe zostały oplakatowane, przed niektórymi pojawiły się transparenty, a przy drzwiach dyżury
rozpoczęli strajkujący nauczyciele. Na prośbę dyrektorów
szkół i przedszkoli oraz burmistrz Brzezin rodzice zorganizowali opiekę dla swoich
dzieci. Pierwszego dnia strajku w placówkach pojawiło
się niewielu uczniów. W kolejnych dniach liczba dzieci wzrastała, ale w żadnej
nie przekroczyła 10. Zarówno dzieciom w przedszkolach

jak i uczniom, którzy przyszli do szkół została zapewniona opieka, a na świetlicach
obywały się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Zgodnie
z zapewnieniem władz miasta i dyrektora egzamin gimnazjalny odbywa się w wyznaczonym terminie. Dyrektor
powołał zespoły egzaminacyjne w oparciu o nauczycieli sąsiednich szkół, przedszkoli, emerytowanych nauczycieli,
a także pracowników innych jednostek posiadających
uprawnienia pedagogiczne.
Środowy egzamin zorganizowany w dwóch salach Szkoły

Podstawowej nr 3 i jednej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przebiegał spokojnie,
bez zakłóceń. W poniedziałek 15 kwietnia zgodnie z planem rozpoczną się trzydniowe
egzaminy ósmoklasisty. Także
i tutaj dyrektorzy powołali komisje, a egzaminy ósmoklasisty nie są zagrożone.
Uczniowie przez okres
strajku mogą korzystać m.in.
z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
na podobnych zasadach jak
w czasie ferii czy wakacji, trener KS Rekord organizuje
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zajęcia sportowe dla dzieci
naprzemiennie na kompleksach boisk sportowych „Orlik”
przy Jedynce i Dwójce. Centrum Promocji i Kultury jest
gotowe zorganizować atrakcyjne zajęcia dla dzieci, podobnie jak Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach.
Na chwilę obecną nie

wiadomo do kiedy potrwa
strajk i jakie przyjmie formy. Z całą pewnością jest dotkliwy zarówno dla strajkujących, gdyż za okres strajku
nie otrzymują wynagrodzenia, jak również dla rodziców,
którzy mają problemy ze zorganizowaniem opieki dla swoich dzieci. 
 GK

Janusz Nowański i Krzysztof Sienkiewicz nowymi radnymi Miasta Brzeziny

W okręgu wyborczym nr
5 obejmującym ulice Cicha, Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Okrzei, Polna,
Henryka Sienkiewicza (od
nr 16 do końca), Składowa, Spokojna, Wesoła liczba osób uprawnionych wynosiła 628. Do wyborów
przystąpiło 181 osób, z których 1 głosowała przez pełnomocnika. Frekwencja
wyniosła 28,82 %. Wyniki
przedstawiają się następująco: JOCHMAN Anna Bożena zgłoszona przez KW
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ otrzymała 19 głosów, NOWAŃSKI Janusz

zgłoszony przez KWW JANUSZ NOWAŃSKI PLAN
NAPRAWY BRZEZIN –
55 głosów, JAKUBOWSKA
Honorata zgłoszona przez
KWW WDB 7 głosów, BĄCZYŃSKI Zbigniew Szczepan zgłoszony przez KWW
„CENTRUM” – 47 głosów,
ZROBEK Daniel zgłoszony
przez KWW ILONA SKIPOR PLAN NA LEPSZE
JUTRO – 53 głosy. Najwięcej głosów otrzymał Janusz
Nowański i to on został wybrany radnym miasta Brzeziny.
W okręgu w y borczym
nr 14 obejmującym ulice

Konstytucji 3 Maja, Przedwiośnie (nieparzyste od nr
1 do nr 11 włącznie) kandydowało 6 kandydatów. Spośród 631 uprawnionych na
wybory stawiło się zaledwie
65 osób co oznacza, że frekwencja wyniosła 10,30%.
1 głos z uwagi na niepostawienie znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata był głosem nieważnym.
64 głosy rozłożyły się następująco: WOŹNIAKOWSKI Stanisław Grzegorz
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
otrzymał 7 głosów, SIUCIŃSKA Paulina zgłoszona

przez KWW TADEUSZA
BARUCKIEGO – 1 głos,
SIENKIEWICZ Krzysztof
zgłoszony przez KWW JANUSZ NOWAŃSKI PLAN
NAPRAWY BRZEZIN – 29
głosów, PIETRASIK Grażyna zgłoszona przez KWW
WDB – 14 głosów, FERDZYN Wioletta Alina zgłoszona przez KWW ILONA
SKIPOR PLAN NA LEPSZE JUTRO – 7 głosów, zaś
TRZEWIKOWSKI Krzysztof zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SPOŁECZNE ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ – 6 głosów. Najwięcej głosów otrzymał
ponownie Krzysztof Sienkiewicz i to on po raz drugi będzie radnym miasta
Brzeziny. Wybor y odbyły się w lokalu wyborczym
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odczas niedzielnych wyborów 7 kwietnia wybrano nowych radnych miasta
Brzeziny. Zostali nimi w okręgu wyborczym nr 5 Janusz Nowański i Krzysztof
Sienkiewicz w okręgu wyborczym nr 14. Wybory zostały powtórzone z uwagi
na błędnie wydane karty wyborcom w tych dwóch okręgach.

str. 10,11

Podczas głosowania
zorganizowanym w Szkole
Podstawowej nr 2 w Brzezinach ul. Sienkiewicza 17,
któr y czynny był w godzinach od 7.00 do godz.
21.00.
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Ekstremalna Droga Krzyżowa Koluszki – Brzeziny

E

lementem przygotowania się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych jest
nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpamiętujące mękę Jezusa polegające na
obchodzeniu 14 stacji, przy których odmawia się modlitwy.

Z reguły odbywa się ona
w kościele albo wokół kościoła. Jednak 23 lata temu
mieszkańcy po raz pierwszy
wyruszyli ulicami Brzezin
niosąc drewniany krzyż. Trzy
lata temu zapoczątkowano
Ekstremalną Drogę Krzyżową na trasie Brzeziny - Koluszki na wzór odbywających
się już od 2009 r. w Polsce
i na świecie. Ekstremalna, bo
trzeba pokonać trasę minimum 40 km w nocy, samotnie lub w kilkuosobowych
grupach, w skupieniu, bez
rozmów. Droga musi boleć,
by nie była komfortem ani
piknikiem. Pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa zorganizowana w 2017 roku licząca 41 kilometrów wyruszyła z Koluszek do Brzezin
przez: Długie, Świny, Popień,
Jeżów, Rogów i Szymaniszki. Rok później Ekstremalna Droga Krzyżowa na trasie Brzeziny – Koluszki wyszła w kierunku odwrotnym.
Równocześnie z inicjatywy

brzezińskich współorganizatorów pojawiła się druga,
krótsza - 31 kilometrowa trasa, która w tym roku wyruszyła w przeciwnym kierunku niż rok wcześniej przez:
Kaletnik, Gałków Mały, Gałków Duży, Gałkówek Kolonię, cmentarz Pustułka, Małczew, Paprotnię oraz Polik.
Obie trasy dla ułatwienia zostały oznaczone przez brzezińskich Skautów Europy.
Każdy uczestnik Ekstremalnej Drogi Krzyżowej mógł
pobrać aplikację na komórkę zarówno z trasą jak i stosownymi modlitwami. Obowiązkowym ekwipunkiem
uczestników stały się telefony komórkowe z aplikacją lub przygotowane przez
organizatorów mapki, członówki (latarki na głowę) elementy odblaskowe ubrania
oraz plecaki, a w nich termosy z ciepłą herbatą lub kawą
oraz jedzenie. Niektórzy
w drogę zabierali także własny krzyż.

W tym roku w przeciwieństwie do ubiegłorocznej śnieżnej zamieci, aura
sprzyjała uczestnikom Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Na obie trasy po mszy
świętej w kościele pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach wyruszyło łącznie 195 osób. Na
dłuższą (czerwoną) trasę 130
osób, z których do kościoła
podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach dotarło 95
uczestników. Z trasy krótszej
(niebieskiej) do Brzezin doszło 55 pielgrzymów spośród
65, którzy wyruszyli z Koluszek – mówi Janusz Nowański koordynator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej od strony brzezińskiej.
Na XIV, końcowej stacji
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Brzezinach uczestnic y spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Pier wsze sto osób witano żonkilami rozdawanymi przez Skautów Europy.

Kościół i salka katechetyczna były dostępne już od 4.00
rano. Dokładnie o tej godzinie zawitały pierwsze osoby wracające z Koluszek. Za
pośrednictwem naszej gazety brzezińscy organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej, a które w swej
skromności pragną pozostać
anonimowe. Podziękowania
należą się blisko 20-tu osobom, które ofiarowały swój
wkład w organizację Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
- dar serca w postaci ciasta,
miodu i kwiatów oraz sprzętu do gotowania wody. Podziękowania należą się także
dwóm zaangażowanym parafiankom, które od 4.00 do
10.00 obsługiwały 150 przybyłych pielgrzymów, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (czyli
brzezińskim Skautom Europy), którzy witali ich kwiatami, kierowali do kościoła,
a po odbytym 14 rozważaniu do salki katechetycznej.
Pielgrzymom duchowym,
którzy modlili się pozostając

W tym roku w przeciwieństwie do ubiegłorocznej śnieżnej zamieci, aura sprzyjała uczestnikom Ekstremalnej Drogi Krzyżowej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

w domach. Organizatorzy
podkreślili także ogromną
otwartość gospodarza stacji
14-tej, czyli księdza proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach, który jeszcze przed
świtem udostępnił kościół
oraz ciepłą salkę na miejsce
odpoczynku i poczęstunku
dla strudzonych uczestników
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
„Szłam z intencją za mojego syna prosząc o zdrowie
i pomyślność egzaminów.
W Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej uczestniczę już
trzeci raz. Tegoroczna w porównaniu z ubiegłoroczną
wydaje się łatwiejsza, chociaż
sama końcówka była dość
ciężka. Po wyjściu z lasu
zimny wiatr, stroma górka,
a na drodze kamienie to nie
był spacer. Ale wspólnie z synem dotarliśmy cali i zdrowi. Syn przeszedł całą drogę
mimo, że planował pokonać
tylko część"– mówi jedna
z uczestniczek. „Ciężka droga, mimo, że uczestniczę już
po raz trzeci. Najcięższa była
ta organizowana w ubiegłym

roku za sprawą zimowej pogody. W tym roku kryzys
pojawił się w połowie drogi
między siódma a ósmą stacją w Jasieninie, gdyż bardzo chciało się spać. Szłam
w szczególnej intencji. Trud
drogi krzyżowej ofiarowałam za moją koleżankę, która
straciła dziecko" - mówi inna
uczestniczka Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej.
„Za rok Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z Brzezin do Koluszek. Przybywający do kościoła farnego uczestnicy Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej cieszyli się,
że mogli wziąć w niej udział
i w tym trudzie doświadczyć
chociaż namiastki tego, co
wycierpiał Zbawiciel. Wyrażali także przekonanie, że już
za rok kolejny raz wyruszą
na trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, aby tam przekraczać samych siebie, szukać sensu swojej wiary i swojego życia" – dodaje Janusz
Nowański koordynator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
od strony brzezińskiej.
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Budżet obywatelski na rok 2020

W

c zwartek 4 kwietnia w brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej
w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświecone budżetowi
obywatelskiemu na rok 2020. Spotkanie poprowadziły Małgorzata
Kowalska- Sikora, Dominika Kielanowska i Damian Kunert pracownicy
kancelarii marszałka Województwa Łódzkiego.

