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Muzeum Regionalne nabiera dawnego blasku

T

U Ani
na imieninach

2,3

rwa wielka modernizacja w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, a to za sprawą
projektu „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania
zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Po oficynie zaczęły się już prace w głównym
budynku, gdzie odtwarzane są zniszczone po wojnie tarasy.

Zadanie to jest niejako kontynuacją inwestycji sprzed kilku lat, kiedy to
o dnowione zostały wnętrza muzeum. Wtedy nie
starczyło już środków na prace na

planów, ale to były czasy, gdy nie przykładano takiej wagi do
odtwarzania stanu pierwotnego zabytków – dodaje dyrektor. Obecnie dzięki odbudowie tarasów
bryła główne-

dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała
zewnątrz, lecz projekty pozostały. Do głównego zadania o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynku
głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz
z zagospodarowaniem terenu” dołożone zostało jeszcze
zadanie pod hasłem „Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej” przy ul. Waryńskiego. – Moim marzeniem było
przywrócić stan oryginalny
budynku z początków XIX
w. – wskazuje dyrektor Paweł
Zybała. - W latach ‘80 XX w.
uratowano ten budynek, który był bardzo zniszczony po
okresie, gdy tu były mieszkania komunalne, ale nie wiadomo, dlaczego nie sięgnięto wówczas do oryginalnych

go budynku zmienia całkowicie swój kształt, zgodnie
z zamierzeniami jego projektodawcy Karola Kleibera.
Oczyszczenie elewacji i wymiana stolarki oraz dachu
powinna wydobyć też piękno
z oficyny. W ramach projektu zakupiono już 500 ciemnozielonych, plastikowych
fotelików, które będą wykorzystywane m.in. w czasie koncertów u „Zbyszka
na podwórku” - Nie chcieliśmy ustawiać na stałe ławek, gdyż teren muzeum ma
być wielofunkcyjny – wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Ławki
będą chowane w magazynie
za sceną, który w czasie koncertów i przedstawień będzie

służył za garderobę dla artystów. - Jeżeli uda się zdobyć
dofinansowanie to planujemy
jeszcze zainstalować zwijane
zadaszenie – dodaje dyrektor
muzeum. Na wiosnę przyszłego roku, już po remoncie, planowane jest uruchomienie tu kawiarenki. - Mam
nadzieję, że dzięki modernizacji otworzy się taka przestrzeń kulturalna, gdzie ludzie będą wiedzieć, że spotkają się z kulturą i nie chodzi
o taką masową kulturę jak
wydarzenia w Manufakturze, czy w czasie Dni Brzezin, tylko z kulturą alternatywną wyższych lotów, gdzie
będą także dostępne najnowsze publikacje jeśli chodzi o literaturę, nie tylko tą
regionalną łódzką, ale i polską, – wyjaśnia dyrektor muzeum. Chciałbym też, żeby
więcej turystów przyjeżdżało
do nas, bo teren muzeum będzie naprawdę bardzo atrakcyjny – dodaje Paweł Zybała.
Zakres prac obejmuje zrekonstruowanie tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasu na
piętrze od strony zachodniej i południowej. Zaplanowano też przebudowę wieży.
Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwi zewnętrzne, a ceglana elewacja zostanie oczyszczona i zaimpregnowana. Jeszcze więcej
zmian czeka oficynę, gdzie
będą zbite tynki, rozebrany ganek, który jest elementem wtórnym oraz wszelkie
daszki nad kotłownią i przy
wyjściu z obecnego magazynu. Wymieniony będzie także cały dach na oficynie, stolarka okienna oraz drzwi
wejściowe. Na terenie muzeum wytyczone będą nowe
ciągi piesze łączące wyjście z sal wystawowych muzeum z budynkiem oficyny,

Projektowany wygląd muzeum od strony ul. Piłsudskiego

Projektowany wygląd muzeum od podwórza
placem do kameralnych wydarzeń takich jak ogniska,
strefą kulinarną zlokalizowaną przy piecu oraz widownią
przed sceną plenerową. Nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową, a wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe,
w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zrekonstruowany zostanie mur ogrodzeniowy od strony wschodniej,
który ma stanowić dodatkową plenerową powierzchnię wystawienniczą. Planuje
się też budowę przed budynkiem głównym muzeum dużego placu z płyt granitowych
oraz dobudowę ceglanej podświetlonej ściany o funkcjach
wystawienniczych od strony
zachodniej. Zmianie ulegnie
też oświetlenie terenu i pojawią się nowe nasadzenia zieleni. Druga część tego projektu zakłada budowę kulturowej ścieżki dydaktycznej
o długości 418 m. nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy
ścieżce o powierzchni 1 ha
łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki

zostaną ustawione ławki, kosze oraz tablice informacyjne.
W efekcie projektu wykonany zostanie także postument
pod pomnik. W planach jest,
aby przedstawiał on proboszcza brzezińskiej parafii
z czasów renesansu – wielkiego Polaka i Europejczyka
- Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
- Mam nadzieję, że ten
kompleks, będzie przyciągał, ludzi nie tylko z Brzezin ale i spoza, ponieważ będzie naprawdę bardzo ładny
i przystający na miarę XXI
wieku – ocenia Paweł Zybała. W niedzielę 1 września,
kiedy odbędzie się X jubileuszowy koncert u Zbyszka
na podwórku, budynki będą
już prawie wykończone, więc
szersze grono mieszkańców
będzie mogło zobaczyć efekt
tych prac w pełnej okazałości.
Opisywane zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze
środków przeznaczonych dla
łódzkiego obszaru metropolitarnego.
 TOM
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U Ani na imieninach

N

iezwykłe imieniny wszystkim Annom zorganizowało Brzezińskie
Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”. To niecodzienne, drugie już
w historii organizacji przyjęcie dla Ann, na które każdy mógł przyjść, tym razem
odbywało się pod hasłem „U Ani na imieninach – 2019” i było dofinansowane
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wsparte przez licznych darczyńców.

Atrakcje zaczynały się od
wejścia na teren Szkoły
Podstawowej nr 1, którego dyrektor Zbigniew Zieliński, użyczył na tę imieninową imprezę, gdyż gości
już od progu witano ponczem owocowym. Brzezinianie docenili pracę „Młodych Duchem” swą liczną
obecnością. Nie zabrakło
także przedstawicieli władz.

Do SP1 przybył m.in. poseł Roman Sasin, starosta
brzeziński Renata Kobiera,
przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Bogdański, burmistrz Ilona Skipor,
radny powiatowy Daniel
Nawrocki i radni miejscy:
Daniel Szymczak i Jakub
Piątkowski. Same imieniny zaczęły się od piosenki
z repertuaru Stana Borysa

pt. „Anno” , którą solo zaśpiewała Anna Guzek. Później przekazano p okaźną ilości informacji na temat Ann, w szczególności
św. Anny, która jest patronką naszego miasta na
mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
2 października 2014r.. Informacje te prezentowały

- Elżbieta Strzępka, Elżbieta Durańska i Bożena Jadczak. Następnie odbył się koncert życzeń, kiedy to swoje umiejętności
wokalne zaprezentowały
członkinie stowarzyszeniowego chóru „GAMA”, który do występów przygotowuje Maciej Wójcikowski.
W trakcie imprezy sprawdzono też zdobyte wiadomości na temat Ann w konkursach, gdzie nie zabrakło
ciekawych nagród. Jak to
na imieninach bywa upominki oraz kwiaty otrzymały także wszystkie panie
o tym imieniu wraz z życzeniami, aby wszystko co je
spotka było piękne i radosne, a rzeczywistość przerosła marzenia. Impreza zakończyła się biesiadą, gdzie

FOT. TOMASZ GUZEK
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Nie mogło zabraknąć kiełbaski i kaszanki z grilla
serwowano m.in. kiełbaski i kaszankę z grilla, kapustę słodko-kwaśną, chleb ze
smalcem i ogórkiem, mini
hamburgery oraz 8 rodzaj ów c i ast . Z ab aw a pr z y

Annom odśpiewano sto lat FOT. TOMASZ GUZEK

Jedną z atrakcji programu był występ chóru GAMA FOT. TOMASZ GUZEK

Wszystkie Anny otrzymały kwiaty i upominki FOT. TOMASZ GUZEK

Obecny był też poseł z Brzezin Roman Sasin FOT. TOMASZ GUZEK

utworach wybranych przez
„Prodjs group” z kilku dekad, aby każdy był zadowolony, trwała jeszcze długo.
To były prawdziwie udane
imieniny.
 TOM
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Za udział w konkursach przewidziano liczne nagrody FOT. TOMASZ GUZEK

Przed słońcem gości chronił namiot FOT. TOMASZ GUZEK

Wśród gości nie zabrakło także władz samorządowych FOT. TOMASZ GUZEK

Można było się ochłodzić zimnymi napojami FOT. TOMASZ GUZEK

Kulinaria cieszyły się dużym powodzeniem FOT. TOMASZ GUZEK

Gdy rodzice oglądali występy dzieci bawiły się na placu zabaw FOT. TOMASZ GUZEK
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Połączenia autobusowe na terenie Powiatu Brzezińskiego

W

czwartek 18 lipca 2019r. w dniu wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie samorządowców z całej Polski.

Celem ustawy jest przywrócenie zredukowanych
p ołączeń autobus ow ych
przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.
Fundusz ma przywrócić
p ołączenia autobusowe,
które zostały zlikwidowane
z powodu deficytu, kiedy
przychody z biletów były
niższe niż koszty utrzymywania tych linii. Od początku sierpnia samorządy b ę d ą m o g ł y s k ł a d a ć

do woj e wo dów w niosk i
do funduszu autobusowego powołanego ustawą. Na
spotkaniu Powiat Brzeziński reprezentowali Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński i Pan Ryszard Śliwkiewicz Wicestarosta.
Na sesji w dniu 30 lipc a 2 0 1 9 r. R a d a Pow i a tu w Brzezinach p o djęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną
na terenie Powiatu Brzezińskiego, co pozwoli na
podjęcie działań o dopłatę
do planowanej do uruchomienia od września 2019r.
linii autobusowej na trasie
Brzeziny przez Grzmiącą,
Dąbrówkę Dużą, Wolę Cyrusową, Kołacin, Nagawki do Dmosina i Dmosina
Drugiego.

Konferencja w Rogowie
W dniu 23 lipca 2019 r.
w Rogowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Zalety i wady budownictwa
pasywnego na przykładzie
budynku administracyjnego w Rogowie”. W trakcie
konferencji poruszano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego budownictwa pasywnego, między
innymi tematykę związana
z funkcjonalnością budynków pasywnych i ich opłacalnością. W konferencji
uczestniczyli Pani Renata
Kobiera Starosta Brzeziński, Pan Ryszard Śliwkiewicz Wicestarosta oraz Pani
Renata Guzek pracownik

Trwa nabór do szkół w powiecie brzezińskim są jeszcze wolne miejsca!

Starosta Brzeziński, informuje o wolnych miejscach do klas
I w szkołach z terenu powiatu brzezińskiego dla absolwentów po szkole
podstawowej i absolwentów po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020:

Liceum Ogólnokształcące
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach:

St aro st w a Pow i atowe go
w Brzezinach.
W konferencji uczestniczyli

również Wójt Gminy Rogów - Pan Daniel Kołada
i Minister Waldemar Buda.

