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Piknik Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W

niedzielne popołudnie 12 maja o godz. 14.00 w parku miejskim w Brzezinach
rozpoczął się czterogodzinny event z okazji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich. W tym roku minęło 15 lat od kiedy Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii Europejskiej.

Organizowany już po raz
drugi w Brzezinach event
przy bardziej sprzyjaj ą c e j p o go d z i e t y m r a zem przyciągnął kilkaset
uczestników wśród których były całe rodziny. Organizatorem eventu w formie rodzinnego pikniku
finansowanego ze środków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Urząd Marszałkowski
w Łodzi, którym towarzyszyło Miasto Brzeziny oraz

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Wśród atrakcji były
m.in. dmuchana zjeżdżalnia, z której bardzo chętnie
korzystały dzieci. Animatorzy zapewniali gry i zabawy m.in. mydlane bańki, żonglowanie talerzami
czy też formowanie różnych przedmiotów z balonów. Duże zainteresowanie
wzbudzała możliwość chodzenia na szczudłach. Tuż
ob ok profesjonalny iluzjonista pokazywał różne

magiczne sztuczki. Rozdawany był popcorn i wata
cukrowa. Pod namiotem
odbywało się malowanie
twarzy specjalnymi farbami, a zawodowy rysownik na miejscu w kilka minut wykonywał karykatury.
Z możliwości uwiecznienie
swojego wizerunku w humorystyczny sposób często korzystały całe rodziny. Sporo radości dzieciom
sprawiało łapanie baniek
mydlanych pochodzących
z mydlanych wytwornic.

Za te wszystkie atrakcje zapłaciło ministerstwo. Miasto jako gospodarz terenu
ze swojej strony „dołożyło”
grupę paintballową Horse
Team, z którą można było
strzelać do celów z karabinów załadowanych kulkami z kolorową żelatyną.
Burmistrz Brzezin Ilona
Skipor zadbała także o poczęstunek. Za jej sprawą
w parku stanął grill, którego sama obsługiwała częstując mieszkańców pieczoną kiełbasą. Centrum
Promocji i Kultury w namiocie rozdawało promocyjne gadżety m.in. plecaki, torby, kubki, kredki,
latarki, chusty i parasole.

FOT. WIKTORIA RATECKA

Ciekawi ludzie - półfinalista konkursu „Mister Polski”

Szkoła językowa Big Ben
wystawiła stoisko promoc yjne, w któr ym można
było sprawdzić swoją wiedzę z języków obcych. Był
także food truck, w którym można było nabyć napoje, które były jedyną odpłatną usługą w tym całym przedsięwzięciu. Food
truck sprawdził się i już teraz wiadomo, że dobrej
kawy będzie można z niego spróbować podczas Dni
Brzezin. Piknik Dni Otwartych Funduszy Europejskich stał się okazją do
miłego sp ędzenia czasu
w rodzinnej atmosferze na
świeżym powietrzu.
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Sakrament
I Komunii
w parafii NMPCZ

2

Koncert z okazji
dwusetnej
rocznicy urodzin
Stanisława
Moniuszki

3

Noc muzeów
w Koluszkach
i Gałkowie
Dużym
5
Start Brzeziny
ma nowego
trenera

13

2

16 MAJA 2019 | NR 11

Sakrament I Komunii w parafii NMPCZ
1 2 m a j a n a M s z y Ś w.
o go dz. 11.00 g r up a 30
dzieci z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przystąpiła do
S a k r a m e nt u I Komu n i i

Świętej. 27 dzieci to byli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, a trójka dzieci na co dzień mieszka za
granicą. Grupę do sakram e ntu pr z y got ow y w a ł a

katechetka Beata Stankiewicz. Dzieci i ich rodziny powitał ks. dziekan Marek Balcerak, a samą Mszę
św. celebrował o. Karol franciszkanin z klasztoru

w Łagiewnikach, któr y pochodzi z Białorusi,
a od 3 lat pracuje w Polsce. W ubiegłym roku do
S a k r a m e nt u I Komu n i i
Świętej w parafii NMPCZ

przystąpiło 5 grup dzieci, które obecnie obchodzą rocznicę tego wydarzenia. W parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu Sak r ame nt I Komu n i i ś w.

zaplanowano na 19 maja,
a w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża na 2 i 9
czerwca.
 TOM
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Koncert z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

W

e wtorek 7 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył
się koncert z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
zorganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzezinach.
Ojciec polskiej opery narodowej urodził się 5 maja 1819 rok, a wiec koncert
odbył się niemalże dokładnie w 200-setną rocznice jego urodzin.

Wśród gości byli m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor,
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko, wiceprzewodniczący

Tadeusz Barucki, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, wizytator Centrum Edukacji
Artystycznej Regionu Łódzkiego Marcin Walicki oraz

Józefa Zamachowska- Fligiel
z mężem Mirosławem Fligielem.
W koncercie prowadzonym przez B enitę

Wiśniewską, Igę Sienkiewicz
i Michała Nowaka wystąpili
uczniowie szkoły muzycznej.
Specjalnym gościem, który
swoim występem uświetnił
koncert był znakomity tenor
Janusz Nowański, któremu
na fortepianie akompaniowała Justyna Balwierczyk.
Tenor wykonał m.in. More,
Krakowiaczka, Znasz li ten

kraj oraz Prząśniczkę. Pomiędzy występami uczniów
Lucyna Pławner nauczycielka gry na flecie przedstawiła prezentację o życiu
i twórczości autora ponad
268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów, a nawet muzyki kościelnej. Wtorkowy
koncert wzbogacony został
prezentacją multimedialną

przygotowaną przez Gabrielę Nowak. Taniec do melodii
Prząśniczki zaprezentowali uczniowie klasy III. Ponad
godzinny koncert zakończył
występ chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja
Wójcikowskiego, który wykonał m.in. modlitwę z opery „Halka”.
 GK

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora Albina Wegwerta

naszego emerytowanego Kolegi, Dyrektora LO w latach 1985-1997,
Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży
Pozostanie na zawsze w pamięci nauczycieli, wdzięcznych uczniów,
rodziców i przyjaciół.
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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

Celebrując obchody Dnia Strażaka
Celebrując obchody Dnia
Strażaka w dniu 4 maja br.
odprawiono Mszę Św. w intencji strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego,

strażaków i pracowników
cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
oraz wszystkich zmarłych
strażaków z terenu powiatu

brzezińskiego. Msza Św. odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Jeżowie. Na zakończenie Mszy Św. Komendant

Powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek odczytał list Prezydenta
RP Andrzeja Dudy skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP

oraz druhów Ochotniczych
Straży Pożarnych z okazji
Dnia Strażaka. Władze Powiatu Brzezińskiego składają wszystkim strażakom
najserdeczniejsze życzenia

wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za
codzienny trud i zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Pierwszomajowy Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Planeta Mody Cup

W

dniu 1 maja 2019r. na brzezińskim stadionie z inicjatywy Pana Krzysztofa
Ławskiego odbył się Pierwszomajowy Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
Planeta Mody Cup, którego patronatem była Starosta Brzeziński Renata
Kobiera.

Losowanie par turnieju Planeta Mody Cup odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019r. w Starostwie
Pow i at ow y m w B r z e z i nach. W zawodach wzięło

udział dziesięć drużyn podzielonych na dwie grup y. G r u p a A : W i d z e w
Łódź, UKS Pilica Tomaszów Mazowiecki, St ar t
Brzeziny, GOKSiR Lipce

Re ymontowsk ie, Feni ks
Łódź, natomiast w Grupie
B: KS Soccer Słupno, Zawisza Rzgów, Metalowiec
Łódź, Pogoń Godzianów,
Rekord Brzeziny.
Z awody były prowadzone na dwóch boiskach
j e dno cześnie (głów nym
i b o cznym), w systemie
każdy z każdym w wymiarze czasowym po 20 min.
Młodzi zawodnicy zagrali na bardzo wysokim poziomie jednak zwycięstwo
przypadło Drużynie Widzew Łódź, miejsce II Metalowa Łódź i miejsce III
Zawisza Rogów.
Organizatorzy wręczyli okazjonalne statuetki
Pani Renacie Kobiera Staroście Brzezińskiemu oraz

właścicielom firmy Planeta
Mody Pani Sylwii Ślusarek
i Panu Piotrowi Wiśniewskiemu w podziękowaniu
„ za pomoc w organizacji turnieju piłki nożnej”
W następnej kolejnoś ci
Starosta Brzeziński Renata Kobiera wręczyła zwycięskim drużyną puchary.
Rodzice wraz z organizatorami stanęli na wysokości zadania i w sposób
profesjonalny przygotowali stadion do rozgrywek
sp or tow ych.Ł op ot Flagi

Brzezińskiego Klubu
Sportowego i niezawodni

kibice dodawali zawodnikom otuchy w walce.

INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 102, poz. 2204 z późn. zm.) Starosta
Brzeziński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że
został sporządzony wykaz nieruchomości – pomieszczenia biurowe usytuowane
w budynku oficyny zlokalizowanym na działce nr 2800 położonej Brzezinach,
przy ul. Reformackiej 3 stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczone do
oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16 na okres trzech tygodni.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów ( Dz.U. z 2019 r. poz. 270 ), zgodnie z którą „Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi za
nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe
niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo nieruchomości
przeznaczone na te cele- 1 % ceny;”, użytkownicy wieczyści, którzy posiadają garaże
usytuowane na gruncie stanowiącym własność Miasta Brzeziny, zobowiązani są do
złożenia oświadczeń, że garaże nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2019 r.