Przyszłoroczne propozycje
będą stanowić trzecią edycję budżetu obywatelskiego w któr ym realizowane zadania zgłaszają sami
mieszkańcy, a realizowane będą te które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu. Tym
razem zostały zmienione
zasady. Pule środków przeznaczonych na realizację
pomysłów obywatelskich
podzielono na część wojewódzką i poszczególne powiaty.
Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach
puli wojewódzkiej nie

może być niższy niż 100
tys. zł. i przekroczyć kwoty 500 tys. zł. zaś w przypadku powiatów koszt realizacji projektu musi wahać się o d 5 do 40 t ys.
złotych. Aby zgłosić zadanie trzeba wypełnić formularz zgłoszenia zawierającego szacunkowe koszty oraz uzyskać poparcie
przynajmniej 30 osób. Termin zgłaszania zadań do
przyszłorocznego budżetu oby w atelsk i e go m ij a
12 kwietnia. Gdy wniosek
przejdzie ocenę formalną zostanie poddany pod
głosowanie mieszkańców

razem z innymi wnioskami. Głosowanie odbywa
się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny
w punktach do głosowania. Głosowanie trwać będzie od 10 do 26 czerwca.
3 września będą znane już
wyniki. O realizacji zadań
w przyszłorocznym budżecie zdecydują sami mieszkańcy. W pierwszej kolejności do realizacji zostaną
zaakceptowane pomysły,
które uzyskają największą liczbę głosów. Jeżeli
jednak środki na realizację kolejnego projektu z listy w ramach puli nie będą

Pula środków dla powiatu brzezińskiego wynosi 160 tys. złotych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wystarczające, uwzględniony zostanie pier wszy z następnych projektów na liście którego koszt
nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków

w ramach puli. Pula środków dla powiatu brzezińskiego wynosi 160 tys.
złotych. warto dodać, że
wśród pomysłów powiatowych mogą być głównie

tzw. zadania miękkie nie
inwestycyjne, gdyż inwestycje musiałyby być realizowanie jedynie w oparciu
o teren stanowiący własność województwa.   GK

W Iwaszkiewiczu spełniają się marzenia …

T

 rzeci kwietnia to data wyjątkowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. Tego dnia na II Powiatowym Festiwalu
Młodych Talentów szkoła gościła wspaniałych młodych artystów powiatu
brzezińskiego, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, rodziców oraz zaproszonych gości.

Festiwal pod hasłem „Kochać jak to łatwo wyśpiewać, powiedzieć” został objęty honorowym patronatem
starosty brzezińskiego Renaty Kobiery. Spotkanie z piosenką i poezją wzbudziło zainteresowanie dzięki nowatorskiej formie wychowania
oraz odkrywania talentów.
Festiwal Młodych Talentów
ma już swoją tradycję. „Zrodziła się ona z pasji i entuzjazmu nauczycieli, pragnących
stworzyć uczniom możliwość poznania i doświadczenia czegoś niecodziennego,
wykraczającego poza szkolną
rzeczywistość, możliwość poznania kultury i bogactwa języka poprzez piosenkę, poezję, a także do zaprezentowania własnych umiejętności
w niecodziennym repertuarze na profesjonalnej scenie"
– mówi Lucyna Staszewska
nauczycielka brzezińskiego
liceum. Przyjazna atmosfera
i aplauz publiczności sprzyjały popisom artystów. Konferansjerzy wyraźnie wzbudzali niepokój, zapraszając
na scenę podekscytowanych

wykonawców. Emocjom nie
było końca. Apetyt na zwycięstwo coraz bardziej wzrastał.
Jury biorąc pod uwagę dobór repertuaru, właściwą interpretację oraz ogólny wyraz
artystyczny przedstawiło wyniki konkursu. I miejsce w kategorii wokalista zajęła: Marta
Kobus ze Szkoły Podstawowej
w Jeżowie, w kategorii recytacja: Iga Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz Julia Rubaszewska
z LO im. J. Iwaszkiewicza. II
miejsce w kategorii wokalista
przyznano Marlenie Wosik ze
Szkoły Podstawowej w Dmosinie oraz ex aequo Gabrieli
Sameckiej ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie, w kategorii
recytacja: Bartłomiejowi Łąckiemu z LO im. J. Iwaszkiewicza. III miejsce w kategorii wokalista przyznano Natalii Tomaszewskiej ze Szkoły
Podstawowej w Bogdance,
w kategorii recytacja: Wiktorii Piotrowskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach. Wśród duetów w kategorii piosenka I miejsce zajęli: Marcel Fabian i Weronika

Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, a w kategorii wiersz: Anna Krasnowska i Klaudia Sztuka ze
Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach. Jury wyróżniło
Joannę Sędkowską ze Szkoły
Podstawowej w Jeżowie, Gabrielę Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
Julię Rubaj ze Szkoły Podstawowej w Bogdance, Zuzannę Bujak ze Szkoły Podstawowej w Kołacinie oraz Martynę
Niźnikowską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali uhonorowani
nagrodami rzeczowymi, które udało się pozyskać dzięki
ofiarności sponsorów, a byli
to Apteka Marcinkowscy, Firma Farmer, Apteka CENTURIA, Firma Wamar M. Krasiński, Metaloplastyka Plus
Pracownia i Sklep A. Ponikowska, Wiśniewski Jan Sklep
Malarski, Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów Włodzimierz Kaźmierczak.
„Festiwal Talentów śmiało
można nazwać wydarzeniem
kulturalnym, medialnym,

Szkoła gościła wspaniałych młodych artystów powiatu brzezińskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
szeroko promującym szkołę i miasto Brzeziny. Oprócz
popisów konkursowych solistów, duetów i recytatorów, z dużym zainteresowaniem spotkały się występy gości specjalnych brzezińskiego
liceum. Festiwal zagwarantował dobrą muzykę, moc wrażeń artystycznych, wzruszeń,
atmosferę rywalizacji, a przede wszystkim wspaniałą

zabawę" – dodaje Justyna
Stańdo nauczycielka Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach.
„Spotkanie z piosenką
i poezją” było też okazją do
promowania konferansjerów,
którzy poprowadzili festiwal.
Dzięki umiejętnościom aktorskim udało im się przekonać publiczność, że „kochać, jest łatwo wyśpiewać,

powiedzieć”.
Na koniec miłym akcentem był udział w „spotkaniu
przy herbacie”, który stanowił wspaniały moment integracji zarówno uczniów, nauczycieli oraz organizatorów
festiwalu. Nad organizacją
i przebiegiem festiwalu czuwały Lucyna Staszewska i Justyna Stańdo.
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W dniu 4 kwietnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
miał miejsce I Konkurs „Ale Palma”

P

oza Gospodarzami w wydarzeniu uczestniczyły: Dom Pomocy Społecznej
z Lisowic, Żyrardowa, Dąbrowy i z Wiśniowej Góry oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Brzezinach i Dzienny Dom Seniora w Brzezinach.

Zaproszone do udziału Placówki zaprezentowały prawdziwe arcydzieła sztuki.
Wszystkie prace zostały wyróżnione, a ta najpiękniejsza
„Ale Palma” przypadła mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, która
otrzymała nagrodę Starosty

Brzezińskiego. Natomiast praca mieszkanek Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie otrzymała nagrodę od Księdza Kapelana Kanonika Bogumiła
Walczaka.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Pan Ryszard
Śliwkiewicz – Wicestarosta

Powiatu Brzezińskiego, Pani
Elżbieta Ciesielska - Dyrektor DPS w Żyrardowie, Pan
Ryszard Hejchman – Dyrektor DPS z Lisowic, Pani Ewa
Wawrzonek – Dyrektor DPS
w Wiśniowej Góry, Pani Magdalena Adamska – Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Brzezinach, Pani Teresa Kwiecień - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, Pani Anna
Sobkiewicz – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Brzezinach.
Cała uroczystość została
urozmaicona występami uczniów Szkoły Muzycznej I st.
w Brzezinach oraz Pana Janusza Nowańskiego.

Dzień Świadomości Autyzmu
W dniu 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Ś w i a d o m o ś c i Au t y z m u
w związku z tym Świętem w
dniu 4 kwietnia w Zespole
Szkól Specjalnych w Brzezinach odbyła się Konferencja
„Autyzm”. Wystarczy chcieć
….zrozumieć”. Wydarzenie
miało nie tylko charakter
edukacyjny, ale było również świadectwem solidarności z osobami autystycznymi. Prelekcję na w/w tem at pr z y gotow a ł a Pan i

Ilona Kraska - Wiceprezes
Fundacji z Aspi-racjami,
Pani Edyta Sabicka pedagog, wykładowca akademicki Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi Pani Jolanta
Cieslak – psycholog- seksuolog członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kadra Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach.
Rodzice dzieci autystycznych podzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem.

