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Don Vasyl gwiazdą wieczoru Brzeziny Fest 2019

W

 sobotę 8 czerwca odbędzie się coroczne święto naszego miasta,
a mianowicie Brzeziny Fest 2019. Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor wraz
z Urzędem Miasta Brzeziny oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
dołożyła wszelkich starań, aby mieszkańcy naszego miasta mogli tego dnia
jak najlepiej bawić się na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1.
Papuszy, następnie przeniósł się do Włocławka,
a ostatnio na stałe mieszka w Ciechocinku. Trudno uwierzyć, ale pierwsze
sukcesy artystyczne odnosił w wieku dwunastu lat.
Najważniejszym okresem
w życiu Don Vasyla był
rok 1984, w którym zaczął
śpiewać z własnymi zespołami. Trzy lata później zał oż y ł z e sp ó ł D on Vas y l
i Roma ze względu na to, że
trzon stanowili członkowie
legendarnej grupy Roma,
która mogła poszczycić się
licznymi tournee po całym świecie, w tym koncerty w siedzibie Organizacji
Narodów Zjednoczonych

w Now ym Jorku oraz
w słynnej "Paryskiej Olimpii". Z biegiem czasu Don
Vasyl odkrył i wypromował utalentowane cygańskie g wiazdy : synowie
Dziani i Wasyl Junior oraz
E l z a , Pat r yc j a , C ar me n
i wiele innych. Postanowiono więc zmienić nazwę
zespołu na Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, który dalej kultywuje tradycje artystyczne Romy. W międzyczasie Vasyl Szmidt został
pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, który odbywa się corocznie od 1997
w Ciechocinku z kilkoma

Gwiazdy cygańskiej pieśni FOT. HANNA KAUP WWW.EGORZOWSKA.PL

Sakrament
I Komunii Świętej
w parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu
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ŹRÓDŁO: WWW.DONVASYL.PL

W związku z tym postanowiliśmy bliżej przedstawić
głównych artystów tego
wydarzenia. Gwiazdą wieczoru Brzeziny Fest 2019
będzie Don Vasyl i cygańskie gwiazdy.
Wielkie święto Brzezin
wraca do korzeni, czyli na
Stadion Miejski przy ulicy
Sportowej. Głównym placem imprezy, na któr ym
zostanie ustawiona scena
oraz stanowiska gastronomiczne będzie boczna płyta
boiska, natomiast na głównej płycie w kulminacyjnym momencie odbędzie
się specjalny pokaz „tańczących fontann”. Jednym
z artystów, którzy wystąpią podczas święta Brzezin
będzie Don Vasyl i gwiazdy cygańskiej pieśni. Początek koncertu planowany jest na godzinę 20:00.
Życiorys artysty jest bardzo ciekawy i bogaty. Kazimierz Doliński, a od 1989
roku Vasyl Szmidt urodził
się 10 kwietnia 1950 roku
w Łodzi, która w ow ym
czasie była jednym z przystanków taboru cygańskiego. Artysta pochodzi z królewskiej rodziny Cyganów
wielkomiejskich, a dokładniej z dynastii Baro Szero
(co oznacza: Wielka Głowa). Jego ojciec wychowywał się w Łodzi, a matka pochodziła z Warszawy. Przez jakiś czas Vasyl
mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie dorastał
pod okiem romskiej poetki

str. 8,9

Gwiazdą wieczoru Brzeziny Fest 2019 będzie Don Vasyl
epizodami w Glinojecku.
Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kulturalnego polskich Cyganów.
Jego wiersze ukazały się
w dwóch zbiorach poezji
„Kujawy piórem malowane” (1995 rok) oraz „Twórcy regionu 2” (1996 rok).

Sam jest autorem tomiku
wierszy „Pasażerowie niebieskiego taboru” (1998
rok, wznowienie 2005
rok) oraz śpiewnika „Piosenki Don Vasyla – Jedno jest niebo dla wszystkich” (2007 rok), a także
twórcą monologu Cyganki do spektaklu „Mam na
imię Psyche” w reżyserii
Marka Wysockiego, w wykonaniu Anny Marii Grabińskiej. Premiera spektaklu odbyła się w kwietniu
2013 roku. Dwie ostatnie
solowe płyty Don Vasyla
„Niech pędzą konie” z 2011
roku or a z „G d z i e m oj a
młodość” z 2013 roku zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fanów nie
tylko muzyki cygańskiej.
W 2016 roku został odznaczony medalem Gloria Artis za całokształt dokonań
artystycznych, a Ciechocinek uczynił go honorowym
obywatelem miasta.
 Źródło: http://www.
donvasyl.pl/ oraz https://
pl.wikipedia.org/wiki/
Don_Vasyl
 DS

Wiosennego
miodu jak
na lekarstwo

5

„Pszczelarski”
rajd Strefy
Rowerowej 9
Powiatowy
Dzień Strażaka
w Jeżowie

10

Kolarskie
sukcesy Weroniki
Skrzyńskiej

13

Przełamanie
Startu
w Dalikowie

15

2

23 MAJA 2019 | NR 12

Sakrament I Komunii Świętej w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
19 maja na mszy św. o godz.
11.30 miał miejsce Sakrament
I Komunii Świętej w parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu.
Komunię przyjęło tu 11 młodych parafian, których do sakramentu przygotowywał o.
Eryk. – To wyjątkowy dla was
dzień - zwracał się do dzieci
w czasie kazania o. gwardian
Damian Siwula – proboszcz
parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu, który udzielał Sakramentu I Komunii. Ostatnią
z brzezińskich parafii, gdzie
zaplanowano ten sakrament,
będzie parafia pw. Podwyższenia św. Krzyża, gdzie będzie
on miał miejsce 2 i 9 czerwca.

 TOM
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Nowość na brzezińskim rynku pielęgnacji medycznej

J

uż niebawem mieszkańcy Brzezin i regionu będą mogli skorzystać z profesjonalnych usług
w zakresie podologii i hirudoterapii. Gabinet PODOMEDICUM znaleźć będzie można w Brzezinach
przy ul. Berka Joselewicza 1. Otwarcie zaplanowano na 1 czerwca.

Na czym polega terapia podologiczna? To szeroko poj ęte zabieg i w y kony wane w obrębie stóp. Podolog
pomaga w rozwiązywaniu
probl e m ów z w i ą z anych
między innymi: z pękającymi piętami, wrastającymi paznokciami czy usuwaniem odcisków i brodawek
wirusowych. W gabinecie
PODOMEDICUM będzie
można skorzystać z usług
dyplomowanej i kompetentnej specjalistki. Wyróżnikiem dla nowo powstającego miejsca jest niezwykła dbałość o higienę pracy
i komfort pacjenta. Gabinet
dysponuje własnym sprzętem do sterylizacji narzędzi, a specjalistka indywidualnie podchodzi do każdego przypadku. Zabiegi są
wykonywane własnoręcznie, a metody dopasowywane do pacjenta.
War to w sp om n i e ć , ż e
PODOMEDICUM oferuje
innowacyjną metodę w leczeniu wrastającego paznokcia. Terapia klamrą
Fraser’a, ceniona przez podologów na całym świecie,
wyróżnia się indywidualnym dostosowaniem do paznokcia pacjenta. Zazwyczaj jako rozwiązanie tego
bolesnego problemu podaje się chirurgiczne usunięcie całej płytki paznokcia. PODOMEDICUM
oferuje rozwiązanie nowoczesne i skuteczne. Klamra Fraser’a wykonana jest
z drutu stosowanego w aparatach ortodontycznych.
Jest to najskuteczniejsza,
najszybsza i najmniej bolesna metoda leczenia problemu wrastającego i wkręcającego się paznokcia.
Drugą gałęzią działalności PODOMEDICUM jest
hirudoterapia – metoda
znana od wielu wieków, bazująca na leczeniu pijawkami. Szeroka gama zastosowania hirudoterapii znana
jest na przykład w tradycji
azjatyckiej. Jest to naturalny sposób leczenia różnych dolegliwości, między
innymi: bóli stawów, hemoroidów, a nawet problemów z zajściem w ciążę. W PODOMEDICUM
hirudoterapią zajmuje się

wykwalifikowana specjalistka, która ukończyła kursy i szkolenia w Polsce oraz
zagranicą. Co ważne, w gabinecie używa się pijawek
z certyfikowanych hodowli laboratoryjnych, są one
także wykorzystywane jednorazowo. Hirudoterapia
pozwala na oczyszczenie
organizmu i znaczne poprawienie funkcjonowania
narządów, jednak nie można zapomnieć o jej potwierdzonych działaniach w zabiegach kosmetycznych, np.
maseczki.
Założycielka PODOMEDICUM została doceniona na Festiwalu Zdrowia
i Niezwykłości w łódzkiej
hali Expo otrzymała trzecie wyróżnienie „Expressu
Ilustrowanego” za łączenie
doświadczenia podologii
i hirudoterpii. PODOMEDICUM prowadzi również
szkolenia w tym zakresie.
W gabinecie PODOMEDICUM oprócz hirudoterapii proponowana jest larwoterapia, którą poleca się
na problemy z trudno gojącymi się ranami. Specjaliści
polecają również dostępną
w ofercie usługę odświeżania i odgrzybiania obuwia.
PODOMEDICUM to
miejsce, w którym znaleźć
można profesjonalną pomoc i obsługę. Specjalistki
odpowiedzą na każde pytanie i pomogą w dopasowaniu formy terapii. Ogromną
zaletą jest również bezpłatny dojazd do domu pacjenta, nie zawsze stan zdrowia
pozwala na wizytę w gabinecie.
P O D OM E D IC UM ot wiera swoje drzwi 1 czerwca o godz. 9.00. Tego dnia
będzie można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji, które ruszą o godz.
9:30.
Już dziś zapraszamy do
zapisów, liczba zainteresowanych zabiegami i konsultacją rośnie jeszcze przed
otwarciem!
W zakresie usług podologicznych PODOMEDICUM oferuje:
• Pedicure specjalistyczny
• Profesjonalne opracowanie płytki paznokcia
• Terapię wrastających

i wkręcających się paznokci
• Usuwanie modzeli oraz
odcisków
• Terapię paznokci zmienionych chorobowo
• Rekonstrukcję płytki
paznokciowej
• Pielęgnację pękających
pięt
• Profilaktykę stopy cukrzycowej
Zapisy i konsultacje pod
numerem tel. 608 873 153
W zakresie hirudoterapii PODOMEDICUM oferuje:
• Poprawa funkcjonowania żył i tętnic: żylaki, zakrzepica, zapalenie żył, stany przed i poudarowe, blokady tętnic nóg, hemoroidy
• Likwidacja bólu:

W gabinecie PODOMEDICUM oprócz hirudoterapii proponowana jest larwoterapia FOT. REDAKCJA
migreny, bóle kręgosłupowe, rwy, bóle stawów, kolan
i podudzi
• L i kw id ac j a drobnou s t roj ów c h oro b ot wórczych: bakterie, zakażenia, stany zapalne skóry,
opryszczka, paradontoza

• Stany zapalne narządów
wewnętrznych: płuca, wątroba, nerki, jelita, jajniki,
prostata
• Kompleksohirudoterapia: Parkinson, SM, chromanie przestankowe, potencja

• Maseczka Hollywood:
odmładzanie skóry twarzy,
szyi i dłoni (na bazie wyciągu z pijawek)
• Oczyszczanie oraz rewitalizacja całego organizmu
Zapisy i konsultacje pod
numerem tel. 608 873 125.
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

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Brzezin



hcę podziękować wszystkim mieszkańcom Brzezin, którzy wspierają dobrym
C
słowem Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach. Dziękuję Państwu
za telefony i zainteresowanie naszą stroną w BiS-ie (de facto: połową strony).

