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Uroczystości 228 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Brzezinach

W

piątek 3 maja, w 228. rocznicę uchwalenia
pierwszej w Europie i drugiej na świecie
konstytucji, w Brzezinach odbyły się
obchody tego święta zorganizowane
przez miasto Brzeziny i Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach.

Zebranych na placu Ochotn i c z e j S t r a ż y Po ż a r n e j
w Brzezinach powitał druh
Marcin Białobrzeski – prezes OSP w Brzezinach, któr y złożył meldunek burmistrz Brzezin Ilonie Skipor. Po odegraniu hymnu
państwowego i wciągnięciu biało czerwonej flagi
na maszt głos zabrała burmistrz Ilona Skipor, która zwróciła uwagę na historyczną wagę wydarzenia, które miało miejsce
228 lat temu. „Były to lata
starania się Polaków o wolności i niepodległość. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem w naszym systemie prawnym.
Jest to ustawa zasadnicza,
która kształtuje nie tylko
wszystkie inne dokumenty
prawne, ale jest najważniejszym aktem - zbiorem naszych praw i obowiązków.
Aby oddać ważność konstytucji odczytam treść preambuły- wstępu do Konstytucji RP. Musimy dbać o naszą tradycję, gdyż naród
polski jako jeden z niewielu drogę do wolności okupił wielkimi ofiarami. Spłynęła rzeka krwi, ale Polacy są dumni i nigdy się nie
poddają. Po ponad 200 latach jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Nie żyjemy już za

żelazną kurtyną. Polacy zawsze stawali w walce o wolność i demokrację. Konstytucja jest tym dokumentem,
który to potwierdza. Ja bym
sobie życzyła aby wszyscy Polacy zapoznali się
ze wstępem do konstytucji, gdyż te słowa jak żadne
inne nie wyrażą lepiej rangi
tego dokumentu" - mówiła
burmistrz Ilona Skipor.
„Obchodzimy dziś kolejną 228 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń
Polaków to nadal w naszej świadomości zajmują

one bardzo ważne miejsce.
Obowiązkiem nas wszystkich jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali,
że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zagasła iskra wolności i niepodległości. To właśnie takie postawy takie wydarzenia i tacy
ludzie budują tożsamość
narodową, która pozwala
przetrwać każdy nawet najtrudniejszy czas. Tegoroczne obchody święta mają
szczególny kontekst. 30 lat
temu w czerwcu 1989 roku
odbyły się w Polsce pierwsze po kilkudziesięcioletniej
przer wie częściowo wolne wybory. 20 lat temu Polska przystąpiła do NATO,
15 lat temu w maju 2004
roku Polska przystąpiła do

Unii Europejskiej. Te wydarzenia nie byłyby możliwe gdybyśmy nie byli silni jako naród ukształtowany przez liczne wydarzenia
historyczne, wśród których
Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych
miejsc. To nasza przeszłość,
a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak musi stawić czoła co dzienną pracą, sumiennym wykonywaniem
obowiązków, solidarnością
społeczną czy publicznym
manifestowaniem patriotyzmu. Składam podziękowania wszystkim uczestnikom
dzisiejszej uroczystości.
Dziękuję pocztom sztandarowym, służbom mundurowym wszystkim delegacjom, młodzieży szkolnej,
orkiestrze dętej oraz mieszkańcom biorącym udział
w dzisiejszej uroczystości"

Uroczystości 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

- mów ił prze wo dniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Maślanko.
„3 maja 1791 roku w Zamku Królewskim w Warszawie w sali senatorskiej
w obecności króla Polski
Stanisława Augusta przyjęto konstytucję 3 Maja.
Ustawę rządową jak ją wtedy nazywano, z której my
Polacy do dzisiaj jesteśmy
tak ogromnie dumni, której
uchwalenie obchodzimy jak
święto państwowe. Konstytucja 3 Maja niosła w sobie
sprawiedliwość, dawała nadzieję na odbudowę silnego
państwa. Wartości zawarte
w konstytucji stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Konstytucja gwarantuje
nam wolność słowa i swobody obywatelskie. Zapewnia funkcjonowanie nowoczesnego demokratycznego
państwa polskiego, wolnego które chroni obywatela. Pamiętajmy, że konstytucję należy szanować
przez cały rok, a nie tylko
3 maja. Okazywanie jej szacunku to hołd złożony naszym przodkom" – mówiła
starosta brzeziński Renata
Kobiera.
Po okolicznościow ych
wystąpieniach poczty
sztandarowe i licznie zebrane delegacje organizacji
społecznych, zakładów pracy i szkół przeszły pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały
złożone wiązanki kwiatów.
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Uroczystości 228 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Brzezinach
 CIĄG DALSZY ZE STR.1
Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli przedstawiciele Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, brzezińscy harcerze i skauci Europy. W 3-majow ych uroczystościach
uczestniczyły poczty sztandarowe Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach, Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Brzezinach, Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach,

Hufca ZHP w Brzezinach,
Miasta Brzeziny, Powiatu
Brzezińskiego, Oddziału Rejonowego w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 1 im Kazimierza
Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja FryczModrzewskiego w Brzezinach.
Uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetnił udział

orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach prowadzonej przez Radosława
Szymczyka.
Po z ł o ż e n iu k w i at ów
uczestnicy 3-majowych uroczystości przeszli ulicami
Brzezin do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, gdzie o. Rafał
prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
Łagiewnikach odprawił uroczystą mszę św. w intencji ojczyzny i mieszkańców Brzezin.Na zakończenie mszy św.

ks. Marek Balcerak proboszcz
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
podziękował wszystkim wiernym za udział we mszy świętej, a burmistrz Brzezin Ilona
Skipor podziękowała wszystkim mieszkańcom i uczestnikom za udział obchodach 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele
władz miasta Brzeziny, Centrum Promocji i Kultury
oraz Muzeum Regionalnego

w Brzezinach, Związku Harcerstwa Polskiego, Skautów
Europy, Powiatu Brzezińskiego, Zakładu Usług Komunalnych i Spółdzielni Socjalnej
Communal Service, Oddziału Rejonowego w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach i Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach i Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, Ochotniczej Straży

Pożarnej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach,
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach i Związku
Strzeleckiego Strzelec, Brzezińskie Stowarzyszenia Klub
Seniora Młodzi Duchem, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Prawa
i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny,
 GK
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Nowo wybrani radni

P

odczas czwartkowej sesji Rady Miasta Brzeziny grono miejskich radnych powiększyło
się o dwóch nowo wybranych radnych. Jest to konsekwencja niedzielnych wyborów
przeprowadzonych 7 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach w obwodzie
nr 6.

Przypomnijmy, że były to
ponowne wybory przeprowadzane w związku z unieważnieniem wyników październikowych wyborów
w okręgach nr 5 i 14.
Janusz Nowański
i Krzysztof Sienkiewicz po
odebraniu zaświadczenia
o wyborze z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji
Wyborczej Katarzyny Kaweckiej złożyli ślubowanie.
43- letni Krzysztof Sienkiewicz, żonaty, żona Dorot a nauczyciel w ychowania fizycznego, ojciec
dwójki dzieci 15- letniej
Igi i 10 - letniego Ksawerego, nauczyciel mianowany wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej nr
2 w Brzezinach, instruktor nauki pływania, trener
w Klubie Sportowym Nautilus. „O kandydowanie poprosił mnie Janusz Nowański. Długo się wahałem,
ale w końcu przyjąłem tę
propozycję”. Nowy radny
w Radzie chce się zajmować
sportem dzieci i młodzieży, rekreacją ruchową oraz
uświadamianiem zdrowego trybu życia. Będzie pracował w Komisjach Spraw
Społecznych oraz Edukacji,
Kultury i Sportu.
46- letni Janusz Nowański jest nauczycielem geografii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkole

Podstawowej nr 2, żona
Anna otwiera kwiaciarnię,
ojciec trójki dzieci. „Jestem
społecznikiem od lat, wiele rzeczy wykonuję społecznie bez żadnych gratyfikacji i uważam, że pewne pomysły mam. Pozostaje tylko
pytanie w jakim procencie uda się to zmienić biorąc pod uwagę ograniczenia
budżetu”. W 1998 roku po
raz pierwszy został radnym,
przez pierwszą kadencję był
radnym miejskim, a później trzykrotnie był radnym
p ow i atow y m . W r a d z i e
pracować będzie w Komisji Rozwoju Gospodarczego gdyż uważa, że Brzeziny
są „w tyle” za otaczającymi

Transmisja meczu na
żywo z drona
Organizatorzy Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom
kibiców i nowinkom technicznym w związku z tym
w najbliższy weekend zaplanowali przeprowadzenie relacji na żywo wideo za pomocą drona. Historyczna
transmisja obejmie mecz
pomiędzy Misiami a Ciamciaramciam Koluszki.
Spotkanie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem Facebooka (facebook.com/LigaBrzeziny) oraz

YouTube. Dzięki współpracy z Witoldem “Skambirem”
Pietrzykiem mecz będzie
nagrywany z perspektywy
drona - będzie zatem wyglądał jak typowa transmisja
telewizyjna. Jest to pierwsze
tego typu przedsięwzięcie
zarówno w przypadku Brzezińskiej Ligi, jak i Brzezin
w ogóle. Wszystkich tych,
którzy nie mogą obejrzeć
meczu na żywo, organizatorzy zapraszają do wspólnego
oglądania w internecie.

 DS

Janusz Nowański i Krzysztof Sienkiewicz nowo wybrani radni FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
je gminami szczególnie od
strony południowej i zachodniej, i dlatego będzie

dążył do szybszego rozwoju Brzezin, a także w Komisji Rewizyjnej gdyż trzeba

w i e l e r z e c z y s pr awd z i ć
w mieście.
 GK
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

O co właściwie chodziło Panu radnemu?



a ostatniej sesji Rady Miasta Brzeziny Pan radny Jakub Piątkowski był łaskaw
N
zadać mi pytanie nt. zakupu przez Spółdzielnię nowego ciągnika i nt. rzekomo
brudnego Parku Miejskiego w Brzezinach.

Tym drugim pytaniem nt.
brudnego Parku Pan radny wywołał burzę nie tylko wśród załogi Spółdzielni ale również i w mieście.
Rozdzwoniły się telefony potwierdzające iż obecnie Spółdzielnia działa lepiej i skuteczniej aniżeli w latach poprzednich, a Park wcale nie

jest zaniedbany i brudny jak
próbował to na sesji przedstawiać Pan radny. Ja jako
szef tego zakładu wiem, że
dzieje się tak za sprawą stworzenia w Spółdzielni zgranego zespołu ludzi, którym
zależy na pracy jak i na dobrej opinii Spółdzielni w lokalnym społeczeństwie - ich

miejsca pracy. Potwierdzają
ten fakt również media społecznościowe. Teraz odniosę
się do sprawy zakupu nowego ciągnika, przecież ja zakupiłem ten ciągnik żeby szybciej i skuteczniej wykonywać
zlecone prace przez Burmistrz Miasta, m.in. utrzymywać w czystości Park

Miejski w Brzezinach. Dlatego tak ja jak i moja załoga
odebrała pytania Pana radnego w tej kwestii jako zarzut, że w ogóle taki ciągnik
został dla Spółdzielni zakupiony. Dodam, że Spółdzielnia ma stary tabor pojazdów,
a żeby dobrze wykonywać
pracę musimy mieć coraz
nowszy sprzęt i ja dalej zamierzam iść w tym kierunku.

 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia robi porządki na składowisku!

FOT.PIXABAY.COM

Spieszę poinformować Państwa, że zakończyłem etap grodzenia słynnej hałdy składowanych od 6-ciu lat odpadów komunalnych przy ul.
Łódzkiej 35. Teren wokół hałdy został ogrodzony siatką 4 metrową na długości około 200 metrów. Pracownicy Spółdzielni zainstalowali
też zbiornik bezodpływowy z 50 metrową rurą perforowaną do wychwytywania odcieków, które mogłyby zanieczyścić środowisko.
Kierownik składowiska został zobowiązany do uprzątnięcia frakcji lotnych. Od teraz powinno być tam już czysto bez fruwających folii
po całym terenie. To jednak tylko prewencja najważniejsze jest wywiezienie całej hałdy (Dodam, że Sp-nia wywiozła już 600 ton odpadów
z hałdy, płacąc za wywózkę około 400 tys. zł. w br. i na więcej jej już nie stać).

P R O Ś B A !!!
Jak Państwo zauważyli Sp-nia nasadziła 1 700 szt. bratków
na terenie Miasta i aksamitki na cmentarzu poległych żołnierzy. Jest więc ładniej wokół
nas co mieszkańcy zauważają i dają temu wyraz. Niestety zdarzają się sytuacje, że pojedyncze osoby
kradną lub niszczą kwiaty. Dlatego prosimy o informacje o takich zdarzeniach
dzwoniąc na numery telefonów podane w gazecie BIS lub w internecie.
Zapewniamy dyskrecję!
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pow i at

brzeziński

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

Powiatowe Obchody Dnia Flagi

P

owiatowe Obchody Dnia Flagi rozpoczęły się uroczystym wciągnięciem Flagi
Państwowej przed siedzibą Urzędu Miasta w Brzezinach i Starostwa Powiatowego
w Brzezinach, zdaniem meldunku przez Komendanta Jednostki Strzeleckiej
1201 „Brzeziny” Związku Strzeleckiego „Strzelec” Damiana Nockowskiego oraz
odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

W uroczystości brały udział
poczty sztandarowe. Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Flagi zaszczyciła
swoją obecnością Pani Minister Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska. Ponadto w uroczystościach udział
wzięli samorządowcy z terenu Powiatu Brzezińskiego,

dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, harcerze, strażacy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu
Brzezińskiego i Skierniewickiego oraz mieszkańcy Brzezin i Powiatu Brzezińskiego. Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński

powitała przybyłych na obchody i przypomniała zebranym historię Święta Flagi, genezę polskich barw
i symboli narodowych. Następnie głos zabrała Pani
Poseł Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska. Uczestnicy uroczystości mieli wpięte kotyliony w bar wach

narodowych, Pani Minister
Joanna Kopcińska i Pani
Starosta Brzeziński Renata
Kobiera rozdawały chorągiewki i częstowały mieszkańców pączkami polukrowanymi w kolorze biało –
czerwonym.
Dalsza część obchodów odbyła się w Buczku
na terenie Firmy Inter Solar, gdzie zorganizowano
„Majówkę”. Organizatorem
uroczystości były: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnego oraz Stowarzyszenie

Inicjatyw Lokalnych LORNETKA. Partnerem spotkania było Starostwo Powiatowe w Brzezinach. W spotkaniu uczestniczyli również
prze dst aw iciele AR iMR
w Rogowie i ODR w Bratoszewicach oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Brzezińskiego i Skierniewickiego. Pani Minister
Joanna Kopcińska poinformowała o możliwościach
wsparcia KGW p oprzez
uczestnictwo w now ych
programach pomocniczych.

Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Ziemi
Brzezińskiej i Skierniewickiej przygotowały na konkurs pt. „Słodki wypiek,
Biało-Czer wony” pyszne
wypieki, które zaprezentowały na pięknie udekorowanych na biało-czerwono
stoiskach. Minister Joanna Kopcińska wraz ze Starostą Brzezińskim Renatą
Kobiera wręczyły nagrody
i dyplomy dla wszystkich
uczestniczących w konkursie KGW.
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Wiosna u „Młodych Duchem”

D

wudziestego czwartego kwietnia członkowie Brzezińskiego Klubu Seniora
„Młodzi Duchem” uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym. Nie zabrakło tu
wiosennego repertuaru stowarzyszeniowego chóru, a na stołach pojawiły się
oczywiście wielkanocne potrawy.