W spotkaniu uczestniczył
Władysław Skwarka - Dyrektor Oddziału Łódzkiego PFRON oraz Ryszard
Śliwkiewicz - Wicestarosta
Brzeziński.
Osoby zainteresowane zapraszamy na www.facebook.com/powiat.brzeziny
do zapoznania sie z zestawieniem bibliograficznym
książek na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia
w Brzezinach.

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu
ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego
Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania
ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań
publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
polityki społecznej, wspierania dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki,
oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się wyboru
ofert i udziela się dotacji na dofinansowanie zadań, których wykaz stanowi tabelka
znajdująca się na stronie Starostwa Powiatowego w Brzezinach: www.powiat-brzeziny.pl.

Wyrazy współczucia dla Pani Ewy Dorożyńskiej
Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
w Brzezinach z powodu śmierci
Teścia
składają
Starosta Brzeziński
Renata Kobiera

Wicestarosta Brzeziński Przewodniczący Rady Powia
Ryszard Śliwkiewicz
Krzysztof Bogdański
i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach
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Dzień Języka Ojczystego
We w t o r e k 1 9 m a r c a
w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach odbył się „Dzień Języka Ojczystego”. „Na początku dzieci dowiedziały się
skąd wziął się pomysł na takie święto, a następnie wysłuchały rymowanek na ten temat, przygotowanych przez
dzieci z grupy „Muchomorki" – mówi Małgorzata Sikora nauczycielka z Przedszkola nr 1 w Brzezinach. Łamacz języka zaprezentowany

przez grupę „Bajkowe ludki” udowodnił, że język polski nie jest najłatwiejszym językiem. W końcu nadszedł
czas konkursów i zagadek językowych, które zaangażowały całą społeczność przedszkola. Od najmłodszych do
najstarszych przedszkolaków
- każdy musiał wykazać się
wiedzą w tym zakresie, umiejętnością wymyślania synonimów, antonimów czy rymowanek. Na koniec wiedzą

musieli popisać się pracownicy przedszkola w zakresie
związków frazeologicznych.
Musieli wyjaśnić znaczenie
takich powiedzeń jak „Połknąć bakcyla” , czy też „Bić
się z myślami”. Choć niektóre przedszkolaki początkowo
myślały, że rzecz idzie o bicie w dosłownym tego słowa
znaczeniu niebawem zostali
wyprowadzeni z błędu, a ich
wiedza została poszerzona. 
 GK

Wiedzą musieli popisać się pracownicy przedszkola FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

5

Turniej o Puchar Dyrektora ZSP



W czwartek 7 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
odbył się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

W turnieju udział wzieły zespoły reprezentujące szkoły podstawowe tj.:
Szkoła Podstawowa nr 1
w Brzezinach ( dwa zespoły z tej szkoły), Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach, Szkoła Podstawowa
w Jeżowie, Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii. W wyniku emocjonujących zawodów, uzyskano

następujące rezultaty :
I miejsce - Szkoła Podstawow a w G a ł ków ku Ko lonii, II miejsce - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Brzezinach, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Jeżowie,
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach
(pierwszy zespół), V miejsce- Szkoła Podstawowa
nr 1 w Brzezinach (drugi

zespół). W skład zwycięskiej drużyny weszli: Wiktoria Sopata, Joanna Kobus,
Amelia Gwiazdowska( król
strzelców turnieju), Julita
Ciszewska, Oliwia Gredka, Anna Swarka, Magdalena Filipska, Oliwia Polit,
Oliwia Wojtyś oraz Nikola
Fic, nauczyciel wychowania
fizycznego Szklarek Artur.
 GK

W turnieju udział wzięły zespoły reprezentujące szkoły podstawowe FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

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 !
Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

5/I/2014

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

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

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

tel. 601 860 370

ALEXANDER-MED.

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

Kredyt bez
zabezpieczeń
- od 50 - 200 tyś.
Finansowanie
przez Bank
specjalista
Andrzej Bobrowski

tel. 601 860 370

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

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

Prace
w drewnie,

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

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

1/X/2018

REKLAMA

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

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Będzie gaz w Dąbrówce Dużej i Tadzinie Zakończyły się zebrania strażackie

P

olska Spółka Gazownictwa poinformowała o planowanej rozbudowie sieci
gazowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 708. Daje to możliwość przyłączenia
się do tej sieci mieszkańcom gminy Brzeziny, w szczególności Dąbrówki Dużej
i Tadzina.

O s o by z a i nt e re s ow a n e ,
proszone są o zgłaszanie się
do gazowni w Zgierzu przy
ulicy Myśliwskiej 1 lub do
Oddziału w Łodzi przy ulicy Targowej 18. Informacja
w tym zakresie i część deklaracji została przekazana już mieszkańcom podczas wyborów sołeckich.
Wzór wniosku dostępny

jest także w Urzędzie Gminy Brzeziny. Spółka gazowa wystąpiła też o warunki
budowy sieci od miejscowości Moskwa w kierunku Buczka oraz w rejonie
tzw. Jordanówka. Samorząd
gminy Brzeziny czyni także
starania o podłączenie gazu
ziemnego do innych miejs cowoś ci. Nie w yk lucza

się rozwoju sieci w kierunku Koluszek, Lipin, czy od
strony Andrespola. Wszelkie informacje na temat
procesu przyłączeniowego - wniosków i określenia warunków przyłączenia, można znaleźć na stronie internetowej gazowni
http//:www.psgaz.pl.

 TOM



23 marca zebraniem w OSP Przecław zakończył się cykl
zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy Brzeziny.

Pierwsze takie zebranie odbyło się w OSP Syberia
w dniu 12 stycznia. W każdym ze spotkań uczestniczył
przedstawiciel gminy Brzeziny w osobie wójta Barbary Hojnackiej lub jej zastępcy Lechosława Adamczyka,
przedstawiciel zarządu miejsko-gminnego OSP w osobie prezesa Leszka Jarząba
lub komendanta Piotra Kaczmarka, a także reprezentant
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - komendant Dariusz Guzek lub
wyznaczona przez niego osoba. Wszystkie zarządy OSP
otrzymały absolutorium.
W trakcie zebrań omawiano działalność w 2018 r. oraz
mówiono o planach inwestycyjnych na rok 2019. Warto tu
wspomnieć, że strażacy z OSP

Grzmiąca pierwszy raz spotkali się na zebraniu sprawozdawczym w rozbudowanej
strażnicy, podobnie jak strażacy z Przecławia, gdzie niedawno miała miejsce modernizacja. W 2018 r. gmina
Brzeziny dwukrotnie występowała też do Ministerstwa
Sprawiedliwości, o dotacje na
zakup sprzętu dla jednostek
OSP z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. W sumie w 2018
roku dokonano zakupów dla
jednostek, które wyraziły takie zapotrzebowanie na blisko
120 tys. Był to sprzęt z opublikowanej listy m.in. zestawy
ratownicze R1 do udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, defibratory, motopompy, czy pilarki spalinowe. Z tych dotacji skorzystała większość jednostek.

W sumie na terenie gminy
Brzeziny działa 10 jednostek
OSP - Dąbrówka Duża, Paprotnia, Grzmiąca, Przecław,
Jordanów, Polik, Witkowice,
Gałkówek Kolonia, Syberia
i Helenów. Trzy z nich w Helenowie, Jordanowie i Poliku
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W Syberii i Przecławiu działa
natomiast orkiestra strażacka.
W skład zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Brzezinach należy też OSP
Brzeziny. Na terenie miasta
i gminy Brzeziny w sumie zarejestrowanych jest 445 strażaków, w tym 415 mężczyzn
i 30 kobiet, 19 członków honorowych 9 wspierających.
W akcjach ratowniczo-gaśniczych mogło brać udział
bezpośrednio 228 strażaków
w tym 216 mężczyzn i 12 kobiet.
 TOM

Strażacy z Grzmiącej spotkali się w nowej świetlicy FOT. TOMASZ GUZEK

Jesienią 2018 r. zakończyły się prace przy modernizacji świetlicy w Przecławiu FOT. TOMASZ GUZEK
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Osiedle przy Sośnie ma jeszcze wolne lokale
Do końca lipca br. planowane jest zakończenie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 20 w Brzezinach.
Z uwagi na unikalne rozwiązania architektoniczne działki o powierzchni 1800 metrów kw. na której pośród wieloletnich
30 sosen i dębów wkomponowano niepodpiwniczony budek piętrowy obejmujący 12 apartamentów osiedle zyskało nazwę
„Przy Sośnie”. Istniejące drzewa zapewniają zielone płuca osiedla przesądzając o specyficznym mikroklimacie. Kameralna
zabudowa zapewnia wysoki komfort użytkowania. Z uwagi na samodzielny budynek osiedla mieszkańcy nie będą narażeni
na uciążliwość zbyt dużej liczby sąsiadów. Atrakcyjne położenie z dala od uciążliwego ruchu, ale z drugiej strony bliskość
centrum miasta (700 metrów do szkoły, 800 od urzędów) sprawiły, że niemalże połowa mieszkań została sprzedana
przed zakończeniem inwestycji. Dodatkowo mieszkanie na osiedlu przy planowanej modernizacji drogi gminnej w ul.
Dąbrowskiego zyska na atrakcyjności, komforcie mieszkania i bezpieczeństwie.
W budynku o powierzchni ok. 800 metrów kw. znajduje się 12 mieszkań o powierzchni od 51 do 66 metrów kw. głównie 2 i 3
pokojowych, w tym salon z aneksem kuchennym i łazienką. „Oczywiście indywidualne sugestie klientów mogą doprowadzić
do zmiany układu pomieszczeń, których aranżacja może być dowolna – wyjaśnia Mariusz Lisik z O.L. Development sp. z o.o.
sp. k. Każde z sześciu mieszkań znajdujących się na parterze ma zapewniony dostęp do własnego ogródka o powierzchni
ok. 40 metrów kw. a pozostałe mieszkania na piętrze wyposażone są w podwójne tarasy o powierzchni ok. 15 metrów kw.
Stan wykończenia mieszkań określany jest jako deweloperski i obejmuje standardowe wykończenie ścian i sufitów polegające
na pomalowaniu na biało, a przy oknach parapety z aglomarmuru. Duże przeszklenia okienne wypełniono oknami
tarasowymi typu Patio (rozsuwanymi na boki)
Budynek wzniesiony w tradycyjnej technologii z cegły ceramicznej z dociepleniem o podwyższonych współczynnikach
izolacyjności, z 6-komorowymi oknami wyposażonymi w pakiety 3-szybowe spełniające wysokie wymagania energetyczne
sprawiają, że będzie to budynek wyjątkowo ciepły. O wysokim standardzie wykończenia mogą świadczyć szklane balustrady,
elewacja z drewnopodobnej płyty kompozytowej, czy też ogrodzony teren wokół budynku utwardzany kostką brukową typu
Premium. Każdy apartament posiada własne miejsce parkingowe. Dodatkowo na zamkniętym terenie przewidziano miejsca
parkingowe dla gości, a przed posesją dodatkowe 4 miejsca na samochody na tzw. parkingu zewnętrznym. Podwyższony
standard wykończenia zewnętrznego sprawia, że wygrodzone osiedle nabiera prestiżowego charakteru. Na ogrodzonym terenie umiejscowiony jest także plac zabaw. Grunt osiedla
na głębokości ok. 80 centymetrów został zrekultywowany i wymieniony, a wody opadowe z budynku będą wykorzystywane do nawodnienia terenów zielonych osiedla. Z kolei wody
powierzchniowe i podskórne z terenu wokół osiedla odprowadzone zostały do rowu. Poza rosnącymi na terenie osiedla wieloletnimi drzewami planowane jest sadzenie kolejnych drzew
i krzewów ozdobnych zwłaszcza od strony zachodniej osiedla.
Każde mieszkanie posiada niezależne własne ogrzewanie gazowe w oparciu o bezobsługowy kondensacyjny kocioł gazowy firmy Viessmann, co w połączeniu z niskotemperaturowym
ogrzewaniem podłogowym według ekspertów uznawane jest za bardzo ekonomiczne i ekologiczne. Każde mieszkanie wyposażone jest w instalacje klimatyzacji z możliwością
indywidualnego sterowania, co znacznie podniesie komfort mieszkania zwłaszcza w gorące dni. Na terenie posesji przewidziano pomieszczenie do przechowywania rowerów i wózków.
Cena mieszkania wynosi 4,6 tys. zł za 1 metr kw. powierzchni użytkowej wraz z miejscem parkingowym w cenie. Biuro sprzedaży mieszkań tego prestiżowego „Osiedla przy Sośnie”
mieści się w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 18, tel. 601 378 353 i 606 685 110.