Miłe jest usłyszeć, że pytacie
Państwo dzwoniąc do nas
dlaczego nie ukazuje się informacja o Spółdzielni co tydzień. Spieszę więc poinformować wszystkich zainteresowanych, że wykupiłem
dla Spółdzielni połowę strony w BiS-ie w okresie kiedy gazeta ta ukazywała się
dwa razy w miesiącu i tak
już pozostało. A więc nasze
informacje będą docierać
do mieszkańców Brzezin co
drugi tydzień, co nie znaczy,
że będą mniej ciekawe.
Otrzymujemy też od Państwa telefony z pytaniami
dlaczego na tej czy innej ulicy jest nie posprzątane, już

o tym mówiłem ale przypomnę, że działamy zgodnie z Porozumieniem podpisanym z Panią Burmistrz
czyszcząc i sprzątając te ulice i chodniki, zgodnie ze zleceniem i przyjętym harmonogramem. Podobnie jest
z opróżnianiem koszy ulicznych. Mamy zapisane w Porozumieniu, że powinniśmy
je opróżniać dwa razy w tygodniu. A pracownicy Spółdzielni opróżniają kosze
częściej ( bez dodatkowej zapłaty za usługę) żeby mieszkańcom Brzezin było milej i żeby nie musieli oglądać
przeładowanych koszy ulicznych. „Swoją drogą” zawsze

jestem zdziwiony jak można do koszy ulicznych wrzucać odpadki domowe, podczas gdy każdy z nas i tak
przecież płaci za śmieci z racji podpisanej w tej sprawie
umowy z Miastem.
Pisałem ostatnio o niszczeniu posadzonych przez
Spółdzielnię kwiatów na terenie całego Miasta. Ale
ostatnia informacja o tym,
że ktoś dla zabawy powyrywał posadzone kwiaty i ułożył je w miejscu gdzie rosły
„woła o pomstę do Nieba”.
Po co i kto to robi – delikatnie mówiąc jest to typowy
wandalizm. I wreszcie ostatnia informacja – wyjaśnienie

dla wszystkich, że rynek
miejski w Brzezinach usytuowany pomiędzy ulicami
Modrzewskiego i Lasockich,
nie sprzątają pracownicy naszej Spółdzielni tylko Spółki
Miejskiej.
Spółdzielnia szuka pracy dla swoich pracowników,
pracujemy u osób prywatnych i instytucji na terenie
Brzezin. Ostatnio otrzymaliśmy zlecenie od Pani Burmistrz na budowę części ulicy Ogrodowej w Brzezinach,
na której będzie położony
asfalt. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
nas i składanie zleceń na
różnorodne prace. Jesteśmy
najtańsi na brzezińskim rynku pracy, a przez to konkurencyjni.

 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia oferuje potencjalnym klientom: firmom i osobom prywatnym
szeroki zakres usług, począwszy od sprzątania, opieki, transportu, remontu i budowy obiektów, układanie kostki,
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego na miejscu u klienta.
Przyjmiemy gruz.
Więcej informacji w tych sprawach można uzyskać
pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688

ZAPRASZAMY!
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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

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach

W dniu 19 maja 2019r.
w S z k o l e Po d s t a w o w e j
w Dąbrówce Dużej odbył się

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach

pn. „ Siatkarze – Podopiecznym Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej

Przygoda z Moniuszką



czniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
U
w dniu 20 maja odwiedzili Teatr Wielki w Łodzi i obejrzeli przedstawienie
„Moniuszkowy zawrót głowy”. Wyjazd odbył się w ramach projektu organizowanego
przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”.

w Brzezinach”. W Turnieju zaprezentowały się drużyny z: Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach, Urzędu Skarbowego w Brzezinach oraz
wspólna drużyna z Powiatu Brzezińskiego i Urzędu
Miasta w Brzezinach w składzie: Jan Krakowiak, Krzysztof Kotynia, Witold Sikorski, Mariusz Sikorski, Daniel

Nawrocki, Krzysztof Orłowski, Andrzej Kurczewski,
Marcin Lewandowski, Przemysław Maślanko, Adam
Koralewski.
Insp. Marcin Grzelak Komendant Powiatowy Policji,
Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński, st. bryg. Dariusz Guzek i Pani Wioleta
Meszka Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Brzezinach
po oficjalnym otwarciu Turnieju gorąco kibicowali

wszystkim drużynom.
Puchar Komendanta Powiatowego KPP w Brzezinach zdobyli brzezińscy policjanci. Rozgrywki zostały
przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, przyświecał
im szczytny cel: pomoc Podopiecznym Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej
w Brzezinach. Kibice nie zawiedli i do ostatniego seta
zagrzewali zawodników do
walki.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa
Łódzkiego w ramach zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Obejmuje
on edukację operową i artystyczną uczniów szkół średnich. Dzięki temu młodzież
oprócz Teatru Wielkiego
w Łodzi odwiedzi także Filharmonię Łódzką. Młodzi
ludzie wezmą także udział
w warsztatach artystycznych

prowadzonych przez artystów Teatru Wielkiego i będą
doskonalić swój warsztat wokalny, taneczny, muzyczny,
czy poznawać tajniki przygotowywania scenografii
do przedstawienia. Jednym
z wydarzeń artystycznych
planowanych w ramach tego
projektu są warsztaty muzyczne. Uczestnicy warsztatów pod okiem profesjonalistów będą ćwiczyć pieśni
Stanisława Moniuszki a na

koniec zaśpiewają je na scenie podczas święta powiatu
wspólnie ze znanym śpiewakiem operowym. Zwieńczeniem projektu będzie koncert uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej w Brzezinach. Założeniem projektu
„Opera daje powera” jest nie
tylko edukacja ale także integracja lokalnej społeczności bez względu na wiek poprzez ponadczasową muzykę
wielkiego kompozytora.

Spartakiada 7 powiatów



 dniach 29, 30 i 31 maja odbędzie się w Brzezinach „Spartakiada 7 powiatów”.
W
Chłopcy i dziewczęta z powiatów: łobeskiego, gołdapskiego, węgorzewskiego,
brzezińskiego będą się zmagać w 3 dyscyplinach sportowych: piłce siatkowej
chłopców i dziewcząt, tenisie stołowym oraz biegach w terenie na 1000 metrów.

W sumie w tym niezwykłym wydarzeniu sportowym weźmie udział ponad
100 zawodników. Ideą Spartakiady była od początku
współpraca pomiędzy siedmioma powiatami, które powstały po 1 stycznia 2002 r.
Pomysł się sprawdził, ponieważ w tym roku Spartakiada

odbędzie się już po raz trzeci i to Brzeziny zostały wylosowane przez ubiegłorocznego gospodarza – powiat
łobeski, na tegorocznego organizatora spartakiady. To
wydarzenie sportowe jest
również okazją do zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy

samorządowcami. Poza zawodami sportowymi młodzież wraz z opiekunami
oraz radni i pracownicy samorządowi będą mieli okazję podziwiać uroki naszego
powiatu. Odwiedzą Arboretum w Rogowie oraz pojadą
na wycieczkę kolejką wąskotorową.
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Wiosennego miodu jak na lekarstwo

P

szczoły przezimowały bardzo dobrze, ale zimna i wilgotna wiosna sprawiła, że nie
najlepiej wyglądają zbiory wiosennych miodów. „Wiosennego miodu jest bardzo
mało. Niewielkie zbiory dotyczą zarówno miodu rzepakowego jak i wielokwiatowego,
a miodu z mniszka lekarskiego popularnie nazywanego mleczem prawie nie ma.

W sadach większość kwiatów wiśni i czereśni nie została zapylona więc brak urodzaju nie będzie dotyczył tylko miodu ale także owoców
wiśni i czereśni – mówi Łukasz Gładys właściciel ponad
350 uli w rodzinnej pasiece
w Brzezinach. Nie wiadomo

ile miodu uda się pozyskać
z uli ustawionych na borówkach amerykańskich, ponieważ borówki jeszcze kwitną. Gdyby teraz było ciepło
pracowite pszczoły mogłyby wiosenne straty jakoś
nadrobić. Przed pszczelarzami zbory miodu akacjowego,

1/I/2011

REKLAMA

gryczanego i lipowego.
Na r a z i e c e ny m i o du
utrzymują się na poziomie
ubiegłego roku. 34 zł trzeba zapłacić za słoik 1,1- kilogramowy miodu wielokwiatowego i rzepakowego, a 38
zł akacjowego, gryczanego
i lipowego. Najdroższy jest
miód spadziowy pochodzący jeszcze z ubiegłorocznych
zbiorów. Słoik takiego miodu
kosztuje 60 złotych.
Produkcja miodu to nie jedyne zajęcie z którego utrzymuje się właściciel największej pasieki w Brzezinach
Późna wiosna to dobry okres
na produkcje matek. 25 złotych kosztuje matka – królowa nieunasieniona, a 75
złotych unasieniona. Okres
wyhodowania matki wynosi 12 dni. Po tym okresie
matka może zostać sprzedana lub przeniesiona do tzw.
ula weselnego na okres kolejnych 14 dni gdzie się unasienia i zaczyna czer wić
(składać jajka). Każda matka hodowli Łukasza Gładysa pochodzi z wyselekcjonowanego materiału pod

W sadach większość kwiatów wiśni i czereśni nie została zapylona FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Cały czas pszczoły są krzyżowane aby uzyskać jak najlepszy materiał genetyczny
i jakościowy. W jednym ulu
może być tylko jedna ramka zawierająca 30 mateczników, w których z jajek powstaną larwy, a później matki. To że z larwy powstanie

matka, a nie zwykła pszczoła to zasługa innego pokarmu, którym jest larwa karmiona. Po 12 dniach młode królowe się wygryzają i są
gotowe do sprzedaży. Matka przeznaczona do sprzedaży wysyłana jest w specjalnym pojemniku, a towarzyszą jej inne pszczoły. Gdyby
matka została wysłana sama

po 12 godzinach by padła.
Za pożywienie na czas podróży służy ciasto miodowocukrowe. Matka po unasiennieniu zaczyna składać jajka. Królowa żyje od 3 do 5
lat podczas gdy pszczoła zimowa od września do maja,
a robotnica miodna w sezonie tylko 35 dni.
 GK

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

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

WĘGIEL i EKOGROSZEK POLSKI
(WYSOKOKALORYCZNY,
NISKA ZAWARTOŚĆ POPIOŁU)
CENA OD 840
Dowóz

ZŁ/TONĘ
GRATIS !!!

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

5/I/2014

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

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

1/X/2018

REKLAMA

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

793-668-538

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 !
Spotkanie z fraszkopisarzem w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza na
spotkanie z łódzkim fraszkopisarzem Jerzym Warszewskim
– m.in. autorem tomiku „Fraszko, ty jesteś jak zdrowie”.
Ich tematem są np. gwiazdy ekranu, politycy, mówią też
o osobistych przemyśleniach fraszkopisarza.

Spotkanie zaplanowano na środę
29 maja o godz. 12.30 w Czytelni dla Dorosłych MBP.