Gośćmi specjalnymi byli
burmistrz Brzezin - Ilona Skipor, prezes Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” - Tomasz Musielski oraz radna

wojewódzka, była europosłanka - Joanna Skrzydlewska.
Kilka dni później,
gdyż 2 maja członkinie

stowarzyszenia brały udział
w konkursie na „Słodki
wypiek, Biało-Czerwony"
w Buczku, o czym piszemy
jednak w odrębnym artykule.

Na spotkanie wielkanocne zespół Młodych Duchem przygotował wiosenny repertuar FOT. TOMASZ GUZEK

3 maja „Młodzi Duchem”
jako widzowie wzięli udział
w niezwykłym koncercie
w Arboretum, gdzie wystąpiła prowadząca do niedawna
chór stowarzyszeniowy Barbara Rogala. Jej mąż Grzegorz Rogala na ten szczególny występ przygotował
jazzowe aranżacje biblijnych

psalmów w poetyckim przekładzie Jana Kochanowskiego, do których muzykę napisał 440 lat temu Mikołaj Gomółka.
W kolejnych planach
„Młodych Duchem” jest ognisko, wspólne obchody
Dnia Dziecka i Dnia Matki, udział w organizowanym

prze z C ent r um Promocji i Kultury - Dniu Rodziny połączonym z Międzynarodowym Dniem Wypieków
oraz jednodniowy wyjazd
do Wrocławia dofinasowany
przez Urząd Miasta Brzeziny
w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych.
 TOM

Na stołach nie mogło oczywiście zabraknąć wielkanocnych potraw FOT. TOMASZ GUZEK

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

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

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

5/I/2014

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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!

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

tel. 601 860 370

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

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

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

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

VIII sesja Rady Gminy Brzeziny
24 kwietnia odbyła się VIII
sesja Rady Gminy Brzeziny.
Radni podjęli decyzje w następujących sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na
lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat

zobowiązań na lata 20192022, zmian w budżecie gminy Brzeziny na rok 2019,
określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach
oświatowych prowadzonych
przez gminę Brzeziny w roku
2019, ustalenia planu sieci

Tradycje wielkanocne w gminie Brzeziny

FOT. TOMASZ GUZEK



W gminie Brzeziny tradycje wielkanocne są starannie pielęgnowane przez lokalną
społeczność. W poprzednim numerze BIS pisaliśmy na przykład o słynnych palmach
z sołectwa Zalesie

Jury w konkursie na Wielkanocne Symbole, palma dla parafii NMPCZ przygotowało KGW Przecław
W tym roku pod przewodnictwem nowej przewodniczącej KGW w Przecławiu Emilii Wilczak, mieszkanki tej miejscowości wykonały
też kwiatową palmę dla parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W Wielką Sobotę w świetlicach wiejskich będących siedzibami kół
m.in. w Bogdance i Małczewie
odbywało się też święcenie pokarmów. Tego dnia w brzezińskich parafiach przy Grobach
Pańskich warty pełnili strażacy m.in. z Witkowic, Grzmiącej, Polika, Paprotni i Przecławia. Orkiestra OSP z tej
ostatniej miejscowości uświetniła również mszę rezurekcyjną w parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej.
O tradycjach wielkanocnych pamiętały też dzieci, które uczestniczyły w VI edycji konkursu ,,Wielkanocne
symbole" ogłoszonego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną

w Dąbrówce Dużej z siedzibą w Przecławiu. Zostały zgłoszone prace plastyczne przedstawiające symbole wielkanocne, czyli zajączki, palmy,
baranki, koszyczki oraz różnorodnie zdobione jajka ze
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum gminy
Brzeziny. Łącznie wpłynęło
39 prac wykonanych różnymi technikami. Jury w składzie: Bogusława Duda (przewodnicząca), Elżbieta Ołubek,
Iwona Zawadzka i Dorota Kamińska wybrało spośród nadesłanych prac najciekawsze,
zwracając szczególną uwagę
na samodzielne ich wykonanie
przez uczestników konkursu.
Wszyscy biorący udział w tej
rywalizacji otrzymali dyplomy i nagrody, a laureatami zostali: I miejsce: Julita Kwiecień
- SP w Dąbrówce Dużej, Dawid Kaźmierczak - SP w Gałkówku Kol., Jagoda Golińska - SP w Bogdance, Sandra

Kuleta- Gimn. w Przecławiu,
II miejsce: Bartosz KlimczakSP w Dąbrówce Dużej, Lena
Grabowicz, Amelia GoździkSP w Gałkówku Kol., Bartosz
Woźniak, Martyna Stępniak SP w Bogdance, Aleksandra
Olczyk - Gimn. w Przecławiu,
III miejsce: Zuzanna Szychowska- SP w Dąbrówce Dużej,
Liliana Fert - SP w Gałkówku
Kol., Weronika Jaworska, Justyna Urbańska - SP w Bogdance. Wyróżnienia otrzymali:
Maja Wiktorek , Maja Pawliczak, Lena Jeziorska, Krystian
Churny, Rafał Pawliczak SP w Bogdance, Jan Wojdal, Bartłomiej Pelski, Antonina Rojek, Edyta Supera, Filip
Wachowski, Kuba Jędrzejczak,
Krystian Kubicki, Lena Fryc SP w Dąbrówce Dużej, Alan
Fic, Ewelina Gajdzińska, Natasza Syrek, Anna Skwarka - SP
w Gałkówku Kol.
 GK

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Brzeziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od
dnia 1 września 2019 roku,
stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego

Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia miastu Brzeziny realizacji
zadania publicznego gminy
Brzeziny w zakresie pomocy

społecznej polegającego na
prowadzeniu i zapewnieniu
miejsc w ośrodku wsparcia
dziennego – środowiskowym
Domu Samopomocy w Brzezinach dla mieszkańców gminy Brzeziny.
 TOM

9 MAJA 2019 | NR 10

Sfrezowali nierówności na skrzyżowaniu
Po wielokrotnych staraniach
i interwencjach burmistrz
Brzezin Ilony Skipor i przewodniczącego Rady Miasta
Grzegorza Maślanko udało się nakłonić zarządcę drogi krajowej nr 72 w Brzezinach do sfrezowania nierówności na skrzyżowaniu ul.

Kościuszki, Waryńskiego i 1
Maja. Na skutek przejeżdżających każdego dnia tysięcy
samochodów nawierzchnia
drogi krajowej straciła równość tworząc koleiny. Zbierała się w nich woda, a dodatkowo stanowiły niebezpieczeństwo dla kierujących,

którzy musieli pokonać muldy. Teraz jest znacznie równiej i bezpieczniej. Niestety
prowadzone prace powodowały spore utrudnienia. Po
obu stronach remontowanego odcinka drogi tworzyły się
korki.
 GK

7

Europejskie baśnie w Oddziale
dla Dzieci



Między 8, a 15 maja obchodzony jest „Tydzień bibliotek”. Jest to ogólnopolska akcja
promowania czytelnictwa organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Przygotowana została okolicznościowa wystawa FOT. TOMASZ GUZEK
Sfrezowania nierówności drogi krajowej nr 72 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Konkurs z jajem



 6 kwietnia w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się rozstrzygniecie
2
„konkursu z jajem”. Konkurs został ogłoszony przez brzezińskie Centrum Promocji
na początku kwietnia, a jego celem było przygotowanie świątecznego jajka dowolną
techniką plastyczną.

Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac z których komisja wybrała najładniejsze.

I miejsce zajął Sebastian
Zambrzycki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,

II Aleksandra B arańska
i Zuzanna Nyk także ze
Szkoły Podstawowej nr 2,
zaś III Kacper Fressel ze
Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach. Komisja konkursowa wyróżniła także
prace Zuzanny Stasio, Patrycji Tomczyk, Angeliki Kolasy, Juliana Boreckiego oraz
Joanny Rosiak. Wręczenia
nagrod dokonała burmistrz
Brzezin Ilona Skipor oraz
dyrektor CPIK Liliana Pietrzak.
 GK

Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac z których komisja wybrała najładniejsze FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W tym roku Oddział dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotował z tej okazji cykl spotkań pod hasłem „Europa pełna baśni”.
Jest to nawiązanie do obchodzonej aktualnie rocznicy 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

- Każdy dzień w tym okresie poświęcimy innemu krajowi – wyjaśnia Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci. Uczestnicy spotkań będą
mogli tu poznać nie tylko
baśnie różnych europejskich
narodów, ale też ich obyczaje i kulturę. Prelekcjom towarzyszyć będzie wystawa

poświęcona baśni niemieckiej, gdyż z tego narodu wywodzili się jedni z najsłynniejszym baśniopisarzy, czyli
bracia Grimm. Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na te spotkania
przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych.
 TOM

CPiK czyta dzieciom



26 kwietnia w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się pierwsze
z cyklicznych spotkań dla dzieci pt. „CPiK czyta dzieciom”. Jako pierwsza w rolę
lektora wcieliła się burmistrz Brzezin Ilona Skipor.

Do czytania wybrała jedną z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.

Specjalnie na tę okazję CPiK
przygotował ławki wykonane z palet, a dla dzieci napoje i ciastka. Było to pierwsze

spotkanie z cyklu które odbywać się będą przynajmniej raz
w miesiącu.
 GK

Jako pierwsza w rolę lektora wcieliła się burmistrz Brzezin Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Konkurs na ciasto biało - czerwone Jakub Godos wygrał konkurs Żołnierze



 maja w Buczku w gminie Brzeziny w Dniu Flagi
2
Rzeczpospolitej Polskiej został zorganizowany konkurs
kulinarny na „Słodki wypiek, Biało-Czerwony" .

Gościem specjalnym była
tu rzecznik rządu RP - Joanna Kopcińska. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka,
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa oraz Starostwo
Powiatowe w Brzezinach .
Do udziału w tej rywalizacji zostały zaproszone koła
z ziemi brzezińskiej i skierniewickiej. Zgodnie z regulaminem ciasto powinno być inspirowane flagą.
Ocenie miały też podlegać

Gospodynie z KGW Eufeminów
takie cechy jak zapach,
konsystencja, wygląd w tym
szczególne elementy dekoracyjne. Widać wszystkie

ciasta musiały być wyśmienite, gdyż nagrody przyznano w drodze losowania.
II miejsce zajęło tu Koło
Gospodyń Miejskiej „Babeczki Chili” Brzezińskiego
Klubu Seniora „Młodzi Duchem”, które wykonało tort
z flagami. W nagrodę panie
z Brzezin otrzymały robot
kuchenny i słodycze. Gminę Brzeziny reprezentowały natomiast 3 Koła Gospodyń Wiejskich z Grzmiącej
i Tworzyjanek i Eufeminowa. Panie z tej ostatniej
miejscowości przygotowały
zdobione truskawkami ciasto z napisem Polska.
 TOM

Brzeziny reprezentowało Koło Gospodyń Miejskich Babeczki Chilii FOT. TOMASZ GUZEK

Wyklęci Obudźcie Polskę



W poniedziałek 15 kwietnia Jakub Godos - uczeń k lasy III A Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach zajął I miejsce w finale
wojewódzkim konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę”.

Konkurs odbywa się corocznie, od kilku lat, a jego celem jest popularyzacja historii najnowszej, kształtowanie
postaw patriotycznych poprzez poznanie losów Żołnierzy Wyklętych, ich roli
działalności w latach powojennych. Pytania konkursowe są bardzo szczegółowe,
a uzyskanie dobrego wyniku

wymaga bardzo dużego zakresu wiedzy.
Konkurs adresowany jest
przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy
osób. Przeprowadzany jest
w trzech etapach: szkolnym,
regionalnym i wojewódzkim.
Jakub Godos interesuje się

Jakub Godos zwycięzca konkursu Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

Zarząd P.Z.W. w Brzezinach
zaprasza wszystkie dzieci
do lat 16 na zawody
wędkarskie w dniu 2.06.2019 r. zbiornik Bogdanka.
Początek zawodów o godz. 8.00
Zarząd

15/I/2013

1/I/2011

REKLAMA

22.05.2018 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Grzmiąca 1 i 2.
23.05.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Kamień Nadolna 1.

historią. Mówi o sobie, że jest
weteranem tego Konkursu,
gdyż uczestniczy w nim od
pierwszej klasy. W 2017 roku
zajął dziesiąte miejsce w województwie, w 2018 był piąty.
W tym roku we wszystkich
etapach był pierwszy. Cieszymy się z jego sukcesu i serdecznie mu gratulujemy.
 GK
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1 i 4 maja zawody wędkarskie
Po rozlosowaniu miejsc, zajęciu stanowisk, obowiązkowym zanęcaniu rozpoczęło
się 4- godzinne wędkowanie.
W tej konkurencji najlepszym wśród dorosłych okazał się Robert Staniszewski,
który złowił ryby o łącznej
wadze ponad 7,165 kilograma. W koszu z rybami znalazł się m.in. 2,5 kilogramowy karp. 39 -letni kierowca z gminy Brzeziny po raz
10 uczestniczył w zawodach,
chociaż do PZW należy od
26 lat. „Plan na dzisiejsze

zawody był na małą rybę,
a w żer wszedł 53- centymetrowy karp. Można było złowić więcej ryb, ale część się
spięła i dużo było pustych
brań – powiedział po zawodach zwycięzca. II miejsce
z wynikiem 5,145 kilograma
złowionych ryb zajął Michał
Jedynak. 27 – letni mieszkaniec Brzezin z zawodu rzeźnik do PZW należy od 2009
roku. „Złowiłem głównie
leszczyki. Dzisiaj mi wyjątkowo nie wychodziło łowienie ryb. Strasznie dużo ryb

mi się spięło. Łowiłem na
pinki i ochotkę- powiedział
po zawodach wicemistrz. III
miejsce zajął Waldemar Wójcicki, który złowił 4,710 kilograma ryb. „Nastawiałem się
na duże ryby, ale niestety wylosowane miejsce nie zapewniło połowu dużych sztuk,
dlatego musiałem przestawić
się na płotki. Dzisiaj wyjątkowo przeszkadzały spadające z topoli pyłki topoli, które
osiadały na żyłce- powiedział
Waldemar Wójcicki. Wśród
młodzieży I miejsce zajął 15

– letni uczeń klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Brzezinach Andrzej
Adamski z wynikiem 6,525
kilograma złowionych ryb.
Wśród ponad 6,5 kilograma ryb były duże jazie i leszcze. Jego receptą na sukces
jest wyciągnięcie wniosków
z treningów, zanęta dostosowana do wody i systematyczność. II miejsce zajął uczeń klasy VIII Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach Oliwier Poździej, który
lubi łowić ryby i w zawodach
uczestniczył już kilkanaście razy. II miejsce zawdzięcza wynikowi który wynosi 1,335 kilograma ryb. III
miejsce zajął Maciej Miazek

z wynikiem 0,075 kg. Zwycięzcy z rąk prezesa Jerzego
Sobocińskiego odebrali pamiątkowe puchary.
W sobotę 4 maja o godz.
15.00 na zbiorniku wodnym
w Bogdance odbyły się zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła metodą feederową - na ciężko tzw. metodą
gruntową przy zastosowania specjalnego koszyczka.
Do zawodów przystąpiło
18 wędkarzy. Po czterogodzinnym łowieniu i zważeniu złowionych ryb w zapadającym zmierzchu można
było ustalić zwycięzców. Tytuł Mistrza Koła połowu ryb
metodą feederową otrzymał
Michał Jedynak, z wynikiem

4,530 kilograma złowionych
ryb. II miejsce zajął Bronisław Poździej, który w koszu miał jedynie o 30 gram
mniej ryb, zaś III miejsce zajął z pochodzenia Armeńczyk Hakobyan Hakob, który złowił 4,450 kilograma
ryb. Zwycięzcy z rąk prezesa Jerzego Sobocińskiego
odebrali pamiątkowe puchary. Należy dodać, że zwycięzcy obydwu zawodów ( miejsca od I do III ) reprezentować będą brzezińskie koło na
zawodach wyższego szczebla.
Kolejne zawody zaplanowano na 2 czerwca na zbiorniku wodnym w Bogdance
z okazji Dnia Dziecka

 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W

środę 1 maja na zbiorniku wodnym w Rochnie gmina Brzeziny odbyły
się spławikowe zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła w Brzezinach
Polskiego Związku Wędkarskiego. Do zawodów przystąpiło 20 dorosłych
wędkarzy i 3 młodzieżowych.
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zesnastego kwietnia w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Brzezinach odbyły się
aż tr z y urocz ystości z wiązane ze Świętami
Wielkanocnymi.

