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Obchody rocznicowe miast partnerskich
10 lat temu z tym francuskim
miastem partnerstwo nawiązało miasto Brzeziny. 4 października 2009 roku ówczesna burmistrz Brzezin Ewa
Chojka i Raymond – Roger Stramare mer Saint - Alban zawarli umowę partnerską, którą obecnie realizuje
burmistrz Ilona Skipor. Do
międzynarodowego partnerstwa przystąpiła także gmina Brzeziny. Z okazji jubileuszu do Saint- Alban przyjechała 30 – osobowa grupa

przedstawicieli ziemi brzezińskiej obejmująca m.in. samorządowców oraz członków stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej.
Kilkudniowy pobyt we Francji nie obył się bez przygód.
Problemy rozpoczęły się
już na lotnisku w Brukseli,
gdzie planowana była przesiadka na samolot do Tuluzy. Pasażerowie trafili na
strajk i planowany wylot kilkanaście minut po godz. 9.00
został odwołany. Dopiero

po kilkogodzinnym oczekiwaniu dzięki zabiegom Agnieszki Stańczyk bilety udało się przebukować na lot
o godz. 16.00 i bezpiecznie
dotrzeć do Tuluzy. Z tego powodu nie doszła do skutku
zaplanowana w programie
wizyty wycieczka po pięknym i zabytkowym mieście
z 2 tysięczną historią jaką jest
Tuluza. Jeszcze tego samego
dnia w sali podczas uroczystości dwie wokalistki i towarzysząca im instrumentalistka z grupy Machiavelli
zadbały o część artystyczną.
Był też pyszny regionalny
posiłek. 
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O

d 16 do 20 maja przedstawiciele ziemi brzezińskiej
uczestniczyli w obchodach rocznicowych miast
partnerskich. 30 lat temu francuskie miasto SaintAlban nawiązało współpracę z włoską Salgaradą.
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Przedstawiciele czterech miast i gmin współpracujących ze sobą

Brzeziny Fest 2019 już w tą sobotę

T

o już w ten weekend. W sobotę 8 czerwca na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej
1 odbędzie się największa impreza plenerowa w naszym mieście, czyli Brzeziny Fest
2019. Obchody święta naszego miasta urozmaicą lokalni artyści, grupa taneczna
i kabaretowa oraz koncertowi artyści. Impreza rozpocznie się wczesnym popołudniem
i potrwa do późnej nocy.

Oficjalne rozpoczęcie Brzeziny Fest zaplanowano na godzinę 14:00. O tej porze na
scenę wyjdą władze miasta
i powiatu, a obchody święta Brzezin uroczyście krótkim przemówieniem otworzy Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor. Następnie na
scenie pojawią się lokalni wykonawcy: pokaz karate w wykonaniu Akademii Sztuk Walki Fight and Win, pokaz tańca
towarzyskiego w wykonaniu
Centrum Tańca i Ruchu Step
Dance, koncert zespołu Co
Noc oraz koncert zespołu
Gangband. O godzinie 16:00
widzów rozrusza pierwsza
gwiazda Brzeziny Fest – polski boys band 4Dreamers
(czyt. Fordrimers). Zespół

tworzy czterech młodych
chłopaków: Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz
Gregorczyk. Nieznane sobie wcześniej osoby połączył
program emitowany w TVP2
„The Voice Kids”, w którym
cała czwórka wzięła udział
w solowych występach. Jakub
i Mateusz doszli do wielkiego finału, po którym postanowili zaprosić dwóch pozostałych konkurentów do stworzenia zespołu. Ich pierwszy
występ miał miejsce 24 lutego 2018 roku. Do sieci trafił wówczas teledysk „Sekret”,
który uzyskał ponad 4,7 mln
wyświetleń. Od tego momentu ich kariera nabrała tempa. Tworzyli nowe teledyski

i utwory, występowali na różnych trasach koncertowych
organizowanych przez TVP.
31 sierpnia 2018 roku rozpoczęli pierwszą samodzielną
trasę koncertową. Z powodu
ogromnego zainteresowania
występem, warszawski koncert musiał zostać przeniesiony do większego klubu. 4Dreamers mogą mówić o wielkim
sukcesie. Odzwierciedleniem
tego jest nominacja do Fryderyka w kategorii Album Roku
Muzyka Dziecięca i Młodzieżowa, oraz druga już trasa koncertowa i drugi album.
Występ młodych artystów
zakończy się około godziny
17:00. Ponieważ później scena
należeć będzie do ikony polskiego rapu Adama O.S.T.R.

Ostrowskiego. Po nim o godzinie 18:00 publiczność rozbawi grupa kabaretowa „Kałamasz”. Kabaret powstał dokładnie 18 kwietnia 2011
roku, a jego nazwa jest akronimem od pierwszych sylab nazwisk artystów: KAlus,
ŁApot, MAciejewski, SZweda. Nazwiska aktorów większości osób mogą nic nie mówić, ale odgrywane przez nich
role już tak. Bogdan Kalus
znany jako Hadziuk oraz Sylwester Maciejewski jako Solejuk to bywalcy słynnej ławeczki z serialu TVP1 Ranczo. Natomiast Jacek Łapot
to polski artysta kabaretowy,
założyciel i członek kabaretu Długi, a Dariusz Szweda
to kompozytor i akompaniator kabaretu Długi. Autorami
tekstów poszczególnych skeczów jest m.in. Robert Górski (Kabaret Moralnego Niepokoju). O godzinie 19:00 na
scenie pojawi się wokalistka

Marlena Karwacka, a po jej
występie nastąpi krótka przerwa. Na godzinę 20:00 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru. Publiczność rozgrzeje
sam Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Dwugodzinny
występ zakończy spektakularny pokaz tańczących fontann,
który odbędzie się na płycie
głównej boiska Brzezińskiego
Klubu Sportowego. Zakończenie Brzeziny Fest planowane jest na godzinę 22:30. Podczas imprezy na terenie będą
wystawione namioty gastronomiczne serwujące ciepłe
dania oraz gorące i zimne napoje. Nie zapomniano również o najmłodszych na których czekać będą dmuchane
zabawki i zjeżdżalnia.
 Źródło: 4dreamersmusic.pl
wikipedia.org/
wiki/4Dreamers\encyklopediakabaretu.pl
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 CIĄG DALSZY ze STR. 1
Drugiego dnia wizyty –
17 maja delegacje odwiedziły dwie szkoły powszechne.
System edukacji rozpoczyna 3- letnie przedszkole. Sześciolatek rozpoczyna naukę
w 5- letniej szkole podstawowej, a później kontynuuje ją w 4 - letnim gimnazjum.
Nauka w szkole podstawowej
i gimnazjum jest obowiązkowa. Po wizytacji szkolnej samorządowcy i przedstawiciele stowarzyszenia zasiedli przy
wspólnym okrągłym stole
w merostwie aby rozmawiać
o roli i przyszłości partnerstwa w służbie idei europejskiej. Po raz pierwszy w brzezińskiej delegacji uczestniczyły przewodniczące Rady
Rodziców wszystkich trzech
brzezińskich szkół podstawowych. Ten fakt przełożył się
na nowy kierunek współpracy, który teraz ma iść w stronę edukacji. Pierwszym etapem będzie nawiązanie ścisłej
współpracy między szkołami
podstawowymi ziemi brzezińskiej, francuskiego SaintAlban i włoskiej Salgaredy.
W dobie Internetu wymiana
informacji nie powinna sprawiać nawet dzieciom problemu, tym bardziej że uczniowie francuskich szkół byli
bardzo zainteresowani uzyskaniem wiadomości o Polsce
i swoich rówieśnikach mieszkających w kraju nad Wisłą.
Być może to zbliżenie szkół
w przyszłości zaowocuje nawet wymianą uczniów. Popołudnie przeznaczono na
zwiedzanie muzeum Envol
des Pionniers (Pionierzy i ich
loty) oraz Halle de la Machine
(gigantyczne stwory ożywiające podczas ulicznych przedstawień). Po wyczerpującym
zwiedzaniu wieczór przeznaczono na wspólny posiłek

Od 16 do 20 maja przedstawiciele ziemi brzezińskiej uczestniczyli w obchodach rocznicowych miast partnerskich FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
z prezentacją i nauką tańców
prowansalskich. Trzeba przyznać, że nauka tańca nie stwarzała większych problemów
przedstawicielom delegacji
z Polski.
Sobota 18 maja rozpoczęła się od poznania stowarzyszeń działających w Saint Alban. Uczestnicy podzieleni
na grupy mogli poznać tajniki Qi gong, tańca przy muzyce, a także odwiedzić publiczną bibliotekę i szkołę muzyczną, a nawet zobaczyć lekcje
rytmiki dzieci w wieku przedszkolnym. W bibliotece jest
ok. 14 tys. książek oraz ponad 30 gazet (miesięczników).
Z biblioteki bardzo aktywnie
korzysta ok. setka z blisko 2
tys. zapisanych czytelników.
Biblioteka utrzymywana przez
miasto czynna jest trzy dni
w tygodniu. Wśród książek są
także te wydane w języku polskim. Z kolei szkoła muzyczna prowadzona jest przez lokalne stowarzyszenie, a nauka
dotyczy gry na wiolonczeli,
skrzypcach gitarze, perkusji,
flecie. W sali przy bibliotece
przygotowano spektakl muzyczny nawiązujący do tradycji południowych Włoch i Sycylii w wykonaniu zespołu Sikania. Po południu można

było rozegrać partyjkę gry
w bule, a wieczorem przewidziano udział w świecie prowansalskim. Grupy artystów
ulicznych, stoiska z regionalnymi produktami a przede wszystkim dobrej zabawy
tego wieczoru nie brakowało.
Orkiestra La Talvera zachęcała do tańca, a grupa artystów
ulicznych najpierw prezentowała zabawę ze światłem,
a później z żywym ogniem.
Wieczór zakończył przepiękny pokaz sztucznych ogni.
Bardzo oficjalny charakter miały uroczystości zaplanowane na niedzielę 19 maja.
Przedstawiciele czterech miast
i gmin współpracujący ze
sobą przepasani szarfami wyruszyli spod merostwa w pochodzie po mieście. Był to
wyjątkowy barwny korowód.
W pierwszym rzędzie szli merowie Saint- Alban i Salgaredy, a także burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, z-ca wójta gminy Brzezin Lechosław Adamczyk wraz z przewodniczącymi Rady Miasta Grzegorzem Maślanko i Rady Gminy
Markiem Kolasą. Za nimi
w pięknych strojach podążali członkowie grupy folklorystycznej Le Poutou i pozostali uczestnicy. Burmistrzowie