15/I/2013

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

Serdeczne podziękowania dla całego personelu
Oddziału Ortopedii Szpitala w Brzezinach,
a w szczególności dla lekarza prowadzącego
Pana dr Mateusza Jóźwika za profesjonalizm,
cierpliwość oraz indywidualne podejście
dla każdego pacjenta w imieniu
mamy Janiny Nowickiej z Koluszek
składa
córka

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!

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:

- kostki brukowej, granitowej,
ogrodzeń oraz innych powierzchni

tel. kom. 793-668-538
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Światowy Dzień
Świadomości
Autyzmu



REKLAMA

Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych

Światow y Dzień Świadomości Autyzmu został
ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia.
Brzezin i okolic. W tym celu
przekazali materiały dotyczące autyzmu przedstawicielom
lokalnych władz, dyrektorom
placówek oświatowych.
Odwiedzili m.in. pracowników Urzędu Miasta Brzeziny, Starostwa Powiatowego w Brzezinach, Urzędu
Gminy Brzeziny oraz Banku Spółdzielczego w Brzezinach. W dniu 2 kwietnia wieczorem w Szkole Podstawowej
nr 2 w Brzezinach zostały włączone światła w symbolicznym niebieskim kolorze. Tym
samym włączyliśmy się w globalną akcję „ Zaświecić się na
niebiesko”.
Mamy nadzieję, że działania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach poszerzą wiedzę i tolerancję wobec
osób dotkniętych autyzmem
i innymi zaburzeniami rozwoju.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jego celem jest podnoszenie
świadomości ludzi na temat
zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
w której są oddziały integracyjne już 29 marca aktywnie
włączyła się w tę szlachetną
akcję. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali gazetki tematyczne oraz
okolicznościowe dekoracje.
We wszystkich klasach zostały
przeprowadzone prelekcje na
temat autyzmu oraz przekazane dodatkowe materiały dla
wychowawców. Aby wyrazić swą solidarność z osobami
dotkniętymi autyzmem w tym
dniu w szkole nie rozbrzmiewały dzwonki, zaś uczniowie
i nauczyciele założyli ubrania
w kolorze niebieskim. Uczniowie wraz z wychowawcami
starali się zachęcić do udziału w akcji także społeczność

Uczniowie odwiedzili pracowników samorządowych

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

ejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach jest najstarszym Kołem Pszczelarzy
w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Łodzi i liczy obecnie 73 lata. Koło
w Brzezinach jest również najliczniejszym, gdyż skupia 150 pszczelarzy
posiadających ponad 3,5 tysiąca pni pszczelich.

Terytorialnie koło obejmuje teren powiatu brzezińskiego oraz okolicznych miejscowości i powiatów stanowiąc
jedną wielką „pszczelą rodzinę”, która od wielu lat w każdą drugą niedzielę miesiąca
spotyka się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny uczestnicząc w szkoleniach
tematycznych, dyskusjach
mających na celu wymianę
doświadczeń oraz realizując
obowiązki administracyjne.
Są także spotkania świąteczne,
a nawet coroczne Święta Wojewódzkie. Ostatnio pszczelarze spotkali się podczas majowego pikniku, Światowego
Święta Pszczoły, gościli turystów rowerowych z Brzezińskiej Strefy Rowerowej w ramach projektu „Od pasieki do
pasieki”. Corocznie członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy uczestniczą w wyjazdowym 2-dniowym spotkaniu
odwiedzając znane pasieki
i podziwiając piękno polskich
krajobrazów. Z własnym
sztandarem z dumą i godnością uświetniają uroczystości
świąteczne organizowane na
własnym terenie jak i sąsiednich kół m.in. święta Świętego Ambrożego w Częstochowie, Dnia Pszczoły u księży
kapelanów ks. Wiesława Kamińskiego w Łodzi i ks. Jacka
Marciniaka w Grabowie.
W tym roku po raz czwarty Koło Rejonowe w Brzezinach na „Powitanie wiosny w pasiece” będzie gościć
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach, gdzie na kościelnym
placu znajduje się obelisk ku
czci patrona pszczelarzy św.
Ambrożego odsłonięty w 70tą rocznicę funkcjonowania koła. Napis na obelisku
w kształcie ula brzmi „Święty

Ambroży chroń nasze pasieki”. Witając wiosnę w pasiece Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach zaprasza na
uroczystą Mszę Świętą w intencji pszczelarzy w niedzielę 14 kwietnia o godz. 9.00.
Po mszy św. tuż obok obeliska planowany jest słodki poczęstunek.
Sytuacja pszczół ze względu
na ubożenie naturalnego środowiska przyrodniczego, postępującą chemizacją upraw
rolno- sadowniczych jest coraz gorsza. Z tego powodu
występują okresowe braki pyłku kwiatowego, który stanowi
pożywienie dla młodych larw
pszczelich, a roczne zapotrzebowanie jednej rodziny liczącej ok. 50-70 tys. pszczół na
ten produkt wynosi ok. 30 kilogramów. „Rodziny pszczele się osłabiają, coraz częściej
są podatne na ataki chorób.
Tylko dzięki dobrej wiedzy
naszych pszczelarzy nie notujemy większych ubytków .
Pszczoła na ziemi żyje ponad
100 milionów lat, choć jest
mała i sama jako osobnik ginie w temperaturze 8 stopni
Celsjusza, ale w rodzinie potrafi przetrwać wszystko. Jakie
to pouczające dla nas - mówi
Zbigniew Sokołowski prezes
Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach. Pszczoła przetrwała tyle lat, gdyż potrzebna
jest przyrodzie. Rośliny kolorowymi kwiatami, zapachem
nektaru zapraszają pszczoły do „odwiedzin i pobrania
nektaru, a przy okazji” do zapylania aby mogły wydać dorodne owoce czy nasiona.
„W imieniu swoim i pszczelarzy i każdego komu bliska jest zdrowa, naturalna
przyroda apeluję <<pomóżmy pszczołom>>. Nie niszczmy jej opryskiem, sadźmy

drzewa, krzewy i rośliny miododajne, pozwólmy zakwitnąć kwiatom na trawnikach,
przez co będą jeszcze piękniejsze - dodaje. Z . Sokołowski.
W bieżącym roku dla ratowania pszczół Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach złożyło projekt „Są pszczoły Jest życie”, na realizację którego w ramach budżetu obywatelskiego głosowało ok. 5
tysięcy osób. Rejonowe Koło
funkcjonując w strukturach
Wojewódzkiego Związku nie
posiada osobowości prawnej
i dlatego w celu złożenia oferty realizacyjnej projektu i jego
rozliczenia powołano stowarzyszenie Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach.
Prezesem stowarzyszenia
utworzonego w marcu br. (zarejestrowanego w KRS-e ) został pasjonat pszczół i przyrody Sławomir Podgajny - technik pszczelarz z dyplomem.
Stowarzyszenie powstało jako
inicjatywa 17 osób, którzy są
jednocześnie członkami Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach.
Stowarzyszenie powstało także po to aby móc prosić naszych przyjaciół o datki,
które spożytkujemy na działania promujące pszczelarski
trud, pszczele produkty, promujące troskę o owady zapylające, odpowiedzialne i zrównoważone pszczelarstwo, bioróżnorodność i bogate zasoby
pożytkowe wokół pasiek. Jeśli
podoba Wam się nasza praca,
z góry dziękujemy za wsparcie, choćby najbardziej symboliczne. Mamy już swój rachunek w banku Pekao SA
o numerze 45 1240 3334 1111
0010 8906 8907. Jesteśmy ciekawi, kto nas wesprze jakąś
pierwszą darowizną na cele
statutowe . Statusu dającego