Pierwszym wydarzeniem tego
dnia było świąteczne śniadanie, do którego zasiedli uczestnicy ŚDS wraz z pracownikami placówki oraz zaproszeni
goście z Ośrodków Wsparcia SWS „Ja-Ty-My”: Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łowiczu oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sochaczewie. Wspólny posiłek poprzedziły życzenia świąteczne
złożone przez o. Damiana Siwulę - proboszcza parafii św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach oraz prezesa Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne
„Ja – Ty – My” Tomasza Musielskiego.
Kolejną atrakcją dnia było
rozstrzygnięcie konkursu pt.

,,Kartka świąteczna dla przyjaciela’’. Zwycięzców tej rywalizacji w trzech kategoriach
wiekowych wyłoniła komisja, w skład której wchodzili: starosta brzeziński – Renata Kobiera, burmistrz miasta
Brzeziny: Ilona Skipor oraz
pracownicy Urzędu Miasta
Brzeziny: Grażyna Pietrasik,
Grzegorz Kozieł oraz Katarzyna Sobolewska. Zwyciężczyniami pierwszej kategorii wiekowej do lat 12 zostały:
I miejsce- Klaudia Kryszyńska, II - Maria Dmowska, III
– Nicola Górecka. W drugiej kategorii od 13 – 18 lat
klasyfikacja przedstawiała się następująco : I miejsce
- Agata Burzyńska, II - Alicja

Michałus, III - Martyna Piątkowska. W najstarszej kategorii 18 + najlepszymi okazali
się: I miejsce Grzegorz Opala,
II - Ewa Gońda, III Maria Jolanta Jarzyna.
Ponadto w konkursie przyznano trzy wyróżnienia, które
otrzymały: Wanda Lipińska,
Agnieszka Dziubińska oraz
Katarzyna Rojek. Zwycięzcy
konkursu otrzymali dyplomy
uznania oraz nagrody rzeczowe, a wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały słodkie upominki.
Podsumowaniem świątecznego dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy był
wieczór poetycko – muzyczny pt. ,,Ecce homo–oto człowiek’’ przygotowany przez
Stowarzyszenie Per Artem Vitae. Wieczór swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnych władz, instytucji

AUTOPROMOCJA

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

wspierających działanie ŚDS,
zaprzyjaźnione stowarzyszenia oraz mieszkańcy Brzezin.
Przedstawiony program artystyczny był świetnym wprowadzeniem do refleksji związanej z trwającym Wielkim
Tygodniem świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Warto tu przypomnieć, że
Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje szeroki program rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Uczestnicy
ŚDS mają możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i socjalnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
możliwości rozwijania zainteresowań i dzielenia się z innymi swoimi pasjami. Codziennie istnieje możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz
skorzystania z zajęć wspiera-

FOT. TOMASZ GUZEK

Wieczór poetycko – muzyczny pt. „Ecce homo – oto człowiek’’
i rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną

W konkursie na kartkę święteczną nagród było wiele
jąco–aktywizujących, prowadzonych w formie treningów.
Uczestnikami ŚDS mogą
być osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością w sferze
psychicznej, zamieszkujące miasto Brzeziny oraz gminy powiatu brzezińskiego
(gminę Brzeziny, Rogów, Jeżów lub Dmosin). Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Zajęcia prowadzone
są od poniedziałku do piątku

w godzinach 9 – 15. Istnieje
możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu. ŚDS dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i zachęca osoby zainteresowane uczestnictwem
w zajęciach terapeutycznych
do kontaktu osobistego w placówce (Brzeziny ul. Sportowa
1) w godzinach 8-16 lub pod
numerem telefonu 574-120200.
 TOM
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Złote gody Marianny i Jana Kmieciak

W

środę 24 kwietnia podczas sesji Rady Gminy Brzeziny złote gody obchodzili
Marianna i Jan Kmieciak z Przecławia gmina Brzeziny. Z tej okazji Prezydent
RP nadał im specjalne medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które w jego
imieniu wręczyła wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka.

Były kwiaty życzenia i upominek. Jubileuszową uroczystość na sesji poprowadziła Ewa Natkańska kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego
w Brzezinach.
Marianna i Jan poznali
się w 1969 roku na zabawie

tanecznej w Woli Cyrusowej.
Pani Marianna była mieszkanką Dmosina, a Pan Jan
Przecławia. Kilka miesięcy

Jubileuszową uroczystość poprowadziła Ewa Natkańska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

później postanowili się pobrać. Ich ślub kościelny odbył się 18 stycznia 1969 roku
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dmosinie, a kościelny
12 kwietnia 1969 r. w kościele parafialnym w Dmosinie. Zamieszkali w Przecławiu, całe życie pracując na

12 - hektarowym gospodarstwie rolnym w Przecławiu.
Pani Marianna dodatkowo
pracowała w szpitalu w Brzezinach na kuchni, a Pan Jan
także w brzezińskim szpitalu w zaopatrzeniu. Obecnie
są już na ZUS - owskiej emeryturze. Mają trójkę dzieci

Andrzeja, Krzysztofa i Annę
Krakowiak oraz ośmioro
wnuków Sandrę, Monikę,
Martynę Agatę, Olę, Karola, Krystiana i Weronikę. Ich
receptą na tak długi i udany
związek małżeński to zasada
„trzeba się jakoś dogadać”.
 GK

Złote gody Marianny i Jana Kmieciak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza ZNP Brzeziny

W

piątek 26 kwietnia odbyła się oddziałowa konferencja sprawozdawczowyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach. Spotkanie
poprowadziła Elżbieta Borowsk a z Liceum Ogólnokształcącego
w Brzezinach.

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza ZNP Brzeziny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Wśród gości byli m.in. wiceprezes zarządu okręgu łódzkiego ZNP Marian Trębacz
i prezes okręgowej komisji rewizyjnej ZNP Stanisław
Składowski. W imieniu ustępującego zarządu sprawozdanie przedstawił prezes zarządu oddziału powiatowego ZNP w Brzezinach Beata
Szczesek za okres 5- letniej
kadencji. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła

Małgorzata Bartnicka członek komisji. Ustępujący zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Nowym
prezesem jednogłośnie została wybrana Dorota Płuciennik. Nowa prezes od 13
lat jest nauczycielem Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ucząc najstarsze klasy przysposobienia do pracy,
a także techniki informatycznej. „Mam nadzieję że będę

mogła kontynuować działalność poprzedniej pani prezes,
a współpraca z dyrektorami
i organami prowadzącymi będzie układać się dobrze. Mam
nadzieję, że w trudnym momencie dla związku i nauczycieli podołam obowiązkom jakie na mnie spoczywają – powiedziała nowa prezes Dorota
Płuciennik.
W skład 20 osobowego zarządu weszli nowo wybrani

prezesi 15 ognisk, ustępująca
prezes Beata Szczesek, a także
przedstawiciele sekcji emerytów i rencistów Lucyna Mulczyk, Elżbieta Durańska i Danuta Wiśniewska oraz Tamara
Machcińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
W skład Komisji Rewizyjnej
weszły Jadwiga Okrasa, Teresa
Kawecka i Mirosława Lechowska. Delegatami na konferencję wyższego szczebla ( okręgową konferencję wyborczą
w Łodzi) zostały Dorota Płuciennik i Beata Szczesek.
Nowa prezes funkcję obejmie po ukonstytuowaniu się
nowego zarządu co dokonane zostanie w ciągu najbliższego miesiąca.
Beata Szczesek rozpoczęła przewodniczenie zarządowi
oddziałowemu w Brzezinach
w 2010 roku. Funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje
pierwszą 4- letnią i drugą 5letnią. „Współpraca z dyrektorami układała się bardzo dobrze, z samorządami trochę
trudniej ale mimo to udawało się dojść do porozumienia

Beata Szczesek, Dorota Płuciennik FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
negocjując zmiany w regulaminach korzystne dla pracowników. Dziękuję prezesom ognisk za ciężką pracę, wytrwałość i wspomaganie mnie
w codziennych obowiązkach,
specjalne podziękowania kieruję do przewodniczącej sekcj

emerytów i rencistów Lucyny
Mulczyk - podsumowała Beata Szczesek. Ustępująca prezes
złożyła gratulacje nowo wybranej prezes, życząc jej większych sukcesów niż ona osiągnęła.
 GK
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MOTORYZACJA
AU TO -SK U P całe, uszkodzone
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego 46 505 927 959
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
SPRZEDAM Skodę Flicja 1,3MPI 2001
rok 887 364 298
CITROEN Berlingo rok 2004 Dissel 1,9 –
sprzedam 515 685 212
SPRZEDAM Fabie -1,6 D rok 2012,
606 875 520

USŁUGI
ROLET Y! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia
502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring,
napędy bramowe, www.instalmed.pl
tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków 505 509 874,
PODDASZA, wykończenia wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
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
KUCHARKA z doświadczeniem i salą
weselną – imprezy okolicznościowe
502 778 947
OGRODZENIA, klinkier, granit, łupek
604 543 817
DRENAŻE, odwodnienia 606 711 067
PRANIE dywanów, obić tapicerskich
i samochodowych 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ, panele, siatki, sztachety 606 303 471
REMONTY-WYKOŃCZENIA wnętrz
kompleksowo 606 711 067

MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
RELAKSACYJNY z dojazdem 506 408 620
MECHANIKA pojazdowa, diagnostyka komputerowa. Wymiana opon,
535 932 400
USŁUGI budowlane, remonty, docieplenia 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej 537 705 155
PROFESJONALNA pomoc w sprzedaży
nieruchomości, wycena, zdjęcia, pozyskiwanie klientów 514 223 764
DACHY krycie papa termozgrzewalna
500 00 50 60
P R A N I E d y wanów, t apicerek
533 628 422
AGRO-POMOC, eWniosekPlus, 607
984 257
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą
tel. 533 242 897
WRÓŻKA - 519 738 225

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
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
PRZYJMĘ przeszycia, 601 303 911
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
S Z WAC Z K I
I CHAŁUPNICZKI
ZATRUDNIĘ, UBEZPIECZENIE JEŻÓW
501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca 500
285 518
ZATRUDNIĘ murarzy i cieśli szalunkowych, wysokie zarobki 603 100 575
PRASOWACZKĘ ubezpieczenie dobre warunki , dojazd , pomoc krojowni Jeżów 501 373 316
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna
605 139 221
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych 508 811 107
HURTOWNIA mat. budowlanych zatrudni na stanowisko sprzedawcy
w Strykowie. Atrakcyjne wynagrodzenia 605 086 824
ZATRUDNIĘ pracownika na dachy 505
362 878
ZATRUDNIĘ szwaczki 572 378 766
POTRZEBNY mężczyzna do pracy
w handlu obwoźnym z prawem jazdy.
Wiek obojętny 512 462 175

SZWACZKI zatrudnię 663 496 011
PRZYJMĘ pracowników fizycznych do
obsługi maszyn stolarskich również do
przyuczenia praca na terenie Brzezin
504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki 607 638 182
PRACA przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca, praca na kuchni, (oferta
również dla osób niepełnosprawnych)
Burger King Nowostawy Dolne Nr. tel:
572-508-848
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę na
żelazko 602 898 689
KELNERKI i pomoce do kuchni zatrudnię 502 778 947
PRZYJMĘ prasowaczkę, 500 285 518
ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską.
Wysokie wynagrodzenie, 508 775 003
Brzeziny,
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 PRACYzarejestrowaną 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
S TOWAR Z YSZE N I E Seniorów
„Integracja” Brzeziny ul. Sienkiewicza
16 , zatrudni osobę do kuchni mile widziana osoba z grupą inwalidzką lub
rencistka, 505 611 760
45-LATEK, średnie, uprawnienia na
wózki. Prawko kat.B poszukuje pracy,
793 308 226
ZATRUDNIĘ zmotoryzowaną kelnerkę
i dostawcę jedzenia. Praca w Brzezinach,
od zaraz. tel. 504 995 154
ZATRUDNIĘ kierowcę – pomoc drogowa, 604 491 774
POSZUKUJEMY pracowników do rozbioru mięsa, 501 360 349
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko presera. Praca stała tel. 606 489 403

MEDICA zatrudni kierowcę kat. C do jazdy mammobusem na terenie całego kraju, 510 110 963
ZATRUDNIĘ murarzy 604 543 817
BUDOWLAŃCÓW: murarzy, pomocnika 505 509 874
PRASOWACZKA, może być do przyuczenia 661 121 966
„ZŁOTĄ RĄCZKĘ” na działce letniskowej zatrudnię 794 755 478
FIRMA WAL-DI, zatrudni kierowcę-handlowca do hurtowni warzyw.
Wynagrodzenie 3200, - zł. Wymagane
prawo jazdy kart. B 509 660 131
ZAKŁAD MIĘSNY zatrudni kierowcę kat.
B 601 223 142

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach może
być zadłużone –płatne gotówką, 731
746 722
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM dwie działki po 2800 m2
przy ul. Łódzkiej, 508 837 214
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
SPRZEDAM działki budowlane, przyjmę gruz 603 307 493
DOM sprzedam 665 925 923
SPRZEDAM działka rolno-budowlana
2600m, 510 724 760
SPRZEDAM dom – Polna 507 593 557
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
SPRZEDAM mieszkanie 60,5m2, - 240
tys. po remoncie, 509 112 467
DOM sprzedam 602 240 164
SPRZEDAM Dom i działkę o pow. 12
w Poliku 603 030 350
SPRZEDAM dom w Brzezinach,
604 390 306
SPRZEDAM 2 pokoje 48m2 parter z działką 500m2 – bloki Kołacin
605 260 610
W Y N A J M Ę z ak ł ad k r aw ie ck i
w Brzezinach, 604 41 86 58
SPRZEDAM działkę 1070m2 – Okrzei,
507 593 557
WYNAJMĘ lokal na targowisku miejskim o pow. 30m2, tel. 605 086 825
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną 0,88ar w obrębie drugim Miasta
Brzeziny, 665 223 615

RÓŻNE
N AG R O B K I - P I W N I C E Br ze ziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski,
503 491 722
SPRZEDAM słomę małe kostki,
783 270 066
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
SPR ZE DA M owies, mieszankę,
516 732 606
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
SPRZEDAM stemple budowlane,
608 093 957
SPRZEDAM pszenżyto, owies, jęczmień,
508 078 967
R O T WA J L L E R Y – s zc zeniak i,
607 722 066
SPRZEDAM rowery składaki, biblioteczkę, dywany, balkonik, materac przeciwodleżynowy, 694 884 692
SPRZEDAM – pszenżyto, 506 609 999
SPRZEDAM pszenżyto, 518 716 174
SPRZEDAM śrutownik, 576 340 285
SIANO kupię, 607 516 012
WYPRZEDAŻ nagrobków ceny producenta Brzeziny ul. Stryjkowskiego 7,
601 343 530

REKLAMA

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

Prace
w drewnie,

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

Układanie
kostki
brukowej
i granitowej
537 705 155
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
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Planeta Mody Cup dla Widzewa

P

o raz kolejny wielkim sukcesem zakończył się pierwszomajowy Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewczynek z rocznika 2006 i młodszych
Planeta Mody Cup 2019 pod patronatem starosty brzezińskiego Renaty
Kobiery.