Noc Muzeów w Koluszkach i Gałkowie Dużym
W okresie, kiedy w brzezińskim Muzeum Regionalnym
rozpoczyna się gruntowny remont, warto zaprosić na Noc
Muzeów, której organizatorami są Stowarzyszenie Historia
Koluszek oraz Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
Pier wsze wydarzenie
z tym związane zaplanowano

na niedzielę 19 maja w sali
muzealnej w Koluszkach przy
ul. 3 Maja 17, gdzie odbędzie
się wernisaż wystawy obrazów
Miłosza Gortyńskiego - artysty plastyka z Piotrkowa Trybunalskiego, a obecnie studenta ASP w Łodzi, który potrwa od godz. 16:00 do 20:00.
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym

Majówka w Arboretum
Rogowskie Arboretum w niedzielę 19 maja zaprasza na godzinę 12 na rodzinny piknik
w scenerii kwitnących różaneczników i azalii. Jak wskazują organizatorzy zarówno rodzice, jak i dzieci znajdą tu mnóstwo atrakcji, które
będą bawić, ale także przybliżą fascynujący świat przyrody. Podczas pikniku w budynku Centrum Edukacji

Przyrodniczej w godzinach
12.00 - 14.00 będzie można też
honorowo oddać krew.
W programie pikniku, który potrwa do godz. 16 przewidziano m.in. o godz. 13.00
- spektakl teatralny p. n.
"O Krasnoludku, który mieszka w kubeczku" prezentowany przez łódzki "Teatr Króla", a o godz. 14.30 - spektakl
p. t. "Drzewo, które umiało

położone przy ul. Dzieci Polskich 20 przygotowało natomiast otwarcie wystawy pocztówek, listów oraz zdjęć
z lat 1914-1918. Ekspozycja ta
w dzień Nocy Muzeów będzie
czynna także w godz. od 16:00
do 20:00. Herbata z samowara
i muzyka rosyjska zapewniona
tu będzie dla każdego.
 TOM
dawać", prezentowany przez
Teatr "Tacy sami" z Zespołu
Szkół Specjalnych w Koluszkach. Nie zabraknie też konkursów, zabaw i quizów, warsztatów z ceramiki i garncarstwa prowadzonych przez
członków rodziny Konopczyńskich z Bolimowa, czy
prezentacji prac Polskiego
Centrum Origami. Szczegółowy plan pikniku dostępny jest
na stronie rogowskiego Arboretum http://arboretum.sggw.
pl.
 TOM

Wycieczki „Młodych Duchem”
Zakończył się już nabór uczestników na wycieczkę do Wrocławia, którą „Młodzi Duchem”
organizują w końcu maja. Są
jednak jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Wiednia zaplanowaną w dniach

23-25 sierpnia. W jej planach jest m.in. zwiedzanie letniej i zimowej rezydencji rodu
Habsburgów, oglądanie wystaw w Muzeum Historii Sztuki, czy wjazd na wzgórze Kahlenberg, W drodze powrotnej

przewidziano też zwiedzanie
morawskich miejscowości z zamkami rodu Lichtensteinów.
Szczegółowe informacje o tym
wyjeździe można uzyskać pod
numerem telefonu 513-006294. 
 TOM

REKLAMA

WĘGIEL i EKOGROSZEK POLSKI
(WYSOKOKALORYCZNY,
NISKA ZAWARTOŚĆ POPIOŁU)

840 ZŁ/TONĘ
Dowóz GRATIS !!!

CENA OD

Nawozy

73zł/tonę

Wapna nawozowe
pasze NUTRENA
Zapisy na drób kura
14 tyg - 16 zł termin 20 maj
ZAPRASZAMY

17/VIII/2017

HENRYKÓW 3,
tel.691865091;
46-874-11-12

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

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 !

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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gmina

Brzeziny

IX sesja Rady Gminy Brzeziny
1 0 m aj a r a d n i z g m i ny
Brzeziny spotkali się na
IX Nadzw yczajnej S esji
Rady Gminy. Dokonali oni
m.in. zmian w budżecie na
rok 2019 r., przyjęli nowy
regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny co
związane było z formalno-prawnymi uwagami wojewody oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Przeg ł o s ow an o te z u chw a ł ę
w sprawie poboru podatku

„Dentobus” w Przecławiu i Bogdance



9 maja do Gimnazjum w Przecławiu i Szkoły Podstawowej w Bogdance zajechał
„Dentobus”, czyli mobilny gabinet dentystyczny, przekazany wojewodzie
łódzkiemu przez Ministra Zdrowia.

W Gimnazjum w Przecławiu z bezpłatnych usług
w „Dentobusie” skorzystało
siedemnastu uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na badanie i leczenie
stomatologiczne. Ponadto
dentyści przeprowadzili instruktaż higieny jamy ustnej. Uczniowie po badaniu
otrzymali pisemną informację o wynikach kontroli

wraz z zaleceniami do dalszego leczenia. Tego samego dnia „Dentobus” odwiedził też Szkołę Podstawą w
Bogdance, gdzie przebadano

stomatologicznie 55 uczniów. Nieco wcześnie mobilny gabinet stomatologiczny gościł również w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Dużej. W Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii jego wizyta nie była konieczna, gdyż placówka ma
nawiązaną stałą współpracę
z jednym ze stomatologów.
 TOM

Budowa wodociągu w Sadowej
Rozpoczęły się roboty związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sadowa.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

„NOVA” z/s w Skarżysku –
Kamiennej. Do wybudowania przewidziano odcinek sieci o łącznej długości 865 mb
i średnicy 110 mm.

Zakończenie prac i oddanie
wodociągu do użytkowania
przewiduje się w terminie do
końca lipca 2019 r.
 TOM

Do wybudowania przewidziano odcinek sieci wodocągowej o łącznej długości 865 mb

od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów, określenia terminów
płatności dla inkasentów

i wysokości wynagrodzenia
za inkaso. Radni wyrazili również zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami - dotyczyło to trzech nieruchomości

z terenu gminy oraz postanowili przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Bronowice. 
 TOM

Powstaje Gminny Ośrodek
Kultury w Przecławiu

Przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz
z zagospodarowaniem terenu
dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury to kolejny projekt
Gminy Brzeziny realizowany
przy wsparciu środków unijnych.
Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”
operacje typu: Inwestycje
w obiekty – pełniące funkcje
kulturalne.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji, istniejący

w Przecławiu budynek, zajmowany w chwili obecnej
przez Gimnazjum, w części
przejmie funkcję Gminnego
Ośrodka Kultury. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez stworzenie warunków
do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności
wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.
Wartość projektu to ponad
300 tys. zł a dofinansowanie
stanowi kwotę 196,0 tys. zł.
Na wykonanie prac objętych inwestycją wybrany został już wykonawca, jest to
firma „Moderndom” s.c. z /s
w Skierniewicach.
 TOM

Wójt Gminy Brzeziny działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2204, zm: Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270 i poz. 492)
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy Brzeziny oraz stronie internetowej Gminy Brzeziny został
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeziny
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres
od 01 czerwca 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.
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ZAWÓD TRZYMAJĄCY W NAPIĘCIU - TECHNIK ELEKTRYK
O SPECJALNOŚCI AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I INFORMATYKA

W klasie objętej patronatem
firmy AGAT S.A. kształcimy
szczególnie poszukiwanych
specjalistów łączących umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych i energetycznych oraz obsługę i eksploatację urządzeń i maszyn
elektrycznych ze znajomością
wdrażania i obsługi systemów
automatyki przemysłowej
i mechatroniki. Klasa istnieje już trzy lata. Jej uczniowie
korzystają z wieloletnich doświadczeń szkoły w kształceniu techników elektryków
i informatyków oraz praktycznej nauki na warsztatach
szkolnych. Z kolei współpraca z Przedsiębiorstwem
AGAT pozwala czerpać z doświadczeń firmy w zakresie
projektowania i wdrażania systemów automatyki przemysłowej i mechatroniki. Przy
wsparciu merytorycznym i finansowym Przedsiębiorstwa
utworzona została pracownia
automatyki przemysłowej.

Wyposażona jest ona w nowoczesne stanowiska ćwiczeniowe, w większości zaprojektowane i wykonane przez
firmę Agat. W tym roku
otrzymaliśmy np. stanowiska
do programowania sterowników przemysłowych PLC.
Swoje najnowsze sterowniki udostępnił światowy lider
w ich produkcji - firma SIEMENS, natomiast specjaliści z AGAT-u zaprojektowali i wykonali gotowe stanowiska wraz z dokumentacją
techniczną. AGAT to firma
znana z wykonywania prac na
najważniejszych inwestycjach
w kraju oraz wielu zagranicznych, np. metro w Warszawie, dworzec Łódź Fabryczna, lotnisko Okęcie, wojskowe bazy lotnicze, instalacje
petrochemiczne dla PKN Orlen, Stadion Narodowy, automatyka dla niemieckiej kolei
S-Bahn Berlin. Takie inwestycje charakteryzują się dużym
stopniem skomplikowania.