- klasa politechniczna – dla absolwentów po szkole podstawowej;
- klasa biologiczno – chemiczna – dla absolwentów po szkole
podstawowej i gimnazjum;
- klasa humanistyczna – dla absolwentów po szkole podstawowej
i gimnazjum.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach:

Liceum Ogólnokształcące:
- klasa policyjno – prawna – dla absolwentów po szkole podstawowej
i gimnazjum;
- klasa sportowa - dla absolwentów po szkole podstawowej
i gimnazjum;
Technikum:
- klasa ekonomista - dla absolwentów po szkole podstawowej;
- klasa technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów
po szkole podstawowej i gimnazjum.
Więcej można dowiedzieć się, dzwoniąc do:
Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, pod
numer telefonu: 46 - 874 28 27;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, pod numer
telefonu: 46 - 874 47 99.
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Święto patronalne PZEiR

W

piątek 26 lipca w święto swojej patronki św. Anny świętowali brzezińscy emeryci
i renciści. Uroczystości organizowane przez oddział rejonowy w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w stołówce „Smakosz”
rozpoczęły się o godz. 15.30, a uczestniczyło w nich 85 osób..

Przybyłych gości wśród których byli min. starosta brzeziński Renata Kobiera, burmistrz Brzezin Ilona Skipor,
wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Bogdański,
przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko, przyjaciel brzezińskiego oddziału PZEiR Zbigniew Bączyński

powitała przewodnicząca
Krystyna Ambrozińska. Po
wprowadzeniu sztandaru
i odśpiewaniu „Roty” minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Przewodnicząca Krystyna
Ambrozińska złożyła wszystkim emerytom i rencistom

uczestniczącym w spotkaniu najserdeczniejsze życzenia. Życzenia wszystkim Annom i członkom brzezińskiego oddziału PZEiR złożyła
burmistrz Ilona Skipor, starosta Renata Kobiera oraz Zbigniew Bączyński. burmistrz
Brzezin i starosta brzeziński wręczyły także jubilatkom upominki. W gronie

jubilatek, które ukończyły 80
lat oraz mogą wykazać się
przynajmniej 20 letnim stażem przynależności do Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów znalazły się Janina Bielecka i Anna
Jabłońska. Od władz związku
jubilatki otrzymały listy gratulacyjne i upominki. Przedstawiciele powiatu kwiatami
uhonorowali także solenizantki oraz zarząd brzezińskiego
oddziału PZEiR Uczestniczący w spotkaniu zarówno jubilatom jak i solenizantkom

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy

Piękne usta na lato!

Teraz tylko 600 zł (zamiast 800 zł)
Promocja od czerwca do sierpnia

Firma
Krawiecka

Zatrudni
Prasowaczkę
lub Prasowacza

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

17/VIII/2017

23/I/2018

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

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

1/X/2018

tel. 601 590 796

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

odśpiewali „Sto lat”.
Zwieńczeniem części oficjalnej uroczystości był występ zespołu instrumentalno- wokalnego „Brzezinianki” prowadzonego przez
kierowniczkę zespołu Czesławę Dziedzic. Zespół wystąpił z programem przygotowanym przez instruktora
muzycznego Grzegorza Jędrzejczaka, który jednocześnie akompaniował na akordeonie. Zespół w przyszłym
roku obchodzić będzie jubileusz 25- lecia, a utrzymuje się
głównie z własnych składek
i dotacji miasta Brzeziny. Po
zakończeniu części oficjalnej
zaplanowano obiad, a od godziny 17.00 zabawę taneczną.

5

Święto patronalne brzezińskich emerytów dofinansowane zostało z dotacji miasta
Brzeziny
Wa r t o w s p o m n i e ć
o najbliższych planach członków i sympatyków oddziału rejonowego w Brzezinach
PZEiR. 3-4 sierpnia zaplanowana jest wycieczka do Lublina. Na 10 sierpnia wyjazd
do Częstochowy. Od 31 sierpnia do 7 września przewidziany jest wyjazd do Wilna i na
Mazury, a później dwudniowa wycieczka do Zakopanego i Chochołowa, a w ostatnią
niedzielę września na odpust
do św. Michała w Studziennej.
 GK

6

1 SIERPNIA 2019 | NR 19

MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

XV Dni Jordanowa i Eufeminowa

D

wudziestego ósmego lipca odbyły się XV już dni Jordanowa i Eufeminowa.
Atrakcji także tym razem nie brakowało, lecz głównym wydarzeniem było
uroczyste przekazanie do użytku samochodu strażackiego, który strażacy
z Jordanowa otrzymali od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach w czasie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

Z tej też okazji do strażnicy OSP w Jordanowie przybyło wielu gości, których
witał prezes tej jednostki
Krystian Wojtyś. Tego dnia
obecni tu byli m.in. Rzecznik Praw Dziecka - Mikołaj Pawlak, posłowie na
Sejm RP - Alicja Kaczorowska i Roman Sasin, dyrektor
Wydziału Zdrowia, Rodziny

i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Piotr Cieplucha, wojewódzki komendant PSP
– nadbryg. Jarosław Wlazłowski, wojewódzki kapelan strażaków ks. Adam
Stańdo, starosta brzeziński – Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański i wójt

gminy Brzeziny – Barbara
Hojnacka.
Dni Jordanowa i Eufeminowa rozpoczęły się około
godziny 13 muzyką, poczęstunkiem i atrakcjami dla
dzieci m.in. strzelnicą paintballową, dmuchańcami,
przejażdżkami bryczką i pokazami sprzętu strażackiego. Przed godziną 16 przed

scenę wyszli zaproszeni goście, a wojewódzki kapelan strażaków ks. Adam
Stańdo dokonał poświęcenia przekazanego pojazdu.
Wszyscy później mogli zobaczyć, czym dysponuje ten
lekki samochód ratownictwa technicznego. Nie zabrakło tu też wystąpień zaproszonych gości. W podziękowaniu za przekazanie
samochodu komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski i komendant powiatowy PSP

Strażacy tego szczególnego dnia byli ubrani na galowo
– st. bryg. Dariusz Guzek
otrzymali modele pojazdów
strażackich. Ze sceny dziękowano też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XV Dni Jordanowa
i Eufeminowa - sponsorom,
druhom i druhnom z OSP
Jordanów oraz członkiniom

KG W Eu fe m i nów. Te go
dnia zabawa trwała jeszcze
przez wiele godzin, kiedy
to wystąpiła m.in. orkiestra
OSP z Andrespola, a gwiazdą wieczoru był Piotr Petrykowski.
 TOM

W dniach Jordanowa i Eufeminowa uczestniczyło wielu szacownych gości FOT. TOMASZ GUZEK

Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w Gałkówku Kolonii
Rozpoczynają się prace termomodernizacyjne świetlicy w Gałkówku Kolonii.
Jest to kolejny obiekt, który
zostanie zmodernizowany
w ramach realizacji projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez
modernizację budynków
użyteczności publicznej na
terenie gminy Brzeziny’’
w ramach zintegrowanych
inwestycji terytorialnych,
których realizacja jest możliwa w związku z przynależnością gminy Brzeziny do
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Plac budowy w dniu 22
lipca 2019 r. przekazany został firmie ,,BLACK MAN’’
Aleksandra Wolska z siedzibą w Tuszynie. W ramach

Oddanie do użytku samochodu strażackiego, który ma służyć obecnie strażakom z Jordanowa

Różnych atrakcji dla dzieci nie brakowało FOT. TOMASZ GUZEK

realizacji niniejszych prac
m.in. docieplone zostaną
ściany zewnętrzne oraz stropodach w części budynku,
wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią, wykonany

zostanie podjazd dla niepełnosprawnych oraz utwardzony zostanie teren przy
budynku świetlicy. Termin
realizacji prac ustalono do
dnia 30 listopada 2019 r.
 TOM

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi
(susza) Wójt Gminy Brzeziny ponawia prośbę o racjonalne
gospodarowanie wodą z gminnej sieci wodociągowej,
w szczególności na wykorzystywanie jej głównie na potrzeby
socjalno-bytowe.
Wójt prosi również o zachowanie
szczególnej ostrożności podczas prac
polowych i wypoczynku.
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Odpust św. Anny

W

piątek 26 lipca w kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie św.
Joachima i Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny, dziadków Jezusa
Chrystusa. Św. Anna jest patronką zabytkowego, modrzewiowego kościółka pw.
św. Anny oraz miasta Brzeziny. Msze św. odbyły się o godz. 8.00, 12.00.

Tradycją odpustu w kościele św. Anny jest rozdawanie ciasteczek św. Anny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Mszy przewodniczył ks. Paweł Świrad FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uroczystą sumę zakończyła Litania do św. Anny i procesja wokół kościoła FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta suma w intencji miasta FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta suma
w intenc ji mi ast a, której przewodniczył ks. Paweł Świrad wicedyrektor
wydziału finansowego Kurii Metropolitarnej Łódzkiej i dyrektor Domu Księży Emerytów w Łodzi, który wygłosił także homilię,
przy udziale o. Arkadiusza
z Klasztoru oo. Franciszkanów w Brzezinach.
Na zakończenie uroczystej sumy podziękowania
złożył ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw.
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, który za
przygotowanie kościoła św.

Anny do odpustu podziękowania skierował dla Celiny Stąporek, Anny Nowańskiej, Zbigniewa Światły, Zdzisławy Kołakowskiej,
Elżbiety Olszyńskiej, Marii i Edwarda Polit, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach oraz Komitetu Odnowy Kościoła Św.
Anny. Z przeznaczeniem na
renowację ołtarza głównego
Komitet Odnowy Kościoła św. Anny wydał książeczkę będącą cegiełką na odnowę ołtarza głównego św.
Anny. Z niej można dowiedzieć się ile kobiet w Polsce nosi imię Anna. Ks. proboszcz Mariusz Wojturski

zaproponował także powołanie Bractwa św. Anny.
Pan Andrzej Cieślik reprezentujący Komitet Odnowy Kościoła Św. Anny
poinformował o tegorocznych zamierzeniach dotyczących renowacji ołtarza
głównego. Koszt renowacji ołtarza głównego wyniesie 152 042,76 zł. W tym
roku parafia otrzymała dotację w wysokości 75 tys.
zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz miasta
Brzeziny w wysokości 14,5
tys. zł. Wkład parafii wyniesie ponad 62,5 tys. złotych, a prace muszą zakończyć się jeszcze w tym roku.

W tym roku przypada 300. rocznica wybudowania kościoła FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Warto dodać, że w tym roku
przypada 300. rocznica wybudowania kościoła, a ołtarz główny jest ostatnim
elementem, który zakończy
wieloletnią renowację kościoła Św. Anny. Uroczystą

sumę zakończyła Litania do
św. Anny i procesja wokół
kościoła połączona z udzieleniem błogosławieństwa
najświętszym sakramentem.
Tradycją odpustu w kościele św. Anny jest rozdawanie

ciasteczek św. Anny. W tym
roku Komitet Odnowy Kościoła św. Anny rozdał 1,3
tys. ciasteczek w kształcie
serc przygotowanych specjalnie na tę okazję.
 GK
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Atrakcyjne turnieje Młodzików Startu Brzeziny

Ś

wietnie spisali się zawodnicy Startu Brzeziny z rocznika 2007. Mali reprezentanci naszego
miasta wygrali turniej Białka Cup 2019 pod patronatem burmistrza Białej Rawskiej
Wacława Adamczyka oraz wzięli udział w niezwykle odległych i prestiżowych zawodach
11. edycji Turnieju Niebieski Bajtel w Chorzowie na Śląsku.