Zawody wygrał Widzew Łódź,
który w wielkim finale pokonał Metalowca Łódź. Trzecie
miejsce przypadło Zawiszy
Rzgów, a na czwartym sklasyfikowany był GOKSiR Lipce
Reymontowskie.
Impreza, której głównym
pomysłodawcą jest kierownik drużyny Startu Brzeziny
rocznika 2006 Krzysztof Ławski, ma na celu głównie podkreślenie uroczystego Święta Pracy oraz ustanowienia
Konstytucji 3-go Maja. Dodatkowo ideą zmagań jest nauka poprzez piłkę nożną, wzajemna integracja oraz oczywiście zachęcenie najmłodszych
do uprawiania tej najpopularniejszej na całym świecie dyscypliny sportu. Turniej
z roku na rok zyskuje na popularności i cieszy się dużym
zainteresowaniem sympatyków piłkarskich, a w szczególności młodych adeptów futbolu. Nie inaczej było tym razem. Najlepszym przykładem
jest zgłoszenie się zespołu KS
Soccer Słupno, który do Brzezin miał do pokonania ponad 150 kilometrów. Wszyscy, którzy w niedzielny poranek przybyli na stadion przy
ulicy Sportowej 1 byli bardzo
mile zaskoczeni organizacją
zawodów. Od wczesnych godzin rannych rodzice wraz ze
sztabem szkoleniowym oraz
członkami zarządu Brzezińskiego Klubu Sportowego dołożyli wszelkich starań, aby jak
najlepiej przygotować obiekt
do piłkarskich zmagań. Na
stadionie pojawiły się wszystkie flagi Brzezińskiego Klubu Sportowego, a przed wejściem na trybuny ustawiono
namioty pod, którymi znajdował się punkt gastronomiczny
i aparatura muzyczna. Place
gry zostały dokładnie wymierzone, a trawa krótko przycięta i zwałowana. Przez cały czas
z głośników było słychać muzykę, a zawody prowadził profesjonalny, licencjonowany
spiker Polskiego Związku Piłki Nożnej. W imprezie wzięło
udział dziesięć drużyn podzielonych na dwie grupy. W grupie A oprócz drużyny gospodarzy Startu Brzeziny zagrali:
Feniks Łódź, GOKSiR Lipce
Reymontowskie, UKS Pilica

Tomaszów Mazowiecki i Widzew Łódź. W grupie B natomiast zmierzyli się: Zawisza Rzgów, Metalowiec Łódź,
Pogoń Godzianów, KS Soccer Słupno i Rekord Brzeziny. Rywalizacja toczyła się na
dwóch boiskach jednocześnie
(głównym i bocznym) w wymiarze czasowym jeden raz
dwadzieścia minut bez zmiany połów. Zespoły w grupach
rywalizowały systemem każdy
z każdym. Następnie nie rozgrywano meczów standardowym systemem pucharowym
tylko drużyny z piątych miejsc
zagrały o miejsce dziewiąte,
z miejsc czwartych o siódmą
lokatę, z miejsc trzecich o piąte miejsce, z drugich o najniższy stopień podium, a zespoły z pierwszego miejsca zagrały w wielkim finale. Turniej
krótkim przemówieniem otworzyła Renata Kobiera starosta Powiatu Brzezińskiego.
Start Brzeziny kolejno zremisował 0:0 z Feniksem Łódź,
przegrał z Widzewem Łódź
0:2, oraz zremisował po 0:0
z GOKSiR Lipce Reymontowskie i UKS Pilicą Tomaszów
Mazowiecki, zajmując czwarte miejsce w tabeli. Natomiast
nowy zespół w naszym mieście Rekord Brzeziny składający się z samych dziewczynek
przegrał z Metalowcem Łódź
0:6, uległ Zawiszy Rzgów 0:7,
poniósł porażkę 0:5 z KS Soccer Słupno i przegrał 0:1 z Pogonią Godzianów, ostatecznie
zajmując piątą lokatę. Grupę
A wygrał Widzew Łódź, przed
GOKSiR Lipce Reymontowskie, trzeci był Feniks Łódź,
czwarty Start Brzeziny, a piąty UKS Pilica Tomaszów Mazowiecki. W grupie B triumfował Metalowiec Łódź, drugi
był Zawisza Rzgów, a trzecia
Pogoń Godzianów. Czwarte miejsce przypadło KS Soccer Słupno, a piąte Rekordowi Brzeziny. Po rywalizacji
grupowej nastąpiła przerwa
na pokaz Freestyle Football
(sztuczek z piłką) przez aktualnych wicemistrzów Świata Street 3v3. Łódzka Grupa
Mekka Street w składzie Piotr
Oleksik, Konrad Ciesołkiewicz i Dawid Czapla po prezentacji swoich umiejętności
zaaktywizowała do sztuczek

najmłodszych uczestników
turnieju. Chętni mogli zmierzyć się jeden na jeden z Mistrzem Polski.
Po występie freestylerów
przyszedł czas na zmagania
pucharowe. Dziesiąte miejsce
zajął debiutujący Rekord Brzeziny, który przegrał z dziewiątą UKS Pilicą Tomaszów
Mazowiecki 1:3, ósme miejsce zajął Start Brzeziny, który
po rzutach karnych przegrał
z siódmym KS Soccer Słupno (w regulaminowym czasie
gry bezbramkowy remis). Na
szóstej lokacie zmagania zakończyła Pogoń Godzianów,
która uległa piątemu Feniksowi Łódź 0:1, czwarte miejsce przypadło GOKSiR Lipce
Reymontowskie, który przegrał 0:1 z trzecim Zawiszą Rzgów. W wielkim finale Widzew Łódź pokonał wysoko 3:0 Metalowca Łódź. Tuż
po ostatnim gwizdku przystąpiono do uroczystej ceremonii dekoracji. Na początku
organizatorzy podziękowali
właścicielom firmy tytularnej
Planeta Mody Piotrowi Wiśniewskiemu i Sylwii Ślusarek
oraz staroście Powiatu Brzezińskiego Renacie Kobierze.
Na ręce wymienionych zostały przekazane specjalne statuetki. Następnie wręczono pamiątkowe medale i puchary
wszystkim zespołom biorącym udział w turnieju. Później przyszedł czas na nagrody indywidualne. Najlepszym
bramkarzem zawodów wybrano Marcela Lorentowicza
z Zawiszy Rzgów, najlepszym
strzelcem z dziewięcioma golami został Kacper Dębowski
z Widzewa Łódź, najlepszym
zawodnikiem wybrano Mateusza Czajkę z GOKSiR Lipce
Reymontowskie, a najlepszą
zawodniczką została Sylwia
Fontańska z Pogoni Godzianów. Nagrody wręczali właściciele Planety Mody oraz Renata Kobiera Starosta Powiatu
Brzezińskiego. Zwycięzca turnieju Widzew Łódź wystąpił
w składzie: Kajetan Matłacki,
Sebastian Stępniak, Kacper
Ważny, Bartłomiej Chądzyński, Jakub Fatyga, Kacper Dębowski, Janusz Styś, Wojciech
Stachoń-Burtek, Dawid Miksa, Jakub Skoneczka, Karol

Pędziejewski, Dominik Staszczyk, Dawid Albin, Oliwier
Olczyk, Jerzy Wiśniewski.
Piłkarze Startu Brzeziny zagrali w składzie: Szymon Kamiński, Patryk Białobrzeski,
Maciej Wawrzonek, Mateusz
Macha, Marcel Korbel, Michał
Borowiński, Alan Malczewski,
Piotr Pietrzak, Nikodem Koziróg, Krystian Frank, Konrad
Zawitkowski, Kacper Ławski,
Krzysztof Pietrzyński, Mikołaj Szubert, Damian Buldecki.
Rekord Brzeziny natomiast
wystąpił w następującym zestawieniu: Magdalena Krakowiak, Marcelina Widulińska,
Kamila Marcinkowska, Nikola Fic, Weronika Marcinkowska, Natalia Buldecka, Joanna
Kobus, Natalia Niźnikowska,
Julita Ciszewska, Izabela Sicińska, Julia Fijałkowska. Organizacja tej sportowej imprezy

nie byłaby możliwa gdyby
nie pomoc i praca wielu ludzi. Głównymi organizatorami byli rodzice dzieci z roczników 2006/2007 i trener Mariusz Matusiak oraz kierownik
Krzysztof Ławski. Sponsorem
tytularnym była Planeta Mody
Piotra Wiśniewskiego i Sylwii
Ślusarek. Pamiątkowe puchary
ufundowała i patronatem imprezę objęła Starosta Powiatu
Brzezińskiego Renata Kobiera. Obiekt i szatnie udostępnił
dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki. Plac
gry przygotował oraz pomocy
technicznej podczas imprezy
udzielił Rafał Jadczak, obiekt
klubowymi barwami udekorował i sprzęt muzyczny użyczył Zbigniew Zawadzki. Reportaż fotograficzny przygotowała Roksana Rybak. Namioty
użyczyły firmy: PHU Jas-Pasz

oraz Gra-Lech, ławki dla zawodników udostępnił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Zbigniew Zieliński, krzesełka przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Marcin Białobrzeski,
a bramki wypożyczył Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Dariusz Guzek. Oprócz wymienionych
zawody wsparli: firma Rotej,
hurtownia owoców Wal-di,
cukiernia Pastusiak, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Włodzimierz Kaźmierczak, pizzeria Da Grasso,
oraz siłownia Pralnia Kalorii. Turniej okazał się pełnym
sukcesem dlatego organizatorzy zapowiadają przeprowadzenie kolejnych imprez
w najbliższej przyszłości.

 GK
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Piknik
i zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie niepotrzebnych rzeczy wędkarskich na cele charytatywne które będą wykorzystane 1 czerwca na pikniku i zawodach
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Rzeczy
będą użytkowane głównie przez podopiecznych z Domów Dziecka organizowanych
przez Stowarzyszenie Łódzkie Wędkarstwo
oraz fundację Batorówka. Rzeczy można zawozić na Batorówkę – Wola Łokotowa 38, a także odbiór na terenie Brzezin
i okolic, tel. 721694042. Na terenie Łodzi –
tel. 503515956. Na terenie Piotrkowa Tryb.
i Bełchatowa – tel. 503108648. Poszukujemy
również firmy animacyjnej, osób robiących
popcorn, watę cukrową jak i mobilnych lodziarni, a także wolontariuszy którzy mieliby
chęć pomóc. Z góry dziękujemy.
Organizatorzy
19.05. rajd „Od pasieki do
pasieki” we współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy
w Brzezinach
09.06. rajd na orientację
27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku
(dokładna data w późniejszym
terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
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Świąteczna wygrana i trzy porażki piłkarzy

P

FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

iłkarzom Startu Brzeziny udało się przełamać i zdobyć pierwsze punkty w rundzie
wiosennej łódzkiej klasy okręgowej. Czarno-czerwoni w Wielką Sobotę pokonali na
własnym boisku silny LKS Rosanów, ale niestety później doznali trzech kolejnych
porażek z rzędu: z rezerwami ŁKS Łódź, Bzurą Ozorków i Orłem Parzęczew.

Mimo tylu niekorzystnych
rozstrzygnięć podopieczni
grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta pozostali na dwunastym
miejscu w ligowej tabeli.
Po serii czterech porażek
z rzędu i żadnej zdobyczy
punktowej w tym roku, trudno było wierzyć w przełamanie zespołu z silnym i bardzo wymagającym przeciwnikiem jakim był LKS Rosanów.
Spotkanie odbyło się w okresie świątecznym, a dokładnie
w Wielką Sobotę. Kluczowy
dla losów całego spotkania był
sam początek rywalizacji. Kilka sekund po rozpoczęciu gry
świetną interwencją z bliskiej
odległości popisał się Krzysztof Bogdan, który sparował na
rzut rożny uderzenie Sebastiana Ceglarza. Chwilę później
brzezinianie przeprowadzili
szybką zespołową kontrę, po
której wypuszczony na wolne pole Marcin Pietrzak minął bramkarza Adriana Nowackiego i posłał piłkę do siatki.
Start objął prowadzenie w 3.
minucie i od tego czasu starał
się utrzymywać futbolówkę
jak najdalej od własnego pola
karnego. Rywale atakowali, ale
każdą akcję ofensywną świetnie zatrzymywali defensorzy
gospodarzy. Do przerwy nasz
zespół prowadził 1:0. Po zmianie stron czarno-czerwoni nie
stworzyli zbyt wielu akcji podbramkowych. Zdecydowanie dominowali przyjezdni,
którzy wielokrotnie zamykali

Start na jego własnej połowie.
Wielokrotnie brzezinian ratował Krzysztof Bogdan lub
obrońcy. Walka o zachowanie
korzystnego wyniku trwała do
ostatnich sekund. Mimo wielu kryzysowych momentów
podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta
Szuberta dowieźli zwycięski
wynik do końcowego gwizdka i tym samym mogli się cieszyć z pierwszego zwycięstwa
i pierwszych punktów w rundzie wiosennej. Brzezinianie
zagrali w składzie: Krzysztof
Bogdan – Mariusz Tkaczyk,
Marcin Frontczak (90. Bartosz Kowalczyk), Filip Niźnikowski, Dominik Jedynak,
Arkadiusz Łapka (86. Tomasz
Białek), Mariusz Matusiak,
Marcin Pietrzak (69. Paweł
Swaczyna), Artur Pożdziej,
Robert Szubert, Dariusz Szymanek. Na drugie spotkanie
nasz zespół wybrał się do Łodzi na mecz z liderem – rezerwami pierwszoligowego ŁKS
Łódź. W składzie gospodarzy
wystąpiło pięciu graczy, którzy
trenują na co dzień z pierwszą drużyną i włączeni są do
pierwszoligowego zespołu.
Pierwsza część spotkania była
bardzo dobra w wykonaniu
naszej drużyny. Czarno-czerwoni byli skupieni w defensywie i starali się nie popełniać błędów. Trzymali rywali z dala od własnej bramki.
Łodzianie bardzo długo męczyli się z przyjezdnymi i nie
potrafili znaleźć skutecznego

lekarstwa na zdobycie gola.
Dopiero w 40. minucie na listę strzelców wpisał się ukraiński napastnik Ievgen Radionov. W drugiej połowie nasz
zespół starał się odrobić straty, ale miejscowi nie pozwalali
na zbyt wiele. Jednobramkowa
strata utrzymała się do praktycznie końcowego kwadransa rywalizacji, kiedy łodzianie skutecznie przeprowadzali
szybkie kontry. W 75. minucie golkipera Startu pokonał
Michał Karlikowski, niespełna dziesięć minut później trafienie dołożył Jakub Romanowicz, a w doliczonym czasie gry końcowy rezultat na
0:4 ustalił Filip Pietrzak. Nasz
zespół zagrał w następującym składzie: Krzysztof Bogdan - Mariusz Tkaczyk, Filip
Niźnikowski, Dominik Jedynak, Norbert Kowalski, Arkadiusz Łapka (75. Bartosz Kowalczyk), Mariusz Matusiak,
Marcin Pietrzak (68. Tomasz
Białek), Artur Pożdziej, Robert Szubert (80. Igor Jagodziński), Dariusz Szymanek.
Po wysokiej porażce w stolicy naszego województwa
przyszła okazja na rehabilitację przed własną publicznością. W środę 1 maja Start gościł ostatni w tabeli zespół Bzury Ozorków, który do tej pory
zdobył zaledwie cztery punkty
w dwudziestu jeden meczach.
Okazja do uzyskania korzystnego wyniku była zatem znakomita. Mecz poprzedziły dwie krótkie uroczystości.