Przedstawiciele miast partnerskich pod drzewami oliwnymi posadzonymi przed 30 lat FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

odwiedzili drzewa oliwne posadzone 30 lat temu przy okazji nawiązania współpracy
włosko- francuskiej. Następnie odsłonięto tablicę nadającą skwerowi znajdującemu się
w sąsiedztwie szkoły i biblioteki nazwę Brzeziny. Miasto
Salgareda w Saint - Alban ma
już swoją ulicę, teraz postanowiono uhonorować Brzeziny.
Odsłonięto także tablicę poświęconą niedawno zmarłemu Jean Mairie Calandreau
członkowi komitetu partnerstwa z Sain t- Alban. W pobliskim kościele dwaj duchowni odprawili prowansalską mszę. Na stopniach
merostwa Chór Alban wykonał hymn w narodowych językach: polskim, włoskim,
francuskim, a także hymn

europejski i prowansalski.
Po krótkich okolicznościowych przemówieniach odbyło się podpisanie odnowienia
przysięgi partnerstwa przez
przedstawicieli czterech partnerskich miast (gmin). „Mam
nadzieję że pod moimi rządami będziemy kontynuować
nawiązaną 10 lat temu współpracę nie tylko między samorządowcami ale także mieszkańcami. Serdecznie dziękuję rodzinom, za przyjęcie
mieszkańców Brzezin – mówiła burmistrz Ilona Skipor.
W treści odnowienia przysięgi partnerstwa czytamy:
„Wierni przysięgom partnerstwa podpisanym 30 i 10 lat
temu oraz świadomi jak nigdy
dotąd potrzeby zbliżenia się
narodów, my Burmistrzowie

Saint- Alban, Salgaredy, Miasta Brzeziny i Gminy Brzeziny wybrani demokratycznie, potwierdzamy ponownie dziś 19 maja 2019 roku
w imieniu rad miast i gminy, a także w imieniu mieszkańców naszą wolę: podtrzymywania i wzmacniania
więzów przyjaźni, które nas
łączą, wspomagając wszystkimi możliwymi sposobami
wymiany i spotkania, umożliwiania każdemu mieszkańcowi życia w poczuciu bycia obywatelem Europy, pracy na rzecz podtrzymywania
pokoju i wspólnoty europejskiej, aby zapewniać wspólną
przyszłość następnym pokoleniom, oraz czynienia wszystkiego co w naszej mocy dla
istnienia naszych partnerstw.
„W imieniu gminy Brzeziny
przyłączam się do słów odnowienia przysięgi partnerstwa. – powiedział z-ca wójta gminy Brzeziny Lechosław
Adamczyk. Wymiana upominków zakończyła oficjalne
spotkanie, po którym odbyło
się bardzo uroczyste przyjęcie
którego zwieńczeniem był tort
czekoladowy z flagami Polski
i Włoch. Podczas kolacji odbyła się wymiana upominków
pomiędzy komitetami partnerstwa, po której pożegnano
delegację z Włoch.
 GK

Ruszyła budowa miejskiego żłobka
3 czerwca ruszyła ponownie
budowa miejskiego żłobka.
Szerzej o tym projekcie napiszemy w przyszłości. Warto jednak już dziś zasygnalizować, że powstaną tu dwie
sale dla dzieci z wydzielonym WC z kabinami systemowymi, umywalkami,
brodzikiem oraz komodą

z przewijakiem. Z sal wyodrębnione będą też pomieszczenia pomocnicze na pościel i leżaki oraz pomieszczenie do przygotowywania
mleka. W budynku zaplanowano również kuchnię do
przygotowania pełnego wyżywienia dla dzieci. Szatnię
zaprojektowano w głównym

Ruszyła ponownie budowa miejskiego żłobka FOT. TOMASZ GUZEK

holu z szafkami oraz ławkami. Nie zabraknie też gabinetu pielęgniarki oraz niezbędnych pomieszczeń dla pracowników. Planowane jest,
że budynek będzie ogrzewany z sieci PEC. Zakończenie
budowy przewidziane jest na
30 listopada 2019 r.
 TOM
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FOT. TOMASZ GUZEK

Podwieczorek z Katarzyną Skrzynecką

Katarzyna Skrzynecka opowiadała m.in. o kulisach programu „Twoja twarz brzmi znajomo”
31 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach gościła Katarzyna Skrzynecka - aktorka, piosenkarka,
autorka tekstów i kompozytorka – znana m.in. z programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, organizatorem tego
niezwykłego podwieczorku było Centrum Promocji
i Kultury oraz miasto Brzeziny. Wszystkich powitała burmistrz Ilona Skipor mówiąc,

że bardzo miło jest gościć
w Brzezinach gwiazdę tego
formatu. Spotkanie miało formę rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarza łódzkiej telewizji Leszka Bonara,
która przeplatana była występami muzycznymi. W trakcie
wywiadu Katarzyna Skrzynecka opowiadała m.in. o kulisach programu „Twoja twarz
brzmi znajomo”, a usłyszeć
można było w jej wykonaniu

Drodzy Mieszkańcy!
Z uwagi na pojawiające się,
negatywne wpisy w mediach
społecznościowych, dotyczące stanu zieleni na terenie
miasta, informuję że zadania
z tym związane zostały zlecone Spółdzielni Socjalnej Communal Service na mocy Porozumienia w dniu 08 kwietnia 2019 r. Zakres prac został
określony w harmonogramie, według którego Spółdzielnia w miesiącach IV – VI
była zobowiązana do wykonania koszenia, rekultywacji
trawników, nasadzenia kwiatów oraz ich podlewania. Pozostałe prace niewymienione

w harmonogramie Spółdzielnia wykonuje po otrzymaniu dodatkowego zlecenia od
Urzędu Miasta. Są to zazwyczaj prace interwencyjne.
Ponadto informuję, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
w dniu 5 czerwca br. przystąpił do koszenia zieleni w pasach dróg wojewódzkich, tj.
ul. Modrzewskiego, ul. Okrzei,
ul. Waryńskiego oraz ul. Wojska Polskiego.
Mam nadzieję, że prace te
wpłyną na estetykę naszego
miasta.
 Ilona Skipor
Burmistrz Miasta Brzeziny

REKLAMA

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

np. utwory Tiny Turner, czy
Louisa Armstronga. 
 TOM

Katarzyna Skrzynecka - aktorka, piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka FOT. TOMASZ GUZEK
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

Prezes Spółdzielni informuje radnych o odbytym
Walnym Zgromadzeniu



przejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r, odbyło się Walne Zgromadzenie
U
wspólników Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, na którym
oceniano m. in. sprawozdanie i bilans z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

Jeden ze wspólników - Burmist rz Mi ast a Brze ziny
zwróciła uwagę na rozbieżności pomiędzy kwotami
podanymi w sprawozdaniu,
a tymi, które posiada w swoim budżecie Miasto Brzeziny z tytułu wypłaconych
Spółdzielni kwot za wykonane w ubiegłym roku usługi
i prace na rzecz Miasta Brzeziny W tej sytuacji wspólnicy postanowili, że Spółdzielnia dokona sprawdzenia tych
rozbieżności w terminie do
dnia 10 czerwca 2019 r. Po
tym terminie Walne Zgromadzenie będzie dalej kontynuowane. Ja ze swej strony
zadeklarowałem pilne powołanie biegłego lustratora,

który w sposób profesjonalny dokona oceny sprawozdania i bilansu Spółdzielni
za rok 2018 i potwierdzi albo
rozwieje wątpliwości Burmistrza Miasta w tej sprawie.
Pismo o powołaniu biegłego
lustratora zostało już opracowane i wysłane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.
W tej sytuacji do czasu wyjaśnienia sprawy, nieuprawnione są, rzucane w przestrzeń publiczną informacje jakoby w Spółdzielni
w roku 2018 – popełniono przestępstwo. Dlatego,
dbając o dobre imię kierowanej przeze mnie instytucji, będę zgłaszał organom

ścigania tego typu przypadki, bez względu na to kto je
rozgłasza. Ponadto pragnę podkreślić, że Spółdzielnia ma prawo i obowiązek
dokonywać korekt w swoim sprawozdaniu w terminie
do dnia 30 czerwca danego roku, dopóki sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Informuję jednocześnie,
że odwołuję przedstawiciela Spółdzielni na Komisjach
i sesji Rady Miasta Brzeziny,
do czasu wyjaśnienia sprawy
aby móc przedstawić Wysokiej Radzie tylko prawidłowe dane i informacje (po
korekcie),czego na dzień
dzisiejszy w tak krótkim

czasie nie mogę zrobić.
W związku z ostatnią wypowiedzią Pani Burmistrz na
portalu społecznościowym
odnośnie udzielonego rzekomo Spółdzielni zlecenia
na zieleń przy Placu Jana Pawła II, informuję, że wypowiedź ta mija się z prawdą,
gdyż do chwili obecnej żadne zlecenie na piśmie do nas
nie dotarło. Jeżeli jest inaczej to proszę przedstawić
społeczeństwu Brzezin takowe zlecenie gdzie figuruje mój podpis. Chcę ponadto
podkreślić, że zlecone prace
Spółdzielnia wykonuje częściej aniżeli to wynika ze zlecenia gdy wymaga tego sytuacja, bez dodatkowej opłaty,
o czym zleceniodawca często
zapomina.
  Tadeusz Klimczak
Prezes Spółdzielni

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

III Spartakiada "7" Powiatów
W dniach od 28 mają do
31 mają gościliśmy na terenie powiatu brzezińskiego
młodzież z innych powiatów, uczestników Spartakiady "7"Powiatów, projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat''. Pani Renata Kobiera
Starosta Brzeziński oficjalnie powitała delegacje i uroczyście otworzyła III Spartakiadę "7" powiatów Brzeziny
2019 na sali gimnastycznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie, gdzie
odbywały się turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego. Bieg przełajowy odbył się na urozmaiconym
pod względem rzeźby terenie leśnym w miejscowościach Rochna - Lisowice.