W związku z tym program
zajęć jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się
potrzeb związanych z szybkim rozwojem technologii
i umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych w zakresie stosowania automatyki w różnych gałęziach przemysłu.
Podjęcie nauki w klasie patronackiej firmy AGAT daje
liczne korzyści. Umożliwia
zdobycie wysokich kwalifikacji dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii, naukę na stanowiskach zaprojektowanych i wykonanych
w firmie, odbycie praktyk
w przedsiębiorstwie, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z AGAT-u i wycieczkach branżowych. Istnieje
również możliwość odbycia praktyk zawodowych za
granicą. W tym roku szkolnym takie praktyki odbyły się
w Grecji. AGAT gwarantuje

absolwentom - którzy zechcą
podjąć pracę w firmie - zatrudnienie, dalszy rozwój zawodowy oraz dla chętnych
pomoc w podjęciu i ukończeniu studiów wyższych.
W każdym semestrze uczniowie wyróżniający się osiągnięciami z przedmiotów zawodowych otrzymują cenne nagrody. Po ukończeniu
18 roku życia mogą starać
się o przyznanie wysokiego
stypendium fundowanego.
Oferta jest o tyle interesująca, że o stypendium może starać się każdy uczeń, ponieważ
jego otrzymanie nie jest uzależnione od uzyskania określonej średniej ocen. Ponadto uczniowie mają możliwość
zdobycia bezpłatnie uprawnień SEP. Klasa ma rozszerzony program nauczania informatyki w zakresie wykonywania sieci komputerowych
i programowania oraz języka angielskiego zawodowego.
Uczniowie mają możliwość

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SZKOŁY

Z

e spół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach z przyjemnością
informuje, że od maja br. po raz kolejny prowadzi nabór do klasy
TECHNIK ELEKTRYK O SPECJALNOŚCI AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
I INFORMATYKA. Klasa wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszego
rynku pracy, na którym brakuje wysoko wykwalifikowanych elektryków,
elektroenergetyków, automatyków, czy informatyków.

uczestniczenia w zajęciach
prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni, które są naszymi partnerami:
• Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki
• Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Po ukończeniu szkoły absolwenci zdobywają umiejętności typowe zarówno dla
elektryków jak i automatyków:
• montaż, obsługa i eksploatacja układów i systemów
automatyki przemysłowej
i mechatroniki;
• programowanie sterowników PLC i mikrokontrolerów;
• montaż i eksploatacja

urządzeń i maszyn elektrycznych takich jak: silniki, prądnice, transformatory, układy zabezpieczeń, układy sterowania, układy napędowe
i inne;
• wykonywanie instalacji
elektrycznych, energetycznych, alarmowych, światłowodowych i sieci komputerowych;
• pomiar y elektr yczne
i elektroniczne.
Zapraszamy absolwentów
gimnazjów i szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej wyjątkowej klasie i zdobycia ciekawego, poszukiwanego i wysoko płatnego
zawodu.
www. zsp1koluszki.pl

Majowa akcja Krewniacy- Brzeziniacy

W

sobotę 11 maja w sali na piętrze Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
odbyła się druga w tym roku akcja „Krewniacy- Brzeziniacy” prowadzona
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy
udziale brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury.

W sobotniej akcji uczestniczyło 22 honorow ych
dawców, z których lekarz
do oddania kr wi zakwalifikował 20 osób. W sumie zebrano 9 litrów najcenniejszego leku jakim
j e s t k r e w. Tr a d y c y j n i e
każdy dawca musiał najpier w wypełnić ankietę,
po której przeprowadzane
były uproszczone badania
kr wi, a następnie lekarz
po dodatkowym badaniu decydował o dopuszczeniu honorowego dawcy do oddania krwi. Jednorazowo można o ddać
do 450 ml. najcenniejszego z leków jakim jest krew.

Każdy z dawców mógł liczyć na deputat energetyczny w p ostaci 8 czekolad i 2 wafelków mając ych zrekompensować
utraconą energię po oddaniu krwi. Oprócz deputatu energetycznego wydawanego przez pracownika Regionalnego Centrum
Kr wiodawstwa i Kr wiolecznictwa w Łodzi, Aneta Szczepaniak i Joanna
Niźnikowska tradycyjnie
przygotowały ciasta. Tym
razem był to snikers, rafaello, ciasto z galaretką,
z jeżynami oraz tzw. malinowa chmurka. Przygotowane ciasta doskonale

komponowały się z kawą
i herbatą. Jak zapewniają panie wspierające od lat
akcje honorowego oddawania krwi na przyszłą akcję postarają się przygotować pyszne gofry z bitą
śmietaną i owocami.
Kolejna akcja honorowego oddawania kr wi
w brzezińskim Centrum
Promocji i Kultur y planowana jest na 20 lipca,
a kolejne na 28 września
i 7 grudnia, tradyc yjnie
w godzinach od 10.00 do
13.00 w Centrum Promocji i Kultury przy ul. Sienkiewicza 10/12.

 GK

W sobotniej akcji uczestniczyło 22 honorowych dawców FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Ciekawi ludzie - półfinalista konkursu „Mister Polski”

rozmowa z Mateuszem Tylakiem Misterem z Rogowa

M

FOT. WIKTORIA RATECKA

ateusz Tylak to ubiegłoroczny półfinalista konkursu „Mister Polski”. 30 maja
weźmie natomiast udział w finałowej gali konkursu „Mister Ziemi Łódzkiej”. Jako,
że przez większość swojego życia mieszkał w Rogowie, postanowiliśmy bliżej
zaprezentować tą kolejną ciekawą postać z powiatu brzezińskiego.

BIS: Skąd u Pana pomysł
na start w konkursie na
„Mistera Polski” i „Mistera
Ziemi Łódzkiej”, czyżby od
dzieciństwa chciał Pan być
modelem?
Mateusz Tylak: To była spontaniczna decyzja, ponieważ w Internecie zobaczyłem ogłoszenie o castingu
do konkursu „Mister Polski”, który odbywał się akurat w Łodzi. Postanowiłem
spróbować swoich sił, czegoś
nowego w życiu, gdyż lubię
przygody i należę raczej do
osób odważnych, nie bojących się wystawiać na opinię
innych. Można powiedzieć,
że w pewnym sensie udało
mi się coś tu osiągnąć, gdyż
dostałem się do półfinału.
Ten konkurs daje też możliwości pokazania się szerszej
publiczności i wydaje mi się,
że odnalazłem trochę siebie
w tym wszystkim, a na pewno nie żałuję swojej decyzji.
Musiał Pan myśleć jednak wcześniej o swoim wyglądzie, gdyż trzeba choćby
chodzić na siłownię?
– Tak, dbanie o wygląd do
łatwych rzeczy na pewno nie należy. Od najmłodszych lat związany jednak jestem ze sportem, nie wyobrażam sobie bez niego życia.
W gimnazjum grałem w piłkę nożną, skończyłem liceum siatkarskie tzn. mistrzostwa sportowego w Łodzi,
a później grałem też w klubie

uczelnianym, ale niestety teraz leczę kontuzję wiązadeł. Na pewno więc łatwiej
mi było zaadoptować się, jeśli chodzi o moją aparycję
i ciało do udziału w konkursie, gdyż jestem przyzwyczajony do wysiłku. Jeżeli chodzi o bezpośrednie przygotowania do ubiegłorocznego
konkursu, to miesiąc chodziłem na siłownię, później
było tygodniowe zgrupowanie, do którego przygotowywałem się od momentu kiedy, dostałem informację, że jestem w konkursie,
więc w sumie było to około 3
miesięcy przygotowań. Trzeba mieć też swoje wyrzeczenia by dojść do założonych
celów, a czy się udało to nie
wiem, doszedłem jednak do
półfinału, gdzie wystąpiło 23
chłopaków z całej Polski.
Jak wygląda przebieg takiego konkursu?
– Jeśli chodzi o konkurs
krajowy czyli „Mister Polski”, półfinał wygląda tak, że
przygotowywaliśmy się do
niego na tygodniowym zgrupowaniu. Byliśmy zamknięci w hotelu i tak naprawdę od
rana do wieczora mieliśmy
próby m.in. z Tomaszem Barańskim, który występuje
w tańcu z gwiazdami. Próby,
sesje, próby, sesje, wywiady,
konferencje, taka można powiedzieć trochę monotonia,
ale mająca na celu przynieść
zamierzony sukces.
A sama gala jak wygląda?
– Sama gala dla mnie była
ogromnym wydarzeniem,
ponieważ była transmitowana na TVP4, i obejrzało ją
ponad 2 mln ludzi. Od zaplecza to wygląda trochę inaczej, jest tam więcej chaosu,
bo telewizja jednak jest miejscem, gdzie na wizji wszystko musi wyglądać idealnie,
gdzie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Nie
miałem jednak problemu
z obyciem się z kamerami,
na widowni było też około
3 tysięcy osób. Jestem pozytywnie zaskoczony, że sam
tak zareagowałem, że nie

miałem żadnego stresu, ani
oporów z wystawieniem się
na opinię publiczności.
Jakich wyników oczekuje Pan po tegorocznym konkursie, można powiedzieć,
że ma Pan już doświadczenie w tym zakresie, teraz powinno może być łatwiej.
– Jest mi na pewno łatwiej
odnaleźć się na scenie w czasie prób, ponieważ umiem
odnaleźć się na wybiegu,
co naprawdę nie jest łatwe
i trzeba nad tym dużo czasu
spędzić. Zdobyte doświadczenia na pewno pomogą mi
w tegorocznym konkursie,
bo wiem jak się zachowywać
w pewnych sytuacjach, a są
takie momenty, gdzie zapominamy kroków, czy układu
i stwarza się moment gdzie
musimy improwizować. Podobnie jest w modelingu,
gdzie jak w każdej dziedzinie
życia doświadczenie trzeba
cały czas zdobywać i pomaga
tu nawet amatorskie fotografowanie siebie przy pomocy
koleżanki, czy kolegi. Oswajamy się wówczas z aparatem, a jest to proces, który musi nastąpić jeżeli chcemy się czuć pewnie przed
obiektywem. Jeżeli chcemy
się w tym realizować, to musimy uwierzyć w siebie na
101 procent. Wydaje mi się,
że będzie wówczas efekt, jeżeli tylko będzie ciężka praca
i Bóg pomoże, jestem osobą
wierzącą. Nie nastawiam się
jednak na żaden wynik, nie
wywołuję na sobie takiej presji, wziąłem udział w tej rywalizacji, żeby się pobawić,
żeby poznać fajnych ludzi
i mieć wspomnienia na całe
życie. Trzeba pamiętać o tym
by zawsze być sobą i robić to
co sprawia nam radość i daje
szczęście.
Można powiedzieć, że
z małego Rogowa wystartował Pan na arenę krajową, niektórzy mogliby mieć
kompleksy, Pan ich nie ma?
– Nie, gdyż uważam, że nie
powinniśmy mieć w życiu
kompleksów i powinniśmy
cieszyć się z tego co mamy,