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

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
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gmina

Brzeziny

Termomodernizacja w Dąbrówce Małej

T

r wa procedura przetargowa na termomodernizację obiektu świetlicy wiejskiej
w Dąbrówce Małej. Jest to jeden z siedmiu obiektów, które gmina Brzeziny
modernizuje w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza
uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Brzeziny” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z środków przeznaczonych dla
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego w ramach zintegrowanych inwestycji
terytorialnych.
36 miesięcy, a maksymalnie
punktowano gwarancję 60
miesięcy. Firma Communal
Service dała tu 72 miesiące,
ale traktowane jest to, jak by
dała 60 miesięcy. W wyniku
oceny ofert najwyższą liczbę
punktów w przetargu otrzymała firma Moderndom
s.c. z siedzibą w Skierniewicach, która na terenie gminy
Brzeziny aktualnie realizuje już przebudowę budynku

Wkrótce rozpoczną się prace termodernizacyjne w Dąbrówce Małej

w Bogdance, które mają się
zakończyć do końca lipca
b.r.. Zakres prac, który jest
tu realizowany obejmuje termomodernizację budynku
w pełnym zakresie, czyli docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych,
docieplenie stropodachu,
wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę źródła ciepła z kotłowni olejowej
na kotłownię opalaną biomasą oraz montaż instalacji
fotowoltaicznej dla potrzeb
ciepłej wody użytkowej.
Wartość tych prac brutto to
kwota 857.378.058 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 83,29 % kosztów kwalifikowanych tj. wartości netto robót.

FOT. TOMASZ GUZEK

po byłej przychodni w Dąbrówce Dużej na obiekt
przedszkola, a na swoim
koncie ma też termomodernizację szkoły w Dąbrówce Dużej i świetlicy w Przecławiu oraz budowę świetlicy w Grzmiącej.
Zgodnie z warunkami
przetargu prace w Dąbrówce Małej powinny zakończyć
się do końca sierpnia b.r. .
Termomodernizacją objęty

FOT. TOMASZ GUZEK

W ramach przetargu wpłynęły 3 oferty: Spółdzielni Socjalnej Communal Service
z Brzezin na kwotę 396.000
brutto, firmy Black Man
Aleksandra Wolska z Tuszyna na kwotę 417.786,28 zł
brutto i firmy Moderndom
s.c. ze Skierniewic na kwotę
393.422, 30 zł. Oprócz ceny
drugim kryterium był okres
udzielonej gwarancji. Minimalnie musiał on wynieść

będzie budynek świetlicy
którego powierzchnia użytkowa wynosi ok. 180 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji zrealizowane będą prace związane
z dociepleniem ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i dachu, wykonane zostanie też docieplenie posadzki, wykonana zostanie
kotłownia opalana biomasą,
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zrealizowane zostaną nowe obróbki
blacharskie i rury spustowe. Wokół budynku zostanie wykonana opaska betonowa oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
Aktualnie trwają też prace w Szkole Podstawowej

Trwają także przygotowania do przetargu na termomodernizacje świetlicy
w Gałkówku Kolonii. A na
rok 2020 r. przewidziano
jeszcze termomodernizację budynku w Przecławiu,
gdzie ostatni rok funkcjonuje gimnazjum. W ramach
opisywanego projektu pod
koniec ubiegłego roku termomodernizacja zakończyła się na obiektach Szkół
Podstawowych w Dąbrówce Dużej i Gałkówku Kolonii oraz w świetlicy w Przecławiu.
W zakresie obiektów kubaturowych w planie inwestycji gminnych jest też
przebudowa dachu na budynku komunalnym w Małczewie, ale najpierw musi tu
być wykonana inwentaryzacja budowlana wraz z oceną
techniczną obiektu.
 TOM

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Bogdance

Przygotowywany jest przetarg na termomodernizację świetlicy w Gałkówku Kolonii

Święcenie pól w Eufeminowie



J u ż p o r a z ó s my K o ł o G o s p o d y ń Wi e j s k i c h
z Eufeminowa, któremu przewodniczy radna Regina
Frankowska, zorganizowało tradycyjne święcenie pól.

Mszę świętą przy odnowionym trzy lata temu przydrożnym krzyżu w Eufeminowie celebrował wikariusz
z parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Polski w Bedoniu – ks. Rafał Balcerzak.
We mszy oprócz mieszkańców Eufeminowa uczestniczyli też zaproszeni goście

m.in. starosta brzeziński
Renata Kobiera i sekretarz
gminy Brzeziny – Radzisław Kamiński. Po nabożeństwie rozpoczęło się tradycyjne święcenie pól, kiedy to
bryczkami użyczonymi przez
Zbigniewa Kruka objechano
pola w Eufeminowie, które
poświęcił ks. wikariusz. Na

tym uroczystość się jednak
nie skończyła, gdyż do późnych godzin trwała zabawa
w trzech ustawionych w tym
celu na działce gminnej namiotach, gdzie serwowano m.in. kiełbaskę i kaszankę pieczoną na ognisku, zalewajkę, kapustę oraz ciasta.
Kolejnym wydarzeniem jakie
planuje zorganizować KGW
w Eufeminowie będzie Dzień
Pieczonego Ziemniaka.

 TOM

Święcenie pól w Eufeminowie odbyło się już po raz ósmy FOT. TOMASZ GUZEK
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Uwaga! Kleszcze już atakują!

M

imo wczesnej wiosny i zimnej deszczowej pogody w województwie
łódzkim odnotowano już mnóstwo zgłoszeń osób pokąsanych przez
kleszcze. W powiecie brzezińskim i samych Brzezinach również pomocy
szukali pacjenci, którzy znaleźli na swoim ciele te groźne pajęczaki. Należy
pamiętać, że ukąszenie kleszcza powoduje nie tylko groźną boreliozę, ale
również kleszczowe zapalenie mózgu.
polach i łąkach, a ostatnimi
czasy nawet w parkach i domowych ogrodach. Trzeba
przyznać, że kleszcze to znakomici łowcy. Swoich żywicieli wyszukują głównie dzięki czułym zmysłom – reagują
na ciepło ciała, drgania gruntu, feromony, ruch powietrza
i zapach potu. Kiedy już tylko
dostaną się na ciało człowieka lub zwierzęcia chowają się
w różnych zakamarkach, np.
w fałdach skóry, pod kolanami, przy pachwinach, a także w okolicach głowy i uszu.
Kleszcz wcina się w skórę
przy pomocy narządu gębowego przypominającego nożyczki, a dzięki „żądłu” robi
maleńką dziurkę w tkance
skórnej. Następnie zasysa wypływającą krew. Żądło kleszcza posiada mnóstwo niewielkich i symetrycznie ułożonych kolców. Dzięki nim
pajęczak mocno przylega do
swojego żywiciela. W porównaniu z dobrze znanymi

nam komarami, kleszcze potrzebują zdecydowanie więcej krwi. Dlatego też jeżeli ich szybko nie znajdziemy
i nie usuniemy pozostają na
ciele swojej ofiary przez ponad dwa tygodnie, żywiąc się
jej krwią. Kiedy pajęczak jest
już osadzony na ciele, żadnej
krzywdy nie robi
mu drapanie,
ani pocieranie

FOT.PIXABAY.COM

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi już pod koniec kwietnia
przyjmowała pacjentów po
bliskich spotkaniach z kleszczami. Stawonogi atakują
wyjątkowo wcześnie. Jest to
spowodowane głównie ocieplaniem klimatu i co za tym
idzie cieplejszym okresem zimowym. Kleszcze, które późną jesienią zapadają w „zimowy sen”, wczesną wiosną są
wygłodniałe i jak najszybciej
chcą zaspokoić swoją potrzebę znajdując ofiarę.
W naszym kraju możemy spotkać aż dwadzieścia różnych gatunków kleszczy. Wszystkie te rodzaje łączy jedno - głód krwi, który
zaspokajają, wgryzając się
w skórę swoich żywicieli. Należy nadmienić, że te pajęczaki zaczynają być już aktywne,
kiedy temperatura powietrza
wzrasta powyżej zera. Żerują głównie w lasach na gałęziach drzew, krzewach, na

Minął rok w „Naszym Dzieciom”



maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców
8
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” podsumowujące
działalność tej organizacji w 2018 roku. W porządku obrad znalazły się więc
punkty dotyczące działalności merytorycznej stowarzyszenia, jego sytuacji finansowej, a także odnośnie podziękowań dla darczyńców.

Udzielono też absolutorium
zarządowi, którego skład
uzupełniono o nową osobę –
Damiana Kowalczyka. Absolutorium udzielono również
Komisji Rewizyjnej.
Warto tu wspomnieć choćby o kilku ważnych wydarzeniach u „Naszych Dzieci”,
których lista była prezentowana w czasie walnego zgromadzenia.
- Odwiedziny Zbigniewa
i Moniki Zamachowskich
w styczniu 2018 r.. Zbigniew
Z amachowski wygr ywając w mikołajkowym wydaniu „Milionerów” przekazał 50.000 zł na nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dla
ośrodka. „Słoneczko” . Po raz
kolejny Zbigniew i Monika Zamachowscy odwiedzili ośrodek w lutym spełniając

kolejne z marzeń podopiecznych organizacji, gdyż zaprosili dwoje znanych aktorów Agnieszkę Więdłochę i Antoniego Pawlickiego
- W lut y m w św iet licy ZSP w Brzezinach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt ,,Ćwiczymy
w Słoneczku". Był on realizowany od 1 września 2017
do 28 lutego 2018, przy dofinansowaniu z Fundacji PZU
w ramach konkursu ,,Młodzi niepełnosprawni- sprawni z PZU". Dzięki niemu zapewniono bezpłatną rehabilitację 42 młodym osobom
niepełnosprawnym z powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.
- W czerwcu podopieczni organizacji w yjechali do Atlas Areny na koncert

miejsca, w którym się znajduje. Jeżeli tylko go znajdziemy,
należy go jak najszybciej usunąć. Warto wiedzieć, że im
szybciej usuniemy kleszcza ze
skóry, tym mniejsze ryzyko
zachorowania. Te groźne stawonogi mogą być nosicielami
bardzo poważnych infekcji.
Najpoważniejszymi z nich,
na które można zachorować są: bardzo groźna borelioza, mające groźne następstwa choroby układu kostno-stawowego, czy nerwowego
oraz kleszczowe zapalen i e móz g u.
W przypadku
t e j

charytatywny z okazji Dnia
Dziecka. Organizatorami
tego wydarzenia była Fundacja Integracja Jana Pawła
II i parafia Św. Anny w Łodzi.
- Także w czerwcu odbyła
się wycieczka do ZOO Safarii
w Borysewie w ramach projektu pt. „Aktywna integracja” dofinansowanego przez
samorząd powiatu brzezińskiego.
- W lipcu odbył się wspólny piknik Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko” i Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Blisko Ciebie”, czyli drugiej
z placówek prowadzonych
przez Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”.
- W sierpniu Marcin Duda
zorganizował dla podopiecznych „Słoneczka” piknik paralotniowy, z którego relację

można było obejrzeć w TVP
Łódź.
- W dniach 31 sierpnia –
2 września odbyła 3-dniowa wycieczka na MAZURY
w ramach projektu „Hej Mazury” dofinansowanego przez
samorząd miasta Brzeziny.
- 13 grudnia odbyła się wigilia Stowarzyszenia w ramach projektu Fundacji PZU
pt. „Krok do samodzielności”. Projekt ten zapewnił też półroczną bezpłatną