Ogółem w Spartakiadzie "7"
powiatów'' wzięło udział ponad 100 uczestników oraz
licznie zgromadzeni kibice
sportowi. Idea rywalizacji
sportowej opartej na przestrzeganiu zasad fair-play
była wsparta aktywnym wypoczynkiem. Młodzi ludzie
wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę zabytkową kolejką wąskotorową
kursującą na trasie Rogów-Jeżów oraz zwiedzili słynne w całym kraju Arboretum w Rogowie. Zwiedzili
strzelnicę STONE RANGE
zlokalizaną w miejscowości Kamień w gminie Dmosin. Mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie
pod okiem instruktora. Odbyło się także ognisko integracyjne na terenie Leśnego

Zakładu Doświadczalnego Rogowie oraz dyskoteka. Delegacje powiatów
wzięły udział w Święcie Powiatu Brzezińskiego w piątek 31 maja, podczas którego wszystkim biorącym
udział w zawodach wręczono medale za uczestnictwo
w Spartakiadzie oraz udekorowano zwycięzców. Po
dekoracji i podsumowaniu
przedsięwzięcia przez p. Renatę Kobierę starostę brzezińskiego goście rozjechali się do domów. Realizacja
tego zadania miała na celu
aktywne spędzanie wolnego
czasu oraz wypoczynek na
świeżym powietrzu, uczciwe współzawodnictwo sportowe między rówieśnikami oraz integrację młodych
ludzi z różnych regionów

i różnych środowisk.
Odbiorcami zadania byli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw.Głównym celem
realizowanego zadania jest
propagowanie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez organizację
imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym. Realizowane zadanie pozwoliło
m.in. rozbudzać wśród młodzieży pasje sportowe, integrować młodzież z różnych
regionów Polski, było okazją do promocji województwa łódzkiego i jego ciekawych walorów turystycznych.
Na s i g o ś c i e , j a k w y nika z przeprowadzonych rozmów z młodzieżą

i z opiekunami, zabrali ze
sobą piękne wspomnienia
z miejsc, które odwiedzili. Dziękowali za miłe przyjęcie, za przygotowany ciekawy i atrakcyjny program
pobytu. Taka forma przekazywania informacji jest
najlepszą promocją powiatu. W wyniku losowania organizatorem kolejnej Spartakiady będzie Powiat Gołdapski.
Składam serdeczne pod z i ę k ow a n i a z a p om o c
w przygotowaniu i przebiegu III Spartakiady "7" powiatów panu Mariuszowi
Guzickiemu Wójtowi Gminy Jeżów, panu Danielowi
Koładzie Wójtowi Gminy
Rogów, pani Sylwii Kotowskiej Dyrektorowi Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

w Jeżowie, pani Joannie Kierner Dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżowie. Podziękowanie kieruję również do grupy tanecznej JAZZ FOLK
DANCE z Jeżowa, uczniów
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Dzięki Waszemu
ogromnemu zaangażowaniu III Spartakiada "7" powiatów przebiegła w sposób bardzo profesjonalny
i wzbudziła duże zainteresowanie. Serdecznie dziękuję wszystkim delegacjom
samorządowym, uczniom
oraz licznie zgromadzonym
gościom.
 Renata Kobiera
Starosta Brzeziński

Projekt jest współfinansowany z budżetu województwa łódzkiego
w ramach zadania wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
– Organizacja imprez o zasięgu
ogólnopolskim, ponadregionalnym realizowanych
na terenie województwa łódzkiego

Laureatami w poszczególnych
konkurencjach zostali:
Tenis stołowy dziewcząt:
I miejsce- Alicja Kulinek - Powiat Węgorzewski
II miejsce- Wiktoria Deberno- Powiat Łobeski
III miejsce- Patrycja Ulewicz- Powiat Gołdapski
IV miejsce- Angelika Polit- Powiat Brzeziński
Tenis stołowy chłopców:
I- Jakub Perlański- Powiat Brzeziński
II- Sebastian Kozakiewicz- Powiat Węgorzewski
III- Dominik Waleski- Powiat Brzeziński

IV- Łukasz Zieliński- Powiat Łobeski
V- Kacper Bruzgiewicz- Powiat Gołdapski
Piłka Siatkowa dziewcząt:
I- Powiat Węgorzewski
II- Powiat Gołdapski
III- Powiat Brzeziński
IV- Powiat Łobeski
Piłka siatkowa chłopców:
I- Powiat Gołdapski
II- Powiat Łobeski
III- Powiat Węgorzewski
IV - Powiat Brzeziński (I)

V- Powiat Brzeziński (II)
Najlepsza siatkarka turnieju: Katarzyna TraczykPowiat Węgorzewski
Najlepszy siatkarz turnieju: Adam Rakowski- Powiat
Gołdapski
Drużynowe Biegi Przełajowe:
I- Powiat Brzeziński
II- Powiat Gołdapski
III- Powiat Łobeski
IV - Powiat Węgorzewski
Koordynatorem ds. organizacji zawodów sportowych
podczas III Spartakiady "7" powiatów był Witold
Sikorski.
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Młodość Wolna od Papierosów, Alkoholu i Narkotyków

T

egoroczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu odbyły się w piątek 31 maja.
Zorganizowała je Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzezinach
przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach im. Władysława Stanisława
Reymonta w Brzezinach oraz Miasta Brzeziny.

Tradycyjnie miał on charakter happeningu pod nazwą
,,Młodość Wolna od Papierosów, Alkoholu i Narkotyków’’. W happeningu uczestniczyło ok. 300 osób głównie
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach a także Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach Barbara Kosma, Anna Nowańska z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Brzezinach oraz Krzysztof Kotynia pełnomocnik
burmistrza ds. uzależnień.
Podczas marszu uczniowie

protestowali przeciwko paleniu, piciu i zażywaniu
środków psychoaktywnych.
Skandowali hasła o zagrożeniach związanych z używaniem i nadużywaniem
substancji uzależniających,
a także prezentowali plakaty,
rozdawali ulotki dotyczące

papierosów i dopalaczy.
Przemarsz skupił uwagę wielu przechodniów, wśród których wzbudzał duże zainteresowanie. W ten sposób
uczniowie brzezińskiej Trójki chcieli zwrócić uwagę naszej społeczności na problem
uzależnień.
W ramach happeningu
rozstrzygnięto konkurs pn.
,,Młodość Wolna od Papierosów, Alkoholu i Narkotyków’’. Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatów, które młodzież niosła
w czasie happeningu. Na zakończenie happeningu zostały wręczone nagrody laureatom konkursu. Nagrody
otrzymali: w I kategorii klasy
0-III, I miejsce - Lena Łapka kl. I b, II miejsce - Sonia
Karnowska kl.0, III miejsce
Julia Miśkiewicz kl. I b, wyróżnienia: Lena Malczewska
kl. 0 i Nicola Kołtuniak kl. II

a. W kategorii klasy IV szkoły podstawowej – III klasy
gimnazjalnej I miejsce - Oliwier Turski kl. IV a, II miejsce Szymon Jander kl. IV, III
miejsce - Jagoda Białek kl.
III gimnazjum, wyróżnienia otrzymali Małgorzata

Nowak kl. IV i Dawid Lange kl. IV a.
Nad bezpieczeństwem
uczest ni ków happ eningu czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach.
 GK

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy
PANIE i PANÓW

1/X/2018

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

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

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

Serdecznie zapraszamy do nowo rozbudowanej przychodni lekarskej
przy ulicy Tulipanowej 8 w Brzezinach,
w której przyjmują lekarze rodzinni:

Jadwiga Lenart, Maria Dubert,
Witold Enerlich i Jerzy Michalak,

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

a także lekarze pediatrzy:
Elżbieta Wodzyńska, Maria Sass-Just,
Beata Gębora-Kowalska oraz Grażyna Michalak
Ponadto opiekę medyczną świadczą lekarze specjaliści
w poradniach specjalistycznych.
Zapewniamy duży parking.

Aby skorzystać
z promocji
zamów okna
do 30 czerwca
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

Kontakt: (46) 875 26 04, 509 734 753
Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:
- kostki brukowej,
granitowej,
ogrodzeń oraz innych
powierzchni
tel. kom.

793-668-538

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

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

ZŁ/TONĘ
GRATIS !!!
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40-lecie Orkiestry OSP Przecław

J

ubileusz 40-lecia obchodziła w sobotę 1 czerwca orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej
z Przecławia. Licznych gości witał prezes OSP Przecław Paweł Słomkowski. Jako, że
była to szczególna okazja na wstępie wręczono odznaczenia za wysługę lat w straży
dla ponad 40-osób.