W pierwszej imprezie w Białej Rawskiej do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły. Oprócz brzezinian w zmaganiach wzięły udział Belsk
Duży, Białka Biała Rawska
oraz RKS Rzeczyca. Organizatorem turnieju byli rodzice dzieci uczęszczających na
co dzień do klubu LKS Biała
Rawska. Były to ciężkie, wymagające zawody. Rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym mecz i rewanż,
tak więc zespoły zagrały po
180 minut. W pierwszym
meczu Start Brzeziny wygrał
z RKS Rzeczyca 2:0 po golach
Alana Malczewskiego i Michała Borowińskiego. Następnie brzezinianie nie dali
żadnych szans gospodarzom
gromiąc ich 4:0 (dwie bramki
strzelił Alan Malczewski i po
jednej Michał Borowiński
oraz Marcel Korbel). W trzecim starciu czarno-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Belskiem Dużym. W rewanżowym pojedynku z RKS
Rzeczyca nasz zespół wygrał 2:1, a na listę strzelców
wpisali się: Alan Malczewski i Dawid Łapka. W starciu
z gospodarzami z Białej Rawskiej Start ponownie wygrał
wysoko 4:0 po dwóch trafieniach Dawida Łapki oraz po

jednym Alana Malczewskiego i Michała Borowińskiego. Na zakończenie brzezinianie ponownie zremisowali bezbramkowo z Belskiem
Dużym. W klasyfikacji końcowej Start Brzeziny zajął pierwsze miejsce z dorobkiem czternastu punktów. Drugie miejsce zajął
RKS Rzeczyca (osiem punktów), a na trzecim stopniu
podium stanął Belsk Duży
(pięć punktów). Białka Biała Rawska zakończyła zmagania na czwartym miejscu zdobywając cztery punkty. Najlepszym bramkarzem
turnieju Białka Cup 2019 został nasz zawodnik Jan Śliwonik, a najlepszym zawodnikiem Alan Malczewski.
Start Brzeziny w tych zawodach zagrał w składzie: Jan
Śliwonik, Alan Malczewski,
Michał Borowiński, Marcel
Korbel, Dawid Łapka, Nikodem Koziróg, Damian Buldecki, Krystian Frank, Krzysztof Piestrzyński, Mikołaj Szubert.
Bardzo fajną przygodą
dla zawodników Startu był
gościnny udział w 11. edycji Turnieju Niebieski Bajtel,
który odbył się w Chorzowie.
Organizatorem zawodów
byli przedstawiciele jednego

Turniej Bajtel Cup w Chorzowie FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

z fan clubów Ruchu Chorzów, a przepustką do wzięcia udziału w imprezie były
świetne kontakty łączące naszych miejscowych kibiców
Widzewa z fanami ze Śląska.
Tegoroczny piknik, to przede wszystkim zmiana miejsca, ponieważ po dziesięciu
latach organizowania „Bajtla” na Manhattanie FC Ruchu postanowił ruszyć w Piekary Śląskie i zorganizować
kolejną edycję właśnie tam.
Wszystko wyszło bardzo dobrze, frekwencja i pozytywny
odbiór akcji dopisały. W turnieju wystąpiło osiem drużyn
z rocznika 2007. Były to: Nakło Śląskie, Kozłowa Góra,
Apn Brzozowice, Apn Manhattan, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka oraz gościnnie Sektor Rodzinny i drużyna Startu Brzeziny (FC
Widzewa Łódź). Po rozgrywkach grupowych i zaciętych półfinałach w finale
spotkały się drużyny Kozłowej Góry i Apn Manhattan.
Finał zakończył się pewnym zwycięstwem Manhattanu 6:1 i to ta drużyna cieszyła się z pierwszego miejsca. Na trzecim miejscu zaś,
ulokowała się drużyna Apn
Brzozowice. Niestety brzezinianie odpadli już w fazie

Zespół Startu Młodzików w turnieju Białka Cup 2019 FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
grupowej przegrywając 0:1
z Nakłem Śląskim, 0:2 z APN
Brzozowice oraz remisując 1:1 z Brzezinami Śląskimi. Czarno-czerwoni wystąpili w składzie: Kacper Ławski, Ksawery Kuzka, Alan
Kunka, Mateusz Macha, Maciek Wawrzonek, Przemek
Łęgowik, Oliwier Turski, Patryk Białobrzeski, Mateusz
Kloz, Szymon Jander, Mateusz Grzelak, Igor Gąsiorowski, Szymon Sasin. W trakcie meczu finałowego kibice rozpoczęli doping oraz

przygotowywali oprawę. Tuż
po ostatnim gwizdku, zaprosili wszystkie dzieci pod sektor i po odliczaniu zaprezentowali oprawę. „Jesteście
przyszłością tego miasta” do
tego dołożyli flagi na kijach
oraz pirotechnikę w postaci
świec dymnych i białych rac.
Poza atrakcjami piłkarsko-kibicowskimi, dzieci nie mogły
się nudzić. Dwa duże zamki
dmuchane oraz bramka celnościowa, darmowa wata cukrowa cały czas znajdywały swoich amatorów. Dużo

pracy miały też dziewczyny
z fan clubu oraz ośrodka Kibice Razem Ruch Chorzów,
które zorganizowały malowanie twarzy, kolorowanki,
balony, bańki mydlane i wiele innych atrakcji. Na pikniku
byli również obecni strażacy z OSP Dąbrówka Wielka,
którzy również pojawili się
na turnieju i schłodzili nieco dzieci kurtyną wodną. Po
zakończonych rozgrywkach
i wręczeniu nagród rozpoczęła się dalsza część pikniku.
 DS
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Brzezinianie na
obozie karate



W połowie lipca odbyła się kolejna już Letnia Akademia
Shorin-ryu Karate i Kobudo, w której wzięli udział
sportowcy z Brzezin.

Tym razem obóz karate zawitał do malowniczej miejscowości Mikoszewo, niedaleko ujścia Wisły w województwie pomorskim.
Po d c z a s d z i e s i ę c iu d n i
uczestnicy: trenowali, bawili się, plażowali oraz podnosili własne umiejętności
i kwalifikacje. Letnia Akademia Shorin-ryu Karate i Kobudo trwała od czwartku 11
lipca do niedzieli 21 lipca.
Ośrodek w Mikoszewie wyposażony był w duże zaplecze do uprawiania sportu.
Posiadał m.in. salę gimnastyczną, salę z lustrami, halę
do sztuk walki oraz szereg
boisk. Obóz sportowy byłby
niczym, gdyby nie dobra pogoda. Ta sportowców wręcz
rozpieszczała.
Oprócz jednego pochmurnego dnia uczestnicy mogli
cieszyć się słońcem. Dzięki temu sportowcy zażywali codziennej kąpieli w morzu, plażowali, grali w różne gry i zabawy na świeżym
powietrzu, a także trenowali. To wszystko powodowało, że wieczorem uczestnicy padali ze zmęczenia. Karatecy reprezentowali różne
miejscowości. Do Mikoszewa przyjechali sportowcy m.in.: z Łodzi, Zgierza,
Brzezin, Str ykowa, Miechowa i Jaworzna Śląskiego. Kadrę Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu
Karate i Kobudo ,,BUSHI”
reprezentowali: Dariusz Jędrzejczak (6 dan), Aleksander Wira (1 dan) i Artur Jędrzejczak (1 dan). Kadra
pomocnicza to: Daniel Jędrzejczak (2 dan), Wojciech
Sołyga (1 dan), Franciszek
Łodkowski (2 kyu), Jan Dąbrowski (2 kyu), Wiktor Węgłowski, który zdał podczas
obozu na (1 kyu), Łukasz
Pelikan (1 kyu) i Jan Krzeszewski. Szereg osób podwyższyło swoje kwalifikacje
zdając na wyższy stopień. Na
brązowe pasy zdali: Igor Pałka, Jakub Walak i Jakub Wasielewski. Podczas Letniej
Akademii Shorin-ryu Karate i Kobudo odbyły się zawody w kata, oraz tor sprawnościowy. W konkurencji
kata Młodzik Młodszy złoto

wywalczył Miłosz Frątczak,
w kategorii Młodziczek najlepsza okazała się Wiktoria Stachurska, a w kategorii Młodzik Starszy złoto
trafiło do Jana Dąbrowskiego, srebro do Jakuba Wasielewskiego, a na najniższym stopniu podium rywalizację zakończył Aleksander
Malinowski. W Juniorkach
Młodszych bezkonkurencyjna okazała się Julia Podkowiak, druga była Natalia
Zawadzka, a brąz wywalczyła Daria Bartczak. W kategorii Juniorek złoto wywalczyła Marta Stachurska, a srebro Agnieszka Starczyk,
natomiast wśród Juniorów
złoto trafiło do Łukasza Pelikana, srebro do Wiktora Węgłowskiego, a brąz do
Adama Piechockiego. W torze sprawnościowym wśród
Młodzików Młodszych trzecie miejsce zajął Miłosz Frątczak. W kategorii Młodzików srebro trafiło do rąk
Stanisława Kowalczyka,
a brąz do Patryka Szkudlarka. Jeśli chodzi o Młodziczki to najlepsza była Marysia
Szkudlarek, a drugie miejsce zajęła Wiktoria Stachurska. W Młodziku Starszym
bezkonkurencyjny okazał się
Igor Pałka. Brązowy medal
w kategorii Juniora Młodszego wywalczył Oskar Najdecki, a wśród Juniorek
Młodszych srebro trafiło do
Julii Podkowiak. Jeśli chodzi o Juniorów to złoty medal zdobył Łukasz Pelikan,
a srebro Wiktor Węgłowski.
W kategorii Juniorek złoty
krążek zawisł na szyi Marty
Stachurskiej, a brąz na szyi
Agnieszki Starczyk. Dodatkowo puchary za najwyższe
lokaty odebrali: Jan Dąbrowski, Julia Podkowiak, Marta
Stachurska i Łukasz Pelikan.
Podopieczni sensei Dariusza
Jędrzejczaka zdobyli w sumie: cztery puchary, dziesięć złotych medali, osiem
srebrnych medali, oraz siedem brązowych medali. Tegoroczny letni obóz należy
zaliczyć do bardzo udanych.
Uczestnicy wyrazili chęć
udziału w kolejnym, który
organizowany będzie za rok.

 DS
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REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz 5 gruntów o łącznej pow. 6,5 m2 stanowiących części
działek nr 3043, 709/3, 2697/13, 2935, 2723/1, przeznaczonych do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres do 31 grudnia 2019r.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 31 lipca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.
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Drugie miejsce juniorek na
Olimpiadzie

Kadra KS Hokej-Start Brzeziny z medalami olimpijskimi FOT. MAŁGORZATA POLEWCZAK



Znakomite drugie miejsce zajęły zawodniczki KS
Hokej-Start Brzeziny podczas XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w hokeju na
trawie kobiet.