Dla ratowania pszczół Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach złożyło projekt „Są pszczoły - Jest życie"
prawo odliczeń od podatku
dochodowego jeszcze nie posiadamy, ale czy przy wpłacie 5, 10 czy 50 zł ma to jakieś
znaczenie – mówi Sławomir
Podgajny.
Projekt, którego wartość
wynosi 233 tys. zł realizowany będzie od 1 czerwca do 30
listopada i obejmuje 15 zadań
m.in. wydanie tematycznej
ulotki informacyjnej w nakładzie 25 tys. sztuk, prospektu
informacyjnego w nakładzie 5
tys. sztuk oraz książki popularyzującej pszczelarstwo w nakładzie także 5 tys. sztuk. Ponadto zakup 5 tys. nasion roślin miododajnych, 1 tysiąca
sadzonek bylin i krzewów, 1,6
tysiąca sadzonek drzew miododajnych, które będą rozdawane i sadzone w okolicach miejscowości w których
mieszkają osoby głosujące
na realizację projektu. Projekt przewiduje także zakup
tematycznego stoiska ekspozycyjnego do wielokrotnego montażu wraz z wyposażeniem takim jak plansze, banery, projektor multimedialny,
ekran, a nawet ul demonstracyjny z żywymi pszczołami
czy też sprzęt do wytwarzania świec woskowych. W ramach realizacji projektu zakładane jest przeprowadzenie

15 wykładów, prelekcji i warsztatów, zakup kompletnych
strojów pszczelarskich dziecięcych i dla dorosłych, organizacja rajdu rowerowego „Od
pasieki do pasieki” oraz zakup gadżetów tematycznych
jak smycze, magnesy zakładki, reklamówki a nawet próbki miodu. W każdym z czterech powiatów: brzezińskiego, łódzkiego - wschodniego,
rawskiego i skierniewickiego
pszczelarze chcą spotkać się
z mieszkańcami. Podczas tych
spotkań pszczelarze będą rozdawać sadzonki miododajnych drzew i krzewów dziękując za wsparcie ich projektu,

a pszczoły zyskają nowe pożytki z posadzonych drzew
i krzewów. Na terenie powiatu brzezińskiego takich spotkań planowanych jest siedem
m.in. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, gm. Brzeziny, w Centrum Kultury i Promocji w Brzezinach, w Szkole
Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
podczas dożynek i Wojewódzkiego Święta Pszczelarz
w LZP w Rogowie, podczas
powitania wiosny w Brzezinach oraz w Zespole Szkół
w Rogowie.

 GK

Sytuacja pszczół jest coraz gorsza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz niezabudowanej nieruchomości położonych
w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych jako działki nr:
3809/5 o pow. 1000 m² i 3809/6 o pow. 1000 m², dla których w Sądzie Rejonowym
w Brzezinach są prowadzone odpowiednio księgi wieczyste: LD1B/00043521/4
i LD1B/00043520/7, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 9 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia
2019r.
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Ciekawi ludzie - odkrywa „kopalnię talentów” w Brzezinach

Damian Radowicz – trener, dietetyk, piłkarz

D

a mian Radowicz prezes Fundacji Futbol Bonito, trener przygotowania fizycznego,
piłkarz. W wieku 21 lat zagrał w ekstraklasie w Widzewie Łódź. Jest trenerem
przygotowania fizycznego, który ukończył prestiżowe międzynarodowe
szkolenie uznawane za jedne z najlepszych na świecie EXOS (moduł 1 i 2). Jest
magistrem zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością marketing
i odnoszącym sukcesy prezesem Fundacji, która pomaga ponad 500 zawodnikom
z województwa łódzkiego. To człowiek, który mimo, że nie ukończył jeszcze 30 lat
udowadnia, że niemożliwe nie istnieje.

BIS: Rozmowę zacznijmy
od tego jak zrodziła się w tobie pasja do piłki nożnej?
– Damian Radowicz: Kiedy miałem osiem lat mój tata
zabrał mnie na mecz pomiędzy Widzewem Łódź a azerskim Neftchi Baku w eliminacjach II rundy Ligi Mistrzów. Widzew wygrał wtedy
8:0, a trzy bramki strzelił wtedy Piotr Szarpak, który zaczynał w CHKS-ie (Chojeńskim
Klubie Sportowym), w klubie
do którego chciał mnie zapisać mój tata. Zakochałem
się w tym sporcie od samego
początku. Na tyle, że grałem
z bratem w pokoju na krzesła, piłką z papieru sklejoną taśmą. Zamiast siatek zarzucaliśmy na krzesła koc,
żeby było wiadomo, że padła bramka. Pewnego razu nie
trafiłem w piłkę, tylko w futrynę i musiałem nosić gips
przez dwa tygodnie. Ale nie
zraziło mnie to i chyba nic już
mnie do tego sportu nie zrazi.
W jakim wieku zacząłeś
trenować i kto cię wspierał
i w jaki sposób?
– Zacząłem trenować

w wieku ośmiu lat. Była już
stworzona drużyna w CHKSie rocznik 1989 do której dołączyłem. Przegrywaliśmy
na początku wszystko co się
dało. W pierwszym sezonie
nie wygraliśmy ani jednego
meczu. Wielu już wtedy rezygnowało. Ale mnie nauczyli
rodzice, że jak coś robisz rób
dobrze i zawsze dawaj z siebie
wszystko. Więc z tym wsparciem robiłem swoje niezależnie od wyników. Tą samą filozofię wyznawał mój pierwszy trener Piotr Czaplarski,
który bardzo dużo wymagał, ale doceniał tych, którzy są w pełni zaangażowani,
zdyscyplinowani, pracowici
i zdeterminowani. Nigdy nie
opuściłem treningu ze względu na klasówkę z matematyki, słabą pogodę, czy to, że nie
ma mnie kto zawieść na trening. Miałem dwa obowiązki:
szkoła i treningi. Miałem tak
się zorganizować, żeby mieć
czerwony pasek i być na każdym treningu. Mimo wielu
trudnych momentów i wielu zwątpień dawałem radę.
Jak chcesz znajdziesz na to

sposób.
Jakie miałeś główne marzenia i czy udało ci się je zrealizować?
– Moim głównym marzeniem, o którym myślałem
co roku, kiedy zdmuchiwałem świeczki z tortu było to,
żeby być piłkarzem. Chciałem zagrać w moim ukochanym klubie Widzew Łódź.
W wieku dwudziestu jeden
lat mimo tego, że niewielu dawało na to szanse zadebiutowałem w Ekstraklasie
właśnie w Widzewie przy ponad 10 000 publiczności. To
było dla mnie utwierdzenie,
że niemożliwe nie istnieje i że
jak się czegoś bardzo chce to
można to osiągnąć.
Jak doszło do tej poważnej kontuzji, która przerwała twoją karierę?
– Moją przygodę po pięciu
meczach w Ekstraklasie z takimi trenerami jak Andrzej
Kretek, Czesław Michniewicz, czy Radosław Mroczkowski przerwało zapalenie
ścięgna Achillesa. Mój organizm nie wytrzymał okresu
przygotowawczego. Miałem

przerwę, dostałem zastrzyki, ból wracał. Znowu przerwa, znowu ból. W końcu
zdecydowano się na operację. Zacząłem się rehabilitować. Trwało to kilka tygodni
i ból ponownie wrócił. Nie
wiadomo było z czego to wynika. Szukałem pomocy u lekarzy w Łodzi, wyjechałem
też do Poznania. Tam rehabilitowałem się kilka tygodni bez zabiegu, jednak również bezskutecznie. Następna
operacja, szpital, szwy, chodzenie o kulach i po szesnastu dniach rozeszła się rana.
Było ryzyko infekcji, przez
to może nawet ryzyko kalectwa. Na szczęście szybko zareagowaliśmy, przeszedłem
trzy operacje. Kolejna rehabilitacja trwała dłużej niż zwykle, podszedłem do sprawy spokojnie, bez pośpiechu
pod okiem mega specjalisty
Daniela Głowackiego. Łącznie okres braku gry i treningu na boisku wyniósł 704 dni
czyli prawie dwa lata. Kiedy wróciłem do gry, po kilku miesiącach zerwałem więzadło krzyżowe czyli kolejne siedem miesięcy przerwy.
Po powrocie do pełnej sprawności wystąpił u mnie kłopot
z wyprostem kolana i potrzebowałem piątego już zabiegu "czyszczenia kolana". Zadałem sobie pytanie, czemu
mnie to spotkało, co ja zrobiłem źle, co mogli zrobić lepiej

trenerzy?
I co okazało się przyczyną
tych kontuzji?
– Szukałem odpowiedzi przez
kilka lat. Jeździłem na szkolenia, czytałem dużo książek,
rozmawiałem z trenerami i
dziś dochodzę do wniosku,
że czynników było kilka. Na
pewno był to brak motoryki
podstawowej czyli mobilności, elastyczności, stabilności,
czyli fundamentu sportowca.
Z pewnością były to rezerwy
w motoryce ukierunkowanej czyli brak siły, brak odpowiedniej techniki poruszania się. Brak wiedzy co jeść
i czego nie jeść. To wszystko
i pewnie jeszcze kilka czynników wpłynęło na to co się
stało. Nic się nie dzieje bez
przyczyny. Dużo się nauczyłem, postanowiłem wykorzystać swoją wiedzę, poczułem
misję do pomagania innym
młodym sportowcom. Założyłem fundację Futbol Bonito.
Dlaczego postanowiłeś otworzyć fundację Futbol Bonito?
– Otworzyłem ją, aby spełniać marzenia innych. Ja
swoje spełniłem i zagrałem
w Ekstraklasie. Dziś chciałbym wychować reprezentanta Polski i chciałbym,
żeby Polska była Mistrzem
Świata w piłce nożnej. Żeby
to osiągnąć My Jako Polacy powinniśmy trzymać się

razem. Mimo różnych filozofii wspierać się i pomagać,
bo mamy wspólną misję! Jednym bliżej systemu hiszpańskiego, innym bliżej do niemieckiego. Jedni zwracają
mocną uwagę na przygotowanie fizycznie, inni mniejszą, ale łączy nas cel! Różnimy się pięknie i z różnic powinniśmy stworzyć pozytywy.
Trener starszy, często ma cenne doświadczenie z którego
warto czerpać wzorce. Trener
młody ma dostęp do nowoczesnych technologii, możliwość wyjazdów na staże europejskie, nowe kreatywne
rozwiązania, z którego mogą
czerpać starsi. To moja filozofia, że razem możemy więcej.
Na czym oparty jest system
szkolenia w tej szkółce?
– Moja fundacja Futbol Bonito ma na celu pomagać
klubom. Rozpalamy pasję
u najmłodszych poprzez prezentacje w szkołach, w której
zdradzam "trzy sekrety wpływające na sukces sportowca"
i nieskromnie powiem przynosi to niesamowite efekty.
Kiedy pasja rozpalona, zawodnik wykazuje się predyspozycjami i dużym potencjałem, trafia do klubu. Drugim ważnym filarem naszej
działalności jest pomoc klubom poprzez przygotowanie fizyczne. Wykonujemy
szczegółową ocenę poziomu
motorycznego zawodników

C

zwartego kwietnia dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach Aleksandra Gumola
zorganizowała konferencję poświeconą
autyzmowi.