Wręczono też wiele odznaczeń FOT.TOMASZ GUZEK
Dla niektórych było to 5-lecie, a dla niektór ych już
55-lecie. W historię ostatn i c h 4 0 - l at w pi s a ł a s i ę
działalność orkiestry OSP

w Przecławiu. To na ręce jej
przedstawicieli w tym kapelmistrza Bogdana Ruszera składano okolicznościowe życzenia. Jako

pierwsi złożyli je przedstawiciele władz samorządowych z wójt Barbarą Hojnacką i przewodniczącym
R ady Gminy - Markiem
Kolasą na czele. Obecni
byli także radni: Bogusława Duda, Aleksandra Frydr ych, Regina Frankowska, Sławomir Kobus i Piotr
Kaczmarek. W imieniu Komend ant a Pow i atowego
PSP st. bryg. Dariusza Guzka życzenia przekazał jego
zastępca mł. br yg. Mariusz Kaczmarski. Głos zabrał także ks. dziekan Marek Balcerak. Nie zabrakło
również życzeń od mieszkańców Przecławia, których reprezentowała radna
Elżbieta Olszyńska, sołtys
Eliza Pryk, przewodnicząca KGW Emilia Wilczak

i skarbnik koła Elżbieta Fijałkowska . Życzenia przekazali też przedstawiciele
zaprzyjaźnionej orkiestry
z Syberii. W części artystycznej orkiestra ta przygotowała także koncert, po
którym nie mogło zabraknąć także występu orkiestry z Przecławia. Niezwykłe tańce zaprezentował tu
zespół młodych „Przecławianek”. Na zakończenie
wystąpiła jeszcze była przewodnicząca KGW w Przecławiu - Stanisława Jóźwik
oraz dzieci, które zaprezentowały wiersz i piosenkę z okazji minionego
Dnia Matki. 40-lecie orkiestry OSP Przecław przybrało bowiem formę rodzinnego pikniku, gdzie oprócz
części oficjalnej przygotowano także liczne atrakcje
dla dzieci, które tego dnia
obchodziły również swoje
święto.
 TOM

Koncert Orkiestry OSP Przecław FOT. TOMASZ GUZEK

Z okazji jubileuszu nie zabrakło licznych życzeń FOT.TOMASZ GUZEK

Dzień Rodziny w Gałkówku Kolonii Dzień Dziecka w Witkowicach
W S z kol e Po d s t awowe j
w G a ł k ów ku Ko l on i i 1
czerwca został zorganizowany Dzień Rodziny, Po raz
pierwszy odbył się on w sobotę, gdyż dotychczas organizowano go w piątki, ale
po frekwencji było widać, że
pomysł okazał się trafiony.
Za przygotowania atrakcji

odpowiedzialna była Rada
Rodziców, którą wspomogła Ochotnicza Straż Pożarna z Jordanowa organizując
m.in. pokaz sprzętu strażackiego. „Rzeźbić w warzywach” uczyli też najmłodszych uczniowie brzezińskiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Dzień

Rodziny był też niejako
Dniem Otwartym w szkole, gdyż pojawiło się tu wiele dzieci, które w przyszłości mają zostać jej uczniami.
Obecnie jak informuje dyrektor Adam Białek do SP
w Gałkówku Kolonii uczęszcza 118 uczniów i przedszkolaków
 TOM

W czasie Dnia Otwartego w SP w Gałkówku atrakcji nie brakowało FOT. TOMASZ GUZEK

1 czerwca w świetlicy w Witkowicach już po raz kolejny
zorganizowano dla najmłodszych Dzień Dziecka. Za jego
przygotowanie odpowiedzialna była miejscowa jednostka OSP, której przewodzi Jacek Tokarski oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Witkowic

na czele z Mirosławą Szymańską. W organizację zabawy
włączyła się też radna – Anna
Krześniak. Nie zabrakło tu
wielu konkursów za uczestnictwo, w których wręczano
słodkie upominki. Wiele emocji wzbudziło m.in. przeciąganie liny, a także inne zabawy,

których zwieńczeniem był odpoczynek przy ognisku, gdzie
upieczone zostały kiełbaski.
Oczywiście tego dnia nie zabrakło pokazu sprzętu strażackiego. Kolejne spotkanie dla
dzieci w Witkowicach przewidziano z okazji rozpoczęcia
wakacji. 
 TOM

Na zakończenie zabawy w Witkowicach przewidziano wspólne ognisko FOT. TOMASZ GUZEK
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Sakrament Pierwszej Komunii Świętej w Farze
W
niedzielę 2 czerwca w kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach
sakrament Pierwszej Komunii Świętej został udzielony ponad 40 uczniom klas
trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach.

Wychow an kow i e Jol an ty Maślanko i Beaty Szewczyk otrzymali sakrament z rąk ks. Bogusława

Starusa wikariusza z parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Na tak
ważnej uroczystości nie

mogła zabraknąć ani wychowawczyń ani dyrektora szkoły Zbigniewa Zielińskiego. Do sakramentu

dzieci przygotowywali katecheci Lidia Michalska i Jerzy Cieślak. Dzieci w darze ołtarza przekazali chleb, owoce, wodę,
wino i hostię, a rodzice już
wcześniej przygotowywali
szopkę bożonarodzeniową.

O b e c n i e t r w a bi a ł y t y dzień. Dzieci codziennie
o godz. 18.00 uczestniczą
w nab ożeństwach, p o dczas których otrzymali pamiątkowe obrazki, poświęcone zostały dewocjonalia, a w darze od rodziców

otrzymali Pismo Święte.
W przyszłą niedzielę także o godz. 12.00 do sakramentu Pier wszej Komunii przystąpią uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Lipinach.
 GK

2 czerwca w kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach sakrament Pierwszej Komunii Świętej został udzielony ponad 40 uczniom klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach zaprasza
w czerwcu na spotkania poświęcone Barbarze Wachowicz — pisarce, reportażystce, autorce biografii wielkich
Polaków oraz postaci zasłużonych dla polskiego harcerstwa. Szczególnie uroczysty

charakter ma mieć wieczór
wspomnień zaplanowany
z okazji I rocznicy śmierci Barbary Wachowicz, który rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 16. Tego dnia,
a także w kolejne czerwcowe dni, każdy będzie mógł
obejrzeć wystawę poświęconą Barbarze Wachowicz

oraz przy filiżance herbaty
posłuchać fragmentów wywiadu dotyczącego jej życia.
Dla grup zorganizowanych
przewidziane są interesujące prelekcje w tym temacie.
Oddział dla Dzieci zaprasza
wszystkich chętnych do odwiedzin..
 TOM

Oddział dla Dzieci MBP na czerwiec przygotował cykl prelekcji poświęconych Barbarze Wachowicz

W miejskiej bibliotece gościł
fraszkopisarz Jerzy Warszewski
29 maja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Brzezinach gościł znany łódzki fraszkopisarz
Jerzy Warszewski. Jest on również autorem 2-aktowej sztuki teatralnej dla dzieci, aktorem łódzkiego teatru „Słup”
i współpracownikiem grupy poetyckiej „Centauro”. Jest
także autorem tekstów piosenek, współpracuje m.in. z piosenkarzem Krzysztofem Cwynarem. W Brzezinach prezentował on swój najnowszy
tomik z fraszkami pt. „Fraszki prosto w oczy”, który można było nabyć z osobistą dedykacją. To już trzecia wizyta
Jerzego Warszewskiego w naszej bibliotece, za co mu serdecznie dziękujemy. 
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

Spotkania z Barbarą Wachowicz

Jerzy Warszewski promował swój nowy tomik „Fraszki prosto w oczy”
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Wspaniały Dzień Rodziny

O

rganizatorem zabawy w dniu 1 czerwca z okazji Dnia Rodziny był Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzezinach, a miejscem spotkania boisko Stadionu
Miejskiego.

Dzień Rodziny rozpoczął
się od radosnej zabawy,
w której udział wzięli seniorzy z Dziennego Domu
„ Senior+”, wychowankowie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej wraz z rodzinami.
Nie zabrakło też dostojnych gości - burmistrz
miasta Brzeziny - Ilony
Skipor, przewodniczącego

R a dy Mi a s t a - Gr z e go rza Maśl an ko oraz p ełnomocnika burmistrza
ds. uzależnień Krzysztofa Kot y ni. Z ab awa rozpoczęła się wystąpieniem
kierownik MOPS - Teresy Kwiecień, która powitała wszystkich i życzyła z okazji święta rodziny
samych słonecznych dni.
Następnie dzieci, seniorzy
i pracownicy Ośrodka brali czynny udział w wielu
zabawach integracyjnych

prowadzonych przez animatorów m.in. przeciąganiu liny, różnego rodzaju
torach przeszkód, a także
we wspólnej bitwie wodno-balonowej. Wyśmienita
zabawa, grillowanie, słodki poczęstunek, upominki i piękna pogoda sprawiły, że obchody rodzinnego święta można uznać
za udane. Dowodem tej
wspaniałej zabawy są prezentowane fotografie.
 TOM
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Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

W

niedzielę 2 maja o godz.8.00 na zbiorniku wodnym w Rochnie rozpoczęły się
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez brzezińskie koło
Polskiego Związku Wędkarskiego przy udziale miasta Brzeziny, gminy Brzeziny
i powiatu brzezińskiego.