7

pierwszej choroby nie możemy profilaktycznie się zabezpieczyć, natomiast na drugą jest specjalna szczepionka.
Objawami, które mogą wskazywać na zakażenie po ukąszeniu kleszcza jest rumień
w kształcie kręgu w miejscu
wkłucia. Oprócz tego osoba
zarażona czuje się senna, ma
gorączkę, ból głowy, mięśni,
stawów i zaburzoną koncentrację. Wtedy należy jak najszybciej udać się na pogotowie lub do szpitala. Jak radzić sobie jeśli znajdziemy
kleszcza wbitego w nasze ciało? Pod żadnym pozorem nie
można smarować miejsca,
w którym znaleźliśmy pajęczaka kremami, olejem, masłem, innymi tłustymi produktami oraz spirytusem, ani
żadnymi innymi specyfikami.
Podrażniony kleszcz wydziela więcej toksyn do organizmu. Najlepszym sposobem
na pozbycie się intruza jest
użycie specjalistycznej pęsety, którą możemy bez problemu zakupić w każdej aptece.
Za jej pomocą kleszcza należy złapać jak najbliżej skóry i wyciągnąć zdecydowanym, prostym ruchem. Pod
żadnym pozorem nie należy
go wykręcać lub wyrywać po
kawałku. Po usunięciu kleszcza miejsce ukąszenia trzeba
szybko przemyć spirytusem

lub innym środkiem odkażającym. Po wszystkim należy upewnić się, że usunęliśmy stawonoga całego.
W przypadku pozostania jakiegoś fragmentu w ciele należy jak najszybciej zgłosić się
do szpitala. Jak zatem chronić
się przed kleszczami? Kiedy
planujemy wycieczkę do lasu,
parku, czy na łąkę należy założyć długie spodnie oraz
ubrania z długimi rękawami.
Na głowę warto założyć czapkę lub kapelusz, a na nogi założyć zakryte buty. Dodatkowo dobrze jest spryskać ciało specjalnymi preparatami
odstraszającymi pajęczaki.
Po powrocie do domu należy
dokładnie obejrzeć całe ciało i skórę, zwracając szczególną uwagę na miejsca strategiczne, które kleszcze uwielbiają. W przypadku zwierząt
skuteczne są specjalne obroże wydzielające nieprzyjemny
dla stawonogów zapach, który nie jest wyczuwalny dla ludzi. W naszym kraju największe ryzyko zachorowań odkleszczowych można spotkać
w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim,
mazowieckim, dolnośląskim
i małopolskim, ale coraz częściej słychać również o zachorowaniach w województwie
łódzkim.
 DS

rehabilitację dla podopiecznych. Z środków Fundacji
PZU w odpowiedzi na hasło pod hasłem „Niepodległa
2018. Fundacja PZU z Kulturą” stowarzyszenie realizowało również projekt pt.
„My Biało – Czerwoni”. Od
kwietnia 2018 do listopada
2018 podopieczni stowarzyszenia brali też udział w zajęciach hipoterapii organizowanych na terenie Stajni „Borowa”, a sponsorowanych przez

firmę "IMMERGAS POLSKA".
O wielu innych ważnych
wydarzeniach w „Naszym
Dzieciom” można przeczytać
na Facebookowym profilu
organizacji pod nazwą „Ośrodek Rehabilitacji Słoneczko”.
Niedawno powstała też nowa
strona internetowa stowarzyszenia, która obecnie jest dostępna pod adresem www.naszymdzieciom.org.
 TOM

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Przemysława Tokarskiego
byłego pracownika
Urzędu Skarbowego w Brzezinach
żonie Asi Tokarskiej
składamy
wyrazy głębokiego współczucia

koleżanki i koledzy
z Urzędu Skarbowego w Brzezinach
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Ciekawi ludzie - tworzy zabawki za pomocą japońskiej sztuki

rozmowa z brzezinianką Dominiką Solarek

D

 minika Solarek to młoda brzezinianka, która jest niezwykle aktywna
o
i naładowana pozytywną energią. Interesuje się zdrowym, sportowym stylem
życia. Kocha aktywność fizyczną: fitness, bieganie i jazdę na rowerze, ale ma
również jedną wyjątkową pasję, której trudno szukać u innych osób młodego
pokolenia. Dominika fascynuje się florystyką, rękodziełem i uwielbia tworzyć
zabawki za pomocą sztuki japońskiej.

BIS: Skąd w ogóle zainteresowanie rękodziełem?
– Dominika Solarek: Już
kiedy byłam małą dziewczynką, uwielbiałam tworzyć. Wszystko i ze wszystkiego co miałam pod ręką.
Tak zwane coś z niczego.
Kochałam malować, lepić,
wycinać. Długi czas zajmowałam się tylko malowaniem, głównie węgle i ołówek czasem pastele. Jednak wciąż szukałam swojej
drogi. Pierwszy raz szydełko w ręku trzymałam jak
miałam jakieś 13 lat. W parze z wiekiem szło niestety zero cierpliwości. Coś
tam tworzyłam ale jak tylko coś nie wychodziło dener wowałam się i byłam
raczej osobą, która chciała wszystko na już i kiepsko znosiłam porażkę. Po
prostu nie cierpiałam, kiedy mi się coś nie udawało.
Jednak gdzieś tam ziarno
zostało zasiane. Później już
w liceum zafascynowałam
się makijażem, paznokciami itd. Było to zajęcie typowe raczej dla nastolatki.
Polubiłam to, ukończyłam
w tym kier unku szkołę,
ale nadal ciągle nie czułam
tego do końca. W międzyczasie moja mama została florystką, a ja zaczęłam
u niej podpatr ywać różnych rzeczy i tworzyć. I to
było właśnie to. Pokochałam swoją pasję i przekułam w swój dzisiejszy zawód, jednakże jeszcze czegoś nadal było mi brak, aż
pewnego dnia pomyślałam
sobie: a może by coś uszyć?
Ale przypomniałam sobie
o moich dziecięcych podchodach z szydełkiem. I się
zaczęło. Najpierw czapeczki oraz drobne rob ótki,
a potem myśl: chcę tworzyć
zabawki. Cudne, niespotykane, jedyne w swoim rodzaju. Chcę tworzyć najprawdziwszych dziecięcych
przyjaciół, takich wymarzonych i ukochanych.

Dlaczego właśnie japońska sztuka tworzenia zabawek? Na czym ona w ogóle polega?
– Amigurumi to jest ogólne
nazewnictwo dla wszystkich tworzonych zabawek.
Tak naprawdę jednak maskotka amigurumi to taka,
która ma nieproporcjonalnie dużą głowę, małe kończyny oraz ogromne oczy.
To był zarodek tworzenia
maskotek właśnie w Japonii. Sztuka ta opanowała po pewnym czasie inne
kraje. Zaczęto tworzyć nie
tylko typowe ami, ale także wszystkie inne misie,
króliczki itd. Dlaczego zabawki na szydełku, a nie
np. ubrania, chusty oraz
inne dzieła? Może dlatego,
że w każdym z nas siedzi
tak naprawdę trochę dziecka, a we mnie na pewno
w szczególności. Dlatego,
że chcę spełniać marzenia
innych i dlatego, że daje mi
to nieopisaną radość i satysfakcję.
Jakiego rodzaju materiały wykorzystujesz do swoich prac oraz skąd je pozyskujesz?
– Zabawki tworzone są za
pomocą szydełka. Kto by
pomyślał? Do swoich maskotek wykorzystuję wysoko jakościową włóczkę, antyalergiczne certyfikowane
wypełnienie oraz tak zwane bezpieczne oczka. Czasem też trzeba użyć nawet drutu oraz izolacji, jeśli chcemy by maskotka
była bardziej, jakby to powiedzieć elastyczna. Wykorzystuję również tak zwane
ruchome stawy, które sprawiają, że maskota może ruszać kończynami i główką.
Pierwszy raz zastosowałam
je w misiaczku, którego robiłam na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Oj to
była furora.
Ile czasu zajmuje ci wykonanie danego dzieła?
– Temat rzeka. Wszystko

zależy od stopnia trudności oraz wielkości zabawki. Również od tego czy
ma mieć ubranko lub nie
i jakiego rodzaju. Czasem
zdarza się, że sporo trzeba spruć i zacząć od nowa,
ponieważ łatwo się pomylić. Jednak jakby nie było
standardowa maskota przeliczając na godziny tworzenia to około dziesięciu godzin. Te bardziej skomplikowane zajmują często
dużo więcej czasu, obstawiam, że nawet około trzydziestu godzin. Jednakże w moich maskotach jest
dużo szczegółów. Staram
się również, aby wykończenie było idealne, zszywanie
poszczególnych elementów,
modelowanie, wykańczanie drobnostek. To zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu. Wiadomo breloczek przykładowo można
zrobić w dwie godziny. Nigdy w ten sposób nie liczyłam czasu, ponieważ robię
jak mam tylko wolną chwilę. W pracy, w oczekiwaniu
w kolejce, lub wygodnie na
kanapie w domu. Jak tylko
warunki sprzyjają.
Czy tworzysz rękodzieło
tematyczne dostosowane
m.in. do pór roku albo do
danych świąt?
– Oczywiście można to tak

Dominika Solarek FOT. DAWID SAJ

podzielić, jednak ja robię
zawsze to co wymarzy sobie klient. W ten sposób
króliczki powstają nawet
na g wiazdkę. Raczej nie
ograniczam się do konieczności robienia reniferów
na święta i nigdy mi to po
prostu nie wyszło. Czasem
jest tak, że w głowie mam
projekt upragniony, a często z braku czasu oraz z palących zamówień które wykonuję w pierwszej kolejności włóczka czeka nawet
pół roku.
Skąd czerpiesz inspiracje do tworzenia nowych
dzieł?
– Wiele pomysłów rodzi
mi się po prostu w głowie.
Masę pomysłów oczywiście
z internetu. Jest dostępnych wiele wzorów i tych
płatnych jak i darmowych.
Korzystam z takich, często
je przerabiam, czasem korzystam z ich fragmentów.
Tworzę również swoje wzory, które oczywiście można zakupić. Często inspiracją są bajki. Ogromnym
wyzwaniem było dla mnie
zrobić bajkową Else oraz
Smoka Edzia. W najbliższym czasie czekają mnie
jeszcze trzy bajkowe wyzwania, jednak na razie nie
zdradzę co, ale będzie można oczywiście zobaczyć je
na mojej stronie na facebooku.
Jakie jest twoje ulubione dzieło, z którego jesteś
najbardziej dumna?
– Tak naprawdę z każdego dzieła jestem dumna,