Konferencja zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach adresowana była do przedstawicieli organów prowadzących
szkoły i przedszkola, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli opiekunów żłobka kuratorów
sądowych a także rodziców i opiekunów zainteresowanych tym tematem.
W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób i była to już

trzecia konferencja organizowana przez dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych,
która wychodzi na przeciw
potrzebom osób. Podczas
konferencji psycholog Jarosława Kwaśniak dyrektor
Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ozorkowie przedstawiła zagadnienia związane z procedurą
orzecznictwa w przypadku dzieci ze spektrum aut y z mu , d i a g n o z ę au t y zmu omówiła Ilona Kraska

wiceprezes Fundacji z Aspiracjami, a pedagog, akademicki wykładowca Uczelni Nauk Społecznych
w Ł o d z i E dy t a S abi c k a
omówiła funkcjonowanie
osób związanych z autyzmem. Dietę dziecka z autyzmem zaprezentowała
Iza Dziedzińska technolog
żywności, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Na
autyzm i potrzebę komunikacji zwróciła uwagę Małgorzata Nowicka logopeda,
oligofrenopedagog, koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

w Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w ZSS w Brzezinach. Z kolei seksualność
osób ze spektrum autyzmu
poruszyła Jolanta Cieślak,
psycholog, seksuolog, członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Nie zabrakło panelu dyskusyjnego i świadectwa rodziców,
których dzieci dotknięte są
autyzmem. Podczas blisko 4
godzinnej konferencji brzezińska filia Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach na wystawie prezentowała dostępne publikacje
na temat autyzmu. W ocenie uczestników konferencji

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Konferencja „Autyzm. Wystarczy chcieć… zrozumieć”

Konferencja zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych
tego typu spotkania są bardzo potrzebne, gdyż z roku
na rok przy by wa liczba

osób, u których stwierdzany
jest autyzm 
 GK
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coraz większa.
Dlaczego żywienie jest takie ważne w życiu młodych
piłkarzy?
– To jeden z fundamentów
motoryki podstawowej. Ja
doznałem kontuzji między
innymi dlatego, że wolałem
szukać ciastek i batonów po
szafkach zamiast jeść pełnowartościowe posiłki. Niestety
moje mięśnie, ścięgna, stawy,
chrząstki były nieodżywione w odpowiedni sposób. System odporności słaby. Chorowałem kilka razy w roku,
przy większych obciążeniach
nie wytrzymałem, regenerowałem się wolniej. To jak
z samochodem. Jak jest nowy
i o niego nie dbamy to się nic
nie dzieje, ale przez lata nie
wymieniając odpowiednich
filtrów, płynów możemy doprowadzić to poważnych
uszkodzeń. Tak jak z ludzkim
organizmem. Robert Lewandowski, czy teraz Krzysztof
Piątek zwrócili uwagę na ten
element i dostosowali go na
możliwie najwyższy poziom
i widać tego efekty w postaci dobrego przygotowania fizycznego, małej ilości urazów, wysokiej formy. Tym
szlakiem trzeba iść jeśli chcemy wykorzystać maksimum
swojego potencjału.
Na co oprócz żywienia
trzeba zwrócić uwagę, aby

zawodnik mógł odpowiednio się rozwijać?
– Trening, żywienie, regeneracja, głowa. Trener Lechii
Gdańsk Piotr Stokowiec często powtarza że te cztery elementy są jak nogi od stołu.
Każda z nich jest ważna, bo
jedna zaniedbana może spowodować, że stół się przewróci. Myślę, że z tej przyczyny

wielu zawodników przestaje
grać w piłkę, albo kończy na
niższym poziomie.
Prowadzisz zajęcia tutaj
w Brzezinach. Na czym one
polegają?
– Są to dodatkowe treningi
z zakresu przygotowania motorycznego. Przebadaliśmy
ponad trzydziestu zawodników z kilku roczników. Na tej

FOT.ŹRÓDŁO: ARCHIWUM DAMIAN RADOWICZ

poprzez testy szybkości na
fotokomórkach, testy mocy
na platformach dynamometrycznych. Sprawdzamy motorykę podstawową poprzez
badania FMS, które wykonuje cyklicznie Juventus Turyn, Liverpool czy Bayern
Monachium. Robimy analizę składu ciała. Na tej podstawie tworzymy zindywidualizowany długofalowy
program motoryczny, który poprzez cykliczne testy
monitorujemy. W dalszym
etapie każdy z zawodników
otrzymuje zindywidualizowany program pracy domowej, w której niweluje swoje
wady postawy, poprawi mobilność, elastyczność, stabilność w zależności od tego
czego najbardziej potrzebuje.
To innowacja, która jest naprawdę skuteczna i z zaangażowanymi zawodnikami takimi jak choćby rocznik 2004
w Widzewie Łódź weszliśmy na poziom prawie dziewiętnastu punktów na dwadzieścia jeden w Badaniach
FMS oraz co najcenniejsze brakiem urazów mięśniowych w ostatnich sześciu
miesiącach. Nie osiągnęlibyśmy tego bez pomocy trenera głównego, rodziców oraz
samych zawodników. Więc
bardzo cieszy mnie fakt, że ta
świadomość i współpraca jest

Damian Radowicz – trener, dietetyk, piłkarz

podstawie przygotowujemy
plan i działamy. W czerwcu
kolejne badania i ocena, czy
idziemy do przodu. Bardzo
cieszy chęć współpracy prezesów, trenerów oraz rodziców. Bo My jako Futbol Bonito możemy dorzucić dodatkową cegiełkę i przygotować
bardziej sprawnych, a przez
to lepszych zawodników trenerom głównym i taki jest
nasz cel. Trening motoryczny charakteryzuje się dużą
szczegółowością, dlatego
bardzo ważne są wskazówki
i podpowiedzi dla zawodników. Zbyt duża ilość zawodników obniża jakość, dlatego
przeprowadzamy takie treningi maksymalnie w jedenastoosobowych grupach. Wtedy trener jest w stanie bardziej skoncentrować się na
zawodnikach, indywidualizacja jest większa i co za tym
idzie postęp również.
Czy każdy może uprawiać
piłkę nożną? Jakie trzeba
mieć do tego predyspozycje?
– Przede wszystkim trzeba
chcieć. Zawodnik Athletico
Madryt i reprezentant Francji
Antoine Griezman był "odpalany" do dwunastego roku
życia w wielu akademiach we
Francji co mogłoby znaczyć,
że się nie nadaje. Nie nadawał
się na tamten czas, nie pasował do tamtej filozofii. Trafił
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do Realu Sociedad w Hiszpanii i nagle odżył, docenili jego
umiejętności i wyciągnęli z niego potencjał. Dziś jest
jednym z najlepszym piłkarzy
na świecie. Robert Lewandowski w wieku siedemnastu
lat był odrzucony przez Legię. To pokazuje ze trenerzy
mogą się mylić, mogą błędnie określić predyspozycje.
Nie jestem wyrocznią, która jest w stanie powiedzieć ty
możesz grać, a ty nie. Jestem
po to, żeby wykorzystać maksimum potencjału zawodnika, a to na jaki poziom jest on
w stanie wejść pokaże przyszłość.
Czy są w Brzezinach młod z i z aw o d n i c y, k t ó r z y
w przyszłości mogą liczyć na
piłkarską karierę?
– Wszędzie są. Na Jamajce,
gdzie nie ma super akademii
potrafią rok rocznie wychowywać jednych z najlepszych
sprinterów. Na świecie mimo
wielu ograniczeń to i w Brzezinach się da. I po to tu jestem. Dlaczego Brzeziny nie
mogą być „Kopalnią talentów”? Dlaczego stąd nie może
zawodnik trafić do reprezentacji Polski? Oczywiście, że
może. Z odpowiednimi ludźmi, z odpowiednim zaangażowaniem rodziców, wszystko jest możliwe.
 DS

Powiatowe eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
Sześcioosobowa komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Mariusza Kaczmarskiego z-cy komendanta powiatowego PSP
w Brzezinach, w skład której weszli st. sekcyjny Aleksander Grad, mł. ogniomistrz
Marcin Kierner, druhna Katarzyna Jarząb, druhna Klaudia Siekiera oraz druh Ignacy Grabowicz miała sporo

pracy, aby wyłonić zwycięzców, którzy będą reprezentować powiat brzeziński w eliminacjach wojewódzkich.
Eliminacje powiatowe, do
których przystąpili reprezentanci szkół podstawowych
w dwóch kategoriach wiekowych , oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzezińskiego, rozpoczęły się od

testu wielokrotnego wyboru
sprawdzającego wiedzę z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Troje zawodników z każdej grupy wiekowej
z największą liczbą punktów
w testach przystąpiło do etapu ustnego, który miał na celu
wyłonienie zwycięzców.
W pierwszej grupie wiekowej, obejmującej uczniów szkół podstawowych,

I miejsce zajęła Julia Rubaj ze
Szkoły Podstawowej w Bogdance, II Julia Janeczek ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej, zaś III miejsce
Zuzanna Kmieciak ze Szkoły Podstawowej w Dmosinie.
Wśród uczniów klas starszych
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych I miejsce
zajął Michał Malarczyk z Rogowa, II miejsce Aleksandra
Mospinek z Dmosina zaś III
Kamil Szczesek z Dąbrówki
Dużej. Spośród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych I miejsce i prawo reprezentowania
powiatu brzezińskiego w eliminacjach wojewódzkich wywalczył Adrian Koszycki, II
miejsce Edyta Jadczak, III
miejsce Ola Świderek wszyscy z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Laureaci poszczególnych grup
wiekowych będą reprezentowali powiat brzeziński w eliminacjach wojewódzkich,
które odbędą się 26 kwietnia

w Piątku. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi. Wręczenia nagród
dokonali starosta brzeziński Renata Kobiera, Dariusz