Do zawodów przystąpiło 17
nieletnich uczestników oraz
8 podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”
w Brzezinach. Tym razem
uczestnicy nie musieli wykazywać się posiadaniem
karty wędkarskiej. Wystarczył zapał do łowienia ryb,
sprzęt wędkarski oraz pomoc pełnoletniego opiekuna lub rodzica. Po rozlosowaniu miejsc i obowiązkowym zanęcaniu można było

rozpocząć łowienie. Po trzygodzinnym połowie komisja
sędziowska w składzie Jerzy
Sobociński, Edward Wosik,
Bronisław Poździej, Michał
Jedynak oraz Marcin Pukacz,
Mateusz Gabara i Waldemar
Wójcicki dokonała komisyjnego ważenia ryb. Wśród
dzieci do lat 12, I miejsce
z wynikiem pół kilograma
złowionych ryb zajął Aleksander Matuszewski, II miejsce zajęła Zuzanna Głowacka, która złowiła 12,5 dkg
ryb, III Marcel Markiewicz,

zaś IV Sebastian Sasin. W II
kategorii wiekowej obejmującej uczestników do lat 14,
I miejsce z wynikiem 1,89 kilograma złowionych ryb zajął Aleksander Góralczyk. II
miejsce wywalczyła Patrycja
Białek z wynikiem 35,5 dkg
złowionych ryb, III Borys
Nadziała, który złowił ryby
o masie 23 dkg zaś IV Małgorzata Grabińska. Wśród
najstarszych uczestników zawodów obejmujących dzieci
do lat 16, I miejsce zajął Andrzej Adamski z wynikiem

0,855 kilograma złowionych ryb, II miejsce przypadło Maciejowi Miazek,
który złowił blisko pół kilograma ryb, zaś III Marcinowi Goska, który złowił ryby
o łącznej masie 26,5 dkg.
Wśród podopiecznych Stowarzyszenia największe sukcesy odnotował Franciszek
Brewiński, który złowił ryby
o masie 11 dkg. Wszystkie
złowione ryby po ich zważeniu trafiły do wody, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody w postaci drobnego sprzętu wędkarskiego ufundowanego przez
Sklep Wędkarski „Jaź” Mariusza Sobkiewicza. Zwycięzcy otrzymali puchary

i bony zakupowe ufundowane przez starostę brzezińską
Renatę Kobierę i wójt gminy Brzeziny Barbarę Hojnacką. Dekoracji zwycięzców
dokonali burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Maślanko, starosta brzeziński Renata Kobiera oraz prezes brzezińskiego
koła PZW Jerzy Sobociński.
Wśród sponsorów znaleźli
się także burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, cukiernia z tradycjami rodzinnymi Krychniak, brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Prezes PZW Jerzy
Sobociński zapewnił potrawy z grilla, zaś członkowie

Ośrodka „Słoneczko” prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”
w Brzezinach postarali się
o poczęstunek. Podczas niedzielnych zawodów pięcioro
młodych wędkarzy otrzymało odznaki „Wzorowy Młody
Wędkarz”. Otrzymali je Wojciech Gawłowski, Filip Wosik, Oliwier Poździej, Marcin
Goska i Andrzej Adamski.
Ponadto specjalną odznaką
„Zasłużony dla Wędkarstwa”
wyróżniono burmistrz Ilonę
Skipor i starostę Renatę Kobiera.
 GK
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Ciekawi ludzie - czterokrotna Mistrzyni Polski oraz reprezentantka Polski w hokeju na trawie

rozmowa z brzezinianką Klaudią Głowacką

K

l audia Głowacka to młoda, sympatyczna i niezwykle utalentowana
zawodniczka hokeja na trawie w Polsce. Swojej pasji poświęca bardzo
dużo czasu, nie tylko trenując, ale również promując tą dyscyplinę sportu
w mediach społecznościowych. Jest niezwykle otwarta i ambitna, za każdym
razem stawiając przed sobą wielkie wyzwania. Mimo młodego wieku
w hokeju na trawie osiągnęła już naprawdę wiele. O swojej pasji, planach na
dalszy rozwój oraz innych pasjach i zainteresowaniach rozmawialiśmy z nią
w specjalnym wywiadzie, który możemy przeczytać poniżej.

BIS: Kiedy zaczęłaś interesować się hokejem na trawie?
– Klaudia Głowacka: Hokejem na trawie po raz pierwszy zainteresowałam się na
początku czwartej klasy
szkoły podstawowej. Głównym prowodyrem tego była
moja trenerka Małgorzata Polewczak, która szukała wśród młodych uczniów
szkół podstawowych „sportowych talentów”. Pamiętam,
że minęło trochę czasu zanim pojawiłam się na pierwszym treningu, ale zajęcia
pozaszkolne zawsze dawały
mi dużo frajdy, więc postanowiłam spróbować. Wtedy
jeszcze nie wiedziałam czym
jest ta dyscyplina, ale ciekawość świata była chyba silniejsza. Z perspektywy czasu
jestem wdzięczna każdemu,
kto mówił że warto uprawiać
właśnie tą dyscyplinę sportu.
Mimo młodego wieku masz za sobą mnóstwo
osiągnięć zarówno w karierze juniorskiej jak i seniorskiej. Jakie są to dokładnie
sukcesy?
– Głównym celem na każdy
sezon bez względu na kategorię było zdobycie Mistrzostwa Polski. Kiedy traktuje się coś na poważnie, zwykle chciałoby się być w tym
najlepszym. Wiadomo, że
nie zawsze udawało się nam
osiągnąć te najważniejsze
laury, ale porażki w sporcie
też są potrzebne. W tym roku
po raz piętnasty Klub Sportowy Hokej-Start Brzeziny zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii seniorek. W moim
przypadku był to czwarty
występ w finałach, natomiast
pierwszy w którym zagrałam w pierwszym składzie.
W każdej kategorii, w której
grałam udało nam się zdobyć
z dziewczynami złoto przynajmniej raz. Oprócz osiągnięć klubowych bardzo ważnym dla mnie było zdobycie

Wicemistrzostwa Europy do
lat 18 drugiej dywizji w 2015
roku. Dzięki temu później
wraz z Reprezentacją Polski
miałam okazję zagrać przeciw najlepszym drużynom
w tym przedziale wiekowym.
Który sukces najbardziej
zapadł ci w pamięci?
– Nie potrafię zdecydować
się na jedno osiągnięcie, to
jest zbyt trudne (śmiech).
Ciężko jest wybrać jedno,
ponieważ każdy sukces i medal to inna historia, na którą
pracuje cały zespół przez cały
rok. Myślę, że zawsze pamięta się ten pierwszy zdobyty medal. Co roku finały Mistrzostw Polski odbywały się
gdzie indziej, przez co każde z tych wydarzeń niosło za
sobą pewnie wspomnienia
nie tylko te z boiska. Bardzo
miło zawsze będę wspominać
Ogólnopolskie Olimpiady
Młodzieży w kategorii junior
młodszy, głównie tą z 2013
roku, kiedy finały w hokeju na trawie miały miejsce
w naszych Brzezinach.
Tegoroczne finały były bardzo trudne. O włos mogłyście nie dostać się do wielkiego finału.
– Co do ostatnich Finałów

Mistrzostw Polski myślę, że
nie wiele osób mogło spodziewać się naszego zwycięstwa. Półfinał w naszym
wykonaniu wyglądał z początku dość obiecująco i po
trzech kwartach prowadzenie 3:1 mogłoby dawać wrażenie pewnej gry w finale. Nic bardziej mylnego.
W ostatniej kwarcie w wyniku dwóch przewinień nasze zawodniczki otrzymały
dwie kartki i ostatnia kwarta przez większą część była
dla nas walką, ciężką walką.
Mecz zakończył się remisem,
a o wyniku zadecydowały
zagrywki karne. W tej części poszło mi znacznie lepiej,
a dziewczyny nie zawiodły ze
skutecznością i tak o to byłyśmy w finale. Finał był dla
nas z pewnością najważniejszym meczem w całym sezonie. Wykazałyśmy się konsekwencją w grze i spokojem.
Każda akcja w zasadzie była
przemyślana, dzięki czemu
udało nam się obronić tytuł
Mistrza Polski i z podniesioną głową mogłyśmy wrócić
do Brzezin.
Jak wygląda życie sportowe
Mistrzyni Polski?
– Moje życie na chwilę

obecną nie różni się zbyt
mocno od życia innych.
W ciągu tygodnia pracuję,
natomiast popołudnia staram się wykorzystywać na
treningi i spotkania ze znajomymi. Treningi hokejowe
odbywają się minimum dwa
razy w tygodniu, oprócz tego
każda z zawodniczek robi coś
we własnym zakresie np. siłownia, bieganie. Treningi to przyjemna część tygodnia, w czasie ligi weekendy
zarezerwowane zwykle są na
mecze. Reasumując nigdy się
nie nudzę, a plan dnia zawsze
zostaje w jakiś sposób wypełniony.
Oczywiście na początku
nie było łatwo, kiedy nastąpił zwrot w twojej przygodzie z hokejem?
– Początki były trudne, bo
musiałam nauczyć się poruszać jako tako w moim
„mundurku” bramkarskim.
To wcale nie było takie proste! (śmiech) Mówiąc poważnie to nie było konkretnego zdarzenia, które
wpłynęło na moją postawę
względem hokeja na trawie,
natomiast zwykle jeśli się
za coś zabieram chcę zrobić
to dobrze i tak, żeby wszyscy byli w miarę możliwości zadowoleni. Hokej na trawie jest dla mnie pasją, która pozwala oderwać się od
monotonii życia codziennego. Jak wspomniałam na
wstępie, na początku nie wiedziałam czym jest ta dyscyplina. Z biegiem czasu, kiedy

Klaudia Głowacka razem z drużyną KS Hokej-Start. Czwarta od lewej w dolnym rzędzie FOT. DAWID SAJ

wraz z drużyną zdobywałyśmy kolejne osiągnięcia stało
się to dla mnie bardzo ważne.
Jest to gra zespołowa, w której musisz współgrać z resztą. Jeśli ty zawodzisz, część
planu może nie zostać zrealizowana. To taki rodzaj odpowiedzialności. Myślę, że
chwila kiedy zaczęłam sobie
to uświadamiać była najważniejsza i kluczowa.
Czy jako bramkarka jakoś
inaczej przygotowujesz się
do meczów lub turniejów
niż zawodniczki z pola?
– Samo przygotowanie do
meczu odbywa się razem
z zawodniczkami, które grają na innych pozycjach niż
moja. Staramy się zawsze
analizować sposoby gry przeciwnika. Ja skupiam się często na sposobie rozgrywania
piłki przez rywala, zdarza się
nam analizować również metody wykończenia akcji czyli strzały, głównie w przypadkach takich fragmentów gry
jak krótkie rogi bądź zagrywki karne. Jeśli chodzi o trening to na każdym wyznaczam sobie jakieś inne zadania. Na jednym skupiam się
na wybiciu piłki, a na kolejnym pracuję nad ustawieniem się względem zawodnika. Ta dyscyplina ma wiele
aspektów, nad którymi trzeba stale pracować i łączyć ze
sobą. Mimo wszystko bardzo
to lubię.
Oprócz gry w naszym rodzimym klubie jesteś również reprezentantką Polski?