Podziękowanie za grę wielokrotnemu zawodnikowi BKS
Start Jarosławowi Janowskiemu oraz upamiętnienie minutą ciszy jednego z najwierniejszych sympatyków Klubu
- Mieczysława Burdelaka, który przegrał walkę z ciężką chorobą i zmarł kilka dni przed
spotkaniem. Niestety mecz
z ozorkowianami rozpoczął
się dla naszej drużyny fatalnie. Już w 6. minucie gola dla
przyjezdnych strzelił Daniel
Kopczyński. Kibice zgromadzeni na trybunach odebrali
to jako zwykły wypadek przy
pracy i liczyli na szybkie doprowadzenie do remisu. Okazało się, że nie będzie to takie
łatwe. Rywale popełniali fatalne błędy, ale grali bardzo ostro i zdeterminowanie. Czarno-czerwoni mieli olbrzymie
problemy z przedostaniem się
w okolice bramki gości. Bardzo groźnie atakowali natomiast piłkarze Bzury. W 36.
minucie na 0:2 podwyższył
Kamil Gławęda, a chwilę później trzecią bramkę dla przyjezdnych strzelił Marcin Karasiński. Ten zimny prysznic, który spadł na brzezinian
podciął im wyraźnie skrzydła.
Druga połowa rozpoczęła się
od drobnej nadziei jaką wlał
w serca gospodarzy Dariusz
Szymanek. Napastnik w 49.
minucie zdołał wpisać się na
listę strzelców, ale jak się później okazało było to honorowe trafienie. Bzura grała chaotycznie, ale bardzo ofiarnie
na własnej połowie niwelując
ataki miejscowych. Agresywna i momentami brutalna gra
ozorkowian spowodowała poważną kontuzję jednego z naszych graczy. W jednej z akcji zawodnik Bzury kopnął

kolanem w głowę Filipa Niźnikowskiego. Piłkarz Startu z bólem głowy i wymiotami został odwieziony karetką
do szpitala ze wstrząśnieniem
mózgu. Mamy nadzieje, że
szybko wróci do zdrowia.
Ostatecznie Start przegrał 1:3,
a nasz zespół wystąpił w składzie: Kuba Miszkiewicz - Mariusz Tkaczyk, Filip Niźnikowski, Dominik Jedynak,
Norbert Kowalski (46. Igor Jagodziński), Arkadiusz Łapka
(75. Bartosz Kowalczyk), Mariusz Matusiak, Marcin Pietrzak (46. Tomasz Białek), Artur Pożdziej, Robert Szubert,
Dariusz Szymanek. Długi majowy weekend brzezinianie
kończyli bardzo trudnym wyjazdowym meczem z Orłem
Parzęczew. Na ten odległy wyjazd czarno-czerwoni udali się
mocno osłabieni przez liczne
kontuzje odniesione w meczu
z Bzurą. Na ławce rezerwowych zasiadło zaledwie dwóch
zawodników. Spotkanie na
początku układało się po myśli Startu. Po kwadransie gry
prowadzenie gościom dał Mariusz Matusiak. Radość brzezinian trwała niestety tylko pięć
minut, ponieważ w tym czasie Krzysztofa Bogdana pokonał Bartłomiej Jóźwiak. Do
przerwy nasz zespół grał bardzo dobrze i był bliski ponownego wyjścia na prowadzenie,
jednak do szatni oba zespoły
udały się przy wyniku remisowym. Po zmianie stron inicjatywę całkowicie przejął Orzeł.
Parzęczewianie wykorzystali zmiany personalne i dzięki
świeżości zmienników ułożyli pojedynek pod własne dyktando. W 61. minucie bramkę strzelił Safouan Bahroun,
a niecały kwadrans później na

listę strzelców wpisał się Fabian Kasierski. W końcówce gospodarze strzelili jeszcze
dwie bramki. Swojego drugiego gola strzelili w tym meczu
Bartłomiej Jóźwiak oraz Fabian Kasierski, a Orzeł wygrał ze Start 5:1. Po tym spotkaniu Zarząd BKS Start zdecydował się na zmianę trenerów.
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta zastąpił Radosław Wasiak. W Parzęczewie
Start zagrał w następującym
zestawieniu: Krzysztof Bogdan - Mariusz Tkaczyk, Igor
Jagodziński, Tomasz Białek
(65. Norbert Kowalski), Dominik Jedynak, Tomasz Kaźmierczak, Arkadiusz Łapka
(46. Marcin Pietrzak), Mariusz
Matusiak, Artur Pożdziej, Robert Szubert, Dariusz Szymanek. W tabeli nadal na prowadzeniu ŁKS II Łódź, który ma
osiem punktów przewagi nad
drugimi rezerwami Widzewa
Łódź oraz czternaście punktów nad trzecim Zawiszą Rzgów. Start zachował jedenastą lokatę z przewagą siedmiu
punktów nad GLKS Sarnów/
Dalików, Sokołem II Aleksandrów Łódzki i PTC Pabianice.
Nad strefą spadkową, w której obecnie znajduje się Bzura Ozorków nasz zespół ma aż
osiemnaście oczek przewagi.
Kolejne spotkanie w ramach 24. kolejki łódzkiej klasy
okręgowej nasz zespół rozegra
na własnym boisku na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach w sobotę 11 maja o godzinie 15:30
z UKS SMS Łódź, natomiast
w 25. kolejce czarno-czerwoni zagrają na wyjeździe w sobotę 17 maja o godzinie 17:00
z GLKS Sarnów/Dalików.
 DS
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Niezwykła wystawa prac uczniów ZSS Zuchy z Brzezin



 Miejskiej Bibliotece Publicznej można obecnie oglądać niecodzienną wystawę prac
W
młodych artystów z brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych. Jest to efekt innowacji
pedagogicznej opartej na sztukach plastycznych pt. „Chłonę, odkrywam, przeżywam,
tworzę”, o której pisaliśmy niedawno.

Warto tu jednak przypomnieć,
że w ramach tego przedsięwzięcia uczniowie zespołów
edukacyjno-terapeutycznych
ZSS 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. W czasie warsztatów
dotyczących twórczości Vincenta van Gogha młodzi artyści zostali zaproszeni przez nauczycielki Martynę Rudzińską
i Annę Woźniakowską do zaaranżowanej galerii, w której
poznali największe dzieła tego
wybitnego holenderskiego
AUTOPROMOCJA

Prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych FOT. TOMASZ GUZEK
postimpresjonisty. W trakcie tej wizyty wybrali również te, które potem malowali
sami. Efektem ich pracy twórczej jest wystawa p.t. „Vincent”,
którą można obejrzeć obecnie
w brzezińskiej bibliotece. Całość efektów pracy twórczej

uczniów brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych można obejrzeć na stronie internetowej szkoły www.zssbrzeziny.wikom.pl oraz jej profilu na
portalu Facebook.
 TOM



romada „Małego Księcia” szuka kolejnych zuchów do uczestnictwa w zbiórG
kach. W brzezińskim hufcu takie gromady istniały w Koluszkach i Lipinach,
a w samych Brzezinach ostatnimi czasy, takiej gromady nie było, dlatego warto
polecić uczestnictwo w tych zajęciach.

- Dzieci bardzo dobrze się tu
bawią, promujemy tolerancję,
przyjaźń i braterstwo, z którymi to wartościami harcerstwo
jest kojarzone – wskazuje prowadzący opisywaną formację
zuchową kwatermistrz - Artur
Tyralski. W przykładowych
zajęciach dzieci realizowały
punkty prawa zucha wykonując zadania ćwiczące te umiejętności. Zuch ma być bowiem
dzielny, obowiązkowy, mówić
prawdę i starać się być coraz
lepszy. Zbiórki gromady odbywają się zazwyczaj w Szkole Podstawowej nr 1 w piątki od 15.30 do 17. Informacje o ewentualnych zmianach

znajdują się na tablicy ogłoszeniowej przy wejściu do tej
placówki. Z prowadzącym zajęcia można też się kontaktować telefonicznie pod numerem 508-374-981. Do zuchów
mogą się zapisywać dzieci od
6 do 10 roku życia.
Od 1 do 7 lipca organizowana
będzie także przez brzeziński

hufiec kolonia zuchowa „Mali
Jaskiniowcy” w Legnicy w Zaborówcu z zakwaterowaniem
w domkach 5 i 6 – osobowych. Szczegółowe informacje o tym wyjeździe można
znaleźć na facebookowym
profilu brzezińskiego hufca
„ZHPBrzeziny”.
 TOM
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Majówka pełna niespodzianek w BLPN

P

o dłuższej przerwie spowodowanej Świętami Wielkanocnymi wróciły rozgrywki
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. W weekend 27-28 kwietnia rozegrana została siódma
kolejka, a w długi majowy weekend 6-7 maja odbyła się ósma seria pojedynków.

Bardzo ciekawie zakończyły się mecze, które odbyły się
w ostatnią sobotę i niedzielę. Chociaż ze względu na majówkę część drużyn zdecydowała się przełożyć swoje spotkania, to w pięciu rozegranych
meczach roiło się od niespodzianek.
Najpierw jednak należy
wrócić do omówienia siódmej
kolejki. W niej dwie drużyny
skorzystały z prawa do przełożenia meczu, dlatego z ośmiu
zaplanowanych spotkań odbyło się sześć. Swoje mecze
przełożyli Zieloni Bimbrownicy (z Misiami) oraz Grabarze (z Baka Juniors). Sobotnie mecze rozpoczął pojedynek dwóch drużyn, z których
żadna nie doznała jeszcze
w tym sezonie goryczy porażki - lider Grube Wióry zmierzył się z JRK Meble. Faworytem tej konfrontacji były Wióry i przez większość spotkania
prowadziły, jednak ostatecznie to łodzianie zgarnęli trzy
punkty, wygrywając rzutem
na taśmę 5:4. Pomimo porażki
Grube Wióry nadal pozostają
liderem tabeli z osiemnastoma

punktami na koncie. W innym
sobotnim meczu po raz pierwszy w tym sezonie doszło do
podziału punktów - mecz Bad
Boys z Bugo Hoss zakończył
się remisem 7:7. Ostatni rozegrany tego dnia mecz zakończył się pomyślnie dla Ciamciaramciam. Piłkarze z Rogowa wygrali z Zieloną Stroną
Mocy 11:6. Niedziela rozpoczęła się od meczu Wybrzeża Klatki Schodowej z Wikingami. Chociaż na papierze faworytem byli ci pierwsi, to po
raz kolejny okazało się, że piłka nożna bywa nieprzewidywalna. Wikingowie dali rywalom bolesną lekcję wygrywając 10:4. Dla Wybrzeża Klatki
Schodowej była to czwarta porażka w siedmiu dotychczasowych meczach. W kolejnych
niedzielnych pojedynkach Red
Devils gładko wygrali z ostatnim zespołem Arką Brzeziny
15:4, a OKS wyrwał trzy punkty w meczu z niepokonanym
dotąd Rekordem Brzeziny wygrywając 4:3.
Przechodząc do kolejnej serii spotkań to jak zwykle bywa podczas majowego

weekendu, część drużyn boryka się z problemami kadrowymi i przekłada swoje mecze.
W minioną sobotę i niedzielę nie odbyły się z tego powodu trzy mecze: OKS przełożył mecz z Grubymi Wiórami,
JRK Meble przesunęli spotkanie z Red Devils, i wreszcie
to samo zrobiła Zielona Strona Mocy, która miała podejmować Baka Juniors. Choć kibice mogli narzekać na małą
ilość spotkań, to jak się potem okazało, zdecydowanie
nie mogli narzekać na ich jakość. Piłkarską majówkę zainaugurowali zawodnicy Ciamciaramciam oraz Wybrzeża
Klatki Schodowej. Przed meczem wydawało się, że faworytem jest bardziej doświadczony zespół WKS. Górą okazali się jednak beniaminkowie
z Rogowa, którzy rozbili WKS
aż 8:1. Była to pierwsza, ale nie
ostatnia sensacja w tej kolejce.
W drugim sobotnim meczu
w pojedynku drużyn z końca
tabeli, Arka Brzeziny w swoim
siódmym meczu wygrała po
raz pierwszy - pokonując Bad
Boys 9:6. Na tym zakończyły

się sobotnie pojedynki. Niedziela rozpoczęła się od meczu
Wikingów z Misiami. Zdecydowanym faworytem były solidne jak dotąd Misie, jednak
i tutaj doszło do niespodzianki. Chociaż faworyci prowadzili 3:1, to w drugiej połowie zupełnie oddali inicjatywę
Wikingom, którzy zadali kilka ciosów i ostatecznie wygrali 3:6. Równie szokujące może
się wydawać zwycięstwo Polonii Niesułków, która pokonała jednego z pretendentów do
tytułu, Rekord Brzeziny (8:7).
Również na zakończenie kolejki doszło do kolejnej sensacji. Zajmujący przedostatnie dotąd miejsce Bugo Hoss
rozbili doświadczonych Zielonych Bimbrowników 7:3. Dla
Zielonych była to szósta porażka w siedmiu meczach i ich
szanse na awans do finałowej ósemki drastycznie spadają z każdą kolejką. Liczne niespodzianki oraz kilka przełożonych meczów sprawiły, że
tabela wygląda coraz ciekawiej. Na półmetku rundy ligowej nieprzerwanie od samego początku na pierwszym
miejscu zasiadają Grube Wióry (18 punktów). Tuż za nimi
aktualni mistrzowie, Red Devils, z takim samym dorobkiem punktowym. Podium

zamykają JRK Meble (15
punktów), którzy jako jedyni
nie doznali jeszcze w tym sezonie porażki (ze względu na
pauzę oraz przełożenia mają
jednak mniej rozegranych
spotkań). W tej chwili do finałowej ósemki awansowałyby także kolejno Ciamciaramciam, Rekord Brzeziny, Misie,
Grabarze oraz Wikingowie.
Runda ligowa będzie rozgrywana mniej więcej do końca
lipca. Kolejna dziewiąta kolejka Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej odbędzie się w najbliższy
weekend 11-12 maja. W sobotę 11 maja na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 18:00 w ciekawym starciu Grube Wióry zmierzą się
z Polonią Niesułków. Półtorej
godziny później na murawę

wybiegną Grabarze i Zielona Strona Mocy. Na godzinę 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Wybrzeża
Klatki Schodowej z Baka Juniors, a o godzinie 19:30 Zieloni Bimbrownicy podejmą
Arkę Brzeziny. W niedzielę 12 kwietnia na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00 Bugo Hoss zmierzą się z Wikingami, a półtorej
godziny później Misie zagrają
z Ciamciaramciam. O tej samej porze, czyli 18:30 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Red Devils spotkają
się z OKS, a półtorej godziny
wcześniej JRK Meble skonfrontują się z Bad Boys. Tym
razem pauzować będzie Rekord Brzeziny.
 DS

Pierwsza runda Pucharu Brzezin za nami 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki



Runda zasadnicza Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej zbliżyła się do półmetka, zatem wystartowały rozgrywki Pucharu Brzezin. Druga edycja tych prestiżowych zmagań rozpoczęła się
od 1/8 finału.