Młode brzezinianki w decydującym meczu po olbrzymiej walce pokonały UKS SP5
Skwarek Swarzędz i stanęły na
drugim stopniu podium. Złoto przypadło natomiast hokeistkom LKS Gąsawa.
Gospodarzem XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
w hokeju na trawie kobiet
było województwo lubuskie.
Impreza finałowa trwała od
wtorku 16 lipca do niedzieli
21 lipca, a areną zmagań było
boisko WKS Grunwald przy
ulicy Promienistej w Poznaniu. Do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów, które rywalizowały ze sobą systemem każdy z każdym. W pierwszym
meczu zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny rozgromiły
AZS Politechnikę Poznańską

5:0, następnie wygrały 2:0
z KKS Kolejarzem Gliwice,
a w trzecim starciu uległy 0:2
LKS Gąsawie. Mimo przegranej nasze zawodniczki rozegrały bardzo dobre spotkanie, tym bardziej, że w meczu ze względu na kontuzję
nie zagrała Oliwia Kucharska. W ostatnim starciu młode brzezinianki w walce o srebro spotkały się z UKS SP5
Swarek Swarzędz i po zaciętej
walce zwyciężyły 2:1. „Nasz
zespół to mieszanka doświadczonych i młodych zawodniczek. Niestety starsze hokeistki po zgrupowaniach Kadry
Narodowej U-16 i zdobyciu Mistrzostwa Europy, dołączyły do drużyny zmęczone i z różnymi kontuzjami.
Trzeba podkreślić, że bardzo
dobry turniej zagrały młode

zawodniczki, które bez kompleksów wychodziły na mecze” skomentowała Małgorzata Polewczak, trener KS Hokej-Start Brzeziny. Olimpiadę
wygrała LKS Gąsawa, drugie
miejsce przypadło KS Hokej-Start, trzecie UKS SP5 Swarek Swarzędz, czwarte KKS
Kolejarzowi Gliwice, a na piątym miejscu sklasyfikowana
została AZS Politechnika Poznańska. Brzezinianki w finałach XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży wystąpiły w składzie: Wiktoria
Mendra, Anastazja Szot, Natalia Mospinek, Aleksandra
Kaźmierczak, Oliwia Kucharska, Oliwia Krychniak, Julia
Grzelak, Natalia Jastrzębska,
Helena Benka, Zuzanna Rubacha, Malwina Górecka, Karina Jaworska, Zuzanna Durańska, Wiktoria Wójcik, Patrycja Kalczyńska, Gabriela
Kijo.


 DS

Znamy finalistów Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

Z

namy już najlepsze osiem zespołów Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej, które
wywalczyły awans do fazy pucharowej. Po pięciu miesiącach zmagań udało
się wyłonić zespoły, które powalczą o mistrzowski tytuł. Emocje związane
z wywalczeniem awansu do finałowej ósemki toczyły się do ostatnich spotkań.
W miniony weekend rozegrano ostatnie mecze, które z różnych przyczyn były
wcześniej odwołane i przełożone.

Cztery zaległe spotkania tyle zaplanowano na miniony weekend 27-28 lipca.
Chociaż wszystkie z nich zapowiadały się emocjonująco, to szczególnie duże emocje towarzyszyły sobotniemu pojedynkowi pomiędzy
walczącym o awans OKS,
a aspirującymi do mistrzostwa w rundzie ligowej Grubymi Wiórami. Obie drużyny potrzebowały kompletu punktów, jednak mecz
był bardzo ciekawy nie tylko ze względów czysto sportowych. Tego dnia odbyła się

także produkcja filmu promocyjnego, o czym piszemy w osobnym artykule. Powracając jednak do spraw
sportowych to w przypadku wygranej Grube Wióry wygrałyby całą rundę ligową, natomiast OKS potrzebował trzech punktów
(oraz zwycięstwa Rekordu Brzeziny nad Wikingami
dzień później), aby w ogóle awansować do fazy play-off. Nic dziwnego, że piłkarze obu drużyn wyszli na
boisko w pełni zmotywowani. Po zaciętym i szalonym

meczu trzy punkty trafiły na
konto OKS, a mecz zakończył się wynikiem 10:9. Piłkarzom najstarszej drużyny w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej pozostało zatem
czekać na dobry rezultat
Rekordu. Ci jednak w ogóle nie podjęli walki i oddali mecz walkowerem. Tym
samym z ósmego, ostatniego premiowanego miejsca,
do finałów awansowali tegoroczni debiutanci, a dawniej wicemistrzowie Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej - Wikingowie. Pozostaje jedynie

żałować, że emocjonująca walka do ostatniej chwili
została rozstrzygnięta w ten
sposób. Walkower tego dnia
oddali również znajdujący
się na ostatnim miejscu Bad
Boys, którzy mieli zaplanowany mecz z przedostatnimi Zielonymi Bimbrownikami. W ostatnim rozegranym, niedzielnym meczu
Red Devils pokonali 8:2 Polonię Niesułków. Czerwone Diabły wykorzystały tym
samym potknięcie Grubych
Wiórów i wygrały rundę ligową. Było to przedostatnie
zaległe spotkanie, jednak już

teraz wiemy, że bez względu na wynik ostatniego (JRK
Meble - Rekord Brzeziny, zaplanowane na 4 sierpnia) aktualni mistrzowie pozostaną
zwycięzcami rundy ligowej.
Po pięciu miesiącach boiskowych zmagań udało się
wyłonić najlepszą ósemkę
drużyn, które awansują do
rundy finałowej. W pierwszej czwórce, która w losowaniu par ćwierćfinałowych
będzie rozstawiona, znalazły się: Red Devils, Grube
Wióry, JRK Meble Łódź oraz
Misie. Z kolei z miejsc 5-8,
czyli z drugiego koszyka,

awansowali: Ciamciaramciam Rogów, Grabarze, Wybrzeże Klatki Schodowej
oraz Wikingowie. Po raz
pierwszy w historii w rundzie finałowej nie zagra żaden z najstarszych zespołów
(OKS, Zieloni Bimbrownicy), co dla wielu jest ogromną niespodzianką. Play-offy rozpoczną się po krótkiej przerwie, w weekend
17-18 sierpnia, a finał rozgrywek zaplanowany jest na
15 września. Losowanie par
play-off odbędzie się w niedzielę 4 września.
 DS
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Powstaje filmik promocyjny
BLPN



Ostatni weekend był ważnym dniem dla Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej nie tylko
ze względów sportowych. W sobotę na godzinę 18:00 zaplanowano mecz
pomiędzy walczącym o awans do finałów OKS, a będącymi o krok od wygrania
rundy Grubymi Wiórami.

Właśnie wtedy zaplanowano
produkcję filmu promocyjnego, za którą odpowiedzialny był duet Wojciech Stańczyk oraz Marcin Zalewski.
Zgodnie z założeniami twórców w materiale uwieczniono moment wyjścia piłkarzy
na boisko, a tych z kolei wyprowadzili młodzi piłkarze
Akademii Futbolu Widzewa
w Brzezinach, którzy w takiej
roli wystąpili po raz pierwszy i było to dla nich wielkie
przeżycie. Wisienką na torcie
była oprawa i głośny doping
kibiców OKS, którzy znani są
z widowiskowego wspierania
swojej drużyny od wielu lat.
Na efekt końcowy trzeba jeszcze poczekać kilka dni, gdyż
materiały wymagają drobnej

obróbki. Warto dodać, że
film będzie oparty na koncepcji tzw. “Mastershot”, czyli będzie bazował na jednym,
długim ujęciu. Zdaniem wielu jest to bardzo trudna sztuka, gdyż wszystkie poszczególne sekwencje muszą zgrać się
ze sobą, a w przypadku błędu trzeba rozpocząć wszystko
od nowa. Twórcy zapowiadają
jednak, że ujęcia wyszły znakomicie i już niedługo zobaczymy gotowy materiał.
Organizator Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej Mateusz
Cieślak pragnie podziękować
w tym miejscu za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję filmu: reżyserom Wojciechowi
Stańczykowi oraz Marcinowi

Zalewskiemu, Witoldowi Pietrzykowi za dodatkowe ujęcia z drona, trenerom Akademii Futbolu Widzewa w Brzezinach Arturowi Sadurze
oraz Adamowi Koralewskiemu, wszystkim dzieciom i rodzicom obecnym tego dnia
na orliku, a także fotografom
Roksanie i Grzegorzowi Rybak, za uwiecznienie wydarzenia na fotografiach. Ponadto specjalne brawa należą się piłkarzom obu drużyn
za wspaniałą walkę i dostarczenie sportowych emocji, kibicom drużyny OKS za stworzenie niesamowitej atmosfery
i wieloletni doping, a także dla
niezawodnego arbitra Janusza
Witkowskiego.
 DS
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Piłkarze poznali terminarz na nowy sezon



Znamy terminarz meczów piłkarzy Startu Brzeziny w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej na sezon 2019/2020. Czarno-czerwoni ligowe zmagania rozpoczną
dokładnie w niedzielę 18 sierpnia o godzinie 17:00 meczem przed własną publicznością z Zawiszą Rzgów.

Runda jesienna zakończy się
najprawdopodobniej w połowie listopada. Wszystko zależeć będzie od warunków pogodowych.
Tak naprawdę podopieczni trenera Radosława Wasiaka sezon 2019/2020 rozpoczną trochę wcześniej. W środę 7 sierpnia o godzinie 18:30
zmierzą się na wyjeździe
z Czarnymi Smardzew w ramach rundy wstępnej Pucharu Polski okręgu łódzkiego.
Nie ma co ukrywać, że Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, który układał harmonogram i kalendarz gier nie był
dla naszego klubu łaskawy.
Już w 1. kolejce rywalem brzezinian będzie jeden z głównych faworytów do awansu Zawisza Rzgów. Jakby tego
było mało niespełna tydzień
później w ramach 2. kolejki
Start czeka ciężkie wyjazdowe, a przede wszystkim derbowe starcie z KKS Koluszki. Trzecim rywalem czarno-czerwonych będzie kolejny
kandydat do awansu rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź. To spotkanie odbędzie się w sobotę 31 sierpnia
o godzinie 17:00 na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej
1 w Brzezinach. W ramach 4.

kolejki Brzeziński Klub Sportowy podejmie rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki. Następnie brzezinianie pojadą do Dłutowa
na mecz z miejscowym GLKS,
a w sobotę 14 września o godzinie 16:00 podejmą PTC Pabianice. W 7. kolejce w sobotę
21 września o godzinie 16:00
podopieczni trenera Radosława Wasiaka zagrają na wyjeździe z LKS Rosanów. Dokładnie tydzień później w sobotę 28 września o godzinie
16:00 Start zagra z UKS SMS
Łódź. W 9. kolejce nasz zespół zmierzy się w Kutnie z rezerwami czwartoligowego KS
Sand-Bus, a w 10. kolejce do
Brzezin przyjedzie Orzeł Parzęczew. Ten mecz zaplanowano na sobotę 12 października o godzinie 16:00. Tydzień
później czarno-czerwoni zagrają na wyjeździe z Termami
Uniejów. W 12. kolejce brzezinianie w sobotę 21 października o godzinie 16:00 zagrają przed własną publicznością z GLKS Sarnów/Dalików,
a następnie zagrają w Ksawerowie z miejscowym GKS.
W sobotę 9 listopada o godzinie 15:00 nasz zespół w ramach 14. kolejki gościć będzie
MUKS Włókniarz Pabianice. W ostatnim meczu rundy

jesiennej brzezinianie zagrają
w Głownie ze Stalą w sobotę
16 listopada o godzinie 15:00.
Tymczasem piłkarze przygotowują się do ligowej jesieni
i mają za sobą pierwszy mecz
kontrolny. W miniony weekend na boisku głównym Stadionu Miejskiego przy ulicy
Sportowej 1 czarno-czerwoni zremisowali z występującym w II grupie łódzkiej klasy A LZS Justynów 2:2. Wynik
tak naprawdę był sprawą drugorzędną. Wszystko ze względu na to, że w szeregach naszej
drużyny wystąpiło wielu testowanych zawodników, którzy
spotkali się na boisku po raz
pierwszy. Warto dodać, że bardzo udany debiut w bramce
Startu zaliczył szesnastoletni
wychowanek Maciej Zieliński.
W nowym sezonie w składzie
Startu na pewno nie zobaczymy m.in.: Roberta Szuberta,
Dawida Krawczyka, Dominika Jedynaka oraz Mariusza
Matusiaka. Wszyscy odeszli
do występującej w skierniewickiej klasie okręgowej Jutrzenki Drzewce. Ciężko podać terminy oraz miejsca kolejnych
meczów sparingowych naszej
drużyny. Wszystkie szczegóły dotyczące spotkań kontrolnych ustalane są na bieżąco.
 DS

Zaproszenie na turniej tenisowy



Brzezińskie Towarzystwo Tenisowe w najbliższy weekend 3/4 sierpnia sobota/
niedziela organizuje deblowy turniej tenisa ziemnego pod patronatem burmistrz
Miasta Brzeziny Ilony Skipor. Zawody odbędą się na kortach Stadionu Miejskiego
w Brzezinach przy ulicy Sportowej 1. W związku z tym zapraszamy wszystkich
mieszkańców do wspólnego kibicowania.