ponieważ to co dla nas jest
codziennością, czymś na co
nawet nie zwracamy uwagi,
dla innych ludzi mających
problemy życiowe których
my nie jesteśmy nawet sobie
w stanie wyobrazić, to mogą
być marzenia, odnośnie tego,
co my już mamy, jacy my jesteśmy na co dzień. Na przykład są chore osoby, które nie mogą chodzić, gdyż
mają jakąś dysfunkcję i marzeniem takiego chorego jest
zrobić jeden krok o własnych
siłach, a dla nas to jest naturalna rzecz. Dlatego uważam,
że powinniśmy umieć akceptować siebie takimi jakimi jesteśmy i dziękować Bogu, że
mamy to co mamy i bardziej
doceniać ten świat oraz to, że
jesteśmy zdrowi i funkcjonujemy w taki sposób. Uważam, że w życiu mamy, to
co odważymy się mieć, także nie można mieć pretensji do kogoś, że wyglądamy
tak, czy inaczej, każdy może
się udoskonalać, choćby nawet przez chodzenie do kosmetyczki, czy na siłownię, to
jest nasza ingerencja w to jak
będziemy wyglądać. Można
powiedzieć, że udział w takim konkursie dla mieszkańca Rogowa, to takie nietuzinkowe zdarzenie. W tej małej
miejscowości, każdy raczej
się zna i informacja o mojej
obecności w konkursie szybko się rozeszła. W Łodzi zdarzały mi się takie sytuacje, że
byłem proszony o zdjęcie na
ulicy, czy o jakiś autograf, co
dla mnie było sytuacją trochę
krępującą, bo jestem normalnym człowiekiem jak każdy
z nas, ale przyzwyczaiłem się
do tego. Dostaję też wiadomości na Instagramie, różne
wiadomości, od gratulacji,
poprzez prywatne wyznania,
aż po niemoralne propozycje. Trzeba się do tego niestety przyzwyczaić, to taki mały
zalążek rozpoznawalności
i świata show-biznesu, chociaż tam jest pewnie dużo
ciężej i trudniej się przebić.
Na pewno jest to czas, który mocno weryfikuje znajomości, jest to czas, w którym
można się przekonać, kto
jaki jest. Osoby bliskie mojemu sercu, rodzina i przyjaciele bardzo pozytywnie

zareagowali, z czego się bardzo cieszę, bo wiem, że można na nich liczyć, bardzo mi
gratulowali, trzymali za mnie
kciuki, a teraz są ciekawi kolejnych moich kroków i już
szykują się na galę finałową.
Jak zachęciłby Pan innych
o dbanie o własny wygląd,
kobiety zazwyczaj o niego
dbają, ale często nie dotyczy
to mężczyzn.
– Od zawsze o siebie dbałem, ale jak wszedłem w ten
świat modelingu to stało się
dla mnie to jeszcze czymś
bardziej normalnym, na co
nawet nie zwracam uwagi, bo chodzenie do kosmetyczki, czy na regulację brwi
jest w tym świecie czymś powszechnym o czym nawet
się nie rozmawia. Dla ludzi,
którzy nie są związani z tym
światem, może to być temat
tabu, albo nawet powód do
wyśmiewania się, ale ja uważam, że mężczyzna powinien
w obecnych czasach dbać
o siebie i zwracać uwagę na
swój wygląd. Większość ludzi raczej postrzega osoby ze
świata modelingu, czy osoby
biorące udział w konkursie
mistera jako znajdujące się
poza pewnym schematem,
który tak naprawdę nie wiadomo, kto wyznacza. Można
powiedzieć, że w większości jesteśmy skazani na opinie już przez stereotyp, który nijak ma się do rzeczywistości. Ludzie oceniają nas
poprzez pryzmat tego, że jesteśmy modelami, że staramy
się ładnie wyglądać, ale niestety nie zawsze da się ładnie
wyglądać, nie zawsze wszystko wygląda jak na zdjęciach
i pokazach. Są różne programy, które tuszują nasze niedoskonałości, czy zmęczenie.
Trzeba jednak o siebie dbać
i pamiętać, że udział w takim
konkursie to nie imprezowanie. To jest ciężka praca, litry
potu na próbach i walka ze
swoimi słabościami. Siłownia jest też na pewno nieodzownym elementem, ponieważ trzeba jakoś wyglądać.
Czy przydałoby się Panu
jakieś wsparcie, czy ma Pan
to wszystko zapewnione?
– Mamy w konkursie sponsorów, którzy o nas dbają,
nie mogę niestety wymieniać

tu ich nazw, ponieważ wiąże mnie kontrakt, ale są fryzjerzy, kosmetyczki, makijażyści, czy firmy odzieżowe,
którzy dbają o nasz wizerunek. Mogę więc tylko podziękować moim bliskim,
rodzinie i znajomym, że są ze
mną, a reszta jest już zapewniona przez konkurs.
Czy wiąże Pan dalszą przyszłość z pracą w modelingu?
– W czerwcu będę bronił
pracę magisterską na kierunku wychowanie fizyczne, ale po udziale w „Misterze Polski” dostałem 4 albo
5 propozycji, współpracy
z agencjami. Niestety współpraca nie doszła do skutku,
ponieważ pertraktacje stanęły w martwym punkcie, ale
teraz znów negocjuję z jedną agencją modelingową
z Warszawy, która się interesuję moją osobą. Nie mogę
zdradzać jednak szczegółów, gdyż nie wiem, jak potoczą się moje losy w „Misterze Ziemi Łódzkiej”, gdyż kolidowałoby to trochę z pracą
modela. Wiem już jednak, że
świat modelingu to ciężki kawałek chleba, na pewno uczy
dużo cierpliwości i pokory,
czego życzę wszystkim osobom, które chciałyby swoich sił w nim spróbować. Nie
wiem, jak potoczy się moje
życie w świecie mody, ale na
pewno wynik w konkursie
będzie procentował na moją
korzyść, gdyż większa liczba
osób z tej branży będzie mogła mnie zobaczyć. Wydaje
mi się, że chciałbym tu spróbować swoich sił, jestem raczej osobą, która nie boi się
wyzwań i nawet gdyby to
było tylko przygodą w moim
życiu, na pewno chciałbym
tego spróbować.
Jakie Pan ma jeszcze inne
pasje?
– Oprócz siatkówki i squasha, w co gram regularnie od
trzech lat zakochałem się też
w snowboardzie. Poza tym
bardzo lubię podróżować i
gotować. To ważne, aby w takim konkursie pokazać jak
największy wachlarz swoich zainteresowań, bo wiadomo, że osoba, która będzie monotonna, która będzie siedziała tylko w domu
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dużo determinacji i wyzbyć się kompleksów z tego
względu, że wystawianie się
na opinię innych, na pewno
nie jest łatwe, bo jeżeli ktoś
ma kompleksy, raczej takie
konkursy omija. Nie jest łatwe i przyjemne słuchanie
na swój temat, czegoś, czego
nie akceptujemy. Wydaje mi
się, że powinniśmy wierzyć
w siebie, iść za głosem serca i realizować się. Oprócz
tego, że ktoś ma fajną aparycję i wygląda w miarę atrakcyjnie, to powinien to jednak
łączyć z wnętrzem, bo wiadomo, że uroda jest czymś,
co jest chwilowe, co przemija, a to wnętrze pozostanie jednak z nami do końca. Trzeba umieć rozmawiać
z ludźmi, gdyż spotykamy
na swojej drodze wiele osób
z różnych warstw społecznych i ten wachlarz zainteresowań, trzeba mieć pokaźny. Obecnie udział w konkursie na mistera i modeling
to jest taka moja pasja. Młodzi ludzie są bowiem osobami, które poszukują się
gdzieś, gdyż nasze szkolnictwo jest nastawione bardziej

 TOM
REKLAMA

15/I/2013

i uda jej się nawet coś osiągnąć w tej rywalizacji, później nie będzie mogła pokazywać siebie w ciekawy
sposób w urozmaiconych
miejscach. W tym konkursie
oprócz tego, że należy ładnie
wyglądać trzeba być otwartą
i kontaktową osobą z wieloma pasjami, w których się realizujemy. Trzeba być mocno
zdyscyplinowanym i mieć
umiejętność słuchania rad
oraz uwag ze strony osób pomagających nam realizować
to show. Moim zdaniem powinniśmy w życiu być lubiani albo nie lubiani, za to jacy
jesteśmy a nie za to jacy ludzie chcą byśmy byli, w tym
świecie wiele osób robi coś
na pokaz, pod publiczkę, po
to tylko, żeby zostać zauważonym. Naprawdę mało osób
w tej branży, pozostało sobą.
Głownie chodzi o zbudowanie jak najlepszego PR-u.
Co doradziłby Pan młodym osobom, które chciałyby startować w takich konkursach?
– Na pewno trzeba się przełamać, trzeba zdobyć się na
szczyt odwagi, mieć w sobie

AUTOPROMOCJA

1/I/2011

Mateusz Tylak FOT. WIKTORIA RATECKA

na teorię i młode osoby chodzące do szkół nie do końca wiedzą co chcą robić, po
prostu idą żeby mieć papier,
a potem to życie weryfikuje. Szukanie siebie w różnych
dziedzinach życia wydaje mi
się że jest ważne, gdyż można
siebie odnaleźć, tak naprawdę trochę przypadkowo, dostaniemy, gdzieś szansę od
życia i możemy ją wykorzystać, ale nikt nie jest w stanie
przewidzieć, to co nam życie da. Jak szanse otrzymane od życia, od Boga, każdy ma w sobie bowiem jakiś
talent, tylko trzeba go w sobie odkryć. Udziału w takim
konkursie nie traktuję więc
jako sukces, tylko jako realizowanie i rozwijanie się, robienie czegoś dodatkowego
w naszym codziennym życiu, co odbiega poza pewne
codzienne schematy, poza
pracą, czy szkołą, co daje trochę ukojenia i szczęścia.
Na koniec chciałbym spytać, gdzie można nabyć bilety na galę finałową „Mistera Ziemi Łódzkiej”
– Na finał, który odbędzie
się 30 maja w Łodzi, bilety są dostępne tylko przez
uczestników, więc jeśli ktoś
by chciał nabyć bilet, zobaczyć na żywo całe wydarzenie musi się do mnie zwrócić przez media społecznościowe, Facebooka lub
Instagram. Na pewno odpowiem na wszystkie wiadomości. Osoby zainteresowane konkursem mogę też
wziąć udział w wyborze Mistera Ziemi Łódzkiej Internetu 2019. Na moją osobę
można wysyłać smsy o treści: MEN.11 na numer: 7168
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Porażka Startu z nowym trenerem

N

ie mogą wskoczyć na właściwe tory piłkarze Startu Brzeziny. Czarno-czerwoni
przegrali kolejne ligowe spotkanie z rzędu. Tym razem pod wodzą nowego
szkoleniowca Radosława Wasiaka ulegli na własnym boisku drużynie UKS
SMS Łódź 0:3 (0:1). Czarno-czerwoni bardzo szybko stracili bramkę, a później
bezskutecznie próbowali odrobić straty i narazili się na kontry, które goście
skrzętnie wykorzystali.