W niej do rywalizacji przystąpiło szesnaście drużyn,
z których wyłoniono ćwierćfinalistów. Do kolejnego etapu pewny awans uzyskały Grube Wióry oraz JRK
Meble Łódź.
Pierwsza runda Pucharu Brzezin rozgrywana była
przez cały kwiecień, a spotkania odbywały się w środku
tygodnia we wtorki i czwartki. Wszystko ze względu
na napięty ligowy harmonogram i Święta Wielkanocne. Nie odbyło się tylko jedno spotkanie pomiędzy Misiami, a Bad Boys. Ci
drudzy oddali mecz walkowerem. Inne spotkania odbyły się zgodnie z planem.
Grabarze wygrali 7:3 z Polonią Niesułków, Cimciaramciam Koluszki okazał się

lepszy 9:4 od Zielonej Strony Mocy, Grube Wióry rozbiły wręcz Bugo Hoss 24:3,
JRK Meble Łódź rozgromiły 13:3 Wikingów, Red Devils wyeliminował Baka Juniors po zwycięstwie 7:2,
a OKS uzyskał promocję do
kolejnej rundy wygrywając
6:3 z Zielonymi Bimbrownikami. Największe emocje
panowały podczas spotkania Rekordu Brzeziny z Wybrzeżem Klatki Schodowej.
Ligowi debiutanci tym razem okazali się nieco słabsi od weteranów i przegrali
z WKS 8:9. W ćwierćfinale
Grabarze zagrają z Wybrzeżem Klatki Schodowej, Misie zmierzą się z Grubymi
Wiórami, OKS podejmie
Ciamciaramciam Koluszki,
a red Devils powalczy z JRK

Meble Łódź. Awans do półfinału wywalczą zwycięzcy
spotkań. Mecze drugiej rundy odbędą się prawdopodobnie na przełomie maja
i czerwca. Dokładne terminy wszystkich spotkań zostaną podane w najbliższym czasie. Przypomnijmy,
że w Pucharze Brzezin początkowo występuje szesnaście drużyn, które mierzą się
ze sobą tylko w jednym meczu (bez spotkania rewanżowego), a zwycięzcy spotkań uzyskują promocję do
kolejnego etapu na zasadzie
drabinki pucharowej. Pucharu naszego miasta broni Wybrzeże Klatki Schodowej, które w tamtym sezonie
w wielkim finale pokonało
Grube Wióry.
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5 maja minęła 200-rocznica urodzin Stanisława Moniuszki - kompozytora, dyrygenta i pedagoga – autora ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej, a cały rok 2019 decyzją Sejmu RP został ogłoszony rokiem Stanisława Moniuszki

Na wystawie, która z tej okazji jest prezentowana w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej znajdziemy m.in. biografię Stanisława Moniuszki oraz opis jego
twórczości. A warto wiedzieć,
że na początku pracował on
m.in. jako organista w Wilnie.
Sławę przyniosła mu dopiero

opera „Halka”, która po 10 latach od jej premiery w Wilnie
odniosła sukces w |Warszawie. Tworzył on muzykę nacechowaną narodowo, wplatając
w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory rodzimych poetów, dlatego
jest nazywany ojcem „polskiej

Przygotowana została okolicznościowa wystawa FOT. TOMASZ GUZEK

opery narodowej”. Jego pogrzeb w 1872 r. przekształcił
się w wielką narodową manifestację. Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza na wystawę poświęconą Stanisławowi
Moniuszce jak i prelekcje dotyczące jego życia i twórczości.
 TOM
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Ciekawi ludzie - koncertuje, uczy grać na pianinie, śpiewać ”

rozmowa z Anetą Iness Działak

A

neta to wschodząca gwiazda muzyki disco polo z naszego miasta. Od najmłodszych lat jej życiem
kierowała muzyka oraz śpiew. Mimo młodego wieku grała już na wielkich scenach disco polo w Polsce.
Absolwentka Szkoły Muzycznej oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na
kierunku Finanse i rachunkowość. Niezwykle utalentowana, piękna i atrakcyjna brzezinianka oprócz
rozwoju swojej kariery stawia na pomoc i zaszczepianie pasji muzycznej wśród innych. To ona umie
nauczyć oraz potrafi zagrać i zachęcić do zabawy publiczność na każdej imprezie okolicznościowej lub
plenerowej.

BIS: Skąd wzięła się pasja do śpiewania i kiedy to
wszystko się zaczęło?
– Aneta Działak: Kiedy byłam
jeszcze w zerówce nauczyciele ogłosili, że odbędzie się egzamin do szkoły muzycznej.
Zgłosiłam się od razu. Rodzice zostali postawieni przed
faktem dokonanym. Na egzaminach wstępnych dostałam się do szkoły muzycznej z pierwszą lokatą, zaśpiewałam piosenkę o „domku”.
Później pozostał wybór instrumentu. Wybrałam pianino i tak na tym instrumencie gram już od siódmego
roku życia. Chodząc do szkoły podstawowej, jednocześnie popołudniami uczęszczałam do szkoły muzycznej.
Było to spore wyrzeczenie ze
strony moich rodziców. Po
dwóch latach zaczęłam dodatkowo prywatnie uczyć się
grać na keyboardzie. Rodzice wozili mnie, aż do Głowna.
Później przyszła nauka gry na
akordeonie, gitarze oraz śpiewanie. Pierwszą imprezę okolicznościową (chrzciny) zagrałam, kiedy miałam piętnaście lat. Ogromna trema, ale
udało się. Goście nie chcieli
wypuścić mnie z sali ;)
Początki na pewno były
trudne? Czy ktoś cię w tym
wszystkim wspierał?
– Będąc na trzecim roku
w szkole muzycznej chciałam
zrezygnować. Bardzo wspierali mnie wtedy rodzice, którym do tej pory za to dziękuję i tylko dzięki nim z muzyką
jestem związana do tej pory.
To moja największa pasja.
Oprócz zajęć w szkole muzycznej, dodatkowo miałam
korepetycje u pana Romka
w Głownie. To zdolny muzyk
grający po weselach. Jednocześnie ucząc się grać, śpiewałam. Nic dziwnego, że repertuar weselny znałam bardzo
dobrze. Chodząc do liceum
w Łodzi, uczyłam się również
tam prywatnie emisji głosu. Byłam w kilku zespołach

muzycznych. Będąc w zespole Power, chłopaki zaproponowali, aby wziąć udział
w programie Disco Star. Na
precastingach dostałam się od
razu do programu i tak zaczęła się moja przygoda z muzyką na poważnie. Pomyślałam,
że skoro mogę śpiewać kogoś
utwory tzw. Covery to czemu nie swoje. Odezwałam się
do kolegi, który również był
w programie. Dał mi namiar
do aranżera muzycznego. Po
wydaniu teledysku, czytając
negatywne komentarze, były
ciężkie momenty. Niektóre
były do tego stopnia niemiłe, że sprawiały mi przykrość.
Dopiero później dowiedziałam się, że to piszą osoby
z konkurencji bądź życzliwi
znajomi. Teraz już się uodporniłam i zrozumiałam, że
w wirtualnym świecie można napisać wszystko, a robią
to osoby zawistne, zazdrosne,
które nic w życiu nie osiągnęły. Przyznam się szczerze, że
teraz nie mam zbyt wiele czasu, aby wszystko przeczytać
na swój temat. Zdarzyło się,
że usłyszałam również o sobie jakieś pomówienie. Jednak dzięki swojej silnej osobowości i wspaniałej rodzinie
nigdy się nie poddaję. Jednak
mam spore grono fanów, które wspiera mnie każdego dnia
i daje mobilizację do dalszego
tworzenia.
 Śpiewasz i grasz disco polo.
Dlaczego właśnie ten gatunek muzyczny?
– Nie ukrywam, że od małego
słyszałam w domu disco polo.
Jako dziecko uwielbiałam tańczyć właśnie przy tej muzyce.
Pan Roman mój korepetytor
grał po weselach, więc to również wpłynęło z pewnością
na ten fakt, że repertuar weselny mam w jednym palcu.
Lubię muzykę taneczną, według mnie to najlepsza muzyka do zabawy. Nikt nie słucha, a każdy zna. To muzyka
z chwytliwą melodią, prostym
tekstem, przyjemna do tańca.

Co kryje się za Twoim
pseudonimem i skąd na niego pomysł?
– Iness - to tak naprawdę z hiszpańskiego Agnieszka. Chodź to nie moje imię,
przed wydaniem pierwszego
teledysku rozmyślałam o nazwie mojego zespołu. Nazwę
zaproponował mój przyjaciel. Od razu mi się spodobało. Iness została do dziś i wielokrotnie słyszałam pochlebne opinie o tym pseudonimie,
podobno jest bardzo tajemniczy.
 Nagrałaś kilka teledysków,
niektóre z nich za granicą,
skąd czerpałaś fundusze na
ich realizacje?
– Za wszystkie teledyski w stu
procentach płacę ja. Są wydawnictwa, które zwracają część kosztów za wydanie

klipu, ale w takim przypadku żądają praw autorskich do
utworu. Niektóre zespoły idą
w tym kierunku, lecz w każdym momencie, gdy coś nie
spodoba się wydawnictwu,
mogą zostać zdegradowani
i zostają z niczym. Nie mogą
nawet śpiewać „własnych
utworów”. To skomplikowane,
wydawnictwa to ogromne firmy, które żerują na artystach.
Wokalista pojedzie, zaśpiewa, a większość pieniędzy dostanie wydawnictwo. Dlatego
lepiej działać na własną rękę,
choć nie ukrywam, że to bardzo zamknięte środowisko.
Nie oddaję swoich praw, więc
wydawnictwo, które ma układy w telewizji nie puści teledysku na antenie. Aktualnie
będę wydawała już dziewiąty teledysk. Wszystkie można

Aneta Iness Działak materiały promocyjne FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

obejrzeć wpisując w przeglądarkę na youtube INESS disco polo. Nagrywaliśmy je
w różnych miejscach Polski. Najpierw był debiutancki
utwór pt. „Wyjątkowy”. Napisałam go siedząc na zajęciach
w szkole rolniczej w Łowiczu. Miałam wenę – zajęło mi
to dwadzieścia minut. Teledysk zrealizowany był w pięknych Ząbkowicach Śląskich.
Później był „Balet” w duecie z Bajlą, kręcony w Łodzi.
Pozytywnie zrealizowaliśmy
również teledysk w Giżycku.
Trafiliśmy na piękną pogodę. W realizacji tej produkcji
wzięło udział około piętnastu
osób. Utwór „Modliszkę” zrealizowaliśmy w Warszawie.
Później było „Kochaj mnie”,
„A ja tak kocham”, „Najki”.
Do tych trzech utworów klipy nakręciliśmy w Chorwacji
w miejscowości Omiś i Split.
Łącznie przy produkcji wzięło
udział dziesięć osób. To było
spore przedsięwzięcie. Wynajęłam busa i ruszyliśmy w daleką podróż. Byliśmy tam kilka dni, lecz wolnego czasu
było niewiele. Nagrywanie teledysku jest wbrew pozorom
bardzo męczące, choć osobiście uwielbiam tego typu
zmęczenie i zawsze nie mogę
doczekać się efektu końcowego.
Utwór „Taka jak ja” zrealizowałam w Sandomierzu. Zauroczyło mnie to miasto.
Z pewnością jeszcze tam wrócę. Już niedługo będzie nowy
teledysk. Utwór pt. „Wyznam
Ci” już niedługo będzie można obejrzeć na youtube. Będzie nieco w innym klimacie,
a więc serdecznie zapraszam
do oglądania.
 Skąd czerpiesz wenę na
teksty oraz czy łatwo jest je
wymyśleć?
– Wena jest bardzo rzadko, ale gdy już się pojawia łapię za kartkę, włączam dyktafon i śpiewam. Często siadam
przy pianinie i komponuję. Stworzenie kompletnego utworu jest bardzo czasochłonne. Często mam nagranych dziesięć melodii,
wybieram jedną. Zazwyczaj
jak mam w głowie jakiś tekst,
od razu pojawia się melodia,
choć nie zawsze. Współpracuję też z osobami z branży

muzycznej bądź innymi wokalistami. Pod nagraną melodię tworzony jest aranż. Aktualnie w swoim studiu uczę się
tworzyć aranżacje muzyczne.
Dotychczas korzystałam w tej
kwestii z usług innych muzyków.
 Jakie są Twoje największe
osiągnięcia w branży muzycznej?
– W tamtym roku udało nam
się wystąpić na największym
festiwalu muzyki disco polo
w Ostródzie. Śpiewałam również przed kilkutysięczną
publicznością. Występowaliśmy również na Ukrainie. Reprezentowaliśmy powiat brzeziński. Zaśpiewałam piosenkę
Anny Jantar pt. „Cygańska Jesień”. Była spora konkurencja,
ponieważ w konkursie brało udział ponad sto zespołów.
Wokaliści z Litwy, Białorusi,
Ukrainy, lecz udało się i wróciliśmy do Brzezin z drugim
miejscem.
 Z jakimi gwiazdami występowałaś już na jednej scenie?
– Występowałam z wieloma
zespołami. Często grając na
festiwalach muzycznych są
artyści śpiewający każdy rodzaj muzyki. Grałam przed
takimi zespołami jak Akcent
i Zenon Martyniuk, Boys,
Sławomir, After Party, Golec
uOrkiestra, Bajm. Na festiwalu muzyki tanecznej w Ostródzie są dziesiątki zespołów. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Tym bardziej,
że z dnia na dzień powstają nowe i wszystkich oczywiście się nie zna, a życzliwych
znajomych można policzyć
na palcach u ręki. Na koncertach granych w miastach
bądź w mniejszych miejscowościach są zazwyczaj nie tylko artyści śpiewający muzykę
disco polo. Kiedy jest chwila czasu, można wymienić się
swoimi spostrzeżeniami, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
 Śledząc media zwróciłem
uwagę, że Twoim marzeniem było posiadanie własnego studia muzycznego.
– Tak, mam swoje studio muzyczne. To faktycznie było
jedno z moich marzeń, które
udało się zrealizować. W studio mogę tworzyć muzykę (aranżacje), nagrać wokale. Poznanie programu jest
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czasochłonne, nie ukrywam,
że dotychczas korzystam
z usług innych muzyków w tej
kwestii, ale przyszłościowo,
będę mogła stworzyć kompletny utwór audio w swoim
zakątku.
To b ardzo ważne, gdyż
o wszystkim będę mogła zadecydować sama. Będę miała wenę, siadam i tworzę.
W drugim pomieszczeniu
tzw. ”sali prób” posiadam
również instrumenty (keyboard, gitarę elektryczną, perkusję i profesjonalne nagłośnienie). Wynajmuję tę salę,
a więc zapraszam serdecznie zespoły bądź amatorskich
muzyków, którzy nie mają
gdzie ćwiczyć do współpracy.
W tygodniu uczę również gry
na pianinie/keyboardzie, emisji głosu. Uczę dzieci od szóstego roku życia, lecz zapraszam również osoby dorosłe.
To nie jest takie trudne.
 Jakie teraz marzenia ma
wschodząca gwiazda disco
polo?
– O marzeniach głośno się nie
mówi, ale marzy mi się zrobić wielki przebój, aby znała
AUTOPROMOCJA

