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sobotę 13 kwietnia obchodzony był Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W mieście
Brzeziny organizacją obchodów zajął się
powiat brzeziński.

CPiK wspiera
stowarzyszenia
i organizacje

2

Nie zabrakło sztandaru miasta Brzeziny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Obchody rozpoczął apel poległych odczytany przez Damiana Nockowskiego dowódcę brzezińskiej jednostki Związku Strzeleckiego
„Strzelec” przy kamieniu
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej znajdującym się na
skwerze przy skrzyżowaniu
ulic 1 Maja i Tadeusza Kościuszki w Brzezinach. Honorową wartę przy obelisku
zaciągnęli harcerze. Wśród
składających kwiaty znalazła się delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
wraz ze sztandarem, która sprawuje opiekę nad tym
miejscem, a także włodarze Brzezin burmistrz Ilona Skipor i Grażyna Pietrasik z Urzędu Miasta Brzeziny.
Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło sztandaru
miasta Brzeziny. Następnie
zebrani przeszli chodnikiem
do kościoła parafialnego
pw. św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach gdzie, o. Eryk
wspólnie z o. Arkadiuszem
odprawili mszę św. w intencji ofiar poległych w lesie katyńskim.

 GK

Burmistrz Ilona Skipor i Grażyna Pietrasik złożyły kwiaty FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

53 tys.
na służby
ponadnormatywne
3

Pomimo
strajków
egzaminy
przebiegły
sprawnie i bez
zakłóceń

10

Bierzmowanie
w parafii
Podwyższenia św.
Krzyża
11
Grupa dzieci
z Brzezin
wyprowadziła
piłkarzy
19
Widzewa

2

18 KWIETNIA 2019 | NR 9

Nowy ciągnik ZUK-u

Z

akład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach zakupił nowy ciągnik
rolnicz y. Najkorz ystniejszą i jedyną ofer tę w drugim postępowaniu
o zamówienie publiczne złożyło P.P.H.U. „FARMASZ” Jerzy Sobociński, Stare
Koluszki . Cena netto wyniosła 294 tys. zł plus podatek VAT 361.620 zł. brutto.

Zakup ciągnika był możliwy
dzięki uzyskaniu przez miejską spółkę niskooprocentowanego kredytu w wysokości
294 tys. zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi ( 1,5%), co pozwoliło na stuprocentowe dofinansowanie zakupu. Ponadto po spłacie części pożyczki możliwe jest ubieganie się
o umorzenie do 40 % wziętego kredytu. Ciągnik wykorzystywany będzie na oczyszczalni ścieków do wywożenia
produkowanego tam osadu
i zastąpi wysłużonego eksploatowanego Zetora. Jest

to fabrycznie nowy ciągnik
rolniczy Case IH Maxxum
z 6-cylindrowym silnikiem
o mocy 145 kM, z udźwigiem tylnego podnośnika
7864 kg, posiada przekładnie 17x16 Semi Power –Shift
charakteryzujący się niskim
zużyciem paliwa w transporcie. Ciągnik spełnia najniższe normy emisji spalin, HI-eCCR oraz normy dotyczące bezpieczeństwa TMR. Na
wyposażeniu amortyzowana kabina ( jedna z najcichszych kabin 71 db), oświetlenie 360 stopni leed 200 lumenów. Jest to najmniejszy
i najlżejszy (5 ton) w branży

ciągnik z 6-cylindrowym silnikiem, o tak dużej mocy jest
unikatowym rozwiązaniem
na rynku.
Ciągnik został odebrany
w firmie Farmasz w piątek
12 kwietnia. Niezwłocznie
po odebraniu nowy ciągnik
został zaprezentowany władzom spółki. Jest tak piękny,
że możliwści pokierowania
nim ( oczywiście w obecności wykwalifikowanego traktorzysty) nie mogła sobie odmówić burmistrz Ilona Skipor, która w tym czasie była
na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
 GK

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach zakupiło nowy ciągnik rolniczy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

CPiK wspiera stowarzyszenia i organizacje

W

 biegłym tygodniu Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wspólnie
u
ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zorganizowało
spotkanie animacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
działających na terenie miasta i powiatu, mające na celu rozwinięcie
współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi.

Na naszym terenie działa wiele organizacji zrzeszających aktywnych, pełnych
pasji osób, angażujących
się w życie lokalnej społeczności. Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach chce
współtworzyć wydarzenia
kulturalne i społeczne wraz
z wszystkimi organizacjami
i stowarzyszeniami, tak aby
przybliżyć ideę lokalnego patriotyzmu wszystkim mieszkańcom regionu. Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez
SWS „Ja-Ty-My”, współpracuje zarówno z organizacjami, jak i jednostkami samorządów lokalnych. Prowadzone na terenie powiatów:
poddębickiego, zgierskiego,
łęczyckiego, kutnowskiego,
skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, miasta
Skierniewice, działania animacyjne - na terenie Brzezin Artur Orski (animator lokalny) - prowadzą do
skoordynowania i realizacji
wspólnych projektów przy
wykorzystaniu potencjału

organizacyjnego instytucji
i organizacji, doświadczeniu zaangażowaniu w działalność społeczną mieszkańców, wszystko dla integracji
i rozwoju lokalnej społeczności.
Dzięki gościnnym progom CPiK przedstawiciele organizacji wymieniali się
informacjami o prowadzonej działalności, także gospodarz miejsca, pełniąca
obowiązki dyrektora Liliana
Pietrzak przedstawiła harmonogram wydarzeń przygotowany przez CPiK dla
mieszkańców na bieżący rok,
z propozycją konsultacji i zaangażowania się w ich realizację miejscowych stowarzyszeń, fundacji. Powstało wiele nowych pomysłów,
projektów, planów na realizacje w Brzezinach takich
przedsięwzięć, jak m.in. jarmark wyrobów regionalnych, których ziemia brzezińska ma wielkie bogactwo,
czy dzień dziecka nad zalewem „Batorówka”.
W trakcie dyskusji nad

problemami i planami pojawiło się wiele tematów, które wymagają dopracowania
i sytuacji, które trzeba rozwiązać, tak aby poprawić
w przyszłości współpracę
i rozwijać wspólne projekty.
Wydaje się, że jednym z kluczowych postulatów, jaki wyniknął podczas dyskusji było
zaproszenie na tego typu robocze spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego,
których głos i ewentualne
decyzje mogłyby usprawnić
przyszłe działania.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele organizacji: Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa, Fundacja „Batorówka”,
Stowarzyszenie Brzeziński
Klub Seniora „Młodzi Duchem”, Stowarzyszenie Seniorów „Integracja”, Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach, Klub Motocyklowy
„EBEERY”, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Brzeziny,
Fundacja Progresio.
Animator OWES, Artur

Orski przedstawił ofertę
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, nowe możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację
celów statutowych - granty dotacyjne dla organizacji pozarządowych, zaproponował konsultacje w sprawie
ich pozyskiwania, zachęcił
do korzystania z konkursów
i składania wniosków o fundusze.
Wszyscy zgromadzeni uznali, że takie spotkania
są bardzo potrzebne. Ustalono, że będą odbywały się

cyklicznie- w każdy trzeci
wtorek miesiąca w Brzezinach, w Centrum Promocji
i Kultury o godzinie 17.00.
Z aproszenie k ierowane jest do wszystkich osób
zainteresowanych rozwojem naszego miasta i okolic, chcących zaangażować
się w działania społeczne,
przedstawicieli samorządu,
placówek oświatowych, instytucji kultury, czy lokalnych przedsiębiorców, którym nieobojętny jest rozwój
lokalnej społeczności i miejsca, w którym żyjemy.

L ok a l ny pu n kt i n formacyjny Stowarzyszenia
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” do którego można zgłaszać się po wszelkie
informacje, związane z inicjatywami opisanymi w artykule, mieści się w CPiK,
(lokal na parterze) i czynny
jest w godzinach 9:00-15:00.
Szczegółowych informacji
udziela animator lokalny Artur Orski pod nr tel: 796 141
440, mail: aorski@wsparciespoleczne.pl
 JLB, AO

3

18 KWIETNIA 2019 | NR 9

53 tys. na służby
ponadnormatywne



2 kwietnia Burmistrz Brzezin Ilona Skipor i Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
Marcin Grzelak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Renaty Bąk zawarli porozumienie
na realizacje służb ponadnormatywnych na terenie Brzezin.

Ciepłych
i bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej
pomyślności i radości
życzą

Zgodnie z zawartym porozumieniem mają to być służby piesze i zmotoryzowane FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Kwota 53.080 zł pochodząca z budżetu miasta Brzeziny przeznaczona zostanie na
rekompensatę pieniężną za
czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach oraz policjantów komórek i jednostek organizacyjnych, dla których
przełożonym w sprawach
osobowych jest Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi
podczas pełnienia służ patrolowych w czasie wolnym
od służby. Zgodnie z zawartym porozumieniem mają
to być służby piesze i zmotoryzowane, pełnione w patrolach dwuosobowych (2
funkcjonariuszy Policji),
z wykorzystaniem środka transportu służącego do

przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia,
na wyznaczonej trasie. Takich dwuosobowych służb
patrolowych w ramach realizacji zawartego porozumienia do końca roku ma
być zrealizowanych ponad
120. Pierwsze się już odbyły.
Realizacja służb ponadnormatywnych ma na celu aktywne zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości,
popełnianiu wykroczeń, poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez
eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie
oraz w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny.
GK

REKLAMA

Komendant Powiatowy Policji
w Brzezinach
inspektor Marcin Grzelak,
policjanci i pracownicy cywilni
KPP w Brzezinach

MATERIAŁ INFORMACYJNY

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

Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach
zwiększa swoją flotę transportową



 dniu 2 kwietnia 2019 roku w imieniu Spółdzielni Communal Service
W
w Brzezinach, podpisałem umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno –
Ekonomicznych w Warszawie i uzyskałem pożyczkę na zakup ciągnika wraz
z osprzętem do odśnieżania i omiatania ulic i chodników.

Spółdzielnia Socjalna Communal Service posiadająca
osobowość prawną jako instytucja samodzielna – świadcząca usługi na rzecz szczególnie samorządów, poszerzając swój stan posiadania

nowoczesnego sprzętu zamierza dążyć do poszerzenia swoich usług. Co wiązać się będzie
z zatrudnieniem kolejnej liczby osób wykluczonych zawodowo i społecznie, mieszkańców Brzezin i poszczególnych

gmin powiatu brzezińskiego.
Dlatego apelujemy do wszystkich samorządów naszego powiatu jak również do Starosty Powiatu Brzezińskiego
i wszystkich ludzi dobrej woli,
którym leży na sercu dobro

pracowników Spółdzielni
o kierowanie do nas zleceń na
pracę. Jesteśmy dyspozycyjni,
posiadamy kadrę i coraz lepszy sprzęt. Planujemy kolejne zakupy sprzętu po zwrocie przez Burmistrza Miasta
Brzeziny należnych nam kwot
za wykonaną przez Spółdzielnie pracę na terenie Brzezin
w roku 2018.
 Tadeusz Klimczak

NAJLEPSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
DLA WSZYSTKICH ŻYCZLIWYCH NAM MIESZKAŃCOW BRZEZIN.
DUŻO ZDROWIA I POGODY ŻYCIA
SKŁADA
ZARZĄD I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ COMMUNAL SERVICE W BRZEZINACH

1/I/2011

Spółdzielnia posiada jeszcze do sprzedania ostatnie barakowozy – kontenery, idealne
na działki po atrakcyjnych cenach oraz składany blaszany garaż - komórkę z blachy falistej.
Aktualnie mamy kontakt z firmą, która załaduje i przewiezie zakupione obiekty
we wskazane przez zainteresowanych miejsce. Posiadamy także okrągłe metalowe słupki
rozsuwane do 4mb, do stropu typu RECTOR wraz z elementami szalunku.
Cena do uzgodnienia.
ZAPRASZAMY!
Szukamy pracowników do konserwacji i utrzymania zieleni na terenie Brzezin.
Warunek podstawowy przyjęcia do pracy - bez problemów alkoholowych. Zapraszamy.
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

W Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie celebrowano
Drogę Krzyżową
Ja k to j est w zw yczaju w okresie przed Świętami Wielkiej Nocy, w dniu
11 kwietna 2019r. w Domu
Pomocy Społecznej w Dąbrowie celebrowano Drogę Krzyżową, przygotowaną i poprowadzoną przez
mieszkanki Domu. Droga

przebiegała alejami parku, rozważania poszczególnych Stacji łączyła myśl:
„Nie płacz, to tylko krzyż,
przecież tak trzeba… Nie
drżyj, to tylko miłość ….,
jak rana w przylepce chleba.”. W modlitewnym skupieniu uczestniczyli Renata

Kobiera Starosta Brzeziński,
Ryszard Śliwkiewicz Wicestarosta, ks. Krzysztof Nalepa Proboszcz z Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny w Jeżowie oraz
ks. Jarosław Pater Proboszcz
z Parafii Najświętszego Serca
Jezusowego w Łodzi.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
W dniu 13 kwietnia 2019r.
odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Pod Kamieniem Katyńskim w Brzezinach przedstawiciele władz
Powiatu Brzezińskiego, Miasta Brzeziny, Wójtowie Gmin,
przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach,
Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach, przedstawiciel
Biura Powiatowego w Brzezinach AMiRR oddział w Rogowie oraz delegacje szkół,
instytucji i organizacji pozarządowych i przedstawiciele jednostek organizacyjnych

St arost wa Pow i atowego
w Brzezinach złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku Staroście
Brzezińskiemu przez Komendanta Jednostki Strzeleckiej 1201 ”Brzeziny” Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Damiana Nockowskiego,
wartę honorową wystawiła Komenda Hufca Brzeziny Związku Harcerstwa Polskiego, został odczytany Apel
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach
brały udział poczty sztandarowe ze sztandarami: Powiatu

Brzezińskiego, Miasta Brzeziny, Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Brzezinach oraz
historyczny sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło
w Brzezinach prezentowany przez strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Później odbył się przemarsz
do klasztoru franciszkanów
w Parafii Św. Franciszka
z Asyżu i msza święta celebrowana przez o. Eryka ofm: Kapelana Sióstr Bernardynek.
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ZUS- owskie szkolenia



9 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Brzezinach odbyło się bezpłatne szkolenie poświęcone
tematyce e-AKTA. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób.

Organizator szkolenia Kierownik Biura Terenowego w Brzezinach zaprosił do współpracy przedstawicieli Państwowej
Inspekcji Pracy. Pierwszą część
spotkania poprowadził Kamil
Kałużny specjalista z Okręgowej Inspekcji Pracy z Łodzi,
który omówił zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 01 stycznia 2019 r. przy zatrudnianiu
na podstawie umowy o pracę. Kolejna część szkolenia poświęconą była zmianą umożliwiającym pracodawcom prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji w wybranej
przez siebie postaci – papierowo lub elektronicznie. Tę cześć
poprowadziła Sylwia Łuczak
z ZUS I Oddział w Łodzi.
Obecnie pracodawca przechowuje dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat
od rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia pracodawca
będzie mógł skrócić ten czas
do 10 lat. Skrócenie okresu
przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat będzie możliwe w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którzy rozpoczęli pracę u niego

między 1 stycznia 1999 roku,
a 31 grudnia 2018 roku, a także po spełnieniu następujących warunków: pracodawca
złoży oświadczenie o zamiarze
przekazania raportu informacyjnego (ZUS OSW), w ciągu
12 miesięcy od złożenia ZUS
OSW przekaże do ZUS raport
informacyjny (ZUS RIA) za
osoby, których już nie zatrudnia (zwolnione do 31 grudnia 2018 r.) oraz przekaże ZUS
RIA razem z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych ZUS ZWUA (za osoby
zwalniane po 2018 r.). Oświadczenie o zamiarze przekazania
raportów informacyjnych płatnik może złożyć w wybranym
przez siebie terminie. Przed
podjęciem decyzji płatnik powinien przejrzeć dokumentację swoich pracowników i zleceniobiorców oraz sprawdzić,
czy ma kompletne dane, które będą wymagane do sporządzenia raportów informacyjnych. Jeśli chce skrócić okres
przechowywania dokumentacji musi przekazać raporty informacyjne za wszystkich pracowników i zleceniobiorców
zwolnionych do 31 grudnia

2018 r. Raporty za tych ubezpieczonych, których przestał zatrudniać przed 2019 r.,
płatnik musi złożyć w ciągu
12 miesięcy od dnia, w którym złożył do nas oświadczenie ZUS OSW. Raporty za tych
ubezpieczonych, których przestał zatrudniać po 2018 r., musi
złożyć wraz z dokumentem
wyrejestrowującym z ubezpieczeń społecznych ZUS
ZWUA. Jeśli zmieni zdanie,
będzie mógł wycofać oświadczenie, lecz tylko zanim złoży
pierwszy raport informacyjny.
Jeśli wycofa oświadczenie, to
będzie oznaczało, że rezygnuje
ze skróconego okresu przechowywania akt. Będzie przechowywać je wtedy przez 50 lat.
Pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni od 1 stycznia 2019r.
dla nich okres przechowywania dokumentacji związanej
z zatrudnieniem jest już okresem 10-letnim. Okres 10- letni
biegnie od końca roku, w którym został rozwiązany stosunek pracy lub on wygasł. Należy pamiętać, że w stosunku do
pracowników zatrudnionych
przed styczniem 1999r. nadal obowiązuje 50- letni okres
przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem
pracownika. 
 GK

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbyło się bezpłatne szkolenie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

17/VIII/2017

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

Zespół AN-MIX
życzy zdrowych
spokojnych
Świąt Wielkanocnych

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

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 !
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

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

W Bogdance powstaje
oczyszczalnia
„Europejski Fundusz Rolny
na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

Budowa sie ci kana lizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Bogdanka gm. Brzeziny - to ostatnie zadanie realizowane

w ramach projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu” współfinansowanego środkami PROW na lata
2014-2020. Po długotrwałej procedurze związanej

z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego wreszcie
ruszyły roboty budowlano –
montażowe. Wybudowana
infrastruktura ma zapewnić
odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych pochodzących z budynków wielolokalowych z tzw. osiedla
mieszkaniowego „Bogdanka”. Prace zaplanowano zrealizować do końca maja 2019r.
 TOM

Szkolna gazeta z Gałkówka Kolonii



Nie wszyscy wiedzą, że Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii ma swój biuletyn
informacyjny. Wydawany jest on raz do roku i w ostatnich dniach ukazał się jego
kolejny numer.
Wyd aw n i c t wo
to niejako prezentuje szkołę
oraz podsumow uj e d o k on a nia minionego
roku. W najnowszym numerze opisano więc zarówno historię
szkoły, jak i loka lne ob chody 100-lecia

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, czy najnowsze sportowe sukcesy uczniów. Gazet a j est
z pewnością dobrym sposobem, aby przekonać kandydatów na uczniów i ich
rodziców, że warto uczęszczać do Szkoły w Gałkówku Kolonii. Temu ma służyć także Dzień Otwarty,
który wkrótce też odbędzie
się w tej szkole.
 TOM

Brzeziny

Słynne palmy z Zalesia
ozdobiły brzeziński klasztor

S

łynną już tradycją jest wyplatanie palm przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z sołectwa Zalesie dla brzezińskiego klasztoru oo. Franciszkanów. - W tym
roku trzy palmy o łącznej długości 24 metrów ozdobiło tysiąc kwiatów
nawiązujących do piwonii – informuje przewodnicząca koła – Elżbieta Ołubek.

Panie wykonywały je
nie tylko w świetlicy, ale
i w swoich domach. Kwiaty
w 9 kolorach splecione zostały spiralnie, a u podstawy
ozdobiono je bukszpanem
i forsycją. W ustawianiu
palm pomogli gospodyniom
strażacy z OSP Polik.
Warto przypomnieć, że
pierwsze palmy wykonane przez członkinie KGW
Zalesie przed ponad 10 laty
miały wysokość około 2
metrów, obecnie najdłuższa z palm mierzy ponad
9 metrów, a na przestrzeni lat wykonywano już nawet takie, które nie mieściły się pod dachem franciszkańskiej świątyni. Każdego
roku wzór palm jest inny,
dla przykładu w 2015 roku
przygotowano 750 kwiatów, m.in. jabłoni i wiśni,
które ozdobiono 120 wydmuszkami pełniącymi rolę
bazi. Tradycja z sołectwa
Zalesie stała się tak sławna, że palmy te pokazywano nie tylko w telewizji regionalnej, ale i ogólnopolskiej. Obecnie palmy mają
pozostać w franciszkańskiej
świątyni, aż do Wielkanocy. Od sześciu lat gospodynie z KGW Zalesie wysypują

też dywany kwiatowe, które
zdobią franciszkański klasztor w Boże Ciało.
Biorąc udział w życiu franciszkańskiej parafii panie z sołectwa Zalesie
uczestniczą też w procesjach
f at i m s k i c h i w s p ot k a niach Żywej Róży Różańcowej, będą niosły także różaniec w czasie niedzielnej

rezurekcji. Ojcowie z brzezińskiego klasztoru przyjeżdżają też w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia
do świetlicy w Bogdance,
gdzie mieści się siedziba
koła, które skupia członkinie m.in. z Rochny, Ścibiorowa, Bogdanki, Starych
Koluszek i Zalesia.
 TOM
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Świąteczne spotkanie
w Świetliku



W piątek 12 kwietnia w świetlicy środowiskowo - terapeutycznej Świetlik prowadzonej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach odbyło się świąteczne
spotkanie.

Wielkanocne życzenia złożył Krzysztof Kotynia FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Obowiązki służbowe uniemożliwiły udział w spotkaniu
burmistrz Brzezin, ale w jej
imieniu wielkanocne życzenia

złożył Krzysztof Kotynia pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień. Obecna na spotkaniu
Teresa Kwiecień kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
złożyła dzieciom nazywanym
„świetlikami” świąteczne życzenia. Spotkanie rozpoczęto od podzielenia się jajkiem
- symbolem rodzącego się życia. Następnie wszyscy zasiedli do stołu degustując żurek
z białą kiełbasą. Na stole były
jeszcze sałatki warzywne, jajka
faszerowane oraz wielkanocne baby. Organizacja spotkań
świątecznych to ważny element integracji dzieci uczęszczających do świetlicy, o czym
może świadczyć fakt, że na
spotkanie przyszły niemalże
wszystkie „świetliki.

 GK

Teresa Kwiecień złożyła dzieciom świąteczne życzenia FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

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!

7

Wielkanocne spotkanie w klubie Viola



Ponad 80 osób uczestniczyło w spotkaniu wielkanocnym jakie odbyło się
w czwartkowy wieczór 11 marca w świetlicy Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach.

Wśród gości byli m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor,
przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko, wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień Krzysztof
Kotynia, przewodniczący
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Kurczewski, terapeuta zajęciowy Jolanta Szczepańska oraz ks.
Bogumił Walczak z parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu
potraw przez ks. Bogumiła

Walczaka zaproszeni goście
złożyli uczestnikom spotkania wielkanocne życzenia. Po
odśpiewaniu „Modlitwy o pogodę ducha” uczestnicy spotkania zgodnie z tradycją podzielili się jajkiem - symbolem odradzającego się życia
i w atmosferze zbliżających
się Świąt Wielkanocnych zasiedli do stołów. W wielkanocnym spotkaniu oprócz
klubowiczów uczestniczyli
także przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich z sąsiednich miejscowości m.in.
Koluszek, Zgierza Aleksandrowa Łódzkiego, Strykowa,

Łowicza i Dmosina. Ta specyficzna więź łącząca ludzi
zasiadających do wspólnego
stołu jest elementem terapii
osób uzależnionych i współuzależnionych. Klub jest otwarty i przyjazny dla wszystkich osób nie tylko uzależnionych, a czynny jest codziennie
od 17.00 do 20.00. We wtorki
o godz. 19.00 odbywają się terapie dla osób uzależnionych,
w czwartki o godz. 19.00 terapie dla osób współuzależnionych, a w piątki mitingi. Z kolei w poniedziałek panie zapraszają na aerobik.
 GK

Ponad 80 osób uczestniczyło w spotkaniu wielkanocnym FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

8
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Ciekawi ludzie - Ewa z „Końca Świata”

rozmowa z brzezinianką Ewą Mają Maćkowiak
R
ozmowa z brzezinianką Ewą Mają Maćkowiak, która
wydała swoją debiutancką powieść, a wkrótce ukażą
się kolejne jej książki.