Po porażce z Orłem Parzęczew nastąpiła zmiana na
ławce trenerskiej. Grających
trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta zastąpił nowy szkoleniowiec Radosław Wasiak, który ostatnio prowadził grupy
m ł o d z i e ż o w e Wi d z e w a
Łódź i zespół seniorski Sazana Pęczniew w III grupie
łódzkiej klasy A. Wszyscy
marzyli o nagłej odmianie,
a przede wszystkim zwycięstwie w najbliższym spotkaniu. Młody zespół z Łodzi
do Brzezin przyjechał bardzo zdeterminowany za jesienną porażkę na własnym
stadionie. UKS SMS bardzo
szybko rzucił się do ofensywy i dzięki temu objął prowadzenie. Już w 6. minucie
Krzysztofa Bogdana pokonał Mateusz Jurków. Przyjezdni próbowali pójść za
ciosem, ale miejscowi skutecznie się bronili. Kilka
razy świetnymi interwencjami popisał się wspomniany
wcześniej bramkarz Krzysztof Bogdan. Do przerwy żadnej ze stron nie udało się już
znaleźć drogi do bramki. Po
zmianie stron nasz zespół

próbować odrobić straty, ale
to goście byli stroną dominującą. Łodzianie co chwila
groźnie atakowali, ale długo
nie mogli przełamać defensywy Startu. Dopiero w 64.
minucie na 0:2 podwyższył
Kacper Figurski. To trafienie
wyraźnie podcięło skrzydła
brzezinianom, którzy nie byli
już w stanie nawiązać z rywalami równorzędnej walki. W 88. minucie końcowy
rezultat na 0:3 ustalił Oskar
Pióro i trzy punkty pojechały
do Łodzi. Start zagrał w składzie: Krzysztof Bogdan - Mariusz Tkaczyk, Marcin Frontczak, Igor Jagodziński, Dominik Jedynak, Mariusz
Matusiak, Marcin Pietrzak
(65. Bartosz Kowalczyk), Artur Pożdziej, Paweł Swaczyna (80. Arkadiusz Łapka),
Robert Szubert, Dariusz Szymanek. W innych meczach
Stal Głowno zremisowała
2:2 z ŁKS II Łódź, LKS Rosanów pokonał wysoko 4:2
Bzurę Ozorków, w derbowym starciu Sokół II Aleksandrów wygrał 1:0 z Orłem
Parzęczew, Termy Uniejów
przegrały z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź

0:5, dziesięć bramek i remis
5:5 obejrzeli kibice w starciu
GKS Ksawerów z GLKS Sarnów/Dalików, a w derbach
Pabianic Włókniarz zremisował 2:2 z Pabianickim Towarzystwem Cyklistów. Tym
razem pauzował i trzy punkty za mecz z wycofanym
Włókniarzem Konstantynów Łódzki otrzymał Zawisza Rzgów.
W tabeli łódzkiej klasy
okręgowej bez zmian prowadzi ŁKS II Łódź, drugi jest Widzew II Łódź który ma sześć punktów strat do
lidera. Trzecie miejsce zajmuje Zawisza Rzgów, który traci aż dwanaście oczek
do prowadzących. Start nadal zajmuje jedenaste miejsce w klasyfikacji, ale ma już
tylko oczko przewagi nad rezerwami trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki.
Stratę do brzezinian zmniejszyły również GLKS Sarnów/
Dalików i PTC Pabianice.
Oba zespoły mają po dziewiętnaście punktów i tracą do naszego zespołu zaledwie sześć oczek. Nad strefą
spadkową czarno-czerwoni mają obecnie osiemnaście

punktów przewagi. Można więc stwierdzić, że właśnie teraz zapewnili sobie
utrzymanie. Wszystko zależy jednak od rozgrywek
IV ligi łódzkiej. Na ten moment łódzką klasę okręgową opuszczają dwie najsłabsze drużyny. Grono spadkowiczów może powiększyć
się do trzech, jeśli w IV lidze łódzkiej nie utrzyma się
Boruta Zgierz. Zgierzanie
są tuż nad strefą zagrożoną

degradacją z punktem przewagi nad rezerwami trzecioligowego Pelikana Łowicz.
Do zakończenia zmagań IV
ligi łódzkiej pozostało jeszcze osiem kolejek. W przypadku spadku zgierzan przewaga naszej drużyny zmaleje do sześciu punktów
i będzie trzeba jeszcze walczyć o utrzymanie w łódzkiej
klasie okręgowej.
Kolejne spotkanie podopieczni trenera Radosława

Wasiaka rozegrają na wyjeździe w sobotę 18 maja o godzinie 16:00 z GLKS Sarnów/
Dalików. Natomiast następny mecz na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
czarno-czerwoni rozegrają
w środę 22 maja o godzinie
17:00. W ramach 26. kolejki łódzkiej klasy okręgowej
brzezinianie podejmą PTC
Pabianice.
 DS

P

o ponad dwudziestu latach gry na poziomie IV ligi łódzkiej, łódzkiej klasy
okręgowej, łódzkiej klasy A i B swoją przygodę z piłką nożną zakończył Jarosław
Janowski. Zawodnik zdecydowaną większość kariery spędził w rodzimym
Starcie Brzeziny. Ze względu na to działacze Brzezińskiego Klubu Sportowego
postanowili mu podziękować za poświęcenie i oficjalnie pożegnali na ostatnim
ligowym meczu.

Krótka uroczystość odbyła się przed środowym (1
maja) meczem w ramach 22.
kolejki łódzkiej klasy okręgowej, w której Start Brzeziny podejmował na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 zamykającą ligową
tabelę Bzurę Ozorków. Po
wyjściu obu drużyn na boisko. Jarosław Janowski został zaproszony na środek
boiska, gdzie otrzymał od
przedstawicieli Brzezińskiego Klubu Sportowego pamiątkowy proporczyk, statuetkę piłkarską i prawdziwy

futbolowy bukiet (wiązanka biało-czerwonych kwiatów ze wstążkami z wielką
piłką). Upominki i podziękowania na ręce zawodnika złożyli: prezes Zarządu
Brzezińskiego Klubu Sportowego Tomasz Nowicki,
wiceprezes Klubu Rafał Jadczak, dyrektor Klubu Filip Jochman oraz członkowie Zarządu Klubu Marek
Klimczak i Rafał Kuzka. Piłkarz po odebraniu gratulacji przybił piątkę z trójką arbitrów i drużyną przeciwną
oraz został wyściskany przez

kolegów z drużyny, którzy
nadal występują na boisku.
Z całą pewnością Jarkowi
zakręciła się łza w oku. Nie
każdy piłkarz może liczyć na
takie pożegnanie. W ostatnich latach Start podziękował m.in. Dariuszowi Bresiowi i Jackowi Bernatowi.
Warto wspomnieć, że Jarosław Janowski w swojej ponad dwudziestoletniej
przygodzie z piłką przez blisko siedemnaście lat z krótk i m i pr z e r w am i re pre zentował czarno-czerwone barwy Startu Brzeziny.

Grę w piłkę zaczynał jeszcze w drużynie juniorskiej
pod wodzą trenera Janusza
Cecherza, a później Przemysława Cecherza. Pamięta „złote” czasy brzezińskiej
piłki i występy w ówczesnej IV lidze (czwarty szczebel rozgrywkowy w naszym
kraju). Oprócz gry w Starcie
występował również m.in.
w Pogoni Rogów oraz Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej. W okresie zimowym
grał również w zespołach
z Rogowa i Brzezin w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej w Koluszkach. Janowski występował głównie
na pozycji obrońcy i słynął
z waleczności oraz olbrzymiego zaangażowania. Odznaczał się pracowitością na
boisku i zawsze kierował się

zasadami fair-play. Poza placem gry jest niezwykle sympatyczny i pomocny. Dzięki zdrowemu, sportowemu
stylowi życia bez spożywania alkoholu i palenia papierosów, mimo 39 lat może
pochwalić się wspaniałą
kondycją i zdrowiem. Dalej z sukcesami mógłby występować na piłkarskich boiskach naszego regionu, ale
postanowił poświęcić się
pracy zawodowej oraz przede wszystkim rodzinie. Latem 2018 wziął ślub, a niedawno urodziła mu się córeczka. Jarkowi życzymy
samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, a za wieloletnie występy w Starcie Brzeziny jeszcze
raz serdecznie dziękujemy.
 DS

FOT. DAWIDA SAJA

Start podziękował Jarosławowi Janowskiemu

Jarosław Janowski
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Technologia wkroczyła do BLPN

T

o był historyczny weekend i historyczna kolejka w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej.
W 9. serii zmagań mecz pomiędzy Misiami a Ciamciaramciam Koluszki był
transmitowany na żywo z drona. Jest to ewenement i rewolucja nie tylko w skali
naszego miasta, powiatu, czy województwa, ale nawet w skali całego kraju.
Do tej pory nikt w Polsce nie zajął się relacjami live z amatorskich rozgrywek
orlikowych z wykorzystaniem tak specjalistycznego sprzętu.