go cała Polska. Nie ukrywam,
iż to bardzo trudne stworzyć
melodię i pasujący do niej
tekst, aby mógł go powtórzyć
potencjalny fan, który lubi
taką muzykę. Wszystko jednak przed nami i mam nadzieję, że i mi się to uda.
 Czy masz bardzo napięty
grafik jeśli chodzi o koncerty i eventy muzyczne?
– Sezon koncertowy zaczyna
się w maju, kończy we wrześniu. Aktualnie nie mam zajętych jeszcze wszystkich terminów. Dodatkowo gram
również imprezy okolicznościowe takie jak wesela, chrzciny, komunie, urodziny oraz
bankiety. Wtedy gram na keyboardzie i śpiewam wszelaki
repertuar, a w przerwach dj
puszcza muzykę na życzenie.
Robimy przeróżne konkursy,
bloki tematyczne np. z muzyką rosyjską, cygańską. Posiadam profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Impreza z nami to udana zabawa.
Zawsze goście wychodzą zadowoleni. To zazwyczaj około dziewięciu godzin śpiewania. Koncert trwa godzinę, ale

często na takie wydarzenie
trzeba pokonać setki kilometrów, co jest bardzo męczące.
 Trudno jest rozruszać publiczność i pobudzić do zabawy podczas imprez i koncertów?
– Na to wpływa wiele kwestii.
Pogoda przede wszystkim. Jeśli jest słoneczko, przy scenie zbiera się naprawdę spora
rzesza sympatyków muzyki.
Uwielbiam koncerty plenerowe. Tu przychodzą wtedy całe
rodziny, od niemowlaków
do osób w podeszłym wieku. Muzyka łączy ludzi. Drugą kwestią jest również godzina. Po zmroku ludzie chętniej
tańczą i śpiewają.
Niesamowite jest to, że jadąc
na koncert nie wiemy co nas
tam spotka. Jaki będzie odbiór. Często jesteśmy mile zaskoczeni. Można stwierdzić,
że Polacy do zabawy uwielbiają muzykę disco polo i nie
ma się czego wstydzić.
 Czy każdy może zostać
gwiazdą disco polo? Jakie
trzeba posiadać do tego predyspozycje?
– Myślę, że aby zostać artystą

disco polo trzeba mieć do
tego predyspozycje. Ja twierdzę, że każdy ma na tej ziemi swoją drogę. Jeden będzie pięknie malował, drugi
będzie potrafił wszystko naprawić, kolejny rozbawi publiczność do łez. Są osoby, które odnajdują się na scenie.
Do tego potrzeba umiejętności muzycznych, dobrego słuchu, dobrze byłoby, aby osoba, która śpiewa miała dobrą
prezencję. Nie ukrywam, ale
jak cię widzą tak cię piszą. Artysta musi również być towarzyski i potrafić z każdym porozmawiać, musi lubić ludzi.
Wokalista powinien być odważny, charyzmatyczny, mieć
dobry kontakt z publicznością.
Bardzo pomocne są również
znajomości. Wtedy jest wiele łatwiej. Piosenka może być
przeciętna, ale pan x zna pana
y i tak się robi hit. Są artyści,
a nawet wydawnictwa, które wykupują wyświetlenia
na youtubie. Teraz podobno
zdrożały, co można zobaczyć
na wynikach wyświetleń. Kiedyś znane zespoły miały po

dwadzieścia milionów wyświetleń teraz po tym samym
czasie jest ledwo trzy lub cztery miliony. O czymś to świadczy. Potencjalni fani o tym nie
wiedzą, ale niestety tak do tej
pory to się odbywało. Ja wolę
mieć mniej, ale przynajmniej
uczciwych. W muzyce trzeba być prawdziwym. Ludzie
mają dość marionetek. Kiedy wydałam pierwszy teledysk nie znałam tak naprawdę nikogo. Później odezwał
się menager, z czasem poznałam dużo więcej osób działających w tej branży, ale tych
życzliwych mogę policzyć na
palcach u jednej ręki. Najlepiej liczyć na samego siebie.
 Wróćmy na zakończenie
do twoich ofert. Mieszkańcom Brzezin i okolic możesz
zaoferować grę na różnych
instrumentach oraz możesz
zagrać na różnych imprezach
okolicznościowych?
– Tak, uczę grać na pianinie, keyboardzie, ale również
szkolę emisję głosu. Tak jak
wcześniej wspomniałam zapraszam na naukę dzieci już
od szóstego roku życia, ale
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również dużo starszych. Na
naukę nigdy nie jest za późno.
Choć im wcześniej tym lepiej.
Nie ukrywam, że to dobra inwestycja. Jedna sześćdziesięciominutowa lekcja kosztuje pięćdziesiąt złotych. Dzieci
uczące się grać na instrumencie lepiej radzą sobie w szkole,
są bardziej kreatywne, rozwija to wyobraźnię. Dlatego myślę, że warto z tego skorzystać.
Jeśli chodzi o eventy to gram
również po imprezach okolicznościowych. Współpracuję z dj. Grając na keyboardzie śpiewam. W przerwach
puszczamy muzykę, robimy
konkursy. Za stołami gram
również na akordeonie. Tworzymy bloki tematyczne np.
z muzyką cygańską rosyjską.
Goście są zawsze zadowoleni.
Cenę takiej imprezy ustalam
indywidualnie, w zależności
od terminu, ilości osób oraz
czasu trwania. Zapraszam do
kontaktu poprzez Facebook: Aneta Iness Działak bądź
bezpośrednio na mój fanpage INESS.
 Rozmawiał
Dawid Saj
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Kacper Płoszka w Kadrze Polski Juniorów

FOT. KRZYSZTOF SIENKIEWICZ

B

yły zawodnik Nautilusa Brzeziny, a obecnie MKS Jedynka Łódź Kacper Płoszka
postawił na dalszy rozwój swojej pływackiej kariery i ciągle rozwija swój
talent. Brzezinianin ma za sobą kolejne świetne występy na pływalniach
w naszym kraju.

Kacper Płoszka na najwyższym stopniu podium
Nic dziwnego, że pasmo sukcesów przełożyło się na jedno
z największych wyróżnień –
powołanie do Kadry Polski Juniorów. Były podopieczny trenera Krzysztofa Sienkiewicza

na początku marca wziął
udział w Zimowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego na olimpijskiej pływalni łódzkiej Zatoki Sportu. Najważniejsze zawody naszego

okręgu tej części sezonu przyciągnęły do Łodzi wielu utytułowanych zawodników także z Dolnego Śląska, Pomorza
i Mazowsza. W tym doborowym towarzystwie spragnieni szybkiego pływania zawodnicy Jedynki Łódź czuli się jak
- nomen omen - ryba w wodzie. W klasyfikacji za trzy
najlepsze starty tytuły najlepszego zawodnika zawodów
rocznika 2005 trafiły do Mai
Marcinkowskiej oraz Kacpra
Płoszki. Nasz zawodnik został Mistrzem Województwa
Łódzkiego na pięciu dystansach: 100m stylem motylkowym, 200m stylem motylkowym, 200m stylem dowolnym, 400m stylem dowolnym
i 1500m stylem dowolnym.
Po tej imprezie brzezinianin
otrzymał oficjalne powołanie
do Kadry Polski Juniorów. To
wielkie wyróżnienie dla sportowca, aby w tak młodym wieku otrzymać taką nominację.
W sobotę 30 marca zawodnicy MKS Jedynka Łódź wzięli udział w silnie obsadzonych
zawodach w Poznaniu na Termach Maltańskich. W imprezie wzięło udział blisko pół
tysiąca zawodników z całego

Ponad 70 tys. zł na stypendia
i zasiłki szkolne



Ponad 80 uczniom będących mieszkańcami Brzezin burmistrz miasta przyznała
stypendia szkolne. Rodzice uczniów spełniających kryterium dochodowe, którzy we
wrześniu ubiegłego roku złożyli wnioski, obecnie otrzymują drugą transzę stypendium.

Na realizację II transzy stypendium przeznaczono ponad 70 tysiące złotych, z których 80% pochodzi z budżetu
państwa, a pozostała część to
wkład własny miasta Brzeziny.
W zależności od odchodów
na jednego członka rodziny- przyznano jednorazową
kwotę stypendium w wysokości 870 zł, 900 lub 930 złotych Środki te zostaną przeznaczone także na wypłatę zasiłków szkolonych związanych
ze zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na pogorszenie
sytuacji materialnej uczniów.
Należy pamiętać, że żaden z wnioskodawców nie

otrzyma pieniędzy w gotówce, lecz jedynie jako całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych prowadzonych
w ramach planu nauczania,
jak również wykraczających
poza ten plan, zajęciach wyrównawczych, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur
szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów
i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych,

stroju i obuwia sportowego na
zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia
uczniów wymaganego przez
szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych
lub w innych zajęciach edukacyjnych i sportowych. Ze
stypendiów szkolnych możliwa jest również refundacja
opłat za udział w wycieczkach
szkolnych, edukacyjnych wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
organizowanych przez szkołę.
Termin realizacji stypendiów
mija z zakończeniem roku
szkolnego.

 GK

kraju w tym wystartowało
dwunastu pływaków z Łodzi.
Lista pływackich konkurencji
była bardzo długa. Zabrakło
jedynie dwóch najdłuższych
dystansów w stylu dowolnym
oraz wyścigów sztafetowych.
Dla wszystkich startujących
był to ostatni dzień na zdobycie kwalifikacji na juniorskie
wielomecze oraz szybki basen.
Nic zatem dziwnego, że do
Poznania zjechało wielu utalentowanych pływaków. Formuła zawodów opierała się
na wyłonieniu najlepszych zawodników w poszczególnych
stylach. Pływacy z rocznika
2005 rywalizowali w kategorii 2005-2006, natomiast rocznik 2004 w grupie 2004-2003.

W poszczególnych konkurencjach najlepiej zaprezentował się Kacper Płoszka z rocznika 2005, który był pierwszy
na 200m stylem dowolnym,
pierwszy na 400m stylem dowolnym, pierwszy na 200m
stylem motylkowym, drugi na 100m stylem motylkowym, drugi na 400m stylem
zmiennym. Cieszy fakt, że aż
dwóch podopiecznych trenera Rafała Żebiałowicza zostało najlepszymi zawodnikami
zawodów. Chodzi dokładnie
o Maję Marcinkowską, która
została najlepszą zawodniczką wśród 13-14-latek w stylu dowolnym, a Kacper Płoszka w tej samej kategorii zwyciężył wśród chłopców. Na

początku kwietnia odbyła się
III runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych Hummel
Cup w dwu i trójboju nowoczesnym. Zawodnicy urodzeni w roku 2005 rywalizowali w konkurencjach 100m stylem dowolnym oraz 1000m
w bieganiu. Dwóch chłopców MKS Jedynak Łódź stanęło na podium. Złoto trafiło do najlepszego pływaka na
tych zawodach Kacpra Płoszki
(czas: 0:55.22s), któremu dzięki znakomitemu wynikowi na
pływalni wystarczyło siódme
miejsce w bieganiu by w klasyfikacji dwubojowej wygrać
jednym punktem z zawodnikiem z Warszawy.

 DS
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X sesja Rady Miasta Brzeziny

K

wietniowe obrady Rady Miasta rozpoczęły się od zaprzysiężenia nowo
wybranych radnych. W wyniku wyborów uzupełniających do trzynaściorga
radnych dołączyli Janusz Nowański i Krzysztof Sienkiewicz. Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Kawecka życzyła obu panom owocnej
pracy i skuteczności w działaniu.

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko kontynuując tok obrad odczytał proponowany porządek,
burmistrz Ilona Skipor złożyła wniosek formalny o rozszerzenie obrad o podpunkt
dotyczący uchwały ws. zmiany regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta. Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska wniosła o rozszerzenie obrad o punkt dot.
uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej RM.
Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie
między sesjami
2 kwietnia burmistrz podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Policji
dot. służb ponadnormatywnych na terenie miasta Brzeziny na kwotę 53080,00 zł,
dokument obejmuje służby piesze i zmotoryzowane; 2 kwietnia Rada Nadzorcza spółki TBS odwołała
ze stanowiska prezes Monikę Hofman-Grabowską; 3,
4 i 8 kwietnia burmistrz odbyła spotkanie z dyrektorami
szkół ws. omówienia przygotowania jednostek do egzaminów i funkcjonowania
placówek w czasie strajku;
12 kwietnia odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki ZUK ws. przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania dot.
działalności zarządu za 2018
rok; 12 kwietnia burmistrz
złożyła dwa wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (konkurs ogłoszony przez Łódzki Urząd
Wojewódzki) inwestycja dotyczy przebudowy dwóch
ciągów dróg - ul. Polnej i Dąbrowskiego oraz Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy, wartość zadania to
w pierwszym przypadku 3
173 691 ,00 zł, a w drugim
2 104 724,00 zł; 12 kwietnia burmistrz złożyła wniosek do budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego
dot. budowy 4 bezpiecznych
przejść dla pieszych, wartość zadania 324 000,00 zł;
13 kwietnia burmistrz wraz
z pocztem sztandarowym

wzięła udział w Powiatowych Obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 15 kwietnia odbyło się
spotkanie z kupcami w sprawie zagospodarowania targowiska miejskiego przy ul.
Modrzewskiego i Lasockich;
16 kwietnia burmistrz spotkała się z Pawłem Pawlakiem z Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta ws. remontu budynku noclegowni;
16 kwietnia burmistrz wraz
z prezesem spółki ZUK Januszem Cywińskim spotkała się
z mieszkańcami ul. Polnej,
Cichej, Wesołej, Spokojnej
ws. budowy sieci kanalizacyjnej; 17 kwietnia z EKO-REGION ws. gospodarki odpadami na terenie miasta Brzeziny; 19 kwietnia burmistrz
złożyła wniosek o dotację do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Nasze rady na odpady”
w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach, kwota dofinansowania
to 31 518,00 zł, w programie
przewidziano m.in. wycieczki, konkursy i warsztaty o tematyce ochrony środowiska;
19 kwietnia po przeprowadzonym konkursie rada nadzorcza spółki TBS powołała
na stanowisko prezesa Ewę
Mądrą-Chojkę; 24 kwietnia burmistrz spotkała się
z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, rozmowy dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli strajkujących.
Radni A. Sokołowska i P.
Maślanko poruszali temat
wynagrodzeń dla strajkujących nauczycieli, padła propozycja ewentualnego rozłożenia cofniętych pensji na
raty i konsultacje w tej sprawie z innymi samorządami.
Burmistrz wyjaśniła, że na
ten moment przepisy obligują miasto do nienaliczania
wynagrodzenia, bez zmian
wypłacone zostaną jedynie
dodatki.
Punkt zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów
spółek miejskich i prezesa

Spółdzielni Socjalnej
Radny T. Barucki zapytał
prezesa Spółdzielni Socjalnej
Communal Service o pomysł
na usunięcie odpadów z ul.
Łódzkiej. Prezes wyjaśniał, że
zamontowano siatkę zabezpieczającą frakcję lotną, co
ułatwi utrzymywanie śmieci
na terenie składowiska. Radny J. Piątkowski z kolei pytał o zakup nowego ciągnika, czy decyzja ta była konsultowana ze wspólnikami
oraz czy jakość świadczonych
usług ulegnie zmianie. Prezes
wyjaśniał, że zakup ciągnika
pomoże w efektywniejszym
wykonywaniu zleceń, ponieważ stary sprzęt był już mocno wyeksploatowany. Co do
jakości usług, jest ona na bieżąco podnoszona.
Radny R. Kornecki pytał
prezes PEC o informacje dotyczące przeprowadzenia audytu ws. wydatków składający się na ujemne wyniki
spółki. Prezes Katarzyna Wijatel wyjaśniała, że przygotowano dokumentację i oferty
do firm. W najbliższym czasie mają również zostać odebrane dokumenty z firmy obsługującej księgowość spółki.
Podczas zebrania rady nadzorczej odbędzie się debata
na ten temat.
Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
Katarzyna Sobolewska
w wystąpieniu wyjaśniała,
że program współpracy z organizacjami realizowany był
na podstawie uchwały RM
z 2017 roku. Zadania dotyczyły: kultury, sportu, ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, pomocy społecznej. W ubiegłym roku odbyły się dwa otwarte konkury
ofert, w wyniku których dziesięć z nich otrzymało wsparcie. Zrealizowano zadania
dotyczące: upowszechniania
kultury na kwotę 10 000,00
zł; współpraca w zakresie polityki społecznej na kwotę 30
000,00 zł; współpraca w zakresie pomocy społecznej na
kwotę 20 000,00zł; ochrona
zdrowia i profilaktyka zdrowotna na kwotę 15 500,00 zł.