każde jest dla mnie szczególne. W każd ą zab awkę wkładam część swojego serca i każdą pamiętam bez wyjątku. Jednak
takim moim znakiem rozpoznawczym i maskotką,
którą robię kolejny już raz
jest żaba. Ma ona dla mnie
szczególne znaczenie. Poprosiła mnie kiedyś o nią
bliska memu sercu osoba. Wtedy to było ogromne
wyzwanie dla mnie i mój
pierwszy własny opracowany wzór. Zajął trochę
czasu, później go udoskonaliłam. Teraz zdecydowanie mogę powiedzieć, że
ta maskotka dla mnie jest
wręcz kultowa. Poza tym
jest chyba najwdzięczniejszą modelką do robienia
zdjęć.
Czy zajmujesz się tworzeniem zabawek jedynie
dla przyjemności, czy również zarobkowo?
– Te dw ie rze czy abs olutnie się nie wykluczają. Jestem osobą, która już
u progu dorosłości stwierdziła: Nigdy nie będę robić
czegoś czego nie lubię. Tak
zdecydowanie moja praca
jest moją pasją. Nie wyobrażam sobie innego połączenia. Wszystko co robimy w życiu powinno dawać
nam radoś ć, możliwoś ć
rozwoju, dalszego kształcenia się. Każdy powinien
dążyć do realizacji swoich
marzeń i mieć odwagę by
przekuwać je w rzeczywistość. Szukać swojej drogi. Nie wyobrażam sobie
być w miejscu, które sprawia, że źle się czuję i mieć
poczucie życia z dnia na
dzień i tzw. wegetacji. Nie
ma rzeczy niemożliwych.
Czasem tylko ludziom brakuje troszkę odwagi, aby
swoje życie zmienić. Należy szukać w sobie i naokoło
tego co da pełną satysfakcję zarówno w przestrzeni zawodowej i osobistej.
To my jesteśmy kowalami
własnego losu i tylko od
nas zależy jak to życie będzie funkcjonowało. Nie
dajmy sobie nigdy wmówić, że czegoś nie możemy
lub nie damy rady. Małymi
krokami należy dążyć do

celu i słuchać swojego serca i rozumu w zachowaniu
odpowiedniej równowagi
między nimi.
Także wracając do tematu moja praca jest również
moim zarobkiem, ale każda tworzona rzecz jest niesamowitą przyjemnością.
Ja k re a g uj ą n a t w oj e
dzieła najbliżsi i osoby obdarowywane?
– Zdecydowanie ogromną
radością. Wiadomo, że jest
to zabawka jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna
i zrobiona tylko dla nich.
Czy można dostać lepszy
prezent? Ja kocham spełniać marzenia i to nie tylko swoje. Lubię wywoływać
uśmiech na czyjejś twarzy.
Czy można zamówić
u ciebie jakieś dzieło, czy
raczej wolisz coś stworzyć
i później znaleźć nabywcę?
– Większość maskotek robię na zamówienie. Czasem zdarzy się jakaś wolna,
ale raczej jest to rzadkością, ponieważ zamówienia mam na spory okres do
przodu. Wolę nawet chyba tworzyć na zamówienie.
Fajnie jest robić coś pod
konkretną osobę. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na specjalny facebookowy profil internetowy „Misie Miśki i inne
szydełkowe t wor y” p o d
adresem: https://www.facebook.com/MisieMisiCrochet/. Tam dostępne są
wszystkie moje prace, koncepcje i propozycje. Zachęcam do oglądania, dzielenia się swoimi opiniami
oraz do zamawiania zabawek.
Czy Twoim zdaniem ludzie doceniają rękodzieło?
– To jest znów temat rzeka.
Jest owszem grupa osób,
która docenia rękodzieło
w każdej postaci i nie będę
teraz się ograniczać tylko
i wyłącznie do szydełkowania lecz do każdej formy
rękodzieła. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy i są zdziwieni niestety
sumami, które słyszą jakie
trzeba zapłacić za ręcznie
wykonaną rzecz. Ale nie
myślą ile włożone jest w to
czasu, serca, nauki. To nie
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jest nic wyprodukowane
przez maszynę, nie jest to
produkcja taśmowa tylko
personalizowana i jedyna
w swoim rodzaju. Niestety
jest to bardzo przykre, kiedy słyszysz, że taniej kupisz w sklepie. Jak najbardziej to jest twój wybór. Ja
na szczęście nie miałam
i mam nadzieję nie będę
miała takich sytuacji. Ale
wśród moich znajomych

rękodzielników słyszałam
nieraz różne nieciekawe
i przykre historie. Jednak
chciałabym uświadomić,
że tak naprawdę coś w co
wkładasz swój czas, a przede wszystkim serce nie będzie miało ceny jak jedna
z wielu rzeczy stojących na
sklepowych półkach.
Czy masz jakąś radę dla
początkujących w tworzeniu rękodzieła?

– Cierpliwość przede
wszystkim. Oraz ćwiczyć,
ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. A jeśli tego nie czujesz to nie jest to dla Ciebie. Szukaj dalej a znajdziesz.
Twoja pasja to tylko rękodzieło, czy masz może
jakieś inne zainteresowania?
– Jestem osobą, której ciężko usiedzieć w miejscu.

Uwielbiam świat, któr y
mnie otacza i chcę czerpać
z życia jak najwięcej. Inną
moją pasją jest jak wyżej
wspomniałam florystyka.
Uwielbiam tworzyć coraz
to nowe kompozycje a pomysłów na nie w głowie
ogrom. Kolejną moją pasją jest sport. Kocham po
prostu aktywność fizyczną.
Biegam, jeżdżę na rowerze, chodzę na fitness. Nie
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potrafię żyć bez pozytywnej dawki endorfin i pokonuję coraz to nowe wyzwania, które sama sobie
stawiam. Stawiam na zdecydowanie zdrowy tryb życia. Czerpię z niego garściami i biorę ile mogę. Nigdy nie chcę żałować, że
czegoś nie zrobiłam lub nie
spróbowałam.
 DS

„Pszczelarski” rajd Strefy Rowerowej

D

ziewiętnastego maja odbyła się IV już edycja rajdu „Od pasieki do pasieki”
zorganizowanego przez Strefę Rowerową Brzeziny oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy.
Wyprawa ta niejako wpisywała się w obchody Światowego Dnia Pszczoły, który
wypada zawsze 20 maja.

To dla 11 letniego Wiktora był pierwszy rajd ze Strefą Rowerową FOT. TOMASZ GUZEK
Wiceprezes stowarzyszenia Agnieszka Kostrzewska witała wszystkich uczestników rajdu FOT. TOMASZ GUZEK

Zbiórkę uczestników rajdu zaplanowano w niedzielę o godzinie 10.00 FOT. TOMASZ GUZEK
Na ten rajd przygotowane zostały dwie trasy – dłuższa licząca około 50 km oraz dwukrotnie krótsza dla mniej doświadczonych rowerzystów
oraz rodzin z dziećmi. Obydwie grupy wystartowały razem w niedzielę około godziny 10. Wcześniej przybyłych rowerzystów powitała
wiceprezes Strefy Rowerowej
- Agnieszka Kostrzewska,
a Sławomir Podgajny z Rejonowego Koła Pszczelarzy
wręczył rowerzystom tabliczki do ustawienia na trasie. „Rajd od pasieki do pasieki” miał bowiem wymiar na wskroś edukacyjny.

Rowerzyści poznali bowiem
nie tylko życie pszczół w pasiekach członków rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach: Ilony i Tomasza Supera z Przyłęka Dużego oraz
Zofii i Mirosława Szychowskich z Poćwiardówki, ale także promowali zasady prawidłowego wykonywania oprysków, co ma chronić pszczoły,
umieszczając stosowne tabliczki na trasie rajdu. „Trzeba
bowiem uchronić przed wyginięciem owady zapylające,
gdyż to dzięki nim uzyskujemy 75% plonów” – wyjaśniał Sławomir Podgajny. Rajd
miał też na celu promowanie

marki lokalnego miodu tradycyjnego, który jest zarejestrowany na liście ministerstwa pod nazwą „Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień
Łódzkich i Rawki”. Oczywiście rowerzyści mogli go spróbować i to prosto z plastrów.
Uczestnicy rajdu spotkali się
także z Hieronimem Andrzejewskim – dyrektorem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który m.in. realizuje program 100 tysięcy
drzew na 100-lecie niepodległości" skąd pochodziły przekazane rowerzystom sadzonki śnieguliczki różowej - rośliny cennej dla pszczół i innych

owadów zapylających, a do
tego nie inwazyjnej, którą każdy otrzymał na zakończenie rajdu. Rejonowe Koło
Pszczelarzy będzie natomiast
wkrótce realizować projekt

„Są pszczoły jest życie” w ramach, którego oprócz spotkań edukacyjnych, mieszkańcy 4 powiatów z subregionu
wschodniego otrzymają tysiące sadzonek roślin - bylin,

krzewów i drzew. Kolejnym rajdem Strefy Rowerowej Brzeziny będzie „Rajd na
orientację”, który zaplanowano w dniu 6 czerwca.
 TOM
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Powiatowy Dzień Strażaka w Jeżowie

T

Podczas uroczystości m.in.
nadano odznaczenia oraz
przekazano wozy bojowe
przedstawicielom gminnym
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zbiórka pododdziałów
Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszonych gości
została zaplanowana na godzinę 10:45 przed Kościołem Parafialnym Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny w Jeżowie. Kilka minut
przed godziną jedenastą mł.
bryg. Emil Deka wprowadził
pododdziały do świątyni, a zaraz potem rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji
strażaków. Po prawie godzinnym nabożeństwie pododdziały strażackie oraz zaproszeni gości uformowali blisko stu metrowy korowód na
czele, którego akompaniowała
Orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jeżowie z kapelmistrzem druhem Klemensem
Piotrowskim. W dalszej kolejności podążali: Dowódca Uroczystości mł. bryg. Emil Deka,
poczet flagowy, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej,
poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy
w kolumnie czwórkowej oraz
zaproszeni goście. Kolumna strażacka z placu Jana Pawła II przeszła ulicami: Rynek,
Rawską, Wojska Polskiego
i Kwiatową na plac Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy Urzędzie Gminy
Jeżów. Tam odbyły się główne
uroczystości. Wszystko rozpoczęło się od oficjalnego złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
nadbrygadierowi Jarosławowi Wlazłowskiemu przez mł.
bryg. Emila Deka. Następnie
nastąpił przegląd pododdziałów, oficjalne powitanie i podniesienie flagi państwowej na
maszt z jednoczesnym odegraniem dwóch zwrotek hymnu państwowego Mazurka
Dąbrowskiego. Po nim wszyscy zostali poproszeni o powstanie i minutą ciszy uczcili strażaków z terenu powiatu
brzezińskiego, którzy w ostatnim czasie odeszli na „wieczną

wartę”. Przybyłych gości przywitali oficjalnie gospodarze
uroczystości: st. bryg. Dariusz
Guzek, druh Leszek Jarząb
oraz Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki. W dalszej kolejności wręczono Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
nadbrygadierowi Jarosławowi
Wlazłowskiemu pamiątkowe
szable jako prezent za awans
na stopień generała, po czym
przystąpiono do wręczenia
odznaczeń i medali. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP odznaczono po raz drugi „Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” druha Andrzeja
Marjańskiego. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
województwa łódzkiego odznaczono „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” druha Leszka Jarząba,
„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”: druha Piotra Jabłońskiego i druha
Witolda Kacprzyka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach nadano „Odznakę Strażak Wzorowy”: druhnie Klaudii Siekierce i druhowi Tadeuszowi
Gąsiorkowi. Następnie nadano wyższe stopnie służbowe
strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja
2019 roku stopień brygadiera
młodszemu brygadierowi Mariuszowi Kaczmarskiemu. Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej nadał z dniem
4 maja 2019 roku stopień starszego aspiranta – aspirantowi
Januszowi Lange. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadał z dniem 4 maja 2019
roku stopień ogniomistrza:
młodszemu ogniomistrzowi
Łukaszowi Mądremu, młodszemu ogniomistrzowi Mirosławowi Malce oraz młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi Łapce. Stopień młodszego

ogniomistrza: starszemu sekcyjnemu Aleksandrowi Grad,
starszemu sekcyjnemu Michałowi Marciniakowi oraz
starszemu sekcyjnemu Robertowi Szubertowi. Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach
nadał z dniem 4 maja 2019
roku stopień starszego strażaka: strażakowi Wojciechowi
Aleksandrowiczowi, strażakowi Mateuszowi Koszelskiemu, Strażakowi Michałowi
Szymczakowi. Po podniosłych
chwilach nastąpiła ceremonia wręczenia dwóch samochodów lekkich operacyjnych
i samochodu lekkiego ratownictwa technicznego jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu
brzezińskiego. Pojazdy te zostały wycofane z eksploatacji
w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Na mocy
decyzji Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbrygadiera Jarosława
Wlazłowskiego samochody
zostały przekazane do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jordanowie
i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogowie. Kluczyki i dokumenty odebrali druhowie: Bogusław Dębski, Krystian Wojtyś i Piotr Szczodrowski. Kierowcy wsiedli do pojazdów,
uruchomili silniki oraz sygnały świetlne i dźwiękowe na kilka sekund, aby zaprezentować
przekazane pojazdy. Kolejnym
punktem uroczystości były
przemówienia gości, a zaraz
po nich nastąpiło odczytanie
listu okolicznościowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do strażaków. Na zakończenie złożono meldunek o zakończeniu
uroczystości i wyprowadzono pododziały z placu. Potem
przyszedł czas na poczęstunek i dalsze świętowanie. Na
uroczystości stawili się: Poseł
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Buda, Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