Bez wątpienia „dronowa”
transmisja to największa
atrakcja dla kibiców jaką do
tej pory przygotowali organizatorzy rozgrywek. Relacja mogła być przeprowadzona gównie dzięki współpracy z Witoldem “Skambirem”
Pietrzykiem. Widzowie mogli po raz pierwszy w historii obejrzeć spotkanie z perspektywy drona. Dało to
znakomity efekt, ponieważ
„latająca kamera” wzniosła
się na odpowiednią wysokość i transmitowała mecz
z takiej perspektywy do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni
oglądając spotkania piłkarskie w telewizji. Zarówno organizatorzy jak i piłkarze stanęli na wysokości zadania.
Transmisja działała bez zarzutów, a zawodnicy zadbali
o świetne widowisko. Zacięty
mecz, który od początku do
końca rozgrywany był w atmosferze fair play, zakończył
się remisem 2:2. Co ciekawe spotkanie na żywo oglądało dokładnie aż 599 osób.
Organizator rozgrywek Mateusz Cieślak przekonuje, że
to nie ostatnia taka inicjatywa. W przyszłości inicjator
piłkarskich zmagań będzie

chciał wprowadzić jeszcze
kilka poprawek do transmisji
w tym m.in. dodanie meczowego komentarza na żywo.
Powtórka transmisji jest dostępna na stronie Ligi na Facebooku (fb.com/LigaBrzeziny).
Choć największą atrakcją 9. Kolejki Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej była transmisja na żywo z drona z meczu Misie – Ciamciaramciam Koluszki, to również
pozostałe spotkania dostarczyły wielu emocji i niespodzianek. Sobota rozpoczęła się od wygranej Wybrzeża
Klatki Schodowej z Baka Juniors (7:3). Tego dnia swoje
mecze wygrywali także Grabarze (7:5 z Zieloną Stroną Mocy) oraz Arka Brzeziny (13:6 z Zielonymi Bimbrownikami). Dla Zielonych
Bimbrowników była to siódma porażka w ośmiu rozegranych meczach. Drużyna,
która w poprzednich latach
należała do czołówki, w tym
sezonie zmaga się z poważnymi problemami i musiałby się zdarzyć cud, aby udało jej się wejść do finałowej
ósemki. W tym momencie
Bimbrownicy znajdują się

na szesnastym (przedostatnim) miejscu z zaledwie trzema punktami. Gorsi od nich
są tylko Bad Boys z jednym
punktem. W niedzielę doszło
do nieznacznego przetasowania na szczycie tabeli. Przed
dziewiątą kolejką na pierwszym miejscu (niezmiennie
od początku sezonu) znajdowały się Grube Wióry, które
z siedmiu spotkań wygrały
sześć i zgromadziły tym samym osiemnaście punktów.
Takie same statystyki mieli na swoim koncie aktualni
mistrzowie, Red Devils. Grube Wióry były jednak zmuszone pauzować, gdyż ich
rywale - Polonia Niesułków
- przełożyli mecz. To stworzyło szansę dla Diabłów,
które w przypadku wygranej mogły objąć prowadzenie
i odskoczyć Grubym Wiórom na trzy punkty. Mistrzowie skorzystali z niej tylko
częściowo. Zacięty pojedynek
z OKS zakończył się remisem
5:5, przy czym trzeba zaznaczyć, że to Czerwone Diabły
musiały gonić wynik. Kolejne
niedzielne mecze były bardzo
jednostronne: Wikingowie
zdemolowali Bugo Hoss 26:0,
a JRK Meble kontynuowały

zwycięską passę, wygrywając
16:1 z Bad Boys. Po dziewięciu z siedemnastu kolejek na
fotel lidera wskoczyli aktualni mistrzowie i obrońcy tytułu Red Devils (dziewiętnaście
punktów). Tuż za nimi Grube Wióry (jeden mecz mniej,
osiemnaście punktów). Podium zamykają JRK Meble
(również osiemnaście punktów). Na chwilę obecną do
finałowej ósemki załapałyby się także Ciamciaramciam
Koluszki (szesnaście punktów), Wikingowie i Grabarze (po piętnaście punktów),
Misie (trzynaście punktów)
i Rekord Brzeziny (dwanaście
punktów). Tuż “pod kreską”

znajdują się Wybrzeże Klatki
Schodowej, Polonia Niesułków i OKS (wszyscy po dwanaście punktów).
Kolejna dziesiąta kolejka spotkań Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej odbędzie się już
w najbliższy weekend 18-19
maja. W sobotę 18 maja na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 18:00
w ciekawym starciu Zieloni Bimbrownicy zmierzą się
z JRK Meble Łódź. Półtorej
godziny później na murawę
wybiegną Red Devils i Polonia Niesułków. Na godzinę
18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Wybrzeża

Klatki Schodowej z Grabarzami, a o godzinie 19:30
Bugo Hoss podejmie Ciamciaramciam Koluszki. W niedzielę 19 maja na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2
o godzinie 17:00 Grube Wióry zmierzą się z Rekordem
Brzeziny, a półtorej godziny później OKS zagra z Bad
Boys. O tej samej porze, czyli 18:30 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Misie
spotkają się z Baka Juniors,
a półtorej godziny wcześniej
Arka Brzeziny skonfrontuje się z Wikingami. Tym razem pauzować będzie Zielona Strona Mocy.
 DS

Brzezinianie w XXI Mistrzostwach Polski Karate

N

atalia Zawadzka i Aleksander Wira z Brzezin wzięli udział w XXI Mistrzostwach
Polski Shorin-Ryu Karate Kobudo zorganizowanych przez PUSKK, AZS WUM
i Stowarzyszenie "Dojo". Impreza odbyła się w Hali Sportowej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, a Łódzkie Centrum Shorin-Ryu Karate i Okinawa
Kobudo „Bushi” reprezentowało dwudziestu dwóch zawodników ze Strykowa,
Zgierza, Łodzi i Brzezin na czele z sensei Dariuszem Jędrzejczakiem.

Zawody zgromadziły około
trzystu zawodników z dwudziestu sześciu klubów Shorin-Ryu Karate z terenu całego kraju. Mistrzostwa otworzył Prezydent PUSKK
sensei Aleksander Staniszew,
po czym w pokazach otwarcia wystąpił mistrz miecza
japońskiego soke Masanori
Ogawa oraz grupa pokazowa
Kobudo z Warszawy i Miechowa. Zawody na czterech
matach sędziowało trzydziestu jeden licencjonowanych

sędziów PUSKK oraz dwudziestu sędziów technicznych. Fun kc j e s ę dziego
głównego pełnił sensei Jerzy
Chrzanowski z Warszawy,
będący jednocześnie współorganizatorem mistrzostw.
W sumie rozdano czterdzieści siedem kompletów medali w dziewięciu kategoriach
w konkurencjach karate i kobudo; kata, kata kumiwaza,
shuyowaza kumite i w dojo
kumite. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce

zajął Wołomiński Klub Karate Shorin-Ryu, drugie Nowosądecki Klub Okinawa Karate, a trzecie Łódzkie Centrum Okinawa Shorin-Ryu
Karate i Kobudo"Bushi".
Poziom tegorocznych mistrzostw był wysoki, a zmagania zawodników oklaskiwała licznie zgromadzona
kilkusetosobowa publiczność. Łódzkie Centrum Shorin-Ryu Karate i Okinawa
Kobudo „Bushi” mogło liczyć na olbrzymie wsparcie

rodziców, którzy gorąco dopingowali swoich zawodników. Sensei Dariusz Jędrzejczak jednocześnie był sędzią
głównym na macie numer
dwa. Podczas mistrzostw karatecy rywalizowali na czterech matach obsługiwanych
przez 51 sędziów w następujących konkurencjach: Kata
Karate (formy), Kata Kobudo, Katakumiwaza Karate (zespoły 3 osobowe),
Shuyo Waza Zespoły, Shuyo
Waza i Dojo Kumite (walki dla dorosłych). Zawodnicy przechodzili poprzez eliminacje do finałów (zwykle ośmiu zawodników lub
zespołów). Udział w finale z uwagi na liczną obsadę (np. trzydziestu pięciu

zawodników w kategorii Junior Młodszy rok urodzenia
2006-2007) i wysoki poziom
to już sukces. Tym bardziej
cieszą świetne wyniki naszych reprezentantów, którzy w klasyfikacji generalnej mistrzostw zajęli trzecie miejsce zdobywając trzy
złote medale, dwa srebrne i trzy brązowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
w konkurencji Shuyo Waza
Zespoły w kategorii Juniorów Młodszych (rok urodzenia 2006-2007) w której brały udział dwadzieścia
dwa zespoły dwuosobowe,
nasi zawodnicy zajęli pierwszych pięć miejsc deklasując rywali. Swoją bardzo
wysoką formę potwierdził

reprezentujący Stryków, Jan
Dąbrowski (2kyu), który został Mistrzem Polski w konkurencji Kata Karate i wraz
z Jakubem Wasielewskim
w konkurencji Shuyo Waza
zespoły wywalczył swój drugi złoty medal na tych mistrzostwach. W kategorii
Shyuo Waza Zespoły Juniorzy Młodsi trzecie miejsce
zajęła brzezinianka Natalia Zawadzka, która osiągnęła ten sukces wspólnie z Julią
Jaworską ze Zgierza. Wielkie
gratulacje należą się także
Aleksandrowi Wirze z Brzezin, który godnie reprezentował barwy Łódzkiego Centrum Shorin-Ryu Karate
i Okinawa Kobudo „Bushi”.
 DS
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MOTORYZACJA
AUTO-SKUP 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 Felicja 1,3MPI 2001
rok 887 364 298
SPRZEDAM Fabie - 1,6 D rok 2012,
606 875 520
SPRZEDAM Fiata Punto 1.2 2000 r.
507 975 528

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane,
605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia
502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring,
napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków 505 509 874 ,
PODDASZA, wykończenia wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę
604-381-688
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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
PRANIE dywanów , obić tapicerskich
i samochodowych
OGRODZENIA-MONTAŻ , Panele, Siatki,
Sztachety 606 303 471
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY ,
RELAKSACYJNY z dojazdem 506 408 620
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
PRANIE dywanów , tapicerek 533 628 422
WRÓŻKA -519 738 225
OGRODZENIA; Sprzedam , montaż, produkcja przęseł ogrodzeniowych oraz galanterii ogrodowej 726 484 130
REMONTY – MALOWANIE, GŁADŹ,
ZABUDOWA „KG”:
886 530 760, 603 873 303

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
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok, 574 816 600
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni.
Praca od poniedziałku do piątku w godz.