Wspomniane środki zostały wykorzystane w stu procentach. W lipcu 2018 roku
odbył się drugi konkurs, rozpatrywano oferty dotyczące upowszechniania kultury. Organizacje zobligowane były do przedstawienia
sprawozdań finansowych
i podsumowania działania,
wszystkie wywiązały się ze
swojego obowiązku.
K luby sp or towe które
otrzymały dotację w 2018
roku: pier wszy konkurs
w styczniu 2018 roku, kwota jaką dysponowano to 150
000,00 zł. Oferty dotyczyły: Klubu Sportowego Start
Brzeziny, Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego Hokej Start
Brzeziny, Stowarzyszenia
Sportowego Nautilus, Uczniowskiego Klubu Sportowego Inter-Solar, Akademii
Sztuk Walki Fight and Win.
Kluby sportowe również były
zobowiązane do złożenia
sprawozdań.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na
lata 2015-2020 w odniesieniu do roku 2018
Teresa Kwiecień z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w swoim wystąpieniu wyjaśniała, że strategia została przyjęta uchwałą
Rady Miasta z kwietnia 2015
roku. Założone cele zostały zrealizowane przez działające na terenie miasta: instytucje, organizacje, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie,
Komendę Powiatową Policji,
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Cele odpowiadają potrzebom mieszkańców,
na realizację strategii zdobywane są środki zewnętrzne.
Wnioskiem, który nasuwa się
jednoznacznie jest niezbędny rozwój mieszkalnictwa
socjalnego.
Informacja o stanie dróg
gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg
Informację przedstawiła Martyna Swaczyna z wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia. W sezonie
2018/2019 zimowe utrzymanie dróg prowadziła Spółdzielnia Socjalna Communal
Service. Porozumienie obowiązywało do 31 marca 2019,

a koszty sezonu wyniosły 210
409,27 zł. Akcja była prowadzona przez 18 dni łącznie.
Prace związane z bieżącym
utrzymaniem dróg realizowane przez CS na 163 296,92
zł. Wykonano prace: remonty
cząstkowe nawierzchni dróg
za pomocą masy na zimno
i gorąco; remonty dróg nieulepszonych i gruntowych za
pomocą destruktu i kruszywa łamanego; równanie równiarką dróg nieulepszonych;
korytowanie mechaniczne
dróg nieulepszonych wraz
z wywozem urobku; remonty chodników i nawierzchni z kostki brukowej; odwodnienie ulic Polnej, Skośnej,
Ludowej, Wesołej, Pileckiego
poprzez mechaniczne pogłębianie i czyszczenie rowów
wraz z profilowaniem skarp
oraz wykonanie przepustów
z rur karbowanych.
Utrzymanie czystości na
drogach gminnych odbywało się na podstawie porozumienia na kwotę 63 199,44 zł,
wykonaniem zajmowała się
Spółdzielnia Socjalna Communal Service. W ramach
poprawy bezpieczeństwa zamontowano oznakowanie
pionowe oraz elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadanie obejmowało
kwotę 8 320,49 zł. Wykonano również montaż oznakowania pionowego oraz odnowienie oznakowania poziomego (6494,40 zł).
W bieżącym roku podpisane zostało porozumienie ze Spółdzielnią na kwotę
100 000,00zł, do tej pory wykonano remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych
za pomocą masy na gorąco;
remonty dróg nieulepszonych i gruntowych za pomocą kruszywa łamanego oraz
korytowanie mechaniczne
dróg nieulepszonych i wywóz urobku.
Rozpatrzenie projektów
uchwał w sprawie
Rada Miasta obradowała
nad ośmioma uchwałami dotyczącymi: zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2019 rok;
zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2019-2022; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi

dzieci sześcioletnie i dzieci
młodsze; zmiany regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny; uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny;
uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny;
uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady
Miasta Brzeziny; uzupełnienia składu Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta
Brzeziny.
Do Komisji Rewizyjnej dołącza radny Janusz Nowański.; do komisji Rozwoju Gospodarczego dołącza radny
Janusz Nowański; do komisji Spraw Społecznych dołącza radny Krzysztof Sienkiewicz; do Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu dołącza radny Krzysztof Sienkiewicz.
Wolne wnioski i sprawy
różne
Radny P. Maślanko poruszył temat ewentualnego wykonania skoczki przy orliku Szkoły Podstawowej nr 2.
Radna M. Polewczak zaznaczyła, że w przyszłości warto konsultować projekty dotyczące obiektów sportowych
i inwestycji z zakresu sportu z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, po to aby zakup sprzętu i kwestie merytoryczne były opiniowane
przez osoby zajmujące się tą
dziedziną na co dzień. Radny T. Barucki poruszył temat
wiaty przystankowej przy ul.
łódzkiej, wymaga ona naprawy. Burmistrz wyjaśniała, że
miasto jest w trakcie wyboru
i zakupu nowej wiaty. Radny
zwrócił się również z prośbą
o pomoc w wyjaśnieniu sprawy dotyczącej składu węgla
i stacji paliw przy ul. Reymonta. Dotychczasowe regulacje prawne uniemożliwiają
właścicielowi składu na bezproblemowy wjazd na teren
swojej posesji.
Na zakończenie burmistrz
I. Skipor zaprosiła radnych
do udziału w najbliższych
wydarzenia : 2 maja Święto
Flagi Państwowej organizowane przez Powiat oraz uroczystych obchodach Święta
Konstytucji 3 Maja.
Całość dostępna pod adres
internetowym: www.youtube.com/user/umbrzeziny

 JLB
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Wielkanoc 2019 w Brzezinach
Z

wyczajem Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów. Obecnie przybrało to
formę symbolicznego święcenia święconki niesionej do kościoła w koszyczku
przybranym gałązkami borówki.

Praktycznie w każdym koszyczku oprócz jajek i kiełbasy znajdował się baranek wielkanocny. W Brzezinach święcenie odbyło się
we wszystkich kościołach.
W kościołach parafialnych
święcenie odbywało się od
wczesnych godzin porannych. W kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża święcenia dokonywał ks. Mariusz
Wojturski proboszcz parafii.
Złamana noga w gipsie oraz
wózek inwalidzki nie przeszkodziły mu w spotkaniu się

z parafianami i złożeniu wielkanocnych życzeń. W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
a właściwie przed kaplicą poświęcenia pokarmów dokonywał ks. Marek Balcerak
proboszcz parafii informując
o postępach w pracach przy
budowie kościoła parafialnego. W parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
święcenie odbywało się w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
O godz. 10.00 święcenie odbyło się także w Kościele św.

Anny. Tutaj stoły przygotował Komitet Odnowy Kościoła św. Anny, a poświęcenia
dokonał ks. Bogumił Walczak. O godz. 12.00 w kościele św. Ducha święcenia pokarmu dokonał o. gwardian
Damian Siwula proboszcz
parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach.
Tradycją Wielkiej Soboty oprócz święcenia pokarmu jest odwiedzanie grobów Pana Jezusa. W Kościele
pw. Podwyższenia św. Krzyża
wartę przy grobie zaciągnęli

harcerze i druhowie z OSP
Polik, Paprotnia, Witkowice
i Lipiny. Przy grobie w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wartę
zaciągnęli brzezińscy harcerze i OSP Przecław. W kościele św. Anny wartę zaciągnęli skauci Europy i harcerze,
a w klasztorze św. Franciszka z Asyżu Skauci Europy,
członkowie Akademii Młodego Strażaka z OSP Brzeziny oraz druhowie z OSP Witkowice.
Wczesnym rankiem we
wszystkich kościołach parafialnych odbyły się uroczyste procesje z najświętszym
sakramentem wyniesionym

z grobu Pana Jezusa. Wśród
bicia dzwonów i huku petard
wierni uczestniczą w uroczystej rezurekcyjnej procesji.

Na czele procesji niesiona
jest figura Zmartwychwstałego Chrystusa i krzyż z czerwoną stułą. 
 GK

Kościół św. Anny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wielkanoc w kościele św. Ducha FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wielkanoc w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach FOT. TOMASZ GUZEK

Kościół pw. Podwyższenia św. Krzyża FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wielkanoc w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
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Świąteczne spotkanie brzezińskich emerytów

W

czwartek 25 kwietnia o godz. 16.00 w stołówce Smakosz odbyło się spotkanie
członków i sympatyków oddziału rejonowego w Brzezinach Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

ks. Marek Balcerak proboszcz NMPCZ FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wśród zaproszonych gości
byli m.in. starosta brzeziński
Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański, burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, przewodnicząca oddziału okręgowego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Krystyna Ozga, o.
Arkadiusz z parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach oraz ks. Marek Balcerak proboszcz Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, który w tym dniu obchodził imieniny. Z tej okazji Zespół „Brzezinianki”
występ rozpoczął od złożenia solenizantowi życzeń.

Zabawa taneczna brzezińskich
emerytów



W sobotę 27 kwietnia o godz. 18 rozpoczęła się zabawa taneczna członków
i sympatyków Oddziału Rejonowego w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
4 maja brzezińscy emeryci (72 osoby ) wyjechali do Świnoujścia na 8 dniową wycieczkę obejmującą zwiedzanie Świnoujścia,
Międzyzdrojów, a nawet
oceanarium w Niemczech.
23 maja zaplanowano majówkę w Budach Grodzkich

w Puszczy Bolimowskiej, 25
maja wyjazd do teatru Sabat w Warszawie na rewię
szlagierów z lat 20 i 30, 1-2
czer wca dwudniową wycieczkę do Karpacza, a 1522 czerwca do Zakopanego,
zaś 31 sierpnia do Wilna.

 GK

Po krótkiej modlitwie i poświęceniu pokarmu nadszedł czas na życzenia złożone uczestnikom spotkania
przez zaproszonych gości.
Następnie ze świątecznym

programem wystąpił zespół
„Brzezinianki” przy akordeonowym akompaniamencie Grzegorza Jędrzejczaka. Na świątecznym spotkaniu nie mogło zabraknąć

świątecznych ciast, barszczu
z białą kiełbasą i gotowanych jajek. W świątecznym
spotkaniu emerytów uczestniczyło blisko 70 osób.
 GK

Rozpoczęły się loty gołębi pocztowych



26 kwietnia członkowie brzezińskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych lotem ze Strzałkowa oficjalnie zainaugurowali loty konkursowe dorosłych gołębi pocztowych.

Wcześniej odbyły się dwa loty
ćwiczebne z Poddębic i Dąbia. Odział PZHGP Brzeziny skupia trzy sekcje z Brzezin, Koluszek i od niedawna z Głowna, w sumie ok.
90 hodowców, którzy zgłosili
w tym sezonie ponad 4,3 tysiąca gołębi. Na lot ze Strzałkowa pierwszego z 14 zaplanowanych lotów konkursowych hodowcy brzezińskiego
oddziału przygotowali 3,1 tysiąca gołębi.
W Strzałkowie oddalonym
o blisko 140 kilometrów, gołębie zostały wypuszczone
o godz. 6.15 więc teoretycznie

potrzebowały niecałe 2 godziny na powrót. Niestety silny wiatr pokrzyżował te plany i gołębie chcąc ominąć
niesprzyjające warunki musiały nadrobić drogi. Jako
pierwszy gołąb zameldował
się w gołębniku pocztowiec
Mieczysława Flisiaka z sekcji
Głowno o godz. 8.02. 14 minut więcej potrzebował najlepszy gołąb hodowcy z sekcji brzezińskiej Mariusza Świniarskiego.
Kolejny lot konkursowy odbył się 3 maja ze Swarzędza oddalanego o ok. 190
km. Gołębie pocztowe po

koszowaniu 3 maja zostały wypuszczone w Swarzędzu o godz. 7.20. Jako pierwszy z tego lotu wrócił gołąb
Tomasza Fraszczyka o godz.
9.37.
Kolejny lot zaplanowano na
11 maja z Nowego Tomyśla
oddalonego o 252 kilometry,
a plany lotów gołębi pocztowych brzezińskiego oddziału
PZHGP obejmują jeszcze 11
lotów min. z Poźrzadła oddalonego o 313 km, a także Burgu oddalonego o 547 kilometrów i Minden oddalonego
o 752 kilometry.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W zabawie uczestniczyło
blisko 50 osób. Organizatorzy zapewnili dwa dania na
ciepło, kawę, herbatę, ciasto, zimne przekąski oraz
wspaniałą muzykę na żywo
w wykonaniu niezawodnego pana Tomasza.

Starosta brzeziński Renata Kobiera, burmistrz Brzezin Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W zabawie uczestniczyło blisko 50 osób FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W Strzałkowie oddalonym o blisko 140 kilometrów, gołębie zostały wypuszczone o godz. 6.15
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Harmonogram wywozu śmieci na smartfonie

O

d maja dla mieszkańców Brzezin została uruchomiona aplikacja mobilna Eco
Harmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów
komunalnych. Dzięki pobranej aplikacji właściciel telefonu może otrzymać
dzień wcześniej automatyczne powiadomienie o terminie odbioru konkretnych
odpadów.

To jednak nie jedyne udogodnienia na jakie mogą liczyć mieszkańcy Brzezin
dzięki zawartej umowie pomiędzy burmistrz Brzezin Iloną Skipor, a firmą
WEB SOLUTION z Żorów.
Mieszkaniec poza harmonogramem wywozu odpadów
na bieżąco może uzyskać informację o sposobie sortowania odpadów. W zakładce
„Gdzie wrzucić” wystarczy
wpisać nazwę odpadu i wyszukiwarka podpowie gdzie
dany odpad należy umieścić,
a w zakładce „Aktualności”
istnieje możliwość publikacji najnowszych informacji dla mieszkańców. Dzięki

aplikacji w telefonie bez
problemu znajdzie dodatkowe informacje o punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych ( PSZOK) czy
też kontakt. Posiadacz aplikacji Eco Harmonogram
może mieć także dostęp do
informacji o jakości powietrza w czasie rzeczywistym,
gdyż aplikacja zintegrowana
jest z systemem Głównego
Instytutu Ochrony Środowiska i z czujnikiem Airly zainstalowanym także w Brzezinach, a w przyszłości także
do informacji oraz przypomnienia o płatnościach za
wywóz odpadów komunalnych.

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna dla systemów (Android,

iOS, Windows). Aplikację
mobilną można pobrać oraz
zainstalować bezpłatnie na
swoich urządzeniach mobilnych. Aplikacje są dostępne dla poszczególnych wersji systemów operacyjnych
w odpowiadających im sklepach (Google Play, iOS App

Store). Wystarczy wejść na
swoim smatrfonie do sklepu z aplikacjami wyszukać
aplikacji Eco Harmonogram
i kliknąć zainstaluj. Po zainstalowaniu aplikacji należy
ściągnąć harmonogram wywozu odpadów po wypełnieniu formularza ze swoim

adresem zamieszkania.
Aplikacja jest bezpłatna.
Wszelkie koszty jej funkcjonowania ponosi miasto
Brzeziny. Miesięczny koszt
wynosi blisko 250 złotych.
 GK