Zgłoszenia do turnieju deblowego trwały do 31 lipca. Wstępnie zapisało się
kilka bardzo dobrych par,
tak więc o poziom tenisowy nie ma się co martwić.
Celem zawodów jest przede wszystkim dobra zabawa,
wzajemna integracja oraz
popularyzacja tenisa ziemnego na terenie miasta Brzeziny i okolic. Impreza będzie
rozgrywana bez podziału na
kategorie wiekowe. Mogą
w nich brać udział również
miksty. Turniej rozpocznie
się w sobotę o godzinie
9:30 od meczów eliminacyjnych. Poprzedzi je spotkanie

organizacyjne, które przewidziano na godzinę 9:00. Na
nim organizatorzy przedstawią zasady rywalizacji oraz
zostanie przeprowadzone
oficjalne losowanie. W sobotę na korcie tenisowym
zmierzą się ze sobą wszystkie drużyny na zasadzie

pucharowej. Rezultaty poszczególnych spotkań ustalą kolejność gier na następny dzień. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się od
pojedynków o niższe miejsca w turnieju, a następnie
o miejsce trzecie i wielki finał. Dla najlepszych przewidziano pamiątkowe medale i puchary. Warto zatem
w ten weekend pojawić się
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1. To jedna
z nielicznych okazji na zobaczenie z bliska meczów
tenisa ziemnego. Serdecznie
zapraszamy.

 DS
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OGŁOSZENIA DROBNE

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
SPRZEDAM ciągnik C330 z mostem
od ZETORA 1992r. 4.000,- zł na chodzie, 572 490 866
SPRZEDAM przyczepkę samochodową, plandeka, 508 593 120
SPRZEDAM motocykl Yanke poj.
50m3 rok 2013r. 1,500zł., 572 490
866
SPRZEDAM Alufelgi 16”, 514 877 684
SPRZEDAM Massey Ferguson, 601
312 195
VOLKSWAGEN T5 skrzynia liczba
miejsc 6 , rok 2008, 1900cm3, 603
872 901

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
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
PRANIE dywanów, obić tapicerskich
i samochodowych, 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ , Panele,
Siatki, Sztachety 606 303 471
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 537 705 155

OGŁOSZENIA DROBNE
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
PRANIE kanap i foteli, krzeseł, dywanów-Perfekcyjny dom, 887 258
364
OGRODZENIA, bramy. Siatka, panele ogrodzeniowe + montaż, 503
572 046
DACHY ,PAPA termozgrzewalna ,
malowanie, smarowanie, gwarancja, 735 300 550
MYCIE i czyszczenie kostki brukowej, 793 668 538
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”,
505 760 223
USŁUGI Koparko-Ładowarka, 531
910 116
ZLECĘ montaż budynku gospodarczego 35m2 z płyt obornickich, 609
725 874
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę, 604-381-688

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
PRASOWACZKA, 661 121 966, może
być do przyuczenia
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię ,
praca cały rok, 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna,
605 139 221
PRZYJMĘ pracownika fizycznego do
obsługi Traka(piła do cięcia drewna)
również do przyuczenia, 504 010 550
POSZUKUJEMY pracowników do
rozbioru mięsa, 501 360 349
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZAKŁAD MIĘSNY zatrudni kierowcę
kat. B, 601 223 142
ZATRUDNIMY elektryków i pomocników elektryków, (42) 214 07 00
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki. Praca stała, 691 125
693
ZATRUDNIĘ pracownika do remontów palet drewnianych
w Brzezinach. Wysokie wynagrodzenie, 787 900 992
KROJCZEGO na ½ etatu zatrudnię,
516 061 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. tel.
kontaktowy, 504 184 065
PRACA W OPIECE w Niemczech, 666
826 912
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc na
krojowni. Praca przez cały rok, 602
611 435
ZATRUDNIMY Kierownika działu mechanicznego i zaopatrzenia na naszej bazie w Koluszkach.
Preferowane wykształcenie budowlane, tel.: 609 759 659 , 601 227 216 ,
e-mail: pbdbuddrog@wp.pl
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika. Praca stała atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zamieszkania na
miejscu, 505 027 436
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowy i blacharzy z doświadczeniem
,607 570 070
DO ZBIORU borówek Sierpień,
Wrzesień, 696 041 293
SZUKAM chałupniczki overloczki,
790 891 188
POSZUKUJĘ osób do zbioru borówki amerykańskiej, 733 885 110, 531
631 210
ZATRUDNIĘ piaskarzy do piaskowania metalu z doświadczeniem,
607 570 070
ZATRUDNIĘ piaskarzy do piaskowania metalu z doświadczeniem,
607 570 070
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowych i blacharzy z doświadczeniem, 607 570 070
ZATRUDNIĘ lekarza rodzinnego/
internistę do POZ od Października
140zł/h, Kontakt: 504 256 714
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Kat. B tel.
601 223 142
PRZYJMĘ presera – stała praca, 604
433 179
DO ZBIORU borówki 608 268 734,
793 149 580
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C. Więcej
informacji pod nr tel: 501 130-286
Z AT R U D N I Ę kierowcę praca
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników praca Nowosolna, 505 096 505
ZATRUDNIĘ sprzątaczki do zakładu
cukierniczego w Nowosolnej, 505
096 505
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ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
szycie, 604 588 616
FRYZJERKĘ , pomoc fryzjerską zatrudnię. Praca w Koluszkach, 519
490 477
POSZUKUJĘ pracownika na budowę, 535 662 878
HURTOWNIA mat. budowlanych
w Strykowie zatrudni sprzedawcę. Dobre wynagrodzenie tel. 605
086 824
Z ATRUD NIĘ kierowcę kat. C
w hurtowni mat. Budowlanych
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
POSZUKUJĘ osobę do sprzątania
w domu, 509 539 939
PRZYJMĘ osobę do prasowania –żakiety 604 433 179
ZATRUDNIĘ do zbioru borówki
amerykańskiej. Praca cały sierpień
,601 896 156
DO zbioru borówki, 790 650 064

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
może być zadłużone –płatne gotówką, 731 746 722
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum
wynajmę tel. 601-190-840
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
SPRZEDAM lokal 45m2 (rynek), 505
410 441
SPRZEDAM działkę budowlaną
1070m uzbrojoną , Okrzei, 507 593
557
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
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam ,504 047 314,
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność, 505 747 908
MIESZKANIE do wynajęcia-2 pokoje i łazienka,502 778 947
TANIE działki. 668 267 570

WYNAJMĘ M4 w części umeblowane. Dostępność od 1.08 2019.
Osiedle Przedwiośnie 2 piętro, 509
541 665
SPRZEDAM kawalerkę w Brzezinach,
667 580 783
W YNA JMĘ na działalność powierzchnia 50m2 ul. Głowackiego
30, 661 058 110
KWATERY pracownicze, 662 089 398
KUPIĘ, wynajmę garaż przy Andersa
Brzeziny, 793 957 354
CHCĘ wynająć mieszkanie Brzeziny
blok, 601 763 073
DOM sprzedam, 508 363 845
SPRZEDAM garaż Kulczyńskiego,
507 593 557
SPRZEDAM
działkę
w Szymaniszkach - 1484 m2, 666
214 539
SPRZEDAM działkę rekreacyjną
1100 m2 przy rzece, 509 061 823
SPRZEDAM dom, garaż, ziemię
w Rogowie, 500 154 258
KUPIĘ mieszkanie 2,3 pokojowe do
remontu, 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną bezpośrednio 1,8ha, 731 746 722
SPRZEDAM dom jednorodzinny
okolice Andrespola, 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669
44 63 44
WYNAJMĘ mieszkanie w kamienicy, 783 785 738
WYNAJMĘ
mieszkanie
w Brzezinach, (46) 874 23 89
SPRZEDAM Las w Kołacinku (akacja,
sosna) 1,1ha, 600 439 938
SPRZEDAM działki budowlane, rekreacyjne w Woli Łokotowej gmina
Jeżów, tel. 782 187 516
SPRZEDAM gospodarstwo rolne
5,50 ha , prąd, woda, media gm.
Rogów, 661 237 376
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RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
SPRZEDAM rowery, pralkę , sofy,
biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany, , materac przeciwodleżynowy, butle gazowe turystyczne, 694
884 692
SPRZEDAM serwis porcelanowy
kawowy+obiadowy, 604 607 306
SPR ZEDAM ekspres do kawy
FRANKE PURA, organy elektryczne,
amplituner kina domowego, 604
607 306
SPRZEDAM używaną pralkę ,suszarkę , lodówkę zmywarkę, 604 607 306
SPRZEDAM komplet –segment +
stół i 8 krzeseł do jadalni, 604 607
306
WYPRZEDAŻ maszyn szyjących-likwidacja 508 363 845
SPRZEDAM pianino antyczne , komodę , komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy, 604 607
306
SPRZEDAM ule z pszczołami, 698
241 412
KUPIĘ suche pszenżyto i jęczmień
jary prosto z pola, 788 264 336
SPRZEDAM stemple budowlane
i płyty koartonowo-gipsowe, 600
804 392
ODKURZACZ MIELE robot sprzątający, 604 607 306
SPRZEDAM siano, 601 209 526
SUCZKA rottweiller, 607 722 066,
538 388 517
DREWNO rozpałkowe i inne, 694
080 553

REKLAMA

REKLAMA

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

Badania na
Prawo
jazdy
Lekarz medycyny
Joanna Bujnowicz Przymus
Brzeziny, ul. Zdrowie 2
tel. 725 201 301

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

Atr

ceny!

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

ALEXANDER-MED.

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

9/IV/2018

Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

5/I/2014

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług

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

1 SIERPNIA 2019 | NR 19

13

Spinningowe zawody wędkarskie
W

sobotę 27 lipca na zbiorniku wodnym w Bogdance odbyły się spinningowe zawody
wędkarskie o mistrzostwo koła organizowane przez brzezińskie koło Polskiego
Związku Wędkarskiego. Do sobotnich zawodów przystąpiło 7 wędkarzy.

Sebastian Klimczak I miejsce i puchar mistrza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Spinningowe zawody nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem gdyż wymagają specjalistycznego sprzętu, sporych umiejętności
AUTOPROMOCJA

wędkarskich a także dobrej
kondycji, gdyż wędkarz chodzi wzdłuż brzegu i cały czas
zarzuca wędkę wyposażoną
w specjalną przynętę i ściąga

ją do brzegu. Po czterech godzinach zawodów na wędkarzach widać było zmęczenie. I miejsce i puchar
mistrza koła otrzymał Sebastian Klimczak, który złowił
31-centymetrowej długości okonia. II miejsce i tym samym puchar wicemistrza koła
otrzymał Waldemar Wójcicki,
który złowił o 6 centymetrów
krótszego okonia. „:Dzisiaj
ryby nie brały. Z kilku brań
udało mi się złowić tylko tego
jednego okonia. Łowiłem na
blaszki, gumkę i inne przynęty spinningowe – powiedział
po zawodach zwycięzca Sebastian Klimczak. „Złowiłem

Do sobotnich zawodów przystąpiło 7 wędkarzy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
trzy ryby, z których tylko jedna była wymiarowa. Dzisiaj
ryby zupełnie nie brały. To
wina przede wszystkim pogody. Okonia złowiłem na

obrotówkę - powiedział Waldemar Wójcicki.
Kolejne zawody planowane są na zbiorniku wodnym w p arku miejskim

w Brzezinach w niedzielę 18
sierpnia. Tym razem będą to
zawody spławikowe o Puchar
Kapitana Sportowego.
 GK
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REKLAMA

AUTOPROMOCJA

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
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Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa

1 SIERPNIA 2019 | NR 19

15

Budowa kanalizacji sanitarnej Marsz dla życia i rodziny
w ulicy Dąbrowskiego

Z uwagi na ograniczone możliwości do samodzielnego
wykonywania inwestycji budowę kanalizacji sanitarnej
w ulicy Dąbrowskiego podzielono na dwa odcinki. Odcinek kanalizacji w ul. Dąbrowskiego od ul. Polnej do
ul. Sienkiewicza na zlecenie
ZUK-u wykonuje wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo P.U.H.B. CEWOGAZ Jan Wolski z Łowicza,
zaś odcinek od ul. Polnej do
ul. Okrzei wykonuje Zakład
Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach. Jest to kanalizacja sanitarna o średnicy

200 milimetrów połączona
z budową studni o średnicy 415 mm na głębokości ok.
3 metrów. Koszt inwestycji
wykonywanej przez CEWOGAZ wynosi ponad 305 tys.
zł, zaś odcinek od ul. Polnej
do ul. Okrzei szacowany jest
na ok. 180 tys. zł, przy czym
część docinka południowego
wykonywana będzie metodą bezwykopową (tzw.przyciskiem). Inwestycja obejmuje
także wykonanie przykanalików – sięgaczy do granic nieruchomości, do których będą
mogli podłączyć się nowi
klienci. Takich przykanalików

zaplanowanych jest 15. Planowane jest także przyłączenie do nowej sieci kanalizacji
sanitarnej budowanego apartaementowca. Prace powinny
potrwać do końca sierpnia.
Trudnością przy tej inwestycji jest wyjątkowo podmokły teren, duże nagromadzenie przewodów podziemnych
na skrzyżowaniu ulic Polnej
i Dąbrowskiego. Poza tym
już na początku pracownicy ZUK-u musieli z wykopu
usunąć kamień o wadze ok. 9
ton, który uniemożliwiał położenie kanalizacji.

 GK

Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego podzielono na dwa odcinki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Firma z Brzezin
zajmująca się
produkcją i montażem
bram i ogrodzeń zatrudni:
- brygadzistę
-pracownika produkcji
-technologa produkcji
ze znajomością programu
autoCAD
tel. 663 333 991,
email:
sekretariat@bob-ogrodzenia.pl

AUTOPROMOCJA

CPiK
poszukuję fachowca
do profesjonalnej
renowacji
drewnianych krzeseł
(70 szt.).

Telefon 46 874 31 31

Marsz rozpoczął się o godz.
16.30 od zbiórki uczestników na placu Jana Pawła II
w Brzezinach. Uczestników
powitała Jolanta Lechowska - Białecka z Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach. Następnie uczestnicy niosąc napis „Marsz dla
życia i rodziny” przeszli ulicami miasta do kościoła
pw. św. Anny w Brzezinach.
Po drodze do uczestników
marszu dołączały kolejne

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Od kilku tygodni na skrzyżowaniu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Brzezinach trwają
prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta wynika z wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018-2021 zatwierdzanego przez Radę Miasta Brzeziny.

W sobotę 27 lipca w Brzezinach odbył się Marsz dla życia i rodziny. Mała liczba uczestników wynika przede wszystkim z ulewnego deszczu, który zakończył się w czasie
planowanego marszu.

Mała liczba uczestników wynika przede wszystkim z ulewnego deszczu
osoby. O godz. 17.00 w kościele św. Anny ks. senior
Bogumił Walczak z parafii pw. Podwyższenia św.

Krzyża w Brzezinach odprawił mszę św. w intencji życia i rodziny.
 GK

AUTOPROMOCJA

Uwaga! Spotkanie z zespołem Blue Cafe
odbędzie się 19 sierpnia o godz. 18.00
Zmiana spowodowana jest próbami zespołu
przed festiwalem w Sopocie.
Za zmiany przepraszamy.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
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Spotkanie z Ewą Mają Maćkowiak Wspomnienie św. Krzysztofa
W piątek 2 sierpnia o godzinie 18 w Empiku położonym
w łódzkiej Manufakturze rozpocznie się spotkanie z czytelnikami – Ewy Mai Maćkowiak – brzezinianki, której
druga książka pt. „To nie koniec świata” miała swą premierą 11 lipca kwalifikując
się na wstępie w sprzedaży do
TOP 100 sieci Empik w kategorii książki. Przypomnijmy,

że swą debiutancką powieść
„Na koniec świata” Ewa Maja
Maćkowiak wydała w czerwcu 2018 r. Do tej książki od
kwietnia br. dostępny jest także audiobook. Obecna powieść, którą m.in. prezentować będzie w Łodzi nasza rodzima pisarka, to jak można
przeczytać w zapowiedzi spotkania - nowe perypetie bohaterów znanych z pierwszej

części książki, ”które zostały
okraszone dodatkowo wiarą
i receptą, że wszystko ma swoją porę, a potknięcia i porażki
to nie koniec świata”. Przypomnijmy, że obszerny wywiad
z Ewą Mają Maćkowiak ukazał się w BIS z dnia 18 kwietnia. Nie ma to jednak jak osobiste spotkanie z pisarką, na
które serdecznie zapraszamy.
 TOM



W Kościele katolickim w czwartek 25 lipca wspominano postać św. Krzysztofa, któremu
to wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy święcenie pojazdów. W brzezińskich parafiach
samochody święcono podczas niedzielnych nabożeństw.

Św. Krzysztof to męczennik
chrześcijański, który według
danych historycznych zginął
w III w.n.e. Według legendy miał przenosić podróżnych na barkach przez rzekę, a jednym z nich miało
się okazać Dzieciątko Jezus,
które miało rzec „Jam jest

Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz cały
świat”. Nadane mu wtedy
imię Christophoros oznacza
z greckiego „niosący Chrystusa”. W średniowieczu św.
Krzysztof został zaliczony
do grona 14 „Wspomożycieli”, czyli do szczególnych

patronów. Opiekował się podróżnymi, pielgrzymami,
przewodnikami, flisakami,
marynarzami. Dziś uważany
jest za patrona kierowców,
ruchu i komunikacji oraz
wielu zawodów z nimi związanych.

 TOM

Wakacje w „Świetliku”



Wakacje w świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Świetlik” w Brzezinach rozpoczęły się już w piątek 24 czerwca, a wychowawcy Magdalena Łączyńska, Paulina Telus i Daniel Szymczak dbają, aby atrakcji dzieciom nie brakowało.

Na początek okresu letniego
odbyła się tu pogadanka dotycząca bezpiecznego poruszania się po drogach poza
świetlicą oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Przez minione dni „świetliki” aktywnie uczestniczyły
w zajęciach grając m.in. w piłkę nożną, piłkę siatkową, czy
„w dwa ognie”, a także w klasy
i stolikowe gry karciane.
W świetlicy odbywały się
projekcje filmów animowanych i familijnych. Dzieci zaangażowały się też w pogadanki na ulubione tematy.
Odbywały się także zajęcia
oparte na wspólnej zabawie
w rozwiązywaniu krzyżówek,
rebusów, jak również konkursy typu „Familiada” i innego rodzaju quizy. Kilka razy
dzieci uczestniczyły w integracji pokoleń z uczestnikami

Dziennego Domu „ Senior+”.
Świetliki wypoczywały też
w Parku Miejskim w Brzezinach, gdzie zrealizowana została sesja zdjęciowa. Odbyły się też zajęcia komputerowe
z zakresu grafiki, gdzie projektowano własne loga. W okresie od 22 lipca do końca wakacji dzieci mają zapewnione zajęcia z instruktorem na
brzezińskiej pływalni oraz
odpoczynek i relaks w grocie solnej. Na cały okres wakacji zapewniony został także
słodki poczęstunek.W dniu
24 lipca delegacja ze świetlicy środowiskowo – terapeutycznej „Świetlik” wraz z kierownik MOPS w Brzezinach –
Teresą Kwiecień z okazji Dnia
Policjanta odwiedziła Komendanta Powiatowego Policji
w Brzezinach. Na tę okoliczność wręczone zostały kwiaty

oraz medal „Wzorowego Policjanta”. Wcześniej „świetliki” wzięły udział w konferencji naukowej w Urzędzie
Miasta pt. „Brzeziny I Region
– Przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia
– Historia – Architektura –
Sztuka”. Pod koniec lipca zorganizowana została natomiast
wycieczka do Parku Rozrywki „Sady Klemensa” usytuowanego w Podskarbicach
Szlacheckich, a w planach jest
jeszcze wiele atrakcji dla dzieci m.in. jednodniowe wycieczki oraz wyjazdy do kina.
Planowane są również zajęcia
plastyczne zgodne z tematyką
wakacji, dalsze projekcje filmowe oraz wycieczki rowerowe. Na zakończenie lata przewidziano zaś dyskotekę z poczęstunkiem..
 TOM

W brzezińskich parafiach samochody święcono podczas niedzielnych nabożeństw FOT. TOMASZ GUZEK

Rajd szlakiem wiary mariawickiej
Na niedzielę 4 sierpnia zaplanowano kolejny rajd strefy rowerowej Brzeziny. Tym
razem będzie on wiódł szlakiem wiary mariawickiej, która powstała na terenie Polski
na przełomie XIX i XX w. po
objawieniach, jakich miała doznać w 1883 r. zakonnica Feliksa Kozłowska. Parafie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów znajdują się m.in.
w pobliskiej Grzmiącej, Woli

Cyrusowej, Strykowie i Lipce. – Jest to ciekawy temat –
ocenia prezes Strefy Rowerowej Brzeziny – Krzysztof Wątorowski zapraszając na rajd.
Przewodnikiem po tym szlaku
będzie Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. Szczegółowe informacje o wyjeździe
można znaleźć na profilu facebookowym Strefy Rowerowej Brzeziny.
 TOM

Niezwykłe historie austriackich kobiet



Dzieci wypoczywały też w Parku Miejskim w Brzezinach FOT. TOMASZ GUZEK

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza od 12 do 23
sierpnia na wystawę pt „Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”,
która została zorganizowana we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

Ekspozycja ukazuje 200 lat historii Austrii w oparciu o biografie wybitnych Austriaczek,
które jako kobiety w oficjalnej historiografii swego kraju były często marginalizowane. W porządku chronologicznym opowiadane są tu
dzieje arystokratek, pisarek,
malarek, aktorek, reżyserek,
kompozytorek, tancerek, śpiewaczek, uczonych, nauczycielek, działaczek politycznych,
dam prowadzących salony

oraz aktywistek walczących
o prawa kobiet, którym – jak
zaznaczają organizatorzy wystawy – Austria zawdzięcza
swoją kulturową tożsamość,
dlatego wątkiem przewijającym się przez całą ekspozycję
jest też emancypacja kobiet.
Będzie to już kolejna wakacyjna wystawa w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Przypomnijmy, że od 23 lipca do
3 sierpnia można tu oglądać ekspozycję pt. „Prace

konkursowe 29. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi”. W wakacje
do obejrzenia były także prace
warszawskiego artysty Dariusza Drzewieckiego na wystawie pt. „Po remoncie”, wspominano też postacie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
i Czesława Miłosza, a w Oddziale dla Dzieci wciąż prezentowana jest ekspozycja ukazująca polskie zamki i pałace.
 TOM
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„Nasze Dzieci” w Mikrokosmosie



Podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” uczestniczyli 20 lipca w wycieczce do ogrodu edukacyjnorozrywkowego „Mikrokosmos” położonego w Ujeździe.

Był to wyjazd pełen wrażeń, gdyż w „Mikrokosmosie” małe stworzenia jakimi
są owady, bakterie i wirusy,
pokazano w skali przekraczającej wielkość człowieka. Tego dnia zwiedzano też
pobliski zamek. - Wycieczka wszystkim się podobała, nie tylko dzieciom, ale
także ich opiekunom – ocenia prezes stowarzyszenia
AUTOPROMOCJA

– Wioletta Bartyzel. Wyjazd ten był możliwy dzięki dotacji w ramach programu „PEPKOLANDIA”,
do którego projekt z Brzezin zgłosiła Agnieszka Michałowska. W jego ramach
odbył się już w maju wyjazd do kina, a we wrześniu dzięki środkom z „PEPKOLANDII” wydłużony zostanie wyjazd nad Morze

Bałtyckie współfinansowany w ramach projektu „Witaj Bałtyk” przez Urząd Miasta w Brzezinach. 3 sierpnia
podopieczni stowarzyszenia
wyjadą natomiast do Płocka,
tym razem w ramach projektu współfinansowanego przez samorząd powiatu
brzezińskiego pt. „Razem na
wodę”.

 TOM
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Wakacyjne prace remontowe w podstawówkach

W

Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach prace remontowe rozpoczęły
się z ostatnim dzwonkiem roku szkolnego 2018/2019. Z uwagi na
zarwanie się kanalizacji sanitarnej przyłącza budynku szkolnego
do sieci Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach
zlecono naprawę uszkodzonej kanalizacji. W sali nr 3 ( nauczania
początkowego) i sali nr 8 (sali matematycznej) w budynku głównym
szkoły pomalowano ściany i sufit oraz wymieniono wykładzinę.

Trwają prace remontowe w SP1 FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
W sali nr 16 (nauczania początkowego) w pawilonie
TUR także pomalowano
ściany i wymieniono wykładzinę. Na korytarzu parteru
budynku głównego szkoły pomalowano lamperię.
W szatni uczniów klas starszych (IV-VIII) po pomalowaniu ścian dokonywana
jest zabudowa rur centralnego ogrzewania. W sali zajęć wyrównawczych po położeniu gładzi na ścianach
i jej pomalowaniu położono nową wykładzinę PCV.

Z uwagi na pękający tynk
na suficie sali gimnastycznej dokonano jego naprawy oraz zamontowano siatki ochronne. Pomalowano
szatnie wychowania fizycznego chłopców. Zakupiono
dwa rzutniki i jedną tablicę interaktywną do sali nauczania zintegrowanego
i pracowni matematycznej.
Prace remontowe przeprowadzane będą także na zewnątrz szkoły. W niezbędnym zakresie dokonana zostanie naprawa ogrodzenia

najpoważniejszą pracą
i jednocześnie wymagającą
najwięcej czasu jest wymiana parkietu na korytarzu na
I piętrze szkoły i w małej
sali komputerowej na termozgrzewalną wykładzinę

zgrzewalną z wywinięciem
na ścianę w kolorach niebieskim i pomarańczowym.
W ten sposób nie tylko poprawi się estetyka szkoły
ale także bezpieczeństwo,
gdyż uczniowie nie będą

uczniów szkoły. Własnymi siłami pracownicy szkoły przeprowadzają remont
przedsionka świetlicy remont ścian, gdzie powstaje zabudowa ścian z panelami z półkami na tornistry

W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach najpoważniejszą pracą jest wymiana parkietu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
szkolnego i jego pomalowanie, a elementy drewniane
placu zabaw zostaną zabezpieczone impregnatem. Na
wakacyjne prace remontowe i nowe wyposażenie,
szkoła otrzymała wsparcie finansowe organu prowadzącego w wysokości 38
tys. złotych, które wystarczą na zaplanowany zakres
prac, które wykonują pracownicy szkoły systemem
gospodarczym.
W S z k o l e Po d s t a w o wej nr 2 w Brzezinach

PCV. Parkiet funkcjonuje
w tej szkole od początku jej
powstania, a ostatnie próby
jego naprawy nie przynosiły już pożądanego skutku.
Dlatego dzięki dodatkowemu dofinansowaniu przez
organ prowadzący w wysokości 24 tys. złotych i posiadanych już wcześniej
środków można było pomyśleć o profesjonalnym załatwieniu tego problemu. Zewnętrzna firma po wzmocnieniu podłoża położyła
wykładzinę przemysłową

się już zaczepiać o śruby
wystające z klepek parkietu mocowanych do podłoża. Wykonawca udzielił 13
letniej gwarancji na materiały i 3-letniiej na robociznę. Dofinansowanie organu pozwoliło także na zakup części laptopów, które
będą stanowiły wyposażenie pracowni komputerowej
dla edukacji wczesnoszkolnej, która to sala po zakończonych zajęciach wykorzystywana będzie jako
świetlica dla młodszych

szkolne. W świetlicy także
prowadzona jest zabudowa
ścian. Zamontowane ciężkie drzwi p.poż. na klatkach schodowych już się
wyrobiły dlatego ich montaż musi zostać poprawiony. W łazienkach dla dziewcząt i chłopców na I piętrze
przeprowadzany jest remont polegający na pomalowaniu płytek ściennych
i montażu nowej armatury sanitarnej. W ubikacji
na III piętrze drzwi łazienkowe zostaną wymienione
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szkolnego położona zostanie nowa wykładzina, a na
kompleksie boisk sportowych Orlik wybudowana
zostanie skocznia do skoków w dal.
Szkoła Podstawowa nr 3
w Brzezinach na remonty
szkolne od organu prowadzącego otrzymała 88 tys.

zł, które przede wszystkim
przeznaczone zostały na
dostosowanie czterech sal
lekcyjnych do nauczania
początkowego oraz dostosowanie łazienki na I piętrze dla potrzeb małych
uczniów. Po uczniach gimnazjum, którzy w ubiegłym
roku szkolnym opuścili

szkołę należało dostosować
sale lekcyjne do potrzeb
nowych młodszych uczniów. Cztery klasy należało przystosować do nauczania początkowego, dlatego
po malowaniu i wymianie
wykładzin szkoła zakupiła meble, regulowane ławki
i krzesła oraz szafki, a także

dywany. Samej wykładziny zakupiono 230 metrów
kw. W ten sposób standard
nowych sal dostosowano
do standardu jaki w ubiegłych latach wprowadzono
na parterze. Koszt dostosowania czterech sal wraz
z w yposażeniem to w ydatek 21 tys. zł. Pozostałe

środki finansowe przeznaczone zostały na remont łazienek na I piętrze. Remont
obejmuje skucie dotychczasowej glazury i terakoty położenie nowej. Wymianę na
nowe wyposażenie łazienek
i montaż nowej armatury
łazienkowej. 
 GK
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na nowe. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w gabinecie pomocy przedlekarskiej
doprowadzono wodę i zamontowano umywalkę oraz
przeprowadzono remont
korytarza przed gabinetem.
W gabinecie psychologa
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach na remonty szkolne od organu prowadzącego otrzymała 88 tys. zł, które przede wszystkim przeznaczone zostały na dostosowanie czterech sal lekcyjnych do nauczania początkowego

Straż Pożarna przypomina: Zachowaj
bezpieczeństwo podczas wakacji

W

związku z wakacjami Straż Pożarna przypomina o zagrożeniach związanych
z letnim wypoczynkiem. Pamiętajmy, że w tym okresie wypoczynku beztroska,
brawura i bezmyślność sprzyjają występowaniu nieszczęśliwych zdarzeń
mających często poważne skutki.

Należy pamiętać i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą, w lesie oraz
w czasie podróży. Przypominamy również o nie rozpalaniu ognisk (poza miejscami do tego przeznaczonymi) biorąc pod uwagę
panujące warunki atmosferyczne. Poniżej przypominamy podstawowe zasady
bezpieczeństwa, które powinny nam zawsze towarzyszyć nie tylko podczas wakacji, ale również w życiu
codziennym. Nic nie zastąpi myślenia oraz zdrowego
rozsądku.
Zasady bezpiecznej kąpieli
Pływaj tylko w miejscach
st rze żonych, czy li t am,

gdzie jest ratownik WOPR.
Nie wchodź do wody tam,
gdzie kąpiel jest zakazana.
Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do
niestrzeżonych zbiorników
dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość
i strukturę dna. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na
którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna
temperatura 22-25 stopni).
Nie pływaj w czasie burzy,
mgły, gdy wieje porywisty
wiatr. Nie skacz rozgrzany
do wody. Przed wejściem do
wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego,

niebezpiecznego dla naszego organizmu. Nie pływaj w miejscach gdzie jest
dużo wodorostów lub wiesz,
że występują zawirowania
wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci
znanych. Nie skacz do wody
w miejscach nieznanych.
Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Nie baw
się w przytapianie innych
osób korzystających z wody,
spychanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne! Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na
osoby obok nas. Ktoś może
potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie
mu pomóc to uczyń to, ale
w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz

się czuł na siłach to zawiadom inne osoby. Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego
skurczu żołądka, co może
ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Po kąpieli nie jest wskazany duży
wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo
ani też nie wchodź do niej
po zbyt krótkiej przerwie.
Intensywny wysiłek wzmaga
łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść
posiłek. Dzieci powinny coś
zjeść obowiązkowo. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.
Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
Zasady bezpiecznej jazdy
na rowerze
Uż y w aj spr aw ne go
i w pełni wyposażonego roweru. W czasie jazdy używaj
kasku. Dokładnie rozejrzyj

się zanim ruszysz. W miarę
możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. Przestrzegaj przepisów drogowych,
obowiązują one także rowerzystów. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek bram i bocznych ulic
trzymaj zawsze dłoń na hamulcu i zachowaj szczególną ostrożność. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. Sygnalizuj odpowiednio
wcześnie wszystkie skręty.
Rozpalanie ognisk w lesie
Zgodnie z artykułem 30
ustawy o lasach, na terenach
leśnych, śródleśnych oraz
w odległości do 100 metrów
od granicy lasu nie wolno
rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela
lasu lub nadleśniczego. Stałe
miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu

w celach turystyczno-wypoczynkowych”: np. przy
miejscach biwakowania,
obiektach tur ystycznych
i edukacyjnych, stanicach
turystycznych i harcerskich.
Stałe miejsca są naniesione
na mapy, którymi posługują
się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.
Należy także pamiętać
o zasadach bezpiecznego
przebywania na słońcu, tak
aby nie zakończyło się ono
pobytem w szpitalu
Warto także zapamiętać
kilka numerów telefonów
112 – telefon alarmowy
służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy
Policji
998 – telefon alarmowy
Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy
Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
 GK
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Rowerem w Sercu Miasta

W

sobotę 27 lipca o godz. 10.00 przy powstałym kilka lat temu placu zabaw przy
ul. Przechodniej w Brzezinach odbył się event „Rowerem w Sercu Miasta”. Jest
to pierwszy event dla mieszkańców Brzezin, którego celem było odnowienie
elewacji i wykonanie tematycznego muralu.