OGŁOSZENIA DROBNE

6-14 . Stawka 13 zł/h netto. Z uwagi na
charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu tel. 734 456 435
SZWACZKI I CHAŁUPNICZKI ZATRUDNIĘ ,
UBEZPIECZENIE JEŻÓW 501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca
500 285 518
ZATRUDNIĘ 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
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

OGŁOSZENIA DROBNE

powierzchni zakładu) Kontakt 601-223142 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
FIRMA KONFEKCYJNA z siedzibą w Jeżowie zatrudni pracownika krojowni lub krojczego 509 602 925
STOWARZYSZENIE 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
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą
tel. 533 242 897
„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

ZATRUDNIĘ prasowaczkę Brzeziny
500 448 129
ZATRUDNIĘ szwaczkę 604 433 179
ZATRUDNIMY elektryków i pomocników
elektryków (42) 214 07 00
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki. Praca stała 691 125 693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek. Okolice
Brzezin 507 159 745
ZATRUDNIĘ pracownika na punkt skupu złomu i skład opału w Paprotni 691
485 027

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
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia
w bloku 46m2 , 519 563 264
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
WYNAJMĘ zakład krawiecki w Brzezinach
604 41 86 58
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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
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokojowe 54m2 ul. Hetmana 3 (Dawniej
Kulczyńskiego) 791 872 607
SPRZEDAM dwie działki 3015m2 budowlane 509 061 823
DZIAŁKI budowlane uzbrojone o pow.
900,1200, i 2100 m sprzedam Brzeziny
Okrzei 501 034 069

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski 503 491 722
SPRZEDAM słomę małe kostki 783 270
066
SPRZEDAM pralkę , lodówkę, kuchnię gazową, sofy, tapczan –łoże, szafki kuchenne ,szafę 694 884 692
SPRZEDAM owies, mieszankę 516 732
606
SPRZEDAM cegłę 794 630 647
SPRZEDAM stemple budowlane
608 093 957
SPRZEDAM pszenżyto , owies, jęczmień
508 078 967
ROTWAJLLERY – szczeniaki 607 722 066
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
SPRZEDAM rowery 601 514 977
TANIO sprzedam ławę, fotele, łóżeczko
604 508 206

Oferty składać na mail:
sekretariat@bob-ogrodzenia.pl
lub kontaktować się
telefonicznie pod nr
663 333 991

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

28.05.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Kałęczew.
w godz. 8:00 do 12:00 : Józefów 2 gm. Dmosin.
w godz. 11:00 do 15:00 : Józefów 3 gm. Dmosin.
30.05.2019 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Kolonia Nagawki 2.
31.05.2019 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Gałkówek 1.
w godz. 11:00 do 15:00 : Jordanów.

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!

Prace
w drewnie,

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

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

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,
lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

5/I/2014

Firma w Brzezinach
poszukuje osoby chętne
do pracy na stanowiska:
- monter
- ślusarz
- pracownik produkcji

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

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

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

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

1/X/2018

REKLAMA
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Brzezinianie mistrzami w kolarstwie górskim



ało kto wie, że w Brzezinach mamy dwóch utalentowanych zawodników
M
młodego pokolenia. W ubiegłym roku, jako młodzicy zwyciężali w najważniejszych
imprezach w kraju. Mateusz Konwiński i Mateusz Gwiazda byli nie do pokonania
na krajowych imprezach kolarstwa górskiego mimo tego, że przeciwko sobie
mieli zawodników z południowych regionów górskich, gdzie są bardzo mocne
i dofinansowane kluby kolarstwa górskiego.

O b aj mło dzi brze zini anie zaczynali swoją karierę u wielokrotnie utytułowanego zawodnika, Piotra Dziedzica w rodzimym
klubie Brzeziny MTB Team
– U K S I nt e r- S o l a r. Ja kiś czas temu ich klubowe
drogi się rozeszły, Mateusz Konwiński w tej chwili
reprezentuje barwy klubu
z południa, ale nie zmienia
to faktu, że oboje są mieszkańcami naszego miasta.
Mateusz Gwiazda w ubieg ł y m r o k u w y g r a ł n aj ważniejsze i najtrudniejsze zawody w kraju, czyli Mistrzostwa Polski XCO
w Mrągow ie, natomi ast
Mateusz Konwiński zdobył drugie miejsce. Puchar
Polski XCO, to cykl imprez
rozgrywanych na trudnych
trasach w całym kraju. Po
mistrzostwach jest to druga pod względem prestiżu klasyfikacja w Polsce.
Obu naszych zawodników

zbierało wysoką punktację,
podczas każdego startu,
niestety pod koniec wakacji Mateusz Gwiazda uległ
groźnemu wypadkowi komunikac yjnemu co p o d
znakiem zapytania stawiało jego dalsze starty w sezonie. Po okresie rekonwalescencji i ciężkiej pracy
udało mu się dogonić krajową czołówkę i w efekcie
na podium Pucharu Polski stanął na trzecim miejscu, a zdobywcą pierwszego został Mateusz Konwiński. Obaj brzezinianie
startowali również za granicą, podczas prestiżowego
Pucharu Czech, gdzie zajmowali wysokie miejsca.
Mateusz Konwiński za najlepszy start w ubiegłym sezonie uważa edycje Pucharu Polski w Wałbrzychu,
gdzie na trudnej technicznej trasie wygrał z czołowymi młodzikami z Czech,
natomiast Mateusz

Gwiazda za najlepszy występ uważa st ar t w Mistrzostwach Polski, gdzie
pr z y w y s o k i e j l ip c owe j
temperaturze i wymagającej trasie pokonał rywali z dużą przewagą. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich mniejszych
i większych imprez, w których startowali zawodnicy Brzeziny MTB Team –
UKS Inter-Solar, ale krótko można powiedzieć, że
bez medalu raczej nie wracali. W tym sezonie obaj są
pierwszorocznymi juniorami młodszymi, dlatego
trochę trudniej będzie walczyć im o czołowe lokaty.
Wszystko ze względu na to,
że mają starszych zawodników w grupie, a w ich wieku ma to olbrzymie znaczenie. Trzymamy mocno
kciuki za obu panów i życzymy samych największych sukcesów.
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JRK Meble Łódź drużyną kwietnia



a nami ponad dwa miesiące zmagań w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej.
Z
W tym sezonie organizatorzy postanowili wybierać drużynę danego miesiąca
rozgrywkowego. W każdym kolejnym miesiącu będzie to zespół, który odznaczył się
czymś szczególnym, zwracając na siebie uwagę kibiców.

To p r e s t i ż o w e w y r ó ż nienie za miesiąc kwiecień trafiło do beniaminka rozgrywek JRK Meble
Łódź. Kwiecień był szczególnie obfity w piłkarskie
emo c je. W sumie w ramach rozgrywek Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej oraz
Pucharu Brzezin rozegrano aż dwadzieścia siedem
meczów, w których padło
w sumie 378 goli. Tym razem organizatorzy ogłosili drużynę miesiąca, która
ich zdaniem najlepiej spisywała się w tym okresie.
Została nią drużyna JRK
Meble Łódź. Zespół prowadzony przez Radosława Brzozowskiego jest jedynym, który w obecnym
sezonie nie doznał jeszc z e p or a ż k i . W m i n i o nym miesiącu pomarańczowi rozegrali trzy mecze

i wszystkie wygrali. Pierwsze z trzech zwycięstw odnieśli 7 kwietnia, wygrywając 7:3 z Polonią Niesułków w ramach 5. kolejki.
Na kolejne ich spotkanie,
ze względu na przełożenie
meczu z Red Devils, a następnie Święta Wielkanocne, trzeba było poczekać
ponad dwa tygodnie. Dokładnie 25 kwietnia JRK
Meble wysoko rozbiły Wikingów (13:3) w spotkaniu 1/8 Pucharu Brzezin
i awansowały tym samym
do ćwierćfinału. Kropkę
nad i łodzianie postawili
dwa dni później, kiedy to
rzutem na taśmę niespodziewanie pokonali lidera
Grube Wióry 5:4 w 7. kolejce w rozgrywkach ligowych. JRK Meble Łódź to
jeden z tegorocznych debiutantów. Jest to pierwsza

w historii Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej drużyna w całości złożona z mieszkańców Łodzi. Oprócz kapitana Radosława Brzozowskiego w skład dr użyny
wchodzi jeszcze dwunastu
zawodników: Damian Barwiński, Krzysztof Fintzel,
D am i an Kop a , A n d r z e j
Machciński, Łukasz Musiał, Filip Nowak, Łukasz
Now i c k i , A n d r z e j S o b czak, Filip Sobczak, Grzegorz Stopczyński, Grzegorz
Wd owc z y k i Pi ot r Wi l mański. Po ośmiu kolejkach JRK Meble ze względu na dwa przełożone mecze i pauzę mają rozegrane
pię ć sp ot kań. Uzbiera li
w nich maksymalną ilość
piętnastu punktów i zajmują trzecie miejsce..
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Start Brzeziny ma nowego trenera



Radosław Wasiak został nowym szkoleniowcem występującego w łódzkiej klasie
okręgowej Startu Brzeziny. Taką decyzję podjął Zarząd Brzezińskiego Klubu
Sportowego po meczu ligowym z Orłem Parzęczew.