Guzek komendant powiatowy PSP w Brzezinach oraz
Lechosław Jarząb prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach.
 GK

REKLAMA

1/I/2011

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W

piątek 29 marca w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach odbyły się eliminacje powiatowe 42. edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
Z Ł O M O WA N I E s am o ch o d ów
500 484 727
KUPIĘ: stary motor WSK 125,
733 207 777
MASZYNY do wymiany opon prawie
nowe sprzedam i opony 502 778 947

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja
najniższych cen!, 501 144 475, www.
odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe,
www.instalmed.pl tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia,
790 891 188
ŚCINKA drzew, tel. 727 668 566
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
KUCHARKA z doświadczeniem i salą
weselną – imprezy okolicznościowe
502 778 947
DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,

OGŁOSZENIA DROBNE
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
PRZYJMĘ przeszycia może być
z prasowaniem 502 171 510
W Y WÓZ nieczystości płynnych
Szybko, Tanio, Solidnie 885 483 907
KOREPETYCJE ANGIELSKI 600 147
806
DRENAŻE , odwodnienia 606 711
067
MONTAŻ OGRODZEŃ PANELOWYCH,
BETONOWYCH, SIATKA,KOPARKOŁADOWARKA WYWROTKA 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 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ, Panele,
Siatki, Sztachety 606 303 471
REMONTY-WYKOŃCZENIA wnętrz
kompleksowo 606 711 067
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
REL AK SAC YJNY 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
AU TO SERWIS-MECHANIK AWULK ANIZAC JA-DIAGNOST YK A
KOMPUTEROWA-AUTOLAWETA 733
760 901
PR AN I E dy wanów, tapicerek
533 628 422

PRACA
ZATRUDNIĘ kierowcę do pizzerii,
501 504 936

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ pracownika do montażu okien i drzwi 695 922 888
ZATRUDNIĘ kierowcę 1/3 etatu (sprawny fizycznie) praca
w Nowosolnej 516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników praca Nowosolna 505 096 505
ZATRUDNIĘ 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
P R Z YJ M Ę s z wac zk i -suk ienk i
799-781-832
Z ATRUDNIĘ w ykwalifikowane
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
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ 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
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

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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
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
ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską. Wysokie wynagrodzenie, 508
775 003 Brzeziny
POMOCNIKA na stolarnię ( do przyuczenia) Paprotnia 509 771 248
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu
spożywczego 887 767 311
ZATRUDNIĘ kierowcę kategoria B
510 724 760
PIEKARNIA Kołacin zatrudni pracowników do piekarni, kierowcę.
Wiadomość na miejscu .

ZAKŁAD MIĘSNY „Ścibiorów” sp.
z o.o. zatrudni pracownika gospodarczego (mycie powierzchni zakładu) Kontakt 601-223-142 lub
601-355-625
ZATRUDNIĘ presera 603 848 106

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
W Y NA JM Ę 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
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52 m2, tel. 517 694 485
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia w bloku 46m2, 519 563 264
M4 kupię okolice, Piłsudskiego, Inki,
Moniuszki, 607 167 176
SPRZEDAM 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 300m2hala, biurko, socjal,winda, parking,
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508 301 005
MIESZKANIE do wynajęcia 691 586
818
SPRZEDAM sklep rybny z wyposażeniem lub bez w Koluszkach, ul. 11
Listopada 32 tel. 507 199 569
SPRZEDAM działki budowlane,
przyjmę gruz 603 307 493
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

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM ziemię rolną 1,9h we wsi
Koziołki 4zł za m2 797 030 337
MIESZKANIE do wynajęcia w kamienicy 502 778 947
SPRZEDAM działka rolno-budowlana 2600m, 510 724 760
SKLEP 45M2 media wynajmę lub
sprzedam 505 410 441
DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2
w Brzezinach 668 171 283

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 pług zag. 4-skibowy
Krerneland 505 128 289
SPR ZEDAM owies, mieszankę
516 732 606
SPRZEDAM lodówkę 603 821 846
6 TON łubinu słodkiego sprzedam
605 940 403
SPRZEDAM suchą słomę baloty
120x120 , 510 929 619
SPRZEDAM kroczek Karpia i inne
504 984 689
SPRZEDAM stemple budowlane
608 093 957
SPRZEDAM pszenżyto , owies, jęczmień 508 078 967 ROTWAJLLERY –
szczeniaki 607 722 066
KUPIĘ cielaka-byczka do chowu
782 326 821
ZAMRAŻARKĘ skrzyniową sprzedam 200zł 505 834 636
SPRZEDAM –pszenżyto 506 609 999

REKLAMA

Komunikat

Szanowni mieszkańcy Miasta Brzeziny przypominamy,
że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbieramy bezpośrednio z każdej nieruchomości,
bez względu na ustalone terminy odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Usługę wykonują pracownicy
Spółdzielni Socjalnej Communal Service.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:
535-696-887, 535-883-688.

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

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

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

Przyjmujemy zamówienia na garmaż wielkanocny do 15.04.2019 r.

Kolejne wydanie BIS 18.04.2019 r.
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Odzież dla potrzebujących
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej informuje, że wydłużeniu uległy godziny pracy biura
stowarzyszenia, gdzie wydawana jest odzież dla osób
potrzebujących. Obecnie
jest ono czynne od wtorku
do czwartku w godzinach

od 8 do 11.30.– Mamy dużo
ubrań w bardzo dobrym stanie, które nieodpłatnie wydajemy –przypomina prezes
stowarzyszenia Teresa Szymczak, która jest Honorowym
Obywatelem Brzezin z uwagi
na swe zasługi w działalności społecznej. Dostępne są

u nas m.in. marynarki, spodnie, sukienki, czy bluzki – informuje pomagająca wydawać odzież - wolontariuszka
Jadwiga Wasiak, zapraszając
do odwiedzin siedziby organizacji przy ulicy Sienkiewicza 11 p. nr 9 
 TOM

Odzież członkowie stowarzyszenia wydają od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 11.30
AUTOPROMOCJA
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Zebranie sprawozdawczo- wyborcze
sekcji emerytów i rencistów ZNP



19 marca w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyło
się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.

Spośród 84 członków sekcji w zebraniu uczestniczyło 49 co oznacza, że frekwencja wynosiła ponad 50% i zebranie mogło rozpocząć się
w pierwszym terminie. Zebranie otworzyła Lucyna Mulczyk przewodnicząca sekcji, która powitała wszystkich
członków sekcji emerytów
i rencistów oraz uczestników
wśród, których byli także członek zarządu Okręgu Wojewódzkiego ZNP w Łodzi Sekcji Emerytów i Rencistów Elżbieta Kącka, prezes zarządu
oddziału powiatowego ZNP
w Brzezinach Beata Szczesek, a także dyrektorzy szkół,
przedszkoli i innych instytucji

Zebranie ZNP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
oświatowych działających na
terenie powiatu brzezińskiego.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Piotra Kenclera,
który sprawnie poprowadził
spotkanie.
Po sprawozdaniu zarządu i komisji rewizyjnej członkowie udzielili absolutorium
ustępującemu zarządowi. Na

5-letnią kadencję wybrano
ponownie Lucynę Mulczyk
jako przewodnicząca sekcji,
zaś w skład zarządu weszli ponownie Teresa Kawecka, Bożenna Kencler, Elżbieta Włodarkiewicz i Pawlak Kazimierz. Do zarządu wybrano
także Danutę Wiśniewską i Elżbietę Durańską. 
 GK
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„Palmowy” rajd Strefy
Rowerowej

FOT.PIXABAY.COM



 niedzielę 14 kwietnia o godz. 10 spod cmentarza
W
w Brzezinach wystartuje kolejny rajd organizowany
przez Strefę Rowerową Brzeziny tym razem pod hasłem „Palmowy”.

Jako, że będzie się on odbywał w Niedzielę Palmową
pierwszym przystankiem będzie Kalonka, gdzie uczestnicy rajdu wezmą udział w obchodach tego święta. Następnym celem będzie łódzkie
Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Oddział Stacja
Radegast, które będzie zwiedzane z przewodnikiem. Wyprawa zakończy się natomiast

w punkcie widokowym na
Rogach. Cała trasa będzie
miała długość około 50 km.
Nie należy zapomnieć
o prowiancie, można wziąć
ze sobą także jednorazowe
grille. Na ten wyjazd należy
zabrać ze sobą też jakieś środki finansowe na wstęp do muzeum i opłatę za przewodnika.
 TOM

AUTOPROMOCJA

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/.
BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Brzezińska liga nabiera tempa

B

rzezińska Liga Piłki Nożnej rozkręca się na dobre.
W rozegranej w miniony weekend piątej kolejce
zmagań padło wiele bramek i nie brakowało
sensacyjnych rozstrzygnięć.