Ile otrzymałaś do tej pory
powołań i jaka była twoja
reakcja na te pierwsze powołanie?
– W reprezentacji gram od
kilku lat w różnych kategoriach, a pierwsze powołanie dotyczyło przygotowań
do Mistrzostw Europy do
lat 16. Pamiętam, że wiadomość o zgrupowaniu otrzymałam w szkole i do końca
dnia już nie za bardzo potrafiłam się skupić na lekcjach.
Powołanie na imprezy Mistrzowskie otrzymałam dotychczas sześć razy: raz na
Mistrzostwa Europy do lat
16, dwa razy na Mistrzostwa
Europy do lat 18, oraz trzy
razy na Mistrzostwa Europy do lat 21. Oprócz samych
imprez mistrzowskich odbywały się konsultacje szkoleniowe średnio co pięć-sześć
tygodni. Dzięki wyrozumiałości swoich nauczycieli zarówno w gimnazjum jak
i w liceum miałam możliwość uczestnictwa w większości z nich, co pozwalało
mi na jeszcze lepsze przygotowanie się do tych najważniejszych momentów. Jestem bardzo wdzięczna każdemu, kto miał na to wpływ.
Większość z nas nie jest hokeistkami na trawie z zawodu
i często musimy łączyć pracę z hokejem, zwłaszcza na
poziomie reprezentacji. Na
szczęście w większości przypadków udaje się to zgrać.
Jak osoby reagują na to, że
uprawiasz taką dyscyplinę
sportu?
– Reakcje ludzi są różne, jednak zwykle pozytywne. Osoby będące w gronie moich
najbliższych znajomych wiedzą na czym polega hokej,
bo często same niegdyś grały więc nie jest dla nich zaskoczeniem kiedy np. mówię
o meczach bądź czymś innym związanym z moją pasją. Większe zdziwienie na
pewno występuje na twarzach osób nowo poznanych
przeze mnie. Często kiedy
opowiadam o podstawach
na jakich opiera się hokej
na trawie, kojarzona jestem
z unihokejem, bądź krążkiem do hokeja na lodzie.
Z jednej strony nie ma się co
dziwić, ponieważ faktem jest
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Klaudia (pierwsza z prawej)
to, że hokej na trawie to dyscyplina bardzo mało znana
w naszym kraju. Często pada
pytanie o osiągnięcia w skali kraju i Europy, wtedy staram się zawsze wytłumaczyć
pozycje tego sportu. To co
mnie cieszy to ciekawość innych, to że zadają pytania i są
ogólnie zaciekawieni. Jest to
AUTOPROMOCJA

coś innego, mniej spotykanego, przez co uważam, że ciekawszego.
Czy starałaś się i starasz
promować tą dyscyplinę
sportu?
– Staram się promować to
co się dzieje w hokejowym
świecie na bieżąco, głównie za pomocą profili społecznościowych takich jak
facebook czy instagram, na
którym często można znaleźć posty dotyczące wydarzeń hokejowych oraz różnego rodzaju zdjęcia. Kilka
lat temu, za namową mojej
ówczesnej wychowawczyni
pani Marzeny Dziubek, razem z Moniką Polewczak nagrałyśmy filmik na konkurs
o tytule „zaraź nas swoją pasją” organizowanym przez
Strefę WZW. Nagranie pokazywało przeżycia i uczucia jakie wywiera na mojej
osobie właśnie hokej. Głównym aspektem było przede

wszystkim pokazanie tego,
że tylko od nas samych zależy jak potoczy się nasze życie bez względu na to kim
jesteśmy w danym momencie. Był to konkurs ogólnopolski, dlatego z tym większym zdziwieniem przyjęłyśmy wiadomość o wygranej.
Cieszył nie tylko fakt samego zwycięstwa, ale to, że został doceniony w tym wszystkim hokej na trawie.
W jaki sposób lubisz spędzać wolny czas poza hokejem?
– Wolny czas poza hokejem spędzam na różne sposoby. Głównie są to spotkania ze znajomymi, nie rzadziej wyjazdy poza miasto
w jakieś ciekawe, a nie wid z i ane wc z e ś n i e j pr z e ze mnie miejsca. Daje mi to
taką samą odskocznie od codzienności jak i hokej na trawie. Mam szanse poznać nowych ludzi i miejsca, a to

lubię najbardziej. Jestem
osobą bardzo mocno otwartą na świat i ciekawą różnych
miejsc i rzeczy. Poza tym co
już wymieniłam interesuję
się makijażem, głównie kolorowym.
Jakie masz marzenia związane z hokejem na przyszłość?

– Największym marzeniem
chyba każdego hokeisty jest
to, żeby ta dyscyplina stała się bardziej rozpoznawalna w naszym kraju. Prywatnie mam nadzieję, że uda mi
się i w tym roku ponownie
reprezentować klub, miasto
Brzeziny, a przede wszystkim kraj na Mistrzostwach
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Europy do lat 21, które odbędą się już w lipcu. Aktualnie jest to mój cel i jeśli tylko
uda się być częścią składu, na
pewno czeka nas ciężka batalia o jak najlepszą pozycję.
Mam nadzieję, że i teraz uda
osiągnąć się stawiane przed
zawodniczkami zadania.
 DS

Kolejny nabór do Krajowego
Funduszu Szkoleniowego



o 12 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach można składać wnioski
D
w konkursie organizowanym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest systemowym rozwiązaniem adresowanym
do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizacje wiedzy
i umiejętności osób pracujących.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez
osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych
do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki.
Podstawowym przeznaczeniem funduszu jest dofinansowanie - na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego
pracowników zatrudnionych
w firmie, a ze środków może
skorzystać także sam pracodawca. Środki te przeznaczone są na finansowanie kursów, studiów podyplomowych
oraz egzaminów. W 2019 roku
środki KFS zgodnie z przepisami przeznaczone są na
kształcenie ustawiczne osób
według następujących sześciu
priorytetów tj. wsparcie kształcenia ustawicznego: w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; osób, które
nie posiadają świadectwa dojrzałości; pracowników pochodzących z grup zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, zatrudnionych
w podmiotach posiadających
status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
przedsiębiorstw społecznych
prowadzonej przez MRPiPS,
członków lub pracowników
przedsiębiorstw społecznych
lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących
z grup, o których mowa w art.
4 ust 1 ustawy o spółdzielniach
socjalnych lub pracowników
Zakładów Aktywności Zawodowej; osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac
w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; instruktorów praktycznej

nauki zawodu, nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz
pozostałych nauczycieli o ile
podjęcie kształcenia umożliwi
im pozostanie w zatrudnieniu;
oraz osób po 45 roku życia.
Ubiegając się o dofinansowanie wystarczy spełnić przynajmniej jedno z wymienionych
wyżej priorytetów. Jest to bardzo atrakcyjna forma wsparcia zwłaszcza dla tzw. mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników,
którzy mogą liczyć na finansowanie kursów, studiów podyplomowych i egzaminów nawet w stu procentach. Pracodawcy zatrudniający powyżej
9 pracowników mogą liczyć na
dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów na kształcenia ustawiczne pracowników zatrudnionych w firmie.
W I półroczu br. z tej formy
wsparcia skorzystało 97 osób,
w tym 3 pracodawców. Więcej
informacji o możliwości złożenia wniosku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzezinach.
Powiatowy Urząd Pracy
w Brzezinach realizuje wiele projektów wśród których
co najmniej dwa zasługują na
zwrócenie uwagi. Aktywizacja
osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” skierowany jest do
osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez pracy
w powiecie brzezińskim, a jego
celem jest właśnie zwiększenie
możliwości zatrudnienia takich osób. Jego uczestnikami
mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat zarówno kobiety
jak i mężczyźni, w tym osoby
z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Brzezinach
jako osoby bezrobotne (w I lub
II profilu pomocy) w szczególności należące do kategorii
NEET ( nie pracuje tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym albo
zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki, nie szkoli tj. nie
uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich
4 tygodni ze środków publicznych. Osoby zainteresowane mogą skorzystać zarówno
ze staży jak i jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Z kolei projekt „Aktywizacja
osób po 29. roku życia pozostających bez prac w powiecie brzezińskim” dedykowany jest do osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia,
a jego uczestnikami mogą być
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby po 50 roku życia, osoby
długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach, mężczyźni
w wieku 30-49 lat, którzy nie
należą do wyżej wymienionych grup, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą.
Projekt zapewnia staże oraz
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego, 505 927 959
Z ŁO M OWA N I E samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM Peugeot 206 ,1999r. ,sil.
1,2 po remoncie ,tanio 884 369 321
SPRZEDAM Toyote Yaris rok 2006,
pojemność 1300, 505 092 324
SPRZEDAM ciągnik C330 z mostem
od ZETORA 1992 r. 6.000,- zł na chodzie 572 490 866