BIS: Czy długa droga
wiodła Panią do pisarstwa?
– Ewa Maćkowiak: Wszystko zaczęło się od wierszy dla
dorosłych. Właśnie niedawno( 10 kwietnia) minęła rocznica wydania mojego
pierwszego tomiku poetyckiego, ”Drogowskaz”, choć
nie nazwałabym się poetką, ale wierszopisarką. Później przyszły do mnie rymowanki dla dzieci, krótkie, potem trochę dłuższe,
aż powstała z tego niewielka
książeczka, „Bajkowe kolorowanki”, a w niej dwadzieścia cztery wierszowane bajeczki, a do każdej z nich tematyczny rysunek autorstwa
mojej siostrzenicy Joanny
(Dziagacz) Woźniak, który
dziecko może pokolorować.
W tomiku poetyckim są natomiast moje rysunki, choć
nigdy nie przypuszczałam,
że będę kiedyś rysować, nie
odkryłam w sobie w szkole
podstawowej takich zdolności. Obie pozycje wydałam
dzięki mecenatowi w ramach wyrazu wdzięczności.
„Bajkowe kolorowanki”,
miały swoją premierę na
oficjalnym otwarciu Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach, dzieci z sekcji
teatralnej i muzycznej CPiK
przedstawiły na ich podstawie przedstawienie pod tytułem: "O żółwiu, kurze i sowie teatr dziecięcy opowie".
A co z pisaniem, czy lubiła Pani już pisać w szkole podstawowej?
– Pisać zawsze lubiłam i tak
mi zostało. Do dzisiaj cały
dom „okupują” zeszyty, notatniki, karteluszki, i nie ma
na to „lekarstwa”, bo ja po
prostu lubię pisać.
A w r a c aj ą c d o py t a n i a
pierwszego… Po tych wierszowankach dla dzieci zaczęłam pisać opowiadania i bajki. Nie ukrywam,
że bardzo chciałabym też
zaistnieć w tym dziecięcym świecie. Tak się układa, że od jakiegoś czasu
pracuję z dziećmi, aktualnie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym

w Koluszkach i dobrze czuję
się w tym „dziecięcym” środowisku. To przecudna praca, gdzie branie i dawanie
jest w równowadze, bo tyleż od nich dostaję, co daję.
Zaufanie, uśmiech, wdzięczność, to motor napędowy do
codziennego stawiania się
w pracy.
Tak oto przeplata się ze mną
energia dzieci… Pewnie
dlatego chciałabym wyjść
z szuflady i wydać bajki,
które dla nich napisałam. Z
wydawnictwem dziecięcym
jest dosyć trudno, nie mówię, że z utworami dla dorosłych jest łatwiej, ale jakoś mało kto chce wydawać
utwory dla dzieci, powieści
są po prostu bardziej popularne.
A kiedy zaczęła pisać
Pani powieści?
– Po opowiadaniach dla
dzieci przyszła do mnie proza. Pierwszej książce, jaką
napisałam, a która jest niewydana i czeka sobie w szufladzie na lepsze czasy, nadałam roboczy tytuł „Na
łączach”. Jest w formie rozmowy przez komunikator
Skype dwóch koleżanek,
z któr ych jedna mieszka
w Polsce, a druga w Szwecji.
Wydawało mi się to fajnym
pomysłem, ale zgubiła mnie
w pewnym sensie niecierpliwość. Książkę wysłałam
do wydawców, a ponieważ
napisałam ją tak na świeżo
i w porywie entuzjazmu, nie
była dopracowana i okazało się, że nie miałam odzewu. Trochę się przez to zniechęciłam, ale mimo to pisałam dalej i wysyłałam teksty
na konkursy (z powodzeniem, ufff ). Popularna pisarka Magdalena Kordel
na swoim blogu, otworzyła
dział, ‘Napisz ze mną książkę’, w którym czytelniczki
mogą napisać własne opowiadanie. Wzięłam w tym
udział i odbiór mojego opowiadania, przez czytelników
bloga był zaskakujący, pytali co będzie dalej i czy rozbuduję wątki. Nie wiedziałam wówczas jak się pisze

powieści, ale w którymś momencie doszłam do wniosku, czemu nie. Rozwinęłam to opowiadanie i wysłałam do wydawnictw. Mogę
powiedzieć, że Magdalena,
jest matką chrzestną mojej
książki, gdyż dzięki jej pomysłowi, odważyłam się na
więcej i więcej i powstała
powieść „Na koniec świata”.
Książka została wydana
w czerwcu 2018 r., a kilka
dni temu, czyli 9 kwietnia
miała miejsce premiera audiobooka.
– Tak, wyszedł właśnie audiobook, nie miałam go
jeszcze w ręku, ale wysłuchałam fragmentu na stronie stor ybox.pl i jestem
przeszczęśliwa, to było moje
marzenie! Kocham czytać
książki i nic tego nie zastąpi,
natomiast od jakiegoś czasu słucham też audiobooków i bardzo dobrze je odbieram. Cieszę się więc niezmiernie, że moja powieść
zaistniała w takiej formie.
Czy można powiedzieć, że
Pani debiutancka książka
osiągnęła sukces?
– Myślę, że tak. Ma dobre
recenzje. Nie podejrzewałam, że coś
takiego kiedyś nastąpi, i gdyby ktoś mi
kiedyś powiedział,
że tak
będzie,
to nieźle bym
się z tego

uśmiała. A już mam napisaną kolejną część książki, na którą też podpisałam
umowę z wydawcą i prawdopodobnie ukaże się ona
w lipcu pod tytułem „To nie
koniec świata!”. W przygotowaniu jest też część trzecia pt. „Miłość na końcu
świata” .
Marzą się Pani takie cykle?
– I tak i nie. Piszę też „pojedyncze” książki.
Czasami jest tak, że kiedy
piszę jedną książkę, przychodzą mi pomysły na inne.
Wtedy zostawiam ją i zapisuję nową historię i w ten
sposób zaczynam kolejną i kolejną. Z jednej strony cieszę się, że przybywa mi pomysłów, z drugiej,
jest to dla mnie niekorzystne, bo wyrywam się ze świata tej pierwszej powieści, ale
szkoda mi jest, żeby pomysł
mi nie uleciał, więc go zapisuję, a potem trudno mi
wrócić i nie mogę się odnaleźć, bo pewne emocje już
wygasają.
W jaki sposób ć wiczy
Pani swój warsztat?
– Uczęszczałam na kurs
twórczego pisania i posiadam oczywiście
wiele książek, które dotyczą pisania
m . i n . Ste phe na Kinga i choć
nie przepadam
za jego twórczością, to jego
książka o pisarstwie jest
genialna, gdyż
daje bardzo
dobre
wskazówki np.
j a k

prowadzić dialogi. Piszę
obrazami, tak jakbym widziała kawałek filmu i na
podstawie tego obrazu układa mi się historia. Nauczyłam się natomiast planować,
jeśli chodzi o linię czasu, bo
fajnie jest pisać jak przychodzą obrazy, tylko później te
wątki trzeba tak spleść, żeby
miały swoją kontynuację
czyli ręce i nogi.
Skąd się narodził pomysł na książkę „Na Koniec
Świata”
– Zaczęło się to od wspomnianej już Magda leny
Kordel, i napisania opowiadania na podstawie fotografii ze starego domu: otwarte
szuflady, stare misy i dzbany, taka stara opuszczona
chata. Zauroczyłam się tymi
fotografiami, bo do mnie,
jak już mówiłam przemawiają obrazy, więc kiedy zobaczyłam te zdjęcia to dostałam wizję tego domku
i pierwszym etapem mojej
książki, było właśnie, rozwinięcie tych wszystkich obrazów, które u mnie w głowie
się osadziły. Widziałam już
w mojej wyobraźni, bo na
zdjęciach tego nie było, rowery zasnute pajęczyną, jakieś buciki, czy sznurowadła. Dlaczego zaś wybrałam
miejscowość „Koniec Świata”, bo Basia, bohaterka powieści, w pewnym momencie swego życia miała ochotę
na ucieczkę, choćby na koniec świata. Wtedy pomyślałam, przecież istnieje Koniec Świata, choć jest to pojęcie wieloznaczne. Koniec
Świata to, bowiem zarówno miejscowość, (gdzie podobno pozostały jeden, czy
dwa domki), jak i określenie, gdy komuś się „kończy
świat”, wtedy stwierdziłam,
że to jest całkiem trafne połączenie.
Pani bohaterka zamieszkała na prowincji, a skąd
u Pani takie tęsknoty?
– To są tęsknoty do dawnych
czas ów. D o wsp omnień
z dzieciństwa, do beztroski.
Jeździłam wtedy do babci,
albo cioci. Hasałam na bosaka po trawie. Jadłam jabłka prosto z drzewa, soczyste i ciepłe od słońca.
Wszystko było takie proste,

takie cudne, kiedy nie trzeba było się śpieszyć. To były
też inne czasy, teraz panuje
pośpiech. Nie ma zatrzymania w chwili, która trwa teraz. Zalewamy „zupę” z torebki wodą i obiad jest już
gotowy. Wszystko musi być
takie, INSTANT. A ja lubię
przestrzeń, ona daje wolność. Lubię głębokie, powolne oddechy, obserwację życia, i od dawna marzy
mi się dom, przed który wychodzę i mam swój kawałek
ziemi, nieba i ptaszki na tym
niebie…
Poj aw i aj ą si ę w Pan i
książce też wątki lokalne
np. pobliskie Brzezinom
miejscowości, jak Moskwa,
czy Syberia, czy kocha Pani
swoją „małą Ojczyznę”?
– Tak, zawsze tu wracam,
był taki okres, że mieszkałam trochę poza Brzezinami, ale ciągnie mnie tutaj, czuję sentyment do tych
okolic. Moskwa i Syberia,
pojawiają się jednak dlatego, że chciałam w książce
opisać nasze regionalne potrawy jak np. dziad (prażaki). Są one znane na naszym
terenie i żeby je umiejscowić, wymieniłam Moskwę.
Pani bohaterka wydaje się
kierować mottem, żeby pokochać kogoś, trzeba pokochać najpierw siebie.
– To jest w ogóle podstawa.
Nie możemy nic dać innym
ponad to, co sami mamy. Jeżeli nie mamy w sobie miłości dla siebie, nie mamy
w sobie dobroci, to wszystko jest płytkie. Podstawą
jest zawsze kochać siebie
i nie jest to związane z egoizmem, żeby być w sobie
zakochanym i nie widzieć
świata poza sobą. Chodzi tu
o szacunek do siebie. Z pustego skarbca nie rozdasz.
Prowadzi Pani też różne blogi i profile na portalu społecznościowym Facebook.
– Tak. Zaczynałam od bloga z recenzjami książek, ale
zaprzestałam. Potem był następny i następny, bo jak już
wspomniałam, lubię pisać.
Ale jak się okazuje również
tworzyć anioły, rzeźby. Trochę tego jest i może, dlatego
„nosi” mnie w różne strony.
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Czuję, że mam coś do „(wy)
powiedzenia” i to, co robię,
to jeszcze nie jest koniec.
Oprócz słów, bardzo chciałabym wyrażać się kolorem.
Może tak będzie. Nie mówię
nie. Czasami jest tak, w tym
naszym świecie, że jeśli ktoś
skończył Akademię Sztuk
Pięknych, to jego prace są
oceniane jako profesjonalne, bo skończył szkołę
w tym zakresie, a przecież
mamy tyle nieodkrytych samorodnych talentów, ktoś
bierze akordeon, siada i gra
ze słuchu, ma ten potencjał
w sobie, dar od Boga, że nie
musiał skończyć szkoły. Nie
trzeba też skończyć szkoły,
żeby namalować obraz, bo
się to ma w sobie, nie mówię, że każdy to ma, ale wydaje mi się, że gdyby się tylko odważył i otworzył np.
na malowanie, to mógłby
wyrazić, co czuje. A ja czuję, że we mnie gdzieś tam
na dnie duszy drzemie to
COŚ i myślę, że się kiedyś
zbudzi. Inny mój blog dotyczy kochania siebie. Myślę, że w którymś momencie
też pójdę w tą stronę, żeby
wspierać inne kobiety, żeby
wierzyły w siebie, bo jesteśmy często poblokowani.