FOT. DAWID SAJ

radycyjnie jak co roku w powiecie brzezińskim odbywa się jedna z największych
uroczystości mundurowych – Dzień Strażaka. Tym razem gospodarzem obchodów
tego wyjątkowego święta był Jeżów. Oficjalne obchody rozpoczęły się w Kościele
Parafialnym Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie,
a zakończyły na placu przed Urzędem Gminy Jeżów.

w Łodzi nadbrygadier Jarosław Wlazłowski, reprezentujący Minister Joannę Kopcińską – Rzecznika Prasowego
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Roman Sasin, Sekretarz
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego druh Krzysztof Czułno, Starosta Brzeziński
Renata Kobiera, Przewodzniczący Rady Powiatu w Brzezinach Krzysztof Bogdański, Wicestarosta Brzeziński
Rzyszard Śliwkiewicz, Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego ksiądz Władysław
Moczarski, Proboszcz Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie ksiądz Krzysztof Nalepa, Proboszcz Parafii
p.w. Jana chrzciciela w Świnach ksiądz Jarosław Życki,
Komendant Powiatowy Policji
w Brzezinach inspektor Marcin Grzelak, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Brzezinach młodszy
inspektor Tomasz Kowalczyk,
Prezes Zarządu Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Brzezinach profesor Adam
Dziki, Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Brzezinach
Anna Wiśniewska, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzezinach Marian
Przytulski, Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie Janusz Falkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Rogów Grzegorz Wasilewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Brzeziny Jan Piwowar, Przedstawiciel Dyrektora Wytwórni
Umundurowania Strażackiego Anna Fortuna, Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach Maria Pisarska,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach
brygadier Krzysztof Supera,
pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Zgierzu młodszy brygadier
Adam Antczak, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu młodszy brygadier Adam Makowski, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach starszy
brygadier w stanie spoczynku

Lechosław Pawlik, Kierownik
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach płk. dypl. Zbigniew
Osiowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Tadeusz Barucki, Wójt Gminy
Brzeziny Barbara Hojnacka,
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa,
Zastępca Wójta Gminy Brzeziny, Lechosław Adamczyk,
Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera, Przewodnicząca
Rady Gminy Dmosin Barbara
Kosma, Zastępca Wójta Gminy Dmosin Arkadiusz Garnys,
gospodarz terenu Wójt Gminy
Jeżów Mariusz Guzicki, Przewodniczący Rady Gminy Jeżów Michał Matysiak, Wójt
Gminy Rogów Daniel Kołada, Przewodniczący Rady
Gminy w Rogowie Robert
Góra, Właściciel Zakłądów
Mięsnych „Zbyszko” w Bedoniu Zbigniew Kruk, Właściciel Firmy „Agat” w Koluszkach Zbigniew Winkiel,
Prezes Zarządu Koła w Brzezinach Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa Marek Świerczyński.
 DS
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Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

O

d siedmiu lat w połowie maja mieszkańcy naszego miasta świętują Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszystko to za sprawą Stowarzyszenia
INNI działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach, które jest nie tylko
inicjatorem tej wartościowej akcji, ale od 2013 roku działa aktywnie na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Motyl to symbol stowarzyszenia INNI incjatora brzezińskich obchodów Dnia Godności FOT. TOMASZ GUZEK

Motocyklowego Ebeery. Nad
bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała, jak co
roku, brzezińska policja. Wydarzenie odbyło się na terenie Klasztoru o.o. Franciszkanów, którzy otworzyli przed
osobami niepełnosprawnymi
i ich przyjaciółmi swoje gościnne progi odprawiając mszę
św. i udostępnili Amfiteatr im.
Jana Pawła II . Tu głos zabrała także starosta Renata Kobiera, która mówiła, że samorząd powiatu brzezińskiego
stara się dbać o osoby niepełnosprawne, czego dowodem
jest choćby dotacja w wysokości 90 tys. jaką pozyskano
z Urzędu Marszałkowskiego na remont placu zabaw
w Zespole Szkół Specjalnych.
Wśród atrakcji, które czekały na uczestników pikniku należy wymienić występy
wokalne dwóch utalentowanych piosenkarek - Patrycji
AUTOPROMOCJA

Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzieci FOT. TOMASZ GUZEK
Członkami stowarzyszenia
są przede wszystkim uczniowie ZSS, ale grono sympatyków tej organizacji społecznej
z roku na rok się powiększa.
Każdego roku w tradycyjnym Marszu Godności, który wyrusza z Placu Jana Pawła
II , uczestniczy coraz więcej
osób. Tak też było w piątkowe
przedpołudnie, 17 maja, choć
pogoda nie zapowiadała się
najlepiej, punktualnie o 10.00
w centrum Brzezin zgromadziła się licząca kilkaset osób
grupa, których powitała dyrektor brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych – Aleksandra Gumola oraz prezes
Stowarzyszenia INNI – Teresa Dubilas. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli władz powiatu brzezińskiego w osobach starosty
- Renaty Kobiery, wicestarosty - Ryszarda Śliwkiewicza oraz przewodniczącego

Rady Powiatu - Krzysztofa
Bogdańskiego, przedstawicieli PFRON w Łodzi, pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego,
dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek pomocowych
i opiekuńczych. - Dzień godności jest potrzebny, żebyśmy
zauważali ludzi, którzy może
trochę inaczej wyglądają,
może czasami inaczej mówią,
może mają problem z nauką
i kontaktami międzyludzkimi, którym jednak trzeba pomóc, aby w życiu mieli lepiej
– mówiła prezes stowarzyszenia INNI – Teresa Dubilas. - Taki dzień jest potrzebny żeby zjednoczyć wszystkie osoby niepełnosprawne
i uświadomić społeczeństwu,
że niepełnosprawny nie znaczy inny – dodawała Wioletta Bartyzel – prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych

„Naszym Dzieciom”. Jak co
roku dużą grupę uczestników
marszu stanowili najmłodsi mieszkańcy Brzezin, przedszkolaki wraz z wychowawcami, a także uczniowie brzezińskich szkół podstawowych
i gimnazjum. Maszerowali też
seniorzy z DPS w Brzezinach
i Dąbrowie oraz społeczność
Domu Dziennego Pobytu Senior Plus oraz przedstawiciele Środowiskowego Domu
Samopomocy w Brzezinach.
Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brzezin i Koluszek. Organizatorów Dnia
Godności ogromnie ucieszyła też obecność mieszkańców Brzezin, którzy solidarnie
przyłączyli się do obchodów
święta INNYCH. Tegoroczny Marsz poprowadziła grupa zmotoryzowanych przyjaciół stowarzyszenia z Klubu

Kierzkowskiej oraz Marleny
Karwackiej. Ciekawy i humorystyczny był również występ
grupy teatralnej z DPS w Dąbrowie, która przedstawiła inscenizację wiersza "Ptasie radio" J. Tuwima. Wielu emocji
dostarczyła widzom również
"Lokomotywa", która wraz
z uczniami ZSS w Brzezinach
w strugach deszczu i pary
wjechała na peron stacji kolejowej w miasteczku "Godnościowo". I choć pogoda nie
dopisała, symboliczny pociąg
zakończył bieg, pozostawiając
w pamięci uczestników wydarzenia przekonanie, że Brzeziny to miasto wspaniałych,
pełnych empatii, tolerancji
i wiary w drugiego człowieka
ludzi, dla których INNOŚĆ to
współistnienie i piękna z natury różnorodność.
Tegoroczny siódmy z kolei Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością

Intelektualną odbył się pod
patronatem Starostwa Powiatowego w Brzezinach, PFRON
Łódź oraz Burmistrza Miasta
Brzeziny. Warto też wiedzieć,
że Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, który w Brzezinach
świętowano po raz siódmy,
został zapoczątkowany na początku lat ’90 XX w. we Francji. Choć to niezwykłe wydarzenie już za nami, stowarzyszenie INNI działa dalej mając
na uwadze codzienność swoich podopiecznych, która
z pewnością będzie bardziej
kolorowa dzięki wielkim sercom brzezinian. Ich obecność
na Dniu Godności z pewnością jest wspaniałym motorem
działania dla stowarzyszenia,
szkoły specjalnej i wielu innych instytucji, których zadaniem jest praca na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
 TOM
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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
SPRZEDAM Skodę Felicja 1,3MPI 2001
rok, 887 364 298
SPRZEDAM Fiata Punto 1.2 2000r.,
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
GŁADŹ I MALOWANIE, 531 484 914
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek,
604 543 817
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych , 606 495 830
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
DACHY krycie papa termozgrzewalna,
500 00 50 60
PRANIE dywanów, tapicerek, 533 628
422
WRÓŻKA - 519 738 225
KŁADZENIE papy, lepik, 537 843 600

OGŁOSZENIA DROBNE
REMONTY – MALOWANIE, GŁADŹ,
ZABUDOWA „KG”: 886 530 760, 603 873
303
REMONTY wykończenia wnętrz kompleksowo, glazura, zabudowy, malowania, 692 337 383

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni.
Praca od poniedziałku do piątku w godz.
6-14. Stawka 13 zł/h netto. Z uwagi na
charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu tel. 734 456 435
SZWACZKI I CHAŁUPNICZKI ZATRUDNIĘ,
UBEZPIECZENIE JEŻÓW, 501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca,
500 285 518
ZATRUDNIĘ 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 fizycznych do
obsługi maszyn stolarskich również do
przyuczenia praca na terenie Brzezin,
504 010 550
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
FIRMA KONFEKCYJNA z siedzibą
w Jeżowie zatrudni pracownika krojowni lub krojczego, 509 602 925
ZATRUDNIĘ kierowcę – pomoc drogowa, 604 491 774

OGŁOSZENIA DROBNE

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
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą tel. 533
242 897
„ZŁOTĄ RĄCZKĘ” na działce letniskowej
zatrudnię, 794 755 478
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
ZATRUDNIĘ pracownika do remontów
palet. Pełen etat . Wysokie wynagrodzenie, 787 900 992
ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E, ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel. 606 155 155
PRASOWACZKĘ, szwaczkę zatrudnię
praca cały rok, 663 496 011
POMOC do krojowni zatrudnię,
516 061 986