Z kompletem zwycięstw zostały już tylko cztery ekipy:
prowadzące Grube Wióry,
dwaj debiutanci: JRK Meble Łódź, Rekord Brzeziny
oraz koluszkowskie Ciamciaramciam. To świadczy, że
ten sezon jak pozostałe dostarcza wielu emocji. W sobotę doszło do najbardziej
jednostronnego pojedynku
w tym sezonie. Aktualny lider Grube Wióry rozgromił
najmłodszą drużynę w lidze Bugo Hoss aż 31:3. Godną podziwu postawę prezentował kapitan pokonanych,
Adam Jasiorowski, który
przekonywał, że mimo tak
dotkliwych rozmiarów porażki dla jego drużyny liczy
się przede wszystkim dobra
zabawa i możliwość sprawdzenia się w meczach ze
starszymi kolegami. W pozostałych sobotnich pojedynkach Rekord Brzeziny pokonał Arkę Brzeziny
13:1, a Grabarze po nerwowym spotkaniu rzutem na

taśmę wygrali z Wikingami 6:5. Mecz Baka Juniors
z Ciamciaramciam został
przełożony na wniosek tych
pierwszych. Równie ciekawie wyglądały spotkania rozegrane w niedzielę. Rozpoczęły je tzw. “zielone derby”,
czyli mecz pomiędzy Zielonymi Bimbrownikami i Zieloną Stroną Mocy. Spotkanie lepiej zaczęła Zielona
Strona, która uzyskała bezpieczne prowadzenie 6:2.
Mimo wszystko Bimbrownicy nie złożyli broni i nie
tylko dogonili rywala, lecz
także w ostatnich minutach przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 7:6. Były to pierwsze punkty w y walczone
przez tę drużynę w aktualnym sezonie. Swoje spotkanie wygrali także JRK Meble (7:3 z Polonią Niesułków).
Łódzka drużyna pozostała tym samym niepokonana
i wspięła się na pozycję wicelidera. W dwóch ostatnich

spotkaniach piątej kolejki
Wybrzeże Klatki Schodowej
wysoko pokonało Bad Boys
17:1 i powróciło na właściwe
tory (to dopiero drugie zwycięstwo w pięciu meczach),
a bolesnej porażki doznał
aktualny obrońca mistrzowskiego tytułu. Red Devils
niespodziewanie przegrali
ze świetnie grającymi Misiami 1:7. Liderem od samego
początku rozgrywek pozostają Grube Wióry z kompletem piętnastu punktów.
Na drugim miejscu znajdują się JRK Meble Łódź (dwanaście punktów), a z takim
samym dorobkiem punktowym na kolejnych dwóch
miejscach plasują się Rekord Brzeziny i Red Devils.
W tej chwili w ósemce (która premiowana jest awansem
do fazy play-off) znajdują się
także Baka Juniors, Ciamciaramciam, Misie oraz Grabarze. Wszystkie ekipy zgromadziły po dziewięć punktów. Warto wspomnieć, że
do końca fazy zasadniczej
pozostało dwanaście kolejek.
Szósta seria spotkań odb ę dzie się w najbliższy
weekend 13/14 kwietnia.

W sobotę 13 kwietnia na
Orliku przy Szkole Podst awowej nr 2 o go dzinie 18:00 Misie zmierzą się
z Bad Boys, a półtorej godziny później na murawę wybiegną piłkarze: Polonii Niesułków i OKS. Na godzinę
18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Zielonej

Strony Mocy z Wikingami,
a o godzinie 19:30 Grube
Wióry podejmą Arkę Brzeziny. W niedzielę 14 kwietnia na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00 Red Devils zmierzy się z Bugo Hoss, a półtorej godziny później Rekord Brzeziny zagra z JRK
Meble Łódź. O tej samej

porze, czyli 18:30 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Grabarze spotkają się z Ciamciarmaciam,
a półtorej godziny wcześniej
Wybrzeże Klatki Schodowej
skonfrontuje się z Zielonymi Bimbrownikami. Tym razem pauzować będzie Baka
Juniors.

 DS

ma na swoim koncie dwanaście punktów i jeden zaległy
mecz do rozegrania. Dwa
oczka więcej ma klub z Przygłowa i najbliższy r ywal
MLUKS, czyli KS Energetyk

AMŁ Dzianiny Łódź. Ostatnie spotkanie w sezonie odbyło się w środę 10 kwietnia,
tuż po zamknięciu tego numeru gazety.
 DS

Tenisiści blisko wygranej
T

enisiści MLUKS Brzeziny w przedostatniej kolejce fazy finałowej rozgrywek
o mistrzostwo II ligi mężczyzn w tenisie stołowym byli bliscy wygranej.
Brzezinianie na własnym parkiecie przegrali z LUKS Start Przygłów 4:6.

O wszystkim zadecydowały ostatnie pojedynki, w których lepsi okazali się przyjezdni. Tym samym nasz zespół stracił szansę na awans
w ligowej tabeli.
Spotkanie ze Startem rozpoczęło się dla gospodarzy
bardzo dobrze. Damian Antczak wygrał po pięciosetowym boju z Witoldem Uzarczykiem, a Michał Gieraga
3:0 ograł Michała Uzarczyka. Mimo pewnego zwycięstwa ten pojedynek był bardzo wyrównany, a o wszystkim zadecydowały końcówki
setów. W nich więcej zimnej krwi zachował zawodnik MLUKS. Na drugim stole porażki 1:3 z Michałem
Kozerą doznał Daniel Świerczyński, a Marcin Dens wygrał 3:1 z Pawłem Kozerą.

Przed rywalizacją deblową
MLUKS Brzeziny prowadził w całym meczu z LUKS
Start Przygłów 3:1. Rywalizacja w parach przebiegła
na remis. Damian Antczak
i Michał Gieraga wygrali
3:0 z parą Witold Uzarczyk/
Michał Uzarczyk, a Marcin
Dens i Daniel Świerczyński przegrali z duetem Michał Kozera/Paweł Kozera. Kiedy wszystko wyglądało na to, że brzezinianie
mają spotkanie pod kontrolą
i szybko dołożą dwa punkty, to rywale przejęli inicjatywę. Warto dodać, że końcówka meczu była bardzo
wyrównana i emocjonująca.
Największym dowodem na
to jest pięciosetowa walka
Damiana Antczaka z Michałem Uzarczykiem, Michała

Gieragi z Witoldem Uzarczykiem i Daniela Świerczyńskiego z Pawłem Kozerą. Niestety te wszystkie trzy
pojedynki zakończyły się
wynikami po 2:3 dla przyjezdnych. W ostatnim pojedynku Marcin Dens przegrał 0:3 z Michałem Kozerą.
Ostatecznie MLUKS Brzeziny przegrał z LUKS Startem Przygłów najmniejszą
możliwą porażką 4:6. W tabeli pierwsze miejsce zajął STS Orlicz 1924 Suchedniów, a drugie miejsce
MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka. Oba zespoły rozegrały już wszystkie mecze w tym sezonie. Tenisiści
z Suchedniowa mogą powoli przygotowywać się do meczów barażowych o awans
do I ligi. O dalszej kolejności

w tabeli zadecydują ostatnie mecze. Wiadomo jednak, że w grupie mistrzowskiej prawdopodobnie ostatnie szóste miejsce zajmą
tenisiści z Brzezin. MLUKS
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Nocny maraton matematyczny w Iwaszkiewiczu

W

piątkowy wieczór 5 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza miały miejsce dwa wyjątkowe wydarzenia: II Nocny
Maraton Matematyczny dla uczniów gimnazjów oraz I Nocny Maraton
Matematyczny dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Ich organizatorami było Liceum Ogólnokształcące, Stowarzyszenie „I love MATH”
oraz Instytut Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.
W zajęciach wzięło udział
ponad 80 uczniów ze szkół
naszego regionu. W ramach
współpracy, jaką liceum prowadzi z Politechniką Łódzką, na początku wykład matematyczny pt. „Złoty prostokąt” dla zebranych uczniów

wygłosiła dr Joanna Kucner
z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. W drugiej części zajęć uczniowie
rozwiązywali zadania z matematyki typowe dla egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty. Była to doskonała
okazja do powtórzenia zagadnień sprawiających największe trudności i utrwalenia umiejętności matematycznych sprawdzanych na

REKLAMA

Delikatesy J. Kuś
ul. Sienkiewicza 22
95-060 Brzeziny
tel. 695 638 286
W dniach

11.04.2019 r. /czwartek/
- 17.04.2019 r. /środa/
przygotowaliśmy dla Państwa

specjalne ceny na wybrane produkty:
- cytryny - 3,99 zł/kg,
- papryka czerwona - 5,99 zł/kg,
- ogórek zielony /Polska/ - 3,49 zł/kg,
- makaron wałkowany SIGMA 250 g - 0,99 zł/szt.,
- ananasy plastry MK KONSHURT 565 g - 2,99 zł/szt.,
- jaja świeże rozmiar L 30 szt. - 8,88 zł/opak.,
- ser żółty Gouda Demi - 14,49 zł/kg,
- mlemix zambrowski Mlekpol 200 g - 3,29 zł/szt.,
- mleko Mlekpol UHT 2% 1l - 2,09 zł/szt.,
- serek Danio 140g rożne smaki - 1,19 zł/szt,
- jogurt owocowy SOMLEK 150 g - 0,59 zł/szt.,
- udziec z indyka - 9,99 zł/kg,
- skrzydła z kurczaka - 4,59 zł/kg,
- kiełbasa dębowa NIKPOL - 9,99 zł/kg,
- polędwica sopocka KSIĘŻY MŁYN -13,49 zł/kg,
- udko z kurczaka pieczone - 1,89 zł/szt.,
- płyn do szyb CLIN pompka 500 ml - 4,89 zł/szt.,
- ręcznik papierowy Szast Prast GIGA - 6,99 zł/szt.
ZAPRASZAMY
pn - sob - 7.00. - 20.00.

zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Powtórkę dla gimnazjalistów przygotowała Emilia Andrzejewska – nauczyciel matematyki w brzezińsk im liceum zaś d la
ósmoklasistów - Anna Marciniak i Waldemar Wyka

(przedstawiciele stowarzyszenia „I love MATH” oraz Instytutu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych). Podczas zajęć
wykorzystano nowe technologie, m.in. aplikację „plikers” oraz „kahoot”, dzięki
czemu nauka stała się zabawą, a uczniowie chętnie włączali się w rywalizację.
Podczas powtórek organizatorzy przygotowali dla każdej grupy konkursy z nagrodami. Były to m.in. słodkie

upominki, zestawy gadżetów elektronicznych oraz vouchery na warsztaty z robotyki ufundowane przez Łódzką
Szkołę Robotyki azROBOT.
Wręczała je m.in. dyrektor
brzezińskiego liceum – Maria Pisarska. Nad przebiegiem
maratonu czuwali też - absolwent brzezińskiego liceum i przyjaciel tej szkoły, matematyk – Waldemar Wyka
oraz Anna Marciniak – informatyk, prezes stowarzyszenia

„I love MATH”, którym społeczność szkolna dziękuje za
zaangażowanie i pomoc w organizacji wydarzenia. Warto
tu przypomnieć, że pierwszy
Nocny Maraton Matematyczny miał miejsce w 2017 roku.
Wtedy w liceum gościli też
wykładowcy z zaprzyjaźnionej Politechniki Łódzkiej – dr
Joanna Kucner oraz dr Gertruda Gwóźdź-Łukawska.
 TOM