Chciałabym swoim przykładem dać ludziom też wiarę
w to, że jeśli się siebie pokocha, w siebie uwierzy, to
można coś zrobić. Nie trzeba się porównywać, to zniechęca. Bo nie trzeba być
Picassem(był tylko jeden),
trzeba być tylko i aż sobą,
dlatego chciałabym utworzyć grupę Facebookową
w profilu o nazwie „MOCnaJA”, żeby kobiety w sobie
to coś odkrywały i nie bały
się tego. Nie bały się swojej
mocy.
Wkrótce pojawi się Pani
druga, a potem zapewne trzecia książka, ale czy
w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie, trudno
się zajmować sztuką, profitów z tego dużych przecież
nie ma?
– Powiem tak, że jeśli się już
jest pisarką, (ja jestem P&P
czyli początkującą pisarką)
i ma się na koncie więcej
wydanych książek, to wtedy
można, i wielu pisarzy rezygnuje z zawodów i idą już
w pisarstwo. Z całą pewnością nie jest to wcale łatwa
praca, jak myślą czytelnicy
(tak do tej pory myślałam
i ja). Natomiast dla mnie,
to jest dopiero początek

tej drogi. Chciałabym, aby
w przyszłości moja pasja
była też moją pracą, żeby pisarstwo było moim zawodem, choć bardzo dobrze
czuję się w mojej obecnej
pracy.
Czy można powiedzieć,
że jest Pani taką kobietą
z końca świata trochę?
– Wewnętrznie tak, bo tęsknię za prostotą.
Pamiętam swoje dzieciństwo, kiedy wszystkie
mieszkania były otwarte, nie
trzeba było się zapowiadać,
wystarczyło zapukać i wejść,
i zawsze było – gość w dom,
Bóg w dom. Te sąsiedzkie relacje były naprawdę
cudne, do dziś mam jeszcze przyszywane ciocie. Teraz wszystko jest takie szybkie, chciałabym tego powrotu, choć nie ukrywam, że to
nie jest do końca moje pogranicze, bo jednak fascynują mnie nowoczesne technologie. Lubię i korzystam
z „nowego”. Bardzo chciałabym projektować okładki do swoich książek i oczywiście nie mogę się oprzeć
i robię sobie domowym sposobem, bo mnie to po prostu kręci. Dlatego nie chciałabym takiego zupełnego

Spotkanie wielkanocne
w Senior +



powrotu do starych czasów,
bo jednak lubię i jest potrzebna ta nowoczesność.
Starożytny poeta Horacy powiedział „nie wszystek umrę”, czy twórczością
nie kieruje czasem taki lęk
przed śmiercią, chęć pozostawienia czegoś po sobie?
– Moi znajomi wiedzą, że
bardzo chciałabym „coś”
po sobie zostawić, ale też
nie wiem, skąd się we mnie
to wzięło. Mam to gdzieś
z „tyłu głowy” i to od bardzo dawna. Może to misja mojej duszy? A może
po prostu w czasie, kiedy
to mieszkałam w „pałacyku”, (gdzie obecnie mieści
się muzeum), dotknął mnie
palec weny Marii Buyno-Arctowej. Zanim, bowiem
powstał pałacyk, gdzie jest
obecnie wspomniane muzeum, stał dworek, w którym urodziła się i spędziła swe dzieciństwo pisarka Maria Buyno-Arctowa
(1877-1952). Jej twórczość
w większości skierowana
była do dzieci, wydała 67
książek dla dzieci i młodzieży I jak nic wena Pisarki została w tym miejscu i krążyła w budynku, krążyła, i namaściła swoim paluszkiem

małych mieszkańców. Zbigniewa Zamachowskiego do
aktorstwa, mnie zaś zainspirowała do pisania. Pewnie
do tego miałam też dużo
szczęścia, bo trudno jest
zaistnieć na polu literatury, nie inwestując własnych
pieniędzy, ale jeśli tekst
jest dobry, nie trzeba mieć
żadnych znajomości, bo
ja ich nie miałam, po prostu tekst chwycił. Odezwało się do mnie trzech wydawców, podpisałam umowę z wydawnictwem Szara
Godzina. I dlatego, jak powiedział Horacy, „Nie wszystek umrę”…
Jako lokalna twórczyni,
czy oczekiwałaby Pani jakiegoś wsparcia od lokalnej
społeczności?
– Wsparciem dla mojej osoby są chociażby informacje
o mojej twórczości w BIS,
mam nadzieję, że jest to
promocja również miasta.
Chciałaby Pani komuś
podziękować?
– Zawsze podstawą jest rodzina, więc dla nich składam podziękowania, zawsze i wszędzie (a szczególnie, za to, że wspierają (
i że przyjęli do wiadomości, że normalny zawód to

nie tylko np. górnik, który
wydobywa węgiel, czy hutnik, ale i pisarz). Może wydać się dziwne, ale chciałabym podziękować sobie, za
to, że idę za swoimi marzeniami, że wierzę w siebie, że
pomimo dołków, wpadek,
potknięć, podnoszę się i idę
dalej. Wydawcy, za dostrzeżenie mojego potencjału.
Jak zachęciłaby Pani innych do twórczości?
– Nie ma poddawania się,
ja skończyłam pięćdziesiąt
lat i mam wrażenie, że dopiero będę zdobywała świat.
Dlatego też powstała wspomniana już strona „MOCnaJA”, bo wiem, że nie tylko
młody człowiek może coś
osiągnąć. Oglądałam niedawno wywiad z Rachel Abbott – królową brytyjskiego
thrillera psychologicznego,
która pierwszą książkę wydała w wieku 59 lat. Można? Można, a nawet trzeba iść za swoimi marzeniami. Chciałabym powiedzieć
wszystkim, którzy mają marzenia i myślą, że się nie
spełnią, wierzcie w siebie
idźcie za marzeniami.
Dziękuję za tą inspirującą
rozmowę.
 Tomasz Guzek

życzeń przez zaproszonych
gości. Po krótkiej modlitwie
uczestnicy spotkanie zasiedli
za wspólnym stołem na którym królowały wielkanocne

potrawy. Żurek z białą kiełbasą, mięsa w galarecie,
świąteczne sałatki warzywne
z majonezem, wędliny w formie rolad z chrzanem i ciasta

to przecież wielkanocne
menu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej świątecznej atmosferze. 
 GK

W poniedziałek 5 kwietnia w siedzibie Senior + przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach
odbyło się wielkanocne spotkanie uczestników projektu.

Po krótkiej modlitwie uczestnicy spotkanie zasiedli za wspólnym stołem FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Na spotkanie przybyli m.in.
burmistrz Brzezin Ilona Skipor, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny

Tadeusz Barucki, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz
oraz kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brzezinach Teresa Kwiecień.
Spotkanie rozpoczęto od
złożenie wielkanocnych

9

Burmistrz Brzezin Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Pomimo strajków egzaminy przebiegły
sprawnie i bez zakłóceń



 omimo strajków bez zakłóceń odbyły się egzaminy
P
gimnazjalne i ośmioklasisty. We wszystkich szkołach
udało powołać się zespoły egzaminacyjne, które
przeprowadziły egzaminy.

Do tegorocznego egzaminu
gimnazjalnego przystąpiło
108 uczniów pięciu oddziałów gimnazjalnych Szkoły
Podstawowej nr 3 w Brzezinach. Pierwszego dnia gimnazjaliści przez pierwszą godzinę pisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie
tzw. część humanistyczną,
zaś po przerwie przez kolejne 90 minut z zakresu języka polskiego. 11 kwietnia sprawdzana była wiedza
z przedmiotów przyrodniczych (60 minut), a później
z matematyki (90 minut).
Egzamin gimnazjalny przez
pierwsze dwa dni odbywał
się w dwóch salach Szkoły

Podstawowej nr 3 ( sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej
gdzie zdawało 4 dyslektyków
i 2 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz
świetlicy pobliskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Ostatni dzień zmagań
gimnazjalistów poświecony
był obcemu językowi nowożytnemu. Do egzaminu z języka angielskiego w wersji
podstawowej przystąpiło 107
uczniów. Na zdawanie egzaminu z języka niemieckiego
zdecydował się tylko jeden
uczeń. Od godz. 11.00 rozpoczął się egzamin z języka angielskiego w wersji rozszerzonej. Na napisanie każdej

części egzaminy z języka obcego gimnazjaliści mieli 60
minut.
Przystąpienie do egzaminu
jest warunkiem ukończenia
gimnazjum, ale nie określa
się minimalnego wyniku, jaki
zdający powinien uzyskać,
dlatego egzaminu nie można nie zdać. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy
uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik
procentowy oraz wynik na
skali centylowej dla każdego
zakresu/poziomu egzaminu
gimnazjalnego, do którego
uczeń przystąpił. Wyniki egzaminacyjne oraz stopnie na
świadectwie decydują o dostaniu się do szkoły ponadgimnazjalnej, w której nabór
odbywa się bez egzaminów

AUTOPROMOCJA

Punkt zbiórki w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach od 28 maja do 1 czerwca.
Zbieramy książki wydane po 2000 roku.

wstępnych.
Od poniedziałku także
przez trzy dni trwały egzaminy ósmoklasisty. Tutaj także mimo strajków nie odnotowano żadnych zakłóceń. W Szkole Podstawowej
nr 1 do egzaminu przystąpiło 43 ósmoklasistów oraz
66 w Szkole Podstawowej nr
2 w tym jeden korzystający
z dostosowania warunków
i formy egzaminu. 15 kwietnia 120 minutowy egzamin
dotyczył sprawdzania wiedzy
z języka polskiego, 16 kwietnia przez 100 minut sprawdzono wiedzę z przedmiotów
matematycznych, zaś w środę
17 kwietnia z języka obcego.
W Jedynce wszyscy uczniowie pisali sprawdzian z języka angielskiego, zaś w Dwójce na egzamin z języka niemieckiego zdecydowało się

tylko 3 uczniów. Pozostali
wybrali język angielski. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,
co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić,
aby ukończyć szkołę. Nie jest
określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
W arkuszu egzaminacyjnym
z każdego przedmiotu znalazły się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których
uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak
i zadania otwarte (tj. takie,

w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
W dniu zakończenia roku
szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik
na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wyniki egzaminacyjne oraz
stopnie na świadectwie decydują o dostaniu się do szkoły ponadpodstawowej, w której nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 GK

Głębokie wyrazy
współczucia dla rodziny
Ś.P. Mariana Janczaka
składają
Prezes i współpracownicy
Communal Service
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Bierzmowanie w parafii Podwyższenia św. Krzyża

O

siemdziesięciu jeden uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło do
sakramentu bierzmowania, który odbył się w sobotę 13 kwietnia podczas
mszy św. wieczorowej w kościele parafialnym pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach.