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 gospodarstwo o pow. 15ha
w tym stawy rybne ok. 10ha, budynek
gospodarczy, dostęp do cieku wodnego, prąd, woda, kanalizacja, 506 671 456
DOM sprzedam, 665 925 923
SPRZEDAM działka rolno-budowlana
2600m, 510 724 760
SPRZEDAM dom –Polna, 507 593 557

OGŁOSZENIA DROBNE

DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2
w Brzezinach, 668 171 283
SPRZEDAM mieszkanie 60,5m2, 240tys. 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 YNA JMĘ zakład krawiecki
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 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
SPRZEDAM ziemię 4,55 ha Józefów,
505 834 636
SPRZEDAM mieszkanie 60,33 IV piętroKulczyńskiego, 603 267 096
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną 88 ar. W obrębie 2 miasta Brzeziny,
665 223 615
WYNAJMĘ lokal 40m2 w Jeżowie ul.
Piotrkowska tel. 504 334 667
SPRZEDAM garaży przy Andersa,
579 894 413
SPRZEDAM mieszkanie w blokach
60m2 II piętro 220tys., 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną 1,8ha
Brzeziny przy ul. Łódzkiej, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357

WYNAJMĘ powierzchnię 300m2 hala,
biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul.
Łódzka 43, 508 301 005
KUPIĘ dom w Brzezinach, 661 039 142

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503 491
722
SPRZEDAM rowery, pralkę , lodówkę,
kuchnię gazową, sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany, balkonik, materac
przeciwodleżynowy, 694 884 692
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
SPRZEDAM stemple budowlane,
608 093 957
SPRZEDAM pszenżyto, owies, jęczmień,
508 078 967
ROTWAJLLERY – szczeniaki, 607 722
066
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SPRZEDAM rowery składaki, biblioteczkę, dywany, balkonik, materac przeciwodleżynowy, 694 884 692
SPRZEDAM –pszenżyto, 506 609 999
ODDAM do skoszenia 1,5h łąki Jasień,
519 376 130
SIANO kupię, 607 516 012
WYPRZEDAŻ nagrobków ceny producenta Brzeziny ul. Stryjkowskiego 7,
601 343 530
SPRZEDAM plastikowe okna szer143wys145, szer.143, wys. 123, 519 376
130
SPRZEDAM lodówkę, 603 821 846
ZAMRAŻARKA skrzyniowa 150,- zł,
505 834 636
SPRZEDAM siano, słomę 690 487 503
ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
SKLEPU z torbami Św. Anny 16
SPRZEDAM słomę ze stodoły, stemple
budowlane, 517 802 460

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

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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Kolarskie sukcesy Weroniki
Skrzyńskiej
Podopieczna trenera Wojciecha Pożarlika kolarskie zmagania w tym roku rozpoczęła pod koniec marca. Na początek brzezinianka wzięła
udział w zawodach szosowych VI Memoriału Eryka Stolarza, czyli oficjalnych
Mistrzostwach Mazowsza.
Weronika spisała się w nich
znakomicie wygrywając po
zaciętej walce na finiszu. Na
początku kwietnia w zawodach Małej Ligi XC w Józefowie zawodniczka LUKS
Dwójka Danielo Sportswear
Stryków zajęła czwarte miejsce, a następnie wzięła udział
w kryterium ulicznym w Kaliszu i zajęła drugie miejsce.
Pod koniec kwietnia mieszkanka Brzezin wzięła udział
w Maratonie MTB Orła Bielika Spóle koło Wieruszowa, który był jednocześnie
Mistrzostwami województwa łódzkiego w kolarstwie
MTB. Weronika zdeklasowała rywalki i została mistrzynią w kategorii szkółek kolarskich.
Brzezinianka najmilej będzie na razie wspominać
zwycięstwo w 61. Małym
Wyścigu Pokoju, który zorganizowano w długi majowy
weekend. Wyścig rozpoczął
się w Borkach niedaleko Radzymina. Młodzi kolarze rywalizowali w jeździe na czas
na trasie o długości sześciu
kilometrów. Weronika wykręciła wśród dziewcząt z kategorii Żaczka najlepszy czas
i objęła prowadzenie w wyścigu z przewagą trzydziestu dwóch sekund nad drugą zawodniczką. Etap drugi
to już start wspólny, w którym uczestnicy ścigali się
w Nowym Dworze Mazowieckim wokół Twierdzy Modlin. Trzy wymagające rundy
z selektywnym podjazdem
dawały się odczuć każdemu
ze startujących. Zawodniczka LUKS Dwójka Danielo
Sportswear Stryków zaczęła ten etap bardzo spokojnie
i z tyłu stawki. Pod koniec
pierwszej rundy brzezinianka dojechała do prowadzących zawodniczek i podyktowała wysokie tempo, które
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nakomicie sezon kolarski rozpoczęła zawodniczka LUKS Dwójka Danielo
Z
Sportswear Stryków Weronika Skrzyńska. Mała brzezinianka ma za sobą
pasmo sukcesów zarówno na trasach kolarskich województwa łódzkiego jak
i mazowieckiego. Największym osiągnięciem naszej kolarki jest zwycięstwo
w 61. Małym Wyścigu Pokoju, który odbył się w długi majowy weekend.

Znakomicie sezon kolarski rozpoczęła zawodniczka Weronika Skrzyńska
na podjeździe wytrzymała
tylko zawodniczka z WKK.
Obydwie kolarki powiększały przewagę nad rywalkami,
a Weronika nie czekając na
kolejną rundę urwała się zawodniczce z WKK i rozpoczęła samotnie ostatnią rundę. Na metę wjechała jako
pierwsza wśród dziewcząt
z przewagą jednej minuty
nad pozostałymi zawodniczkami. Tym samym nasza zawodniczka powiększyła przewagę do blisko dwóch minut
uzyskując jeszcze bonifikatę za zwycięstwo. Trzeci etap
rozegrano w Chrzanowie
Małym na dystansie dwunastu kilometrów. Tym razem Weronika również odniosła zwycięstwo po finiszu
z grupy i umocniła się na pozycji liderki całego wyścigu.

Ostatni czwarty etap zawitał do Długosiodła. Tutaj kolarze ścigali się na dystansie trzynastu kilometrów. Cel był jasny: spokojnie
i bezpiecznie dojechać do
mety nie wdając się w żadną kraksę. Weronika realizowała założenie jadąc ostrożnie i na dwa kilometry przed
metą podjęła ryzyko samotnej ucieczki. Siła peletonu
była duża i na pięćset metrów przed metą brzezinianka została dogoniona. Weronika odpuściła już walkę na
finiszu przyjeżdżając na piątym miejscu. Jednak to ona
mogła cieszyć się z wygranej w całym cyklu 61. Małego Wyścigu Pokoju z przewagą ponad dwóch minut nad
drugą zawodniczką.
 DS
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Startują piłkarskie Mistrzostwa
Świata do lat 20



Właśnie dzisiaj (czwartek - 23 maja) rozpoczynają się w Polsce Mistrzostwa Świata U-20
w Piłce Nożnej. Najważniejszą areną zmagań turnieju jest bardzo blisko położona od
naszego miasta stolica województwa – Łódź, a dokładnie stadion Widzewa przy al.
Piłsudskiego 138, na którym oprócz wszystkich meczów grupowych reprezentacji
Polski odbędzie się wielki finał.

To wielkie wydarzenie dla
kibiców w naszym kraju,
a w szczególności dla mieszkańców Łodzi i okolic.
Międzynarodowa Federacja
Piłkarska przyznała Polsce
organizację finałów Mistrzostwa Świata FIFA U-20 World
Cup dokładnie 16 marca
2018 roku. Od tego momentu spekulowano, gdzie odbędą się najważniejsze spotkania (mecz otwarcia, spotkania z udziałem Polaków oraz
wielki finał). Polski Związek
Piłki Nożnej od razu przedstawił miasta, w których odbędzie się młodzieżowy
Mundial. Mistrzostwa Świata do lat 20 zostaną rozegrane
w sześciu polskich miastach.
Oprócz wspomnianej Łodzi
będą to: Gdynia, Bydgoszcz,
Bielsko-Biała, Lublin i Tychy.
W tak blisko położonej od
nas Łodzi odbędzie się dziesięć spotkań: mecz otwarcia
Polska – Kolumbia, który zaplanowano na czwartek 23
maja o godzinie 20:30, pozostałe mecze grupowe naszej
reprezentacji (Polska – Thaiti w niedzielę 26 maja o godzinie 20:30, Senegal - Polska w środę 29 maja o godzinie 20:30), trzy mecze grupy
C, dwa spotkania 1/8 finału,
jeden ćwierćfinał oraz wielki
mecz finałowy. Impreza potrwa od czwartku 23 maja do
soboty 15 czerwca. W turnieju, stanowiącym trzecie pod
względem rangi rozgrywki
drużyn narodowych pod egidą FIFA, wystąpią 24 zespoły
z całego świata podzielone na
sześć grup. W grupie A zagra
reprezentacja Polski, Kolumbia, Thaiti i Senegal, w grupie
B wystąpią: Ekwador, Włochy, Japonia i Meksyk, w grupie C zmierzą się ze sobą:
Honduras, Nowa Zelandia,
Norwegia i Urugwaj, w grupie D zagrają: Nigeria, Katar, Ukraina, USA, w grupie
E spotkają się: Francja, Mali,
Panama, Arabia Saudyjska,
w grupie F powalczą: Argentyna, Republika Południowej Afryki, Portugalia, Korea Południowa. Rywalizacja
w grupach toczyć się będzie
systemem każdy z każdym

bez meczów rewanżowych.
Ze wszystkich grup awans do
1/8 finału uzyskają po dwa
najlepsze zespoły oraz jedna ekipa z miejsca trzeciego, która będzie miała najlepszy bilans spośród innych zespołów zajmujących trzecie
miejsce w grupach. W przypadku zajęcia pierwszego lub
drugiego miejsca w grupie
A przez reprezentację Polski
w 1/8 finału biało-czerwoni w tej fazie rozgrywek dalej zagrają w Łodzi. Jeśli natomiast Polacy zajmą trzecią
lokatę i uzyskają promocję
do 1/8 finału, wtedy zagrają
w Lublinie. W Łodzi odbędą
się także mecze z udziałem
zespołów z grupy C: Urugwaj – Norwegia, Norwegia –
Nowa Zelandia, Nowa Zelandia – Urugwaj. Ceny biletów
na poszczególne mecze biorąc pod uwagę rangę imprezy i kieszeń kibiców są w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilet na mecz otwarcia, mecze
grupowe biało-czerwonych,
pozostałe spotkania grupowe oraz mecze 1/8 finału podzielono na trzy kategorie:
Kategoria I - 20 złotych, Kategoria II – 10 złotych, oraz
w niektórych przypadkach
Kategoria III (z ograniczoną widocznością) – 5 złotych. Wejściówki na mecze
ćwierćfinału, półfinału i na
mecz o trzecie miejsce wynoszą odpowiednio: 30 złotych,
20 złotych i 10 złotych, a na
finał: 40 złotych, 30 złotych
i 15 złotych. Bilety można nabyć tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem oficjalnej platformy biletowej FIFA
pod adresem internetowym:
https://pl.fifa.com/u20worldcup/organisation/ticketing/
Niestety będą spore problemy z otrzymaniem wejściówek na mecze z udziałem