Nowy trener przejął drużynę
po długim weekendzie majowym od duetu grających trenerów Waldemara Pabiniaka
i Roberta Szuberta. Jego praca z pierwszą drużyną potrwa
co najmniej do końca czerwca tego roku
Zespół seniorski od prawie dwóch sezonów wspólnie prowadzili Waldemar
Pabiniak i Robert Szubert.
Obaj panowie pracę z grupami młodzieżowymi i trenowaniem pierwszego zespołu łączyli z jednoczesną grą
na boisku. Pod ich wodzą
czarno-czerwoni po spadku
do klasy A, zaledwie po jednym sezonie wrócili do łódzkiej klasy okręgowej i z dobrej
strony pokazali się w rundzie
jesiennej obecnego sezonu.
Powodem zmiany na stanowisku trenerskim był przede wszystkim słaby początek obecnej rundy wiosennej. Czarno-czerwoni w tym
roku zdobyli tylko trzy punkty po zwycięstwie 1:0 nad
LKS Rosanów. W ośmiu innych pojedynkach brzezinianie schodzili z boiska pokonani. Czarę goryczy i cierpliwość włodarzy wyczerpały
ostatnie dwie porażki Startu
z przedostatnią w tabeli Bzurą
Ozorków, która przed spotkaniem w Brzezinach w całym

sezonie zgromadziła zaledwie cztery punkty oraz wysoka wyjazdowa porażka 1:5
z Orłem Parzęczew. Kandydata szukano zdecydowanie
wcześniej, ale zmian postanowiono dokonać właśnie teraz. Radosław Wasiak ostatnio pracował w LKS Rosanów
i Sazanie Pęczniew (III grupa
łódzkiej klasy A). Jednak najlepsze wyniki szkoleniowiec
odnosił z zespołami młodzieżowymi. Przez kilka sezonów
prowadził zespół juniorski
Sokoła Aleksandrów Łódzki, z którego trafił do Widzewa Łódź obejmując walczący o utrzymanie w lidze wojewódzkiej zespół rocznika
2000. Pod jego wodzą młodzi
łodzianie nie dość, że zostawili w pokonanym polu Łódzki
Klub Sportowy, GKS Bełchatów, Sport Perfect czy AKS
SMS Łódź, to awansowali do
Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych. To centralny szczebel rozgrywek U-17
w Polsce, na którym Widzew
mierzył się m.in. z Legią Warszawa, Polonią Warszawa, Jagiellonią Białystok czy Stomilem Olsztyn. Udany sezon
zaowocował nominacją na
stanowisko trenera najstarszej
juniorskiej drużyny Widzewa.
Wasiak walczył w rozgrywkach, w których zwycięzca

Pierwszy trening trenera Radoslawa Wasiaka FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

zagrał w meczach barażowych
o prawo gry w Centralnej
Ligdze Juniorów. Prowadził
drużynę w trudniejszym momencie niż w poprzednich sezonach, kiedy do Centralnej
Ligi Juniorów nie udało się
awansować zespołom prowadzonym przez poprzednich
trenerów Widzewa Sławomira
Kraskę i Macieja Kacprzaka.
Z centralnego szczebla do ligi
wojewódzkiej spadł GKS Bełchatów, natomiast nawet po
zwycięstwie w rozgrywkach
wojewódzkich, aby awansować wyżej, trzeba było wygrać
w barażach dwa dwumecze,
a nie jak dotychczas tylko jeden. Ta sztuka się jednak nie
udała. Po rewolucji w systemie szkoleniowym Akademii
Widzewa Radosław Wasiak
opuścił pracę w łódzkim klubie. Szkoleniowiec ma za sobą
półtora tygodnia treningów
z nowym zespołem i mecz
z UKS SMS Łódź. Brzezinianie mimo, że przegrali 0:3 pokazali się z zupełnie lepszej
strony niż wcześniej. Zdecydowaną poprawę w wynikach działacze Startu przewidują w kolejnych meczach.
Sam trener widzi duży potencjał w młodym zespole czarno-czerwonych i widzi wiele możliwości rozwoju klubu.
 DS
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

„Pszczelarski” rajd Strefy
Rowerowej

Strefa Rowerowa Brzeziny
oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach zapraszają na kolejną - IV już edycję
rajdu rowerowego "Od pasieki do pasieki", który odbędzie
się w niedzielę 19 maja. Jego
start zaplanowano o godz. 10
na skrzyżowaniu ulic Reymonta, Kilińskiego i M. Skłodowskiej-Curie.
W tym roku zobaczyć będzie

można dwie pasieki - w Przyłęku
Dużym i w Poćwiardówce. Organizatorzy przewidzieli też dwie
trasy - krótszą - dla rodzin
z dziećmi i mniej
wytrawnych rowerzystów (ok.
15-20 km) i dłuższą - dla bardziej
doświadczonych
(ok. 45-50 km).
Rajd będzie miał
charakter typowo edukacyjny, gdyż jego
uczestnicy poznają znaczenie
pszczół, zagrożenia płynące ze
źle wykonywanych zabiegów
chemizacyjnych oraz sposoby wzbogacania środowiska
przyrodniczego. Na mecie
czekać będą tradycyjnie małe
niespodzianki. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 TOM
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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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4 maja w święto swojego patrona św. Floriana modlili się strażacy

W

sobotę 4 maja o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie, z okazji Dnia Strażaka
odprawiona została msza św. w intencji druhów Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego, strażaków i pracowników
cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
oraz wszystkich zmarłych strażaków z terenu powiatu brzezińskiego.
Koncelebrowali ją st. bryg.
w st anie sp o czy n ku ks.
Henryk Betlej były kapelan
strażaków województwa
łódzkiego oraz ks. Krzysztof Nalepa proboszcz parafii w Jeżowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz
p ow i atu, m i a s t a i g m i ny Brzeziny, mieszkańcy,

Tydzień Bibliotek
w Oddziale dla Dzieci
8 maja Dniem Bibliotekarza
rozpoczęły się obchody Tygodnia Bibliotek, której to
akcji patronuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
W Oddziałe dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w tym okresie zaplanowano
odwiedziny kilku grup przedszkolaków. Dla najmłodszych
odbywały się spotkania z Tuwimem, kiedy to m.in czytano znane wiersze tego poety.
Dla starszych grup Oddział

dla Dzieci przygotował spotkania z baśnią europejską w związku z 15-rocznicą przystąpienia Polski do
UE. Prelekcje w tym zakresie
mają potrwać do końca maja.
Miesiąc ten tradycyjnie poświęcony jest bowiem książce i promocji czytelnictwa.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach zaprasza więc
do odwiedzin kolejne grupy
dzieci.
 GK

Tydzień Bibliotek w Oddziale dla Dzieci FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

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

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:
- kostki brukowej,
granitowej,
ogrodzeń oraz innych
powierzchni
tel. kom.

793-668-538

strażacy zawodowi i druhowie ochotnic y, a także poczty sztandarowe kome ndy Pow i atowe j P SP
w Brzezinach oraz ochotniczych straży pożarnych
z miasta i gmin powiatu
brzezińskiego.
Na zakończenie mszy
św. st. bryg. Dariusz Guzek komendant powiatowy
PSP w Brzezinach odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany
do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych państwowej straży pożarnej
oraz druhów ochotniczych

straży pożarnych z okazji
Dnia Strażaka, a w własnym imieniu komendant
powiatowy złożył wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia w dniu
ich święta. W imieniu nieobecnego prezesa powiatowego Związku OSP Lechosława Jarząba, któr y
uczestniczył w Warszawie
w nominacji generalskiej
Ł ó d z k i e g o Ko m e n d a n ta Wojewódzkiego, wiceprezes zarządu oddziału powiatowego Krzysztof
Czułno, podziękował strażakom za trud i ofiarność

w pełnieniu służby i działalność społeczną skierowaną na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
powiatu brzezińskiego.
W najbliższą sobotę 18
maja w Jeżowie odbędą się
powiatowe obchody Dnia
Strażaka. Uroczystości rozpocznie uroczysta msza św.
w parafialnym kościele pw.
Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie. Po mszy św.
dalsza część strażackiego
święta planowana na terenie przy Urzędzie Gminy
w Jeżowie. 
 GK
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„Podaruj mi skrzydła” już w trakcie realizacji

M

inął kolejny miesiąc realizacji projektu „Podaruj mi skrzydła” realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Po intensywnym
okresie związanym z naborem i rekrutacją przyszedł czas na konkretne
wsparcie w postaci korepetycji, poradnictwa specjalistycznego oraz kursów
podnoszących kompetencje.

S z c z e gól ny m u z nan i e m
uczestników cieszy się kurs
podstaw programowania,
uczący kreatywności, planowania i myślenia abstrakcyjnego. Jak mówi Bartek, jeden
z uczestników kursu: „Dużo
się dzieje, nie nudzimy się
i uczymy się nowych rzeczy”.
W m aj u ro z p o c z y n a ją się działania dedykowane dla rodzin zastępczych
i prowadząc ych rodzinne domy dziecka. Będą to
AUTOPROMOCJA

m. in. organizowane cyklicznie grupy wsparcia, podczas
których opiekunowie zastępczy będą mogli wymieniać
się doświadczeniami, służyć
radą oraz wsparciem. W tym
samym czasie dla wychowanków pieczy zastępczej zorganizowane będą zajęcia z animatorem, w specjalnie do
tego celu przygotowanym pokoju. Dzięki środkom z Unii
Europejskiej udało się odświeżyć jedno z pomieszczeń

Powiatowego Centrum oraz
wyposażyć w meble, zabawki i sprzęty przeznaczone dla
dzieci.
„Mamy nadzieję, że tak
zaaranżowane otoczenie
uprzyjemni naszym młodszym podopiecznym pobyt
w PCPR podczas realizowanych dla nich zajęć – ocenia Aneta Pawlak – pedagog
odpowiedzialny za działania
animacyjne w ramach projektu. 
 TOM

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Podaruj mi skrzydła” FOT. TOMASZ GUZEK