Sakramentu bierzmowania
udzielił bp. Adam Lepa senior
archidiecezji łódzkiej w asyście ks. dziekana Marka Balceraka, wikariusza z parafii

Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach Bogumiła Starusa oraz ks. Krzysztofa Nalepy proboszcza parafii pw.
Świętego Józefa Oblubieńca

Najświętszej Maryi Panny
w Jeżowie. Bierzmowanie jest
jednym z trzech sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego po chrzcie i eucharystii

i stanowi dopełnienie, udoskonalenie łaski chrztu. Nazwa tego sakramentu pochodzi od łacińskiego rzeczownika confirmatio, czyli
umocnienie i dlatego sakrament ten jest uznawany jako
umocnienie łaski chrzcielnej. Jego istotą jest przekazanie wiernym „znamienia daru

Osiemdziesięciu jeden uczniów klas III gimnazjalnych przystąpiło do sakramentu bierzmowania FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Bierzmowanie
nazywane jest „sakramentem
dojrzałości chrześcijańskiej”,
gdyż powinien być udzielany
osobie dojrzałej (pod względem wiary, a nie wieku).
Było to pierwsze udzielenie
tego sakramentu w tym roku
parafianom w Brzezinach. 24

maja planowane jest bierzmowanie w parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach, a 26
maja w parafii Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej. W obydwu przypadkach sakramentu bierzmowania udzieli bp. Ireneusz Pękalski. 
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
ZŁOMOWANIE samochodów 500
484 727
KUPIĘ: stary motor WSK 125, 733
207 777
MASZYNY do wymiany opon prawie nowe sprzedam i opony 502
778 947

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
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
DCIEPLANIA budynków 505 509
874
P O D DA SZ A , w ykończenia
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

OGŁOSZENIA DROBNE
KUCHARKA z doświadczeniem
i salą weselną – imprezy okolicznościowe 502 778 947
DRENAŻE, 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 606 495
830
OGRODZENIA-MONTAŻ , 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
PR O FE S J O N ALN A pomoc
w sprzedaży nieruchomości , wycena, zdjęcia, pozyskiwanie klientów 514 223 764
DACHY krycie papa termozgrzewalna 500 00 50 60
PRANIE dywanów, tapicerek
533 628 422

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika do montażu
okien i drzwi 695 922 888

SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
PRZYJMĘ osobę do fakturowania godz. 3.00-8.00 praca
w Nowosolnej 516 190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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
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

OGŁOSZENIA DROBNE

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
PRZYJMĘ szwaczki , chałupniczki 530 365 162
SZWALNIA zatrudni szwaczki
oraz prasowaczkę(a) stała praca
693 426 098

KIEROWCĘ kat D na autobus-praca w turystyce zatrudnię 516 105
218
PILNIE PRZYJMĘ OSOBĘ DO PRACY
- zarejestrowaną w Urzędzie Pracy
(na staż), ekspedientkę do sklepu
przemysłowego, kierownika sklepu, osobę do pracy w handlu (wymagane prawo jazdy), 512 462 175
FIRMA KONFEKCYJNA z siedzibą w Jeżowie zatrudni pracownika krojowni lub krojczego
509 602 925

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
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52 m2, tel. 517 694 485
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia w bloku 46m2, 519 563 264
SPRZEDAM gospodarstwo o pow.
15ha w tym stawy rybne ok. 10ha,
budynek gospodarczy, dostęp do
cieku wodnego, prąd, woda, kanalizacja 506 671 456
DOM, tokarnia, ciągnik, 0,5ha
510 966 683
SPRZEDAM sklep rybny z wyposażeniem lub bez w Koluszkach,
ul. Listopadowa 32 tel. 507 199
569
SPRZEDAM działki budowlane,
przyjmę gruz 603 307 493
DOM sprzedam 665 925 923
MIESZKANIE do wynajęcia w kamienicy 502 778 947

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM działka rolno-budowlana 2600 m, 510 724 760
SKLEP 45M2 media wynajmę lub
sprzedam 505 410 441
DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2
w Brzezinach 668 171 283
MIESZKANIE do wynajęcia posiadam, 2 pokoje z kuchnią . Tel. 504
063 296 po godz. 17

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski 503
491 722 do
SPRZEDAM słomę małe kostki
783 270 066
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, sofy, tapczan –
łoże, szafki kuchenne, szafę 694
884 692
SPRZEDAM pług zag. 4-skibowy Krerneland 505 128 289
SPRZEDAM owies, mieszankę
516 732 606
SPRZEDAM cegłę 794 630 647
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
SPRZEDAM – pszenżyto 506 609
999

REKLAMA

Kolejne
wydanie BIS
9.05.2019 r.
Prace
w drewnie,

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

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

Zespół J.Kuś życzy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
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Pszczelarze powitali wiosnę

W

dniach 13-14 kwietnia w Brzezinach odbyło się dwudniowe szkolenie
pszczelarzy organizowane w ramach spotkań Wojewódzkiego Związku
Pszczelarz y. Szkolenie poprowadził dr hab. Krz ysztof Olszewski
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Szkolenie w Brzezinach
z g roma d z i ł o p ona d stu
pszczelarzy i pszczelarek
zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy
w Łodzi. Tematem wiodącym szkolenia była gospodarka pasieczna w warunkach zmniejszających się
pożytków pszczelich z wykorzystaniem nowoczesnych form prowadzenia tej
gospodarki. Zebrani z dużą
uwagą i skupieniem wysłuchali prelekcji prowadzonej w przystępny i ciekawy
sposób. Trzeba podkreślić

wspaniałe walory sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny, która dzięki dobremu nagłośnieniu i dużemu ekranowi wspaniale
zdała egzamin jako miejsce
szkolenia.
Drugi dzień rozpoczoł się
„Powitaniem Wiosny w Pasiece”. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia
św. Krzyża w Brzezinach
uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. wikariusza Bogumiła Starusa
oraz ks. seniora Bogumiła

Walczaka w intencji pszczelarzy. We mszy św. uczestniczyły sztandary pszczelarzy: Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi oraz
Rejonowych Kół Pszczelarzy z Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek, Żelechlinka a także gospodarzy czyli
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. W uroczystym powitaniu wiosny
przez pszczelarzy uczestniczyli także Ryszard Śliwkiewicz wicestarosta brzeziński, Wojciech Frączak dyrektor Wydziału Rolnictwa

i Ochrony Środowiska, Marek Sarwa z-ca dyrektora
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Łodzi, Joanna Sadowska prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi oraz
Anna Walas z Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na zakończenie mszy
św. prezes Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach
Zbigniew Sokołowski podziękował księżom za celebrację uroczystej mszy św.
oraz za wsparcie duchowe
pszczelarzy. Prezes podziękowania skierował także
do rolników, sadowników
i wszystkich osób, którym
bliskie jest zdrowie i przyroda przyjazna pszczołom.

Sadzenie mio do dajnych
drzew, umiejętne stosowanie środków ochrony roślin czy też akceptacja kwitnienia mniszka lekarskiego popularnie nazywanego
mleczem na trawniku przed
domem to działanie sprzyjające rozwojowi pszczół.
Więcej o działaniach mających na celu ratowanie
pszczół będzie można się
dowiedzieć podczas realizacji projektu „Są pszczoły.
Jest życie”. Prezes Z. Sokołowski korzystając z okazji
zaprosił uczestników nabożeństwa zaraz po mszy
św. na poczęstunek chlebem i miodem przygotowanym na specjalnym stoisku zlokalizowanym tuż

Szkolenie w Brzezinach zgromadziło ponad stu pszczelarzy i pszczelarek zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Łodzi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

obok obeliska św. Ambrożego. Obok tradycyjnych
miodów nie zabrakło miodowych pierników przygotowanych przez Renatę Nowicką pszczelarkę z Janowa
koło Żelechlinka. Drugiego
dnia w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta kontynuowano szkolenie z zakresu
poprawy warunków wsparcia dla pszczelarzy. Warto dodać, że wielogodzinne
szkolenie od czasu do czasu przerywane były pauzami, podczas których obsługę kulinarną zapewniały panie ze stołówki „Smakosz”
prowadzonej przez brzeziński Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów. 
 GK
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Sprostowanie
W artykule pt. „Zakończyły się zebrania strażackie” opublikowanym w BIS z dnia 11 kwietnia
2019 r. na stronie poświęconej gminie Brzeziny
popełniliśmy błąd. Fragment tekstu „W każdym
ze spotkań uczestniczył przedstawiciel gminy
Brzeziny w osobie wójt Barbary Hojnackiej lub
jej zastępcy Lechosława Adamczyka, przedstawiciel zarządu miejsko-gminnego OSP w osobie
prezesa Leszka Jarząba lub komendanta Piotr
Kaczmarka, a także reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - komendant Dariusz Guzek lub wyznaczona przez niego
osoba” powinnien brzmieć: „W każdym ze spotkań uczestniczył przedstawiciel gminy Brzeziny
w osobie wójt Barbary Hojnackiej lub jej zastępcy Lechosława Adamczyka. Na zebraniach często
obecny był także przedstawiciel zarządu miejsko-gminnego OSP w osobie prezesa Leszka Jarząba
lub komendanta Piotr Kaczmarka, a także reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej - komendant Dariusz Guzek lub wyznaczona przez niego osoba”.
Za błąd przepraszamy.
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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Motocyklowy rajd na Szaniec Hubala

W

 iedzielę 14 kwietnia członkowie Klubu Motocyklowego EBeeRy
n
Br zeziny, wraz ze Stowar z yszeniem Patriotyczne Br zeziny
zorganizowali rajd patriotyczno-motocyklowy na "Szaniec Hubala".
Miejsce gdzie podczas potyczki z hitlerowskimi Niemcami poległ
major Henryk Dobrzański ps."HUBAL" jest bardzo dobrze znane
członkom obydwu stowarzyszeń.

Wspólny rajd motocyklowy do Anielina w powiecie
opoczyńskim odbył się już
trzeci rok z rzędu i co roku
przyciąga coraz większą
liczbę uczestników. Pierwszym punktem na trasie rajdu były obrzeża wsi Jastrząb,
gdzie w 1944 roku funkcjonował niemiecki obóz pracy "Baudienst". Przeszło 70cio osobowa załoga obozu w ciągu dnia znęcała się

nad więźniami, a wieczorami siała postrach w okolicy
dokonując kradzieży, gwałtów i rozbojów. Chcąc położyć temu kres dowództwo Armii Krajowej zdecydowało o rozbiciu obozu.
Zadanie przeprowadzenia
tej akcji otrzymał oddział
Grom pod dowództwem
ppor. Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”. 15 lipca 1944 roku o świcie polscy

partyzanci wykorzystując
element zaskoczenia przystąpili do ataku. W decydującym momencie o zwycięstwie zdecydował celny
strzał dowódcy z ręcznego granatnika przeciwpancernego typu PIAT. W akcji po stronie polskiej poległ Michał Gwiazda „Lew”.
Po tym odbiegającym nieco od „Hubalowej” tematyki
przystanku uczestnicy rajdu

udali się już w miejsce związane bezpośrednio z majorem Henrykiem Dobrzańskim docierając do miejscowości Gałki gdzie Hubal
stacjonował od 2 lutego do
13 marca 1940 roku. Wieś
Gałki zapłaciła straszliwą
cenę za pomoc żołnierzom
m aj or a D obr z ańs k i e go.
W odwecie hitlerowcy wymordowali 58 mieszkańców.
Pomnik znajduje się w miejscu gdzie Hubal kwaterował.
Ostatnim postojem, a zarazem celem rajdu był Szaniec Hubala, które jest jednocześnie miejscem gdzie
zamordowano majora. Warto wspomnieć, że Henryk

Wspólny rajd motocyklowy do Anielina w powiecie opoczyńskim odbył się już trzeci rok z rzędu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dobrzański był majorem
kawalerii wojska polskiego,
sportowcem (jeździectwo),
ostatnim polskim „zagończykiem” jako dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w czasie II
wojny światowej. Dla zlikwidowania zagrożenia ze
strony „Szalonego” majora
Niemcy sformowali liczącą
8 tys. żołnierzy grupę złożoną z formacji SS, batalionu Wehrmachtu i jednostki czołgów. Dla porównania
liczebność oddziału majora
„Hubala” nigdy nie przekroczyła 300 żołnierzy.
Na Szańc u uczestnic y
rajdu złożyli kwiaty oraz

zapalili znicze. Grzegorz Panek przewodnik rajdu ze
Stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny opowiedział hubalową historię, prosząc o pielęgnowanie pamięci o bohaterach, dzięki którym Polacy
żyją w wolnym kraju. Należy
pamiętać także o straszliwej
cenie jaką zapłacili wszyscy
podczas II wojny światowej.
Podczas rajdu, Grzegorz Panek otrzymał akt Członkostwa Honorowego Stowarzyszenia Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny za
wkład w rozpowszechnianie
idei patriotycznych w motocyklowym brzmieniu.
 GK
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Warsztaty wielkanocne „Młodych Duchem”

Władze stowarzyszenia
życzą swoim członkom i sympatykom zdrowych,
szczęśliwych i pogodnych świąt Wielkanocnych

Palmowy rajd Strefy Rowerowej

C

zternastego kwietnia – Strefa Rowerowa Brzeziny z ozorkowskim klubem
rowerow ym „Birota” zorganizowała przedświąteczny rajd rowerow y
„Palmowy”. Wzięli w nim udział rowerzyści m.in. z Brzezin, Łodzi, Koluszek,
Tomaszowa Mazowieckiego, Ozorkowa, a nawet z Kijowa.