reprezentacji Polski. FIFA
przeprowadziła na przełomie
lutego i marca przedsprzedaż,
a od 7 marca oficjalną sprzedaż „kto pierwszy ten lepszy” i wszystkie bilety znalazły już nabywców. Jest jednak
jeszcze szansa kupna biletów
w momencie odsprzedaży
przez osoby, które z różnych
przyczyn zrezygnują z przyjścia na mecz. Wtedy bilety
ponownie trafią do otwartej
puli i będzie je można kupić.
Zakupione wejściówki należy wydrukować, a następnie okazać przed wejściem na
mecz skanując specjalny kod.
Innej formy wejścia na dane
spotkanie nie ma. Warto dodać, że każdy posiadacz biletu na mecz Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019,
będzie miał darmowy dostęp do środków komunikacji publicznej w danym mieście gospodarza, gdzie rozgrywa się dany mecz, w dniu
który nadrukowany jest na
bilecie. Dotyczy to wszystkich dróg przejazdu w granicach miasta gospodarza,
od godziny 6:00 w dniu meczowym, do godziny 1:00
w dniu następnym. Młodzieżowy Mundial w Polsce to jedyna i niepowtarzalna okazja obejrzenia z bliska w akcji
przyszłych gwiazd światowego futbolu. To właśnie świetne występy na Mistrzostwach
Świata U-20 w 2007 w Kanadzie dały wypłynąć wielu talentom takim jak: Juan Mata,
Alexis Sanchez, Edinson Cavani, Marcelo, Sergio Aguero, Shinji Kagawa, David
Luiz, Fabio Coentrao, Angel
Di Maria, Luiz Suarez, Arturo Vidal, Gerard Pique, William, Giovani dos Santos oraz
ulubieniec polskich kibiców
Grzegorz Krychowiak.
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Majówka w Arboretum
Przy sprzyjającej pogodzie rogowskie Arboretum w niedzielę 19 maja wypełniło się
setkami osób, które wybrały się na rodzinny piknik.
Organizatorzy przygotowali zarówno dla rodziców, jak
i dzieci mnóstwo atrakcji. Nie

zabrakło przedstawień teatralnych konkursów, zabaw i quizów, warsztatów z ceramiki
i garncarstwa, czy prezentacji origami. Podczas pikniku
można też było honorowo oddać krew..
 TOM

Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy tradycyjnego garncarstwa
AUTOPROMOCJA

09.06. rajd na orientację
27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku
(dokładna data w późniejszym
terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we
współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
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Przełamanie Startu w Dalikowie

P

iłkarze Startu Brzeziny przełamali fatalną serię porażek i w końcu sięgnęli po trzy
punkty. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka wygrali na wyjeździe z GLKS
Sarnów/Dalików 3:0 (1:0) w spotkaniu 25. kolejki łódzkiej klasy okręgowej.
Bohaterem spotkania został Dominik Jedynak, który najpierw strzelił bramkę po
indywidualnej akcji, a następnie bezpośrednio z rzutu rożnego.

Wyjazd do Dalikowa to jeden z najdalszych wyjazdów w tym sezonie. Długa podróż i ogromny upał
dał się naszym piłkarzom
we znaki. Początek meczu
toczył się głównie w środku pola, ale z każdą sekundą czarno-czerwoni zaczęli posiadać coraz większą
przewagę. Brzezinianie wykorzystywali proste błędy
rywali i często gościli pod
bramką GLKS. W 16. minucie piłkę w środku pola
wywalczył Dominik Jedynak i po przebiegnięciu
prawie połowy boiska i minięciu kilku rywali uderzył
na bramkę, a piłka minęła bramkarza i zatrzepotała w siatce. W 28. minucie
w wyniku złego samopoczucia boisko musiał opuścić golkiper miejscowych.
Z e wzg lędu na to z konieczności pomiędzy słupkami stanął grający trener
GLKS Radosław Surowiec.
To osoba doskonale znana w Brzezinach, ponieważ
Surowiec kilka sezonów
temu reprezentował nasz
zespół w łódzkiej klasie
okręgowej i IV lidze łódzkiej. Start wyraźnie przeważał i kolejne gole wydawały się być tylko kwestią
czasu. Mimo to, s ar nowianie ofiarnie się bronili, a kilka razy świetnymi interwencjami popisał
się Radosław Surowiec. Na
przerwę do szatni nasi zawodnicy schodzi ze skromnym, ale bardzo zasłużonym prowadzeniem. Druga odsłona rozpoczęła się
od ataków miejscowych.
GLKS próbował szybko odrobić straty, ale bardzo dobrze funkcjonowała brzezińska defensywa.
Czarno-czerwoni kontrolowali przebieg gry i starali
się kontrować rywali. Gospodarze momentami byli
groźni i mogli doprowadzić do wyrównania. Kilka razy znakomicie brzezinian przed stratą gola
uratował Krzysztof Bogdan. To dzięki jego interwencjom udało się zachować czyste konto. Niestety
nasz golkiper dosyć mocno

ucierpiał podczas jednej
z ostatnich interwencji i po
końcowym gwizdku, ledwo
opuścił boisko o własnych
siłach. Zdecydowanie poważniejszą kontuzję odniósł Tomasz Kaźmierczak.
Pomocnik naszej drużyny
podczas starcia z rywalem
niefortunnie upadł na rękę
i wyleciał mu bark. Z olbrzymim grymasem bólu
na twarzy opuścił plac gry,
a po meczu udał się prosto
do szpitala w Brzezinach.
Ty mc z as e m me c z t r w a ł
dalej. W końcówce czarno-czerwoni mieli rzut rożny
do piłki podszedł Dominik Jedynak i silnym technicznym uderzeniem podkręcił tak futbolówkę, że
ta nie odbijając się od nikogo, bezpośrednio wpadła do bramki. To trafienie
było ozdobą całego spotkania. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gr y
końcowy rezultat na 3:0
ustalił Dariusz Szymanek.
Start odniósł pewne zwycięstwo i zasłużenie sięgnął po komplet punktów.
Było to drugie spotkanie
pod wodzą nowego szkoleniowca Radosława Wasiaka. Szkoleniowiec na
to spotkanie wystawił następujący skład: Krzysztof
Bogdan – Artur Poździej,
Mariusz Matusiak, Mariusz
Tkaczyk, Dominik Jedynak, Bartosz Kowalczyk,
Tomasz Kaźmierczak, Robert Szubert, Paweł Swaczyna, Kamil Szymanek,
Dariusz Szymanek, rezerwowi: Igor Jagodziński, Tomasz Białek, Norbert Kowalski, Marcin Pietrzak.
W innych meczach rezerwy pierwszoligowego ŁKS
Łódź pokonały na wyjeździe 6:0 Bzurę Ozorków,
re z e r w y d r u gol i gowe go
Widzewa Łódź przegrały
3:5 z Włókniarzem Pabianice, Zawisza Rzgów zremisował 4:4 ze Stalą Głowno, PTC Pabianice przegrało 0:2 z GKS Ksawerów,
Orzeł Parzęczew zremisował 1:1 z LKS Rosanów,
a UKS SMS Łódź podzielił się punktami z rezerwami trzecioligowego Sokoła

Aleksandrów Łódzki po remisie 2:2. W tabeli na prow a d z e n iu n a d a l Ł K S I I
Łódź, który jest o krok od
zapewnienia sobie awansu
do IV ligi łódzkiej. Drugi
jest Widzew II Łódź, który traci do lidera jedenaście punktów. Na trzeciej
pozycji znajduje się Zawisza Rzgów ze stratą szesnastu oczek do pierwszego miejsca i pięć oczek do
drugiej lokaty. Start Brzeziny pozostał na jedenastym miejscu z dorobkiem
dwudziestu ośmiu punktów. Brzezinianie tracą do
dziesiątego GKS Ksawerów
sześć punktów i mają trzy
oczka przewagi nad dwunastym Sokołem II Aleksandrów Łódzki. W strefie
spadkowej nadal znajduje się wycofany Włókniarz
Konstantynów Łódzki oraz
Bzura Ozorków, która traci do piłkarzy z Brzezin
dwadzieścia jeden punktów. Następna 26. kolejka

łódzkiej klasy okręgowej
odbyła się wczoraj (środa – 22 maja). Start powinien rozegrać przed własną publicznością spotkanie
z PTC Pabianice, jednak

ten mecz został przełożony na prośbę drużyny goś ci na śro dę 5 czer wca.
Najbliższy pojedynek podopieczni trenera Radosława Wasiaka rozegrają więc

XI sesja Rady Miasta

R


ada
Miasta Brzeziny na wniosek burmistrz Ilony
Skipor obradowała podczaj nadzwyczajnej sesji 13
maja. Sesja dotyczyła trzech uchwał, między innymi
zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

W porządku obrad przedstawionym przez przewodniczącego Grzegorza Maślanko
znalazły się punkty dotyczące:
uchwalenia zmian w budżecie
miasta Brzeziny na 2019 rok;
zmian wieloletniej prognozy
finansowej dla miasta Brzeziny na lata 2019-2022 oraz
uchwały ws. wezwania do
usunięcia naruszenia prawa
dokonanego podjęciem przez
Radę Miasta Brzeziny uchwały nr 27/120/04 z 29 listopada
2004 roku.
Przewodniczący Rady Miasta złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku
o punkt dotyczący ponownego złożenia przysięgi przez
radnych, co było podyktowane wątpliwościami dotyczącymi formuły. Po powtórnym
odczytaniu roty radni dodają „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg”. Wniosek

został przyjęty, dlatego radna Marieta Rdesińska odczytała rotę ślubowania, a radni
po kolei dodali wybrane zakończenie.
Uchwały dotyczące budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta Brzeziny
przedstawiła skarbnik miasta Renata Bąk. W przypadku budżetu zmiany dotyczyły: zwiększenia planu wydatków o kwotę 513950,00 zł na
zadanie inwestycyjne w wysokości 260000,00 zł na utworzenie w 2019 roku 43 miejsc
opieki w powstającym żłobku: zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Parku Miejskiego
w Brzezinach” - zwiększenie
o 76000,00 zł; zakupu usług
remontowych na ul. Ogrodowej na kwotę 170000,00 zł
oraz oferty nadesłanej przez

Stowarzyszenie Partnerstwo
Ziemi Brzezińskiej, zwiększenie z tytułu dotacji na zadanie
publiczne w zakresie działalności polegającej na integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współdziałania między społeczeństwami
na kwotę 7950,00 zł.
Trzecia uchwała dotyczyła rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa
dokonanego podjęciem przez
Radę Miasta Brzeziny uchwały nr 27/120/04 z 29 listopada
2004 roku.
Decyzją rady podjęto uchwałę, w której odmawia się uwzględnienia wezwania naruszenia prawa ws.

w niedzielę 26 maja o godzinie 11:00 na wyjeździe z rezerwami Widzewa Łódź.
 DS
uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeziny.
Za głosowało 12 radnych,
3 głosy były wstrzymujące.
W uzasadnieniu można było
usłyszeć, że aktualnie miasto pracuje nad zmianami
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w których zawarte są roszczenia wnioskodawcy. Nowy
plan zostanie przedstawiony
30 września br.
Obecny na sali wnioskodawca został również poinformowany, że otrzyma drogą
pisemną treść uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Całość obrad dostępna
pod adresem internetowym:
https://www.youtube.com/
user/umbrzeziny
JLB

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają

kol. Lechosławowi Adamczykowi
koleżanki i koledzy z koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzezinach
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