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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 33 50 60
WRÓŻKA -519 738 225
REMONTY – MALOWANIE, GŁADŹ,
ZABUDOWA „KG”, 886 530 760,
603 873 303
REMONTY wykończenia wnętrz kompleksowo, glazura, zabudowy, malowania, 692 337 383
BUDOWA domów, garaży, 783 117
546 ,
PRANIE kanap i foteli, krzeseł, dywanów-Perfekcyjny dom, 887 258 364
W YKOŃCZENIA
wnętrz
,
Glazurnictwo, 606 711 067
OGRODZENIA, bramy. Siatka, panele
ogrodzeniowe + montaż, 503 572 046

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię, praca cały rok, 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
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

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych, 508 811 107
PRZYJMĘ pracowników fizycznych
do obsługi maszyn stolarskich również do przyuczenia praca na terenie
Brzezin, 504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
SZWALNIA zatrudni szwaczki oraz
prasowaczkę(a) stała praca, 693 426
098
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, zatrudnię, 661 121
966
„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
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki. Praca stała, 691 125
693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek.
Okolice Brzezin, 507 159 745
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

OGŁOSZENIA DROBNE

POMOC do krojowni zatrudnię,
516 61 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ pracownika do rozbioru mięsa. Elastyczne godziny pracy,
506 188 485
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C ,codziennie zjazdy do domu i wolne weecendy. Transport krajowy, 607 804 655
SZKO Ł A JĘZYKOWA BIG BEN
w Brzezinach i Rogowie zatrudni
ANGLISTĘ w roku szkolnym 2019/20,
atrakcyjne warunki, kontakt 608 445
382 lub kontakt@bigbenschool.edu.
pl
LOKALNA Firma budowlana zatrudni
pracowników do prac wykończeniowych wnętrz, 883 868 170
ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-budowlanych, 603 224 127
POSZUKUJĘ osoby do sprzątania
grobu raz w miesiącu, 503 715 002
ZLECĘ szycie spodni damskich letnich, 605 994 450
POTRZEBNA uczciwa pani do sprzątania domu na stałe, 792 351 560
POTRZEBNA osoba do prac ogrodowych –koszenie ,grabienie ,prace porządkowe, 792 351 560
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. Tel. kontaktowy, 594 184 065

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
może być zadłużone –płatne gotówką, 731 746 722
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum
wynajmę tel. 601-190-840
SPR ZEDAM siedlisko Rogów,
500 154 258

SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259
432
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia
w bloku 46m2, 519 563 264
SPRZEDAM gospodarstwo o pow.
15ha w tym stawy rybne ok. 10ha,
budynek gospodarczy, dostęp do cieku wodnego, prąd , woda, kanalizacja, 506 671 456
SPRZEDAM działki budowlane
w Brzeziny, 603 307 493
DOM sprzedam, 665 925 923
SPRZEDAM dom –Polna, 507 593 557
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 2 pokoje 48m2 parter z działką 500m2 –bloki Kołacin,
605 260 610
SPRZEDAM działkę 1070m2 – Okrzei
,507 593 557
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 mieszkanie 60,33 IV piętro- Kulczyńskiego, 603 267 096
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
SPRZEDAM lub wydzierżawię lokal na targowisku o pow. 30 m,
505 092 324

OGŁOSZENIA DROBNE
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam , 504 047 314,
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność 505 747 908
SPRZEDAM dom w Tworzyjankach,
603 307 493 ,607 047 157
SPRZEDAM dom w Koluszkach
602 342 180, 518 246 015
KUPIĘ M5, M6 - 690 593 864
MIESZKANIE do wynajęcia-2 pokoje
i łazienka, 502 778 947
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 50m
tel. 606 538 127

RÓŻNE
NAGROBKI - PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski
503 491 722
SPRZEDAM rowery, pralkę , kuchnię
gazową, sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany, balkonik, materac
przeciwodleżynowy, butle gazowe
turystyczne, 694 884 692
SIANO kupię, 607 516 012
WYPRZEDAŻ nagrobków ceny producenta Brzeziny ul. Stryjkowskiego
7, 601 343 530
Z APR A SZ A MY DO NOWO
OTWARTEGO SKLEPU z torbami Św.
Anny 16
SPRZEDAM szlifierkę stołową , turystyczne butle gazowe 694 884 692
ODDAM sofę 502 337 756
DO zbioru borówki 790 650 064
SPRZEDAM serwis porcelanowy
kawowy+obiadowy 792 351 560
SPRZEDAM ekspres do kawy FRANKE
PURA, organy elektryczne, amplituner kina domowego, 792 351 560
SPRZEDAM używaną pralkę , suszarkę, lodówkę, 792 351 560
SPRZEDAM komplet – segment +
stół i 8 krzeseł do jadalni, 792 351 560

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz zabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki nr: 2792/6 o pow. 25 m², 2792/7 o pow. 21 m², 2792/8 o pow. 20 m², 2792/9 o pow. 20 m², położonych w Brzezinach przy
ul. Reformackiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00010217/0, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawców, którzy dzierżawią przedmiotowe nieruchomości na podstawie umów
zawartych na okres 10 lat i są właścicielami nakładów poniesionych na wybudowanie garaży, znajdujących się na tych nieruchomościach.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 3 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

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

6 CZERWCA 2019 | NR 14

Biegi trzeźwości na stadionie miejskim

Dawny taniec zagości w Brzezinach





Po raz kolejny na stadionie miejskim Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiola”
zorganizowało biegi trzeźwościowe. Było to możliwe dzięki dotacji jaką przekazał
Urząd Miasta Brzeziny.

Klasztor Świętego Franciszka z Asyżu oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach będzie
organizatorem niezwykłego pokazu dawnych tańców dworskich z XVII i XVIII wieku,
które zaprezentuje Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse”.

Występ odbędzie się w niedzielę 16 czerwca o godzinie
16:30 w Amfiteatrze im. Jana
Pawła II, a wstęp dla wszystkich jest wolny.
Kutnowska Grupa Tańca Dawnego „La Danse” powstała w 2016 roku. Zespół
prowadzony przez Helenę
Oszmiańską i Piotra Bielickiego, liczący obecnie dwudziestu trzech członków,
działa przy Muzeum Regionalnym w Kutnie i dzięki wsparciu kutnowskiego
Domu Kultury. Ideą założenia grupy przez dr Piotra
Stasiaka z kutnowskiego
muzeum, było promowanie

W tle występował zespół Nasza szansa FOT. TOMASZ GUZEK
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kutnowskiego zabytku –
pałacu podróżnego Augusta III Wettyna, którego rewaloryzacja rozpoczęła się
w 2015 roku, oraz popularyzowanie obyczajów związanych z okresem unii polsko-saskiej. Grupa zajmuje się odtwarzaniem tańców
dworskich z XVII i XVIII
wieku, głównie kontredansów w kostiumach z epoki.
Grupa trenuje również pod
okiem mistrza tańca dawnego Ingo Gunthera z Instytutu Tańca Historycznego
w Berlinie. Ponadto realizuje
krótkie wydarzenia teatralno-taneczne.

Od 2017 roku grupa prezentuje swoje umiejętności głównie podczas Festynu Saskiego w Kutnie oraz
podczas takich wydarzeń jak
Noc Muzeów, w ramach pokazów szkolnych, czy przedstawień w ramach specjalnych pokazów w domach
kultury. Kutnowska Grupa
Tańca Dawnego „La Danse” w Brzezinach wystawi
pantomimę pod tytułem:
„Igraszki, czyli kłopotliwa suknia. Scena rodzajowa
z życia dworzan” oraz zaprezentuje pokaz taneczny kontredansów.
 TOM

„Podaruj mi skrzydła” na progu wakacji



sportowej rywalizacji burmistrz Ilona Skipor wręczyła
nagrody najlepszym zawodnikom. Organizatorzy pragną tu podziękować Urzędowi

Miasta, Centrum Kultury Fizycznej oraz zarządowi klubu
„Start” za umożliwienie organizacji tych biegów.
 TOM

REKLAMA

Poradnictwa Specjalistycznego, gdzie dyżury pełnią: psycholog, pedagog, logopeda,
psychoterapeuta oraz radca prawny. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
spotkania u psychoterapeuty. Rodziny zastępcze doceniają terapeutyczną moc rozmowy, z kolei młodsi uczestnicy upodobali sobie zajęcia
relaksacyjne oraz naukę koncentracji uwagi.
 GK

ALEXANDER-MED.