Oprócz mieszkańców i dzieci w evencie uczestniczyli
m.in. poseł na Sejm RP Roman Sasin, burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Maślanko Ewa Mądra –
Chojka prezes Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
w Brzezinach oraz miejski
radny Daniel Szymczak, który wystąpił w roli gospodarza terenu „Cieszę się że taka
inicjatywa wśród mieszkańców Brzezin powstała i myślę, że takich murali powstanie w naszym mieście więcej, co ożywi nasze szare
miasto. Dziękuję Strefie Rowerowej, Krzysztofowi Wątorowskiemu i Danielowi
Szymczakowi za fantastyczną inicjatywę – powiedziała burmistrz Ilona Skipor.
Chciałbym podziękować
inicjatorom dzisiejszej akcji,
dziękuję także panom którzy
mural namalowali. Ze swojej strony deklaruję pomoc

finansową przy kolejnym
muralu. Pierwszy mural był
smutny, ten już jest wesoły
i zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla naszego miasta. Dziękuję za
pomysł i fantastyczną pracę
– powiedział poseł na Sejm
RP Roman Sasin.
Prace nad evenem rozpoczęły się pół roku temu,
kiedy to Daniel Szymczak,
wspólnie z Krzysztofem Wątorowskim ze Strefy Rowerowej Brzeziny stworzyli projekt złożony do miasta Brzeziny. Po otrzymaniu
aprobaty zaczęły się prężnie prace nad evenem. Maciek Paradowski i Piotr Gabara zabrali się za malowanie zużywając 5 litrów farby
podkładowej oraz 40 puszek farby w sprayu. Ich praca trwała pięć dni, a koncepcja muralu kilkakrotnie
się zmieniała. Ostatecznie
mural przedstawia brzozy,
którym miasto zawdzięcza

nazwę, najbardziej rozpoznawalny zabytek jakim jest
kościół farny oraz jadącego
rowerzystę na tle zachodzącego słońca. Wcześniej jednak ścianę komórkowca pod
przyszły mural trzeba było
otynkować czego podjęło
się Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach, a brakujące barierki
ze względów bezpieczeństwa
uzupełnić. Drut zbrojeniowy za własne pieniądze zakupił Krzysztof Wątorowski,
a Piotr Walczak podspawał
brakujące elementy balustrady.
Na dro dze we w nęt rznej Mariusz Chmiel - oficer prasowy Komendanta
Powiatowego Policji w Brzezinach przeprowadził warsztaty z bezpiecznej jazdy na
rowerze. Na czas warsztatów na skrzyżowaniu rozstawiono sygnalizację świetlną. Dzieci poznały także śluzę rowerową- element

ścieżki rowerowej pełniący
funkcję przejścia dla rowerów. Przedstawiciel policji
przypomniał także o obowiązkowym wyposażeniu
każdego roweru. Wolontariusze ze Strefy Rowerowej
Brzeziny przeprowadzili kilka konkursów rowerowych.
Konkursy plastyczne dla
najmłodszych ukierunkowane były wokół problemów
cywilizacyjnych, które dotykają większość aglomeracji, min. konkurs ekologiczny „Czyste powietrze, czyste
miasto”, „Spacer z pieskiem,
staramy się sprzątać po naszym psie”, „B ezpieczna
jazda na rowerze”, a także
„Moje wakacje w mieście”.
Pierwsze dwa tematy cieszyły się największym zainteresowaniem wśród dzieci,
a wszystkich prac powstało
blisko 60. Pod koniec eventu jury wybrało sześć prac
plastycznych, które nagrodzono specjalnymi upominkami. Każdy z uczestników konkursu plastycznego
otrzymywał żeton uprawniający do odbioru porcji
lodów z rowerowej lodziarni

„Smocza Lodziarnia”. Dla
wszystkich przewidziano
kiełbaski z grilla, jak również słodkie domowe wypieki. Młodszym dzieciom malowano twarze. Nie zabrakło
atrakcji przygotowanej przez
zaproszoną Wolną Grupę
Paintballową Hourse Team.
Rozstawiona przez grupę
strzelnica i możliwość strzelania do celu z żelowych kulek cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie przygotowano muzyczną
niespodziankę. Pod samym
muralem wystąpił lokalny
zespół „CO NOC” prezentując kilka utworów z nowego
albumu.
Organizatorzy eventu pragną za naszym pośrednictwem podziękować
osobom i instytucjom które wsparły sobotni event.
Maćkowi Paradowskiemu
i Piotrkowi Gabarze za wykonanie muralu, Piotrowi Walczakowi, za pospawanie prętów w barierkach
na schodach, Ani Pakuła za
malowanie twarzy dzieciom,
Państwu Wiśniewskim ze
sklepu Jan Wiśniewski za

farby elewacyjne, firmie
Max-Bud Michał Poddębski za materiały budowlane,
Smoczej Lodziarni, pracownikom Spółdzielni Communal Service za prace porządkowe, pracownikom i prezes
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego funkcjonariuszom KPP w Brzezinach, dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach, Muzeum Regionalnemu w Brzezinach, członkom zespołu muzycznego „CO NOC”,
oraz wszystkim członkom
Strefy Rowerowej Brzeziny, za otoczkę wokół imprezy a także Wolnej Grupie
Paintballowej. Większość
z wymienionych osób, grup
i instytucji wsparła działania
organizatorów nieodpłatnie, za co szczególnie organizatorzy dziękują.
Podsumowując imprezę
należy podkreślić, że mieszkańcy widząc prace innych
osób, oferują swoją pomoc,
przez to utożsamiają się
z miejscem zamieszkania,
czując się częścią tego projektu.
 GK
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Dzisiaj po raz 75. wybije godzina „W”

W

czwartek 1 sierpnia 2019 o godzinie 17:00, jak co roku od 75 lat zatrzyma się
cała Polska, a w szczególności Warszawa. O tej dokładnie porze 1 sierpnia
1944 roku rozpoczęło się jedno z największych wystąpień zbrojnych
w historii naszego kraju – Powstanie Warszawskie. Dzisiaj na pamiątkę tego
wydarzenia zabrzmi w naszym mieście syrena strażacka i całe Brzeziny
zatrzymają się na chwilę, aby oddać hołd poległym powstańcom.

Zapewne większość osób zna
termin powstania oraz jego
skutki dla Warszawy i całej
Polski. Mało jednak kto zna
samą genezę i przebieg walk
zbrojnych. Przy okazji rocznicy postanowiliśmy bliżej
przedstawić szczegóły „powstania ludności Warszawy”.
Przed wojną stolica naszego kraju była tętniącym życiem i prężnie rozwijającym
się miastem, które w Europie nazywano Paryżem Północy. 1 września 1939 roku,
kiedy hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Szesnaście dni później
od wschodu nasz kraj zaatakowała Rosja sowiecka i sytuacja zrobiła się dramatyczna. 27 września 1939 roku
po trzech tygodniach walk
Niemcy wkroczyli do Warszawy i właśnie wtedy rozpoczął się sześcioletni okres
okupacji stolicy. Hitlerowcy rozpoczęli eksterminację
miejscowej ludności, zaczynając od środowisk inteligenckich. Gestapo doprowadzało do licznych aresztowań, po których więźniowie
byli zsyłani do obozów koncentrac yjnych lub ginęli w masowych egzekucjach.
W październiku 1940 roku
większą część Śródmieścia
otoczono murem i utworzono getto, w którym zamknięto Żydów zamieszkujących Warszawę i okoliczne miejscowości. Niemcy
nie mieli dla nich żadnej litości, dopuszczając się okrutnych mordów. Trzy lata
później 8 maja 1943 roku
(ostatni dzień powstania
w gettcie) oddziały SS ciężko stłumiły ludność żydowską. Mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych, a teren getta zburzono.
Od samego początku okupacji w stolicy zaczęły się tworzyć podziemne struktury ruchu oporu. Polska jako
państwo nie podpisała aktu
kapitulacji wobec III Rzeszy. Utworzono rząd polski
na emigracji, a na zachodzie
powstały polskie siły zbrojne we Francji i w Wielkiej

Brytanii. W kraju powstawały kolejne podziemne organizacje zbrojne, które z czasem przekształcono w Armię
Krajową, podporządkowaną rządowi polskiemu na
emigracji w Londynie. Warto wspomnieć, że w międzyczasie Niemcy zaatakowały Rosję, która stała się
w ten sposób sojusznikiem
aliantów. Powstanie Warszawskie było swojego rodzaju etapem akcji „Burza”.
Komendant główny Armii
Krajowej, generał Tadeusz
Komorowski „Bór” 14 października 1943 roku wygłosił na posiedzeniu Krajowej
Reprezentacji Politycznej referat poświęcony zagadnieniom „powstania polskiego”.
Struktury Polskiego Państwa
Podziemnego miały podjąć inicjatywę w momencie, gdy front wschodni dotarł do granic przedwojennej
Polski. „Burza” miała rozpocząć się na Kresach Wschodnich, a następnie w miarę
przesuwania się frontu obejmować pozostałe części kraju. Po ewentualnym wyzwoleniu spod rąk niemieckich
oddziały Armii Krajowej
miały witać wojska sowieckie jako gospodarzy, jednocześnie dając znak przynależności wyzwolonego
terytorium do Polski i sprawowanie nad nim kontroli przez legalny Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki
temu akcja „Burza” została
militarnie skierowana przeciwko hitlerowcom, a politycznie przeciwko Związkowi Radzieckiemu i polskim
komunistom. Ze względu na
planowany front ZSRR, dowództwo Armii Krajowej
postanowiło rozpocząć walkę w stolicy. Powstanie miało kilka celów. Po pierwsze
chęć wyzwolenia spod ręki
ciężkiego okupanta, po drugie ułatwienie Rosjanom
zdobycie stolicy, aż w końcu uzyskanie przez to władzy polskich struktur administracyjnych. Strona polska nie miała jednak pojęcia,
że losy naszego kraju zostały już wcześniej przesądzone

podczas konferencji w Teheranie, na której alianci zdecydowali bez udziału rządu
polskiego na emigracji, że po
wyzwoleniu spod okupacji
hitlerowskiej, ziemie polskie
dostaną się w sferę wpływów
Rosji sowieckiej rządzonej
przez Stalina. Decyzja o wybuchu powstania w Warszawie była zdeterminowana
kilkoma czynnikami. Wydawało się, że pod koniec lipca 1944 roku III Rzesza chyli
się ku upadkowi. Świadczyć
o tym mogły liczne porażki
na wszystkich frontach i nieudany zamach na Adolfa
Hitlera w Wilczym Szańcu