Wyruszyli oni w trasę o długości około 50 km wyposażeni w palmy wielkanocne. Pierwszym celem była
b owiem Kalonka, gdzie
w lokalnej kaplicy należącej do parafii pw. Świętego Ojca Pio, wzięli udział
w uro czystoś ciach Niedzieli Palmowej. Kolejny etap podróży zakończył się w Muzeum Tradycji

Niepodległościowych w Łodzi - Oddział Stacja Radegast. - Miejsce wstrząsające
swoją historią i nierozerwalnie związane z łódzkim gettem, zrobiło na nas ogromne
wrażenie – oceniają uczestnicy rajdu. Getto to zajmowało powierzchnię 4,13 km2
i szacuje się, że w obozach
zagłady zamordowano około
145 tys. ludzi, z tych, którzy

w nim przebywali. Wojnę przeżyło około 5-12 tys.
osób.
„Palmowy” rajd Strefy Rowerowej Brzeziny zakończył
się podziwianiem widoków
z „Górki na Rogach”. Kolejną
rowerową eskapadę zaplanowano na 19 maja i będzie to
IV edycja rajdu „Od pasieki
do pasieki”.
 TOM

Strefa Rowerowa Brzeziny z ozorkowskim klubem rowerowym „Birota” Źródło: http://s-r-b.pl/
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Czekoladowe warsztaty w CPiK



 entrum Promocji i Kultury w Brzezinach z okazji
C
Dnia Czekolady zorganizowało warsztaty decoupage.
Podczas dwugodzinnych zajęć dzieci wykonały
ozdoby inspirowane tematyką Świąt Wielkanocnych.

W atmosferze zabawy, uczestnicy miło spędzili czas i poznali zasady techniki zdobienia jajek wielkanocnych.
Zajęcia poprowadziła Agnieszka Smuga, która od
lat zajmuje się tego typu

działalnością, a jej rękodzieło zdobi nie jeden dom. Dzieci otrzymały od prowadzącej
bazowe jajka, na które nanosiły kolorowe zdobienia. Efekt
końcowy przewyższył oczekiwania.

Centrum przygotowało dla
wszystkich także słodki poczęstunek. Efektowne fontanny czekolady czekały na
wszystkich twórców. W belgijskiej czekoladzie można było
zanurzyć owoce: jabłka, banany, kiwi i winogrono.
Bądź zawsze w Centrum
wydarzeń: www.cpik-brzeziny.com.pl.
 JLB

CPiK w Brzezinach z okazji Dnia Czekolady zorganizowało warsztaty decoupage FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

W atmosferze zabawy, uczestnicy miło spędzili czas FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

1 maja turniej Planeta Mody
Cup 2019



 odzice wraz ze sztabem szkoleniowym Startu Brzeziny rocznika 2006/2007 będą
R
organizatorami wojewódzkiego turnieju piłki nożnej Planeta Mody Cup 2019
o Puchar Starosty Renaty Kobiery. Zawody odbędą się w środę 1 maja na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.

Zapowiadają się wielkie futbolowe emocje i świetna zabawa dla najmłodszych.
Turniej odbywać się będzie
w charakterze pikniku sportowego. Organizatorzy zapraszają do przyjścia na stadion całe rodziny z dziećmi. Na uczestników i widzów
czekać będą różne atrakcje
takie jak m.in. grill z kiełbaskami, pokazy wicemistrzów świata Mekka Street,
zajmującymi się profesjonalnymi pokazami Freestyle Football (sztuczki z piłką) oraz
przede wszystkim piłkarskie
zmagania na głównym boisku. Rodzice wraz ze sztabem szkoleniowym dopełnią
wszelkich starań, aby impreza była dla wszystkich gości,
a w szczególności dla dzieci
dobrą zabawą. Podczas przygotowań pozyskano kilku

darczyńców w tym sponsora
tytularnego turnieju Planetę Mody. W zawodach weźmie udział dziesięć drużyn.
Oprócz ekipy gospodarzy
Start Brzeziny zagrają: Zawisza Rzgów, Rekord Brzeziny,
Metalowiec Łódź, Pogoń Godzianów, Szkółka Piłkarska
GOKSiR Lipce Reymontowskie, Feniks Łódź, KS Soccer
Słupno, Widzew Łódź i Pilica Tomaszów Mazowiecki.
Zmagania toczyć się będą na
głównej płycie boiska oraz
dolnej płycie boiska Stadionu Miejskiego na dwóch sektorach jednocześnie, a zespoły zostaną podzielone na
dwie grupy i rywalizować
w nich będą systemem każdy z każdym. O kolejności
w turnieju decydować będzie liczba zdobytych punktów. Dla najlepszych drużyn

przewidziano wspaniałe medale i puchary, a dla najlepszych zawodników pamiątkowe statuetki. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie
10:00, a poprzedzi ją oficjalna odprawa podczas, której
trenerzy wszystkich drużyn
wraz z sędziami i organizatorami szczegółowo omówią
zasady rywalizacji. Zakończenie Planeta Mody Cup
2019 przewidziano na godzinę 15:00, kiedy odbędzie się
oficjalna ceremonia dekoracji. Przypomnijmy, że pierwszy turniej organizowany
przez rocznik 2006/2007 trzy
lata temu okazał się świetną
inicjatywą, a piłkarskie zmagania wygrała żeńska drużyna z Godzianowa, rok temu
natomiast triumfował MKP-Boruta Zgierz.
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Galeria żywych obrazów w ZSS

Z

e spół Szkół Specjalnych w Brzezinach realizuje w ciągu roku kilka innowacji
pedagogicznych. Efektem jednej z nich opartej na sztukach plastycznych
i zatytułowanej „Chłonę, odkrywam, przeżywam, tworzę” było stworzenie
galerii „ żywych obrazów” oraz malowanych techniką farby plakatowej,
wzorowanych na twórczości Vincenta van Gogha.

Oprócz nauki i wychowania w ZSS realizowane są
także zadania z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Kluczowa
jest przy tym oczywiście realizacja rewalidacji indywidualnej, która, jak sama nazwa wskazuje, jest formą indywidualnej terapii dziecka
ustalanej zgodnie z diagnozą jego potrzeb. Aby nauka
w tej szkole była dla jej uczniów nie tylko przyjemna,
ale i skuteczna, nauczyciele i specjaliści wykorzystują
metody niekonwencjonalne
oparte na nowych trendach
w pedagogice.
W ramach opisywanej innowacji pt. „Chłonę, odkrywam, przeżywam, tworzę”.
uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych ZSS
w Brzezinach uczestniczą
co drugi miesiąc w spotkaniach ze sztuką przez duże
”s”. Zainspirowani dziełami wielkich mistrzów, sami
stają się twórcami, co aktywizuje i jest formą swoistej
terapii. Nauczyciele przygotowujący kolejne warsztaty wykorzystują wiele ciekawych pomysłów, uatrakcyjniających tę edukację. Są

to m.in. wywiady z mistrzami, filmy czy eksperymenty
malarskie. W trakcie marcowych spotkań z twórczością
Vincenta van Gogha młodzi
mistrzowie zostali zaproszeni do zaaranżowanej przez
organizatorki warsztatów
Martynę Rudzińską i Annę
Wo ź n i a k o w s k ą g a l e r i i ,
w której poznali największe
dzieła tego wybitnego holenderskiego postimpresjonisty. W trakcie tej wizyty wybrali również te, które
potem malowali sami. Efektem ich pracy twórczej jest
wystawa p.t. „Vincent” znajdująca się obecnie w szkole. Obrazy namalowane zostały techniką farby plakatowej. Zachwycają nie tylko
bogactwem barw, ale są też
przesycone indywidualnym
spojrzeniem młodych naśladowców mistrza. Ciekawym
eksperymentem artystycznym było również spotkanie
z twórczością van Gogha,
w trakcie którego uczniowie tworzyli żywe obrazy.
Inwencja twórcza, dbałość
o szczegóły, a zarazem lekkość w podejmowaniu tego
niełatwego zadania, dostarczyły uczniom wcielającym
się w role postaci malowanych przez artystę wielu

niezapomnianych przeżyć.
Żywe obrazy oddały w pełni założenia innowac ji.
„Chłonę” – bo młodzi ludzie wybierali te dzieła, które wzbudziły ich największy zachwyt. „Odkrywam”
- bo potrafili oddać klimat
obrazu przygotowując jego
scenerię z wykorzystaniem
różnych środków wyrazu.
„Przeżywam” – gdyż w trakcie eksperymentu nie brakowało autentycznie oddanych
emocji, a obrazy stawały się
prawdziwie żywe. I w końcu
„tworzę”, bo młodzi pasjonaci sztuki stworzyli artystyczną wizję świata przedstawionego wcześniej przez
van Gogha. Efekty pracy twórczej uczniów ZSS
w Brzezinach można obejrzeć na stronie internetowej
www.zssbrzeziny.wikom.pl
w dziale „Wydarzenia” oraz
na szkolnym profilu na Facebook-u. Wystawę prac
młodych artystów będzie
można w najbliższych czasie oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Mamy nadzieję, że
wzbudzi ona wiele pozytywnych emocji w mieszkańcach Brzezin, którym sztuka
jest równie bliska, jak młodzieży ZSS.
 TOM

AUTOPROMOCJA

W ramach szóstej edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprosił Miasto Brzeziny do wzięcia udziału w wydarzeniach zaplanowanych
na 10-12 maja 2019 r.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów
zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja wyników realizacji Funduszy Europejskich w Polsce,
jak również inspirowanie do sięgania po Fundusze Europejskie. Akcja stanowi element kampanii Europe in My Region.
Miasto Brzeziny zgłosiło zakończone w 2017 r. przedsięwzięcie pn. Ochrona dziedzictwa historyczno- przyrodniczo- kulturowego miasta
poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12 maja 2019 r. w godzinach 14-18 odbędzie się impreza pn. PIKNIK RODZINNY, będąca okazją do zaprezentowania efektów wsparcia
Funduszy Europejskich w naszym mieście. Przewidywane są następujące atrakcje: gry i zabawy prowadzone przez animatorów; pokaz
iluzjonisty; karykaturzysta; wytwornica baniek mydlanych; dmuchana zjeżdżalnia; popcorn i wata cukrowa.

Szczegóły akcji na stronie: www.dniotwarte.eu
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Grupa dzieci z Brzezin wyprowadziła piłkarzy Widzewa

G

rupa dzieci z roczników 2008-2013 trenująca na co dzień w Starcie Brzeziny
wzięła udział w meczu o mistrzostwo II ligi piłki nożnej, w którym Widzew Łódź
podejmował Pogoń Siedlce.

Młodzi adepci futbolu
z Brzezin zostali zaangażowani do jednej z najważniejszych ceremonii przedmeczowych, a mianowicie
wyprowadzili sędziów oraz
piłkarzy obu drużyn na murawę. Wszystko transmitowały na żywo kamery TVP3
Łódź.
Wyj azd na me cz oraz
przedmeczowa eskorta była
możliwa dzięki nawiązaniu
wcześniejszej współpracy
z Akademią Widzewa Łódź
przez Brzeziński Klub Sportowy Start Brzeziny. Dzięki
temu dzieci i młodzież trenująca na co dzień w rodzimym klubie mogła udać się
na wycieczkę do Serca Łodzi. Bilet wstępu na spotkanie dzieci miały darmowy,
a koszty przejazdu pokrył

Brzeziński Klub Sportowy.
Mecz odbył się w niedzielę 14 kwietnia. O godzinie
10:30 wszyscy zainteresowani zebrali się na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1. Po sprawdzeniu listy obecności rodzice wraz
z opiekunami i dziećmi zrobili wspólne zdjęcie. Przed
wyjazdem przedstawiciele Fan Clubu Widzew Brzeziny przekazali wszystkim
dzieciom specjalne szaliki
z herbem Miasta Brzeziny
oraz Widzewa z napisami:
„Brzeziny Miasto Widzewa, Widzewskie Brzeziny”,
które specjalnie przygotowali na tą okazję. Punktualnie o godzinie 11:00 ze Stadionu Miejskiego do Łodzi
ruszył jeden autokar oraz
dwa busy. W sumie na mecz

wybrało się sześćdziesięcioro dzieci oraz czterdziestu
rodziców w asyście czterech
opiekunów. Po niespełna godzinie wszyscy zameldowali
się na stadionowym parkingu. Większość osób udała
się na sektor „D” od strony ulicy Józefa, czyli za jedną z bramek, na której z reguły zasiadają przedstawiciele Fan Clubów Widzewa.
Dwudziestopięcioosobowa
grupa chłopców wraz z opiekunem udała się do szatni,
gdzie ubrała się w klubowe
dresy. O godzinie 13:00 małym adeptom oraz ich rodzicom mocniej zabiły serca, ponieważ właśnie wtedy sędzia główny dał znak
do wyjścia z tunelu na boisko. Mali piłkarze z Brzezin
poradzili sobie znakomicie

Brzezińska eskorta na meczu Widzewa FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI, SEBASTIAN ZAWALSKI

wyprowadzając piłkarzy Widzewa Łódź i Pogoni Siedlce tuż przed trybunę honorową. Zawodnikom widocznie brzezińska eskorta
bardzo się podobała, ponieważ japoński zawodnik
Widzewa Kohei Kato wyszedł w asyście nie jednego, a dwóch naszych wychowanków. Warto dodać,
że rozgrywki drugoligowe
cieszą się coraz większą popularnością, więc transmisję z tego meczu przeprowadziła TVP3 Łódź, a spotkanie można było oglądać we
wszystkich ośrodkach regionalnych, a więc w całej Polsce. Po wykonaniu swojego
zadania dzieci udały się na
trybunę „D” do swoich kolegów i rodziców, gdzie wspólnie ze wszystkimi oglądali mecz. Pojedynek nie był
porywający. Widzew objął
prowadzenie po kwadransie
gry, kiedy w trudnej sytuacji

z ostrego kąta Daniel Mąka
pokonał Piotra Smołucha.
Pogoń Siedlce odpowiedziała w 80. minucie po trafieniu
Adama Mójty z rzutu karnego. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, co było siódmym
remisem łodzian z rzędu.
To spowodowało spore niezadowolenie fanów. Mimo
braku wygranej wszyscy byli
pod wrażeniem stadionowej atmosfery. Tego dnia na
stadionie Widzewa zasiadło dokładnie 16 631 widzów,
co dało drugą frekwencję
w kraju w ten weekend. Więcej kibiców oglądało tylko mecz Lotto Ekstraklasy w Warszawie, w którym
Legia podejmowała Pogoń
Szczecin (22 666 widzów).
Po ostatnim gwizdku wyjazdowicze udali się na parking i bezpiecznie wrócili do
domu. Wyjazd wszystkim
bardzo się podobał. Każdy
jednogłośnie zadeklarował

chęć ponownego wyjazdu
i powrotu do Serca Łodzi.
Zaszczytu wyprowadzania
zawodników Widzewa Łódź
i Pogoni Siedlce dostąpili:
Dominik Siniarski, Oliwier
Koszelski, Krzysztof Klaziński, Karol Kolbus, Ksawery Kuzka, Dawid Sobczak,
Marcel Dróżdż, Marcel Wójciński, Oskar Gralec, Marcel Filipczak, Wiktor Daszkiewicz, Oskar Jatczak, Rafał Barjasz, Mateusz Klotz,
Bartosz Wasielewski, Dawid
Świderek, Bartosz Nowakowski, Oliwier Turski, Bartłomiej Szychowski, Marcel
Korbień, Dawid Walczak,
Alan Kunka, Michał Sasin,
Kacper Walewski, Mateusz
Hajduk. Opiekunami z ramienia Startu Brzeziny byli:
dyrektor Klubu Filip Jochman, trener Paweł Swaczyna
oraz kierownicy drużyn: Rafał Kuzka i Krzysztof Ławski.
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Zawody wędkarskie o puchar
prezesa koła



W niedzielę 14 kwietnia na zbiorniku wodnym w Bogdance gmina Brzeziny odbyły
się spławikowe zawody wędkarskie o puchar prezesa Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Brzezinach.

Niedzielne zawody cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż przystąpiło do nich aż 21 wędkarzy. Po rozlosowaniu
miejsc można było rozpocząć przygotowania stanowisk i zanęcanie ryb. Zawodnic y poprosili na tę
czynność aż godzinę czas u . To n i e by ł a j e d y n a
prośba zawodników, którzy zapragnęli wydłużyć
czas zawodów tak aby oddać się wędkarskiej pasji aż

przez 4 najbliższe godziny.
O godz. 13.00 po komisyjnym ważeniu ryb wszystko stało się jasne. I miejsce i puchar z rąk prezesa Jerzego Sobocińskiego
odebrał Michał Jedynak,
któr y złowił blisko 5 kilogramową rybę głównie
leszcze, płocie, karasie złote i srebrne. II miejsce zajął Wa ldemar Wój cicki,
który złowił ryby o łącznej
wadze ponad 2,5 kilograma, zaś III Jerzy Durański

z blisko 2,2 kilogramami
złowionych ryb.
Kolejne zawody zaplanowano na 1 maja. Tym razem na zbiorniku wodnym
w Rochnie wędkarze będą
rywalizować w zawodach
o Mistrzostwo Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzezinach, a następne już 4 maja na zbiorniku wodnym w Bogdance
o Mistrzostwo Koła metodą feederową.

 GK

Po rozlosowaniu miejsc rozpoczęto przygotowania stanowisk i zanęcanie ryb FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Start nadal bez wiosennych punktów

W

 Już nie tylko bez wygranej, ale także bez żadnego punktu na wiosnę
pozostają piłkarze Startu Brzeziny. Czarno-czerwoni nie mogą przełamać
fatalnej serii porażek w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej. Brzezinianie
tym razem ulegli na wyjeździe w małych derbach Stali Głowno 0:3 (0:1) oraz
przegrali z rezerwami Sokoła Aleksandrów Łódzki 1:2.

Mimo wszystko nasz zespół
cały czas zajmuje dwunaste
miejsce w ligowej tabeli i ma
bezpieczną przewagę nad
strefą spadkową.
Spotkanie w Głownie rozpoczęło się bardzo nerwowo
z obu stron. Zarówno gospodarze jak i goście starali się
atakować, ale popełniali przy
tym sporo prostych i indywidualnych błędów. Mecz mógłby ułożyć się zupełnie inaczej, gdyby nie sytuacja z 24.
minuty, kiedy Krzysztof Bogdan faulował w polu karnym
Antoniego Waśkiewicza. Arbiter główny ukarał bramkarza Startu czerwoną kartką
i podyktował rzut karny dla
Stali. Zgodnie z przepisami
boisko oprócz ukaranego golkipera musiał opuścić jeszcze zawodnik z pola. Trenerzy wyznaczyli Marcina Pietrzaka, w którego miejsce na
boisku pojawił się rezerwowy bramkarz Kuba Miszkiewicz. Niestety nie udało się
wyjść z tej sytuacji obronną
ręką. Do piłki ustawionej na
jedenastym metrze podszedł
Damian Mospinek i silnym
strzałem pokonał Miszkiewicza. Mimo personalnego
osłabienia do przerwy brzezinianie skutecznie się bronili i oba zespoły na przerwę
do szatni udały się przy jednobramkowym prowadzeniu
gospodarzy. Po zmianie stron
łatwiej niestety nie było. Brak

jednego zawodnika znacznie wpłynął na postawę czarno-czerwonych, którzy popełniali sporo błędów. W 55.
minucie po wymianie podań Antoniego Waśkiewicza z Erykiem Lebiodą ten
drugi znalazł drogę do siatki i podwyższył na 2:0. Spotkanie coraz bardziej uciekało naszym piłkarzom spod
kontroli. Siedem minut później ponownie na listę strzelców wpisał się Eryk Lebioda,
który tym razem wykorzystał
świetne podanie od Olafa Jędrzejewskiego. Oprócz straty
trzech goli nasz zespół stracił jeszcze jednego zawodnika. W 67. minucie drugą żółtą kartką upomniany,
a w konsekwencji czerwoną ukarany został Waldemar
Pabiniak i brzezinianie kończyli spotkanie w dziewiątkę. Od tego momentu zdecydowaną przewagę osiągnęli piłkarze z Głowna. Stal co
chwila tworzyła groźne akcje pod bramką Startu, jednak nasz zespół ofiarnie się
bronił. Mimo wielu okazji
wynik nie uległ już zmianie
i podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka
i Roberta Szuberta przegrali ostatecznie ze Stalą Głowno 0:3. Brzezinianie zagrali
w składzie: Krzysztof Bogdan
(24. czerwona kartka) – Filip Niźnikowski (70. Norbert
Kowalski), Marcin Frontczak,

Mariusz Matusiak (70. Bartosz Kowalczyk), Marcin Pietrzak (24. Kuba Miskiewicz)
- Dominik Jedynak (70. Mariusz Tkaczyk), Damian Radowicz (70. Tomasz Białek),
Waldemar Pabiniak, Artur
Pożdziej (70. Arkadiusz Łapka), Robert Szubert (60. Paweł Swaczyna) - Dariusz Szymanek.
Drugi wyjazdowy mecz
z rzędu czarno-czer woni rozegrali w Aleksandrowie Łódzkim. Każdy zadawał sobie pytanie ilu zawodników z pierwszego zespołu
występującego w trzeciej lidze wystąpi w tym pojedynku. Okazało się, że przeciwko brzezinianom sztab szkoleniowy posłużył się czterema
piłkarzami pierwszej drużyny. Zagrali: Mateusz Broź,
Dawid Sarafiński, Aleksander Ślęzak oraz Dawid Cempa. Ten pierwszy z powodu urazu opuścił boisko już
w 18. minucie. Mimo tak
trudnego rywala Start szybko objął prowadzenie. Już
w 2. minucie Adama Posiewiała pokonał Marcin Frontczak. Po tym golu gospodarze przysłowiowo bili głową
w mur. Czarno-czerwoni mądrze i skutecznie się bronili. Do przerwy wynik utrzymał się bez zmian. Po przerwie zespół Sokoła wyszedł
zdecydowanie wyżej do przeciwnika, co przyniosło efekty.

Znamy cały terminarz piłkarzy



Wydział Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej podał
ostateczny terminarz wiosennych spotkań rundy
rewanżowej łódzkiej klasy okręgowej.

Tym samym Start Brzeziny poznał dokładne terminy
i godziny spotkań, które odbędą się na boisku przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
oraz na wyjazdach. Najpóźniej podano daty meczów na
terenie rywali z rezerwami
ŁKS Łódź oraz Orłem Parzęczew.
Czarno-czerwoni wiosenne
rozgrywki zainaugurowali porażką z Włókniarzem Pabianice. Następnie przegrali przy

Sportowej 1 z GKS Ksawerów.
W sumie w Brzezinach kibice będą mogli obejrzeć jeszcze pięć spotkań. W terminarzu widnieje sześć pojedynków, jednak jeden z nich
w ramach 28. kolejki się nie
odbędzie. Wszystko ze względu na to, że zespół Włókniarza Konstantynów Łódzki nie
przystąpi do rozgrywek rundy wiosennej. Oznacza to, że
to starcie z piłkarzami z Konstantynowa Łódzkiego się nie

odbędzie, a naszemu zespołowi zostanie przypisany walkower 3:0 i brzezinianie dopiszą do swojego dorobku trzy
punkty bez wychodzenia na
boisko. Dwa mecze w roli gospodarza czarno-czerwoni rozegrają w sobotę, dwa razy
w środę i raz w niedzielę. Do
Brzezin przyjadą takie zespoły jak: LKS Rosanów, Bzura Ozorków, UKS SMS Łódź,
PTC Pabianice i Termy Uniejów.
W tzw. delegacji brzezinianie rozegrali do tej pory dwa
mecze. Przegrali w Głownie
ze Stalą 0:3 i w Aleksandrowie

W 54. minucie po świetnej
indywidualnej akcji i dośrodkowaniu Kamila Osajdy wyrównującą bramkę zdobył
Aleksander Ślęzak. Aleksandrowianie grali bardzo konsekwentnie i cierpliwie. Przyniosło to efekt w 67. minucie
spotkania. Po bardzo dobrej
akcji Artura Głowińskiego,
Dawida Sarafińskiego i Dominika Pecyny ten ostatni zagrał do Dawida Cempy, który pewnym uderzeniem posłał piłkę do siatki. Do końca
spotkania rezerwy Sokoła
miały kilka dobrych sytuacji
– między innymi Kamil Osajda, Dawid Cempa czy Aleksander Ślęzak. Okazję na gola
mieli również brzezinianie.
Bliscy wyrównującej bramki
byli: Dominik Jedynak, Robert Szubert i Dariusz Szymanek. Niestety rywalom udało
się doprowadzić korzystny

rezultat do ostatniego gwizdka i komplet punktów został
w Aleksandrowie Łódzkim.
W tabeli na prowadzeniu
niezmiennie ŁKS II Łódź,
który o sześć punktów wyprzedza rezerwy Widzewa
Łódź i o dwanaście punktów trzeciego Zawiszę Rzgów. W strefie spadkowej
oprócz wycofanego Włókniarza Konstantynów Łódzki pozostaje Bzura Ozorków. Czerwona kreska spadła o jedno
miejsce niżej ze względu na
to, że w strefie spadkowej IV
ligi łódzkiej nie znajduje się
żaden zespół z okręgu łódzkiego. Tak więc ostatnim bezpiecznym zespołem w łódzkiej klasie okręgowej na ten
moment jest PTC Pabianice.
Start utrzymał dwunastą lokatę z dorobkiem dwudziestu
dwóch punktów i osiemnastoma oczkami przewagi nad

spadkowiczami.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
w Wielką Sobotę 20 kwietnia
o godzinie 15:30. Rywalem
Startu będzie LKS Rosanów.
Natomiast następny mecz
brzezinianie rozegrają na wyjeździe w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 11:00 w Łodzi
z rezerwami pierwszoligowego ŁKS. Z kolei w środę 1
maja o godzinie 16:30 na Stadionie Miejskim brzezinianie zagrają z Bzurą Ozorków.
Przed tym spotkaniem odbędzie się krótka uroczystość.
Działacze Startu będą chcieli podziękować za grę Jarosławowi Janowskiemu, który
przez wiele lat reprezentował
czarno-czerwone barwy na
różnych szczeblach rozgrywkowych. 
 DS

Łódzkim z rezerwami trzecioligowego Sokoła. Brzezinianie stoczą jeszcze na wyjeździe pięć potyczek. W sumie
na wyjeździe Start rozegra co
najmniej trzy mecze w sobotę
i trzy w niedzielę. Nasz zespół

poza Brzezinami zmierzy się
z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego, Orłem Parzęczew, GLKS Sarnów/Dalików,
rezerwami Widzewa Łódź
i Zawiszą Rzgów. Rozgrywki łódzkiej klasy okręgowej

sezonu 2018/2019 zakończą się w niedzielę 16 czerwca. Tego dnia wszystkie mecze odbędą się o godzinie
17:00, a brzezinianie zmierzą
się przed własną publicznością z Termami Uniejów.  DS
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Pewna wygrana tenisistów na zakończenie

Z

wycięstwem rozgrywki o mistrzostwo II ligi w tenisie stołowym w sezonie
2018/2019 zakończyli zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Brzeziny. Nasi tenisiści w ostatnim meczu we własnej sali
pokonali Klub Sportowy Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 7:3.

Mimo to wszystko wskazuje
na to, że brzezinianie zakończą rozgrywki na szóstym
miejscu w tabeli grupy mistrzowskiej.
Po p e c h ow e j p or a ż c e
z LUKS Start Przygłów 4:6,
nasi tenisiści chcieli się zrehabilitować i zakończyć sezon kompletem punktów.
Spotkanie z łodzianami od
samego początku nie było łatwe. Już pierwsze gry pokazały, że rywale do Brzezin nie
przyjechali oddać wygranej.
Rywalizacja była niezwykle
wyrównana i emocjonująca.
Pierwszy punkt dla gospodarzy zdobył Damian Antczak,
który po tie-breaku pokonał
Rafała Walaszczyka. Podobnym rezultatem na drugim
stole Daniel Świerczyński

przegrał z Adamem Marczakiem. Bez straty seta 3:0 Michał Gieraga pokonał Roberta Radwańskiego. Mimo
świetnego rezultatu wygrana nie przyszła łatwo, ponieważ o końcowych rozstrzygnięciach partii decydowały
same końcówki. W nich zawodowo zachował się zawodnik MLUKS. Niestety porażki doznał Marcin Dens, który przegrał 2:3 z Michałem
Przybyłem. Przed pojedynkami deblowymi wynik spotkania był remisowy 2:2. Gry
w parach pokazały prawdziwą siłę brzezińskiego tenisa. Na pierwszym stole Damian Antczak i Michał Gieraga ograli 3:1 parę Adam
Marczak/Rafał Walaszczyk.
Z d e c yd ow an i e b ard z i e j

emocjonujące było starcie na
stole drugim, gdzie Daniel
Świerczyński i Marcin Dens
mimo, że przegrywali z duetem Robert Radwański/Michał Przybysz 1:2, podnieśli
się i zdołali wygrać 3:2. Do
pełni szczęścia naszej drużynie brakowało zatem dwóch
punktów. MLUKS zapewnił
je sobie bardzo szybko. Kolejne gry pojedyncze padły
bowiem łupem brzezinian.
W dodatku oba pojedynki
zakończyły się zwycięstwami po 3:0. Damian Antczak
pokonał Roberta Radwańskiego, a Daniel Świerczyński rozprawił się z Michałem
Przybyłem. Zwycięstwo było
już zatem pewne, ale wielką
niewiadomą był rozmiar wygranej. W ostatnich starciach

na pierwszym stole Michał
Gieraga przegrał 2:3 z Rafałem Walszczykiem, a na drugim stole Marcin Dens zwyciężył 3:2 z Adamem Marczakiem. Tym Samym MLUKS
Brzeziny wygrał z KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 7:3
i miłym akcentem zakończył

sezon rozgrywkowy. O tym,
które ostatecznie miejsce zajmą brzezinianie dowiemy
się po rozegraniu wszystkich
spotkań. Bardzo dużo zależy
od starcia Energetyka AMŁ
Dzianiny Łódź z UKS Fungis Maków. Terminarz meczów tenisowych jest bardzo

elastyczny i na ostateczny komunikat trzeba będzie poczekać. Bardzo ciekawi jesteśmy
również jeśli chodzi o ranking indywidualny. Jak na
razie najwyżej z brzezinian
sklasyfikowany jest Damian
Antczak, który zajmuje dziesiąte miejsce. 
 DS

Pewne zwycięstwa czołówki w BLPN

S

zósta kolejka spotkań Brzezińskiej Piłki Nożnej za nami. Przed świąteczną
przerwą po komplet punktów solidarnie sięgnęły drużyny z czołówki. Coraz
ciekawej wygląda rywalizacja o fotel lidera, który od kilku kolejek należy do
Grubych Wiórów.

Cały czas natomiast czarnych chmur nie mogą rozgonić dwa najstarsze zespoły w lidze: Zieloni Bimbrownicy oraz OKS.
W sobotę 13 kwietnia
rozegrano wszystkie cztery spotkania. Dobrą formę
potwierdziły Misie, które wysoko pokonały Bad
Boys, 13:3. Worek z bramkami rozwiązał się w pojedynku Wikingów z Zieloną Stroną Mocy - debiutujący Wikingowie wygrali
aż 16:7. Również lider bez
problemu sięgnął po kolejne trzy punkty, wygrywając
z Arką Brzeziny 12:1. Sensacją na zakończenie wieczoru była porażka OKS
z Polonią Niesułków. Drużyna, która od kilku lat niezmiennie kończy rozgrywki na trzecim miejscu, uległa teoretycznie słabszej
Polonii 2:6. OKS w tym
sezonie póki co zawodzi.
Po pięciu meczach ma na
swoim koncie tylko dwa
zwycięstwa i trzy porażki

i zajmuje dopiero jedenaste miejsce na siedemnaście drużyn. Niedziela
była mniej obfita zarówno
w mecze, jak i w gole. Rekord Brzeziny skorzystał
z prawa do przełożenia meczu na inny termin z JRK
Meble, a Zieloni Bimbrownicy z przyczyn kadrowych
oddali walkower z Wybrzeżem Klatki Schodowej, dlatego tego dnia odbyły się
tylko dwa spotkania. Aktualni mistrzowie Red Devils pokonali aż 19:0 Bugo
Hoss, a Ciamciaramciam
odnotowali pierwszą porażkę ulegając Grabarzom
2:7. Na czele tabeli z kompletem zwycięstw (osiemnaście punktów) niezmienn i e z n aj duj ą s i ę Gr u b e
Wióry. Tuż za nimi z piętnastoma pu n kt am i R e d
D e v i l s , a n a k o l e j ny c h
miejscach z dwunastoma
punktami (ale różną ilością rozegranych meczów):
JRK Meble, Rekord Brzeziny, Misie oraz Grabarze.

Do finałowej ósemki w tym
momencie załapałyby się
także Baka Juniors i Ciamciaramciam.
Z e względu na Święta
Wielkanocne kolejna siódma seria meczów Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej odbędzie się dopiero za dwa
tygodnie w weekend 27/28
kwietnia. Warto dodać, że
po jej rozegraniu otworzy
się okienko transferowe
i kluby będą mogły oddawać i pozyskiwać zawodników. W sobotę 27 kwietnia
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie
18:00 w hitowym starciu
Grube Wióry zmierzą się
z JRK Meble Łódź, a półtorej godziny później na murawę wybiegną Grabarze
i Baka Juniors. Na godzinę
18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Zielonej Strony Mocy z Ciamciaramciam, a o godzinie
19:30 Bad Boys podejmą
Bugo Hoss. W niedzielę

28 kwietnia na Orliku
przy Szkole Podstawowej
nr 2 o godzinie 17:00 Misie zmierzą się z Zielonymi
Bimbrownikami, a półtorej godziny później Rekord

Brzeziny zagra z OKS. O tej
samej porze, czyli 18:30 na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Red Devils
spotkają się z Arką Brzeziny, a półtorej godziny

wcześniej Wybrzeże Klatki Schodowej skonfrontuje się z Wikingami. Tym razem pauzować będzie Polonia Niesułków.

 DS
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Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich
mieszkańców Brzezin wiarą i nadzieją
na lepsze nadchodzące dni, a także przyniesie wszystkim
odrodzenie duchowe „w Mocy Bożego Ducha”
i radość wynikającą ze Zmartwychwstania
niech będzie obecna w Waszych sercach,
rodzinach i domach
Duszpasterze parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Brzezinach

Dlaczego szukacie żyjącego w śród umarłych?
Nie ma Go tutaj Zmartwychwstał....
/Łk 24, 5-6/

Brzeziny– Wielkanoc 2019

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,
by Chrystus Zmartwychwstały umacniał wiarę,
udzielał światła i mocy w codziennym życiu
oraz obdarzał Pokojem i Radością.
Niech Bóg odnowi Was przez Ducha Świętego
i darzy Swą łaską i błogosławieństwem.

Alleluja, Alleluja !
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał,
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście
DO WASZEGO RODZINNEGO ŻYCIA
Zdrowych , spokojnych i prawdziwie rodzinnych
Świąt Wielkanocnych
życzą
dyrektorzy brzezińskich szkół i przedszkoli.

o. Damian ofm
gwardian i proboszcz

Spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wypełnionych nadzieją i miłością oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą
członkowie, sympatycy i Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Brzezinach
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Pięknych
Świąt Wielkanocnych
- obfitujących w rodzinne
spotkania,
pozytywne emocje
i wiosenną radość
- tego życzy
ZESPÓŁ Centrum
Promocji i Kultury
w Brzezinach
Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego, w celebracjach
liturgicznych oraz w gronie rodziny i bliskich,
odnowi naszą wiarę, nadzieję i miłość,
ożywi więzi z bliskimi i przyniesie
wiele pięknych przeżyć, myśli i poruszeń.
Niech pomaga w tym nam wszystkim „Moc Bożego Ducha”,
a przeżywany IV Synod Duszpasterski Archidiecezji
Łódzkiej na temat naszych rodzin,
przyniesie im błogosławione owoce.
Kapłani parafii
Podwyższenia Św. Krzyża