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

REKLAMA

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

Atra

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

1/I/2011

W biegach startowali zarówno mężczyźni, kobiety jak i dzieci. Jedną z atrakcji był również slalom w alkogoglach. Zaplanowano też
przeciąganie liny i rzuty kulą.
Na te zawody organizowane
w Brzezinach przyjeżdża co
roku kilkadziesiąt osób z zaprzyjaźnionych klubów abstynenckich m.in. Skierniewic, Tomaszowa, Zgierza,
Aleksandrowa, Koluszek,
Rawy Mazowieckiej, Strykowa, Dmosina, Zgierza, Aleksandrowa, czy Rawy Mazowieckiej. - To jest bardzo dobry pomysł, dzieci mogą się
poruszać trochę na powietrzu, to jest bieg dla każdego – wyjaśniał radny Roman
Kornecki, który przyszedł na
biegi ze swoim 6-letnim synem. – Te biegi pokazują, że
na trzeźwo można fajnie się
bawić – wskazywał pełnomocnik burmistrza do spraw
uzależnień – Krzysztof Kotynia. Na zakończenie tej

pozwoli nie tylko na zdobywanie praktycznej wiedzy
dotyczącej opieki i wychowania, ale także na integrację uczestników i cenną wymianę doświadczeń. „Szkoła
rodzica” to kolejne już wsparcie skierowane do opiekunów
zastępczych.
Przez cały okres trwania
projektu, tzn. do końca grudnia 2020 roku rodziny zastępcze oraz wychowankowie
mogą też korzystać z Punktu

ceny!

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

5/I/2014

Jedna z atrakcji były biegi w alkogoglach FOT. TOMASZ GUZEK

Powoli kończą się korepetycje dla dzieci i młodzieży, natomiast rusza wsparc i e d l a o p i e k u n ów z a stępczych. Już od czerwca
planowany jest cykl szkoleń w ramach „Szkoły rodzica”. Szkolenia mają na celu
podniesienie kompetencji
wychowawczych u rodzin
zastępczych oraz naukę postępowania z dziećmi obarczonymi różnymi deficytami. Warsztatowa forma zajęć

9/IV/2018

Na stadionie miejskim Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiola” zorganizowało biegi trzeźwościowe

isaliśmy już o projekcie „Podaruj mi skrzydła” realizowanym przez Powiatowe
P
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, a współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Wakacje tuż, tuż, a tempo nie zwalnia tu ani na chwilę.

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

14.06.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Okrzei, Polna, Sportowa, Składowa.
17.06.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Przechodnia, Olsza 2.
18.06.2019 r. w godz. 8:00 do 12:00: Osiny 1.
19.06.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Rozdzielna.
21.06.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Marianów Kołacki 2.

14
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AUTOPROMOCJA

9 czerwca
o godz. 16.00

w kościele św. Anny
w Brzezinach
odbędzie się msza święta.
Po mszy spotkanie
z Teresą Lipowską
i Zbigniewem
Zamachowskim
Komitet Odnowy Kościoła Świętej Anny

Serdecznie zapraszamy

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
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Nowi mistrzowie karate Shorin-ryu



Pod koniec maja odbyły się ogólnopolskie egzaminy mistrzowskie karate. Wzięli
w niej udział zawodnicy z Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo w tym brzezianin Aleksander Wira.

Była to najlepsza okazja do
podniesienia swoich kwalifikacji w tej efektownej dyscyplinie sportu.
Do egzaminu przystąpiło
wielu zawodników z Polski
i zagranicy. Wszyscy musieli wykonywać różne ćwiczenia dopasowane do poszczególnych poziomów

pod okiem Prezydenta Polskiej Unii Shorin-ryu Karate Kobudo Aleksandra Staniszewa (8 dan). Łódzkie
Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo reprezentowało trzech zawodników. Tym samym kadra
tego klubu powiększyła się
o trzy nowe stopnie które

zdobyli: Aleksander Wira
z Brzezin (1 dan), Wojciech
Sołyga ze Zgierza (1 dan)
oraz Norbert Budzyński ze
Zgierza (2 dan). W stażu
uczestniczyli też: Krzysztof
Ławniczek 3 dan i Daniel
Jędrzejczak 2 dan.
 DS

Nowi mistrzowie Shorin-ryu FOT. DAWID SAJ

Sukcesy tenisistów na Mistrzostwach LZS JRK Meble Łódź nadal niepokonane



 nakomicie na Mistrzostwach Ludowych Związków Sportowych Województwa
Z
Łódzkiego zaprezentowali się tenisiści MLUKS Brzeziny. Nasi zawodnicy zdobyli pięć medali (dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy) w grach pojedynczych i deblach w kategoriach: Żaczek, Kadetów i Seniorów. Na uznanie zasługują szczególnie dwa złota Agaty Pakuły.

Organizatorem zawodów
były: Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Związków
Sportowych w Łodzi, Powiatowe Zrzeszenie Ludowego
Związku Sportowego w Piotrkowie Trybunalskim, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski
w Łodzi. Szczególnie dumni
możemy być z wyników w kategorii Żaczek (dziewczynki
z rocznika 2008 i młodsze),
gdzie dwa mistrzowskie tytuły wywalczyła zawodniczka MLUKS Brzeziny Agata Pakuła. Mała brzezinianka
w grze singlowej w wielkim
finale zdecydowanie 3:0 pokonała Lenę Zawiślak reprezentującą zespół LKS Omega Kleszczów. Z tą samą zawodniczką Agata zagrała
w parze w rywalizacji deblowej i ponownie na jej szyi

zawisł złoty medal. W kategorii Kadetów (chłopcy rocznik
2004 i młodsi) Damian Pakuła (MLUKS Brzeziny) grając w parze z Kacprem Dybałą z drużyny MLUKS Moszczenica zdobył srebrny medal
w grze deblowej. Niezwykle ciekawie i emocjonująco
było w rywalizacji Seniorów.
W rywalizacji singlistów piąte miejsce zajął Daniel Świerczyński. Zawodnik MLUKS
Brzeziny w 1/8 finału po ciężkim boju pokonał 3:2 Pawła
Stopińskiego z UKS Fungis
Maków, w ćwierćfinale również po tie-breaku uporał się
z Pawłem Wróblewskim (LKS
Stomil Bełchatów), a w półfinale niestety przegrał z Jarosławem Nitkiem (ULKS
Moszczenica) 0:3. Srebrny
medal wywalczył natomiast
Marcin Dens. W 1/8 finału

Sukcesy tenisistów na mistrzostwach LZS FOT. DANIEL ŚWIERCZYŃSKI

brzezinianin pokonał pewnie
3:0 Wiesława Niewiadomskiego ( PiKTS Wobistal Piotrków
Trybunalski). W ćwierćfinale zawodnik MLUKS Brzeziny również bez większych
problemów 3:1 ograł Ryszarda Dyniaka (PiKTS Wobistal Piotrków Trybunalski),
a w meczu półfinałowym
uporał się 3:1 z Piotrem Minkusem reprezentującym na
co dzień UKS Fungis Maków. W wielkim finale Marcin Dens uległ Jarosławowi
Nitkowi (MLUKS Moszczenica ) po stojącym na dobrym
sportowym poziomie meczu
1:3. Na zakończenie zawodów
para deblowa Daniel Świerczyński/Marcin Dens stanęła na najniższym stopniu podium odbierając brązowe medale w grze deblowej.
 DS



T o już dwunasta seria spotkań, która została rozegrana w miniony weekend w ramach
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Tym samym runda zasadnicza coraz szybciej zaczyna
wkraczać w decydującą fazę. Z ośmiu zaplanowanych spotkań odbyło się sześć
pojedynków, a pozostałe dwa mecze zostały przesunięte.

Nadal bez porażki w tym sezonie pozostaje lider rozgrywek JRK Meble Łódź.
W sobotę nie doszło do
powtórki finału czyli meczu
Grubych Wiórów z Red Devils. Spotkanie zostało przełożone i zostanie rozegrane w późniejszym terminie.
W pozostałych trzech sobotnich meczach lider JRK Meble Łódź rozprawił się z Ciamciaramciam Rogów wysoko
wygrywając 10:3, Misie wymęczyły trzy punkty z Zieloną Stroną Mocy wygrywając 6:4, a ostatnia drużyna
Bad Boys przegrała z Rekordem Brzeziny 6:10. Również
w niedzielę jedno ze spotkań
zostało przesunięte na późniejszy termin. Arka Brzeziny
skorzystała z prawa do przełożenia, w związku z czym ich
mecz z Baka Juniors zostanie rozegrany za kilka tygodni. W innych pojedynkach
Grabarze wysoko zwyciężyli z Bugo Hoss rozbijając ich

aż 15:1, Wikingowie pokonali OKS 10:6, a Zieloni Bimbrownicy ponownie przegrali, tym razem 4:10 z Polonią
Niesułków. Po dwunastu kolejkach liderem z dwudziestoma siedmioma punktami jest
łódzki zespół JRK Meble, który wygrał wszystkie dotychczasowe mecze, nie remisując, ani nie ponosząc porażki.
Na podium są także Red Devils i Ciamciaramciam Rogów
ze stratą pięciu punktów do lidera. Na miejscu czwartym
plasują się Wikingowie, a do
finałowej ósemki na tę chwilę weszłyby także: Grabarze,
Misie, Grube Wióry i Polonia
Niesułków.
Kolejna trzynasta kolejka
spotkań Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej odbędzie się dopiero
za dwa tygodnie w weekend
15-16 czerwca. W sobotę 15
czerwca na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 18:00 w ciekawym starciu
JRK Meble Łódź zmierzy się

z Baka Juniors. Półtorej godziny później na murawę wybiegną zawodnicy Zielonej
Strony Mocy i Bugo Hoss. Na
godzinę 18:00 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Ciamciaramciam Rogów z OKS,
a o godzinie 19:30 Wikingowie podejmą Polonie Niesułków. Emocji nie powinno
brakować również w niedzielnych meczach. W niedzielę 16
czerwca na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00 Arka Brzeziny zmierzy się z Grabarzami, a półtorej godziny później Bad Boys
zagrają z Grubymi Wiórami.
O tej samej porze, czyli 18:30
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Misie spotkają się
z Wybrzeżem Klatki Schodowej, a półtorej godziny wcześniej Zieloni Bimbrownicy
skonfrontują się z Rekordem
Brzeziny. Tym razem pauzować będzie Red Devils.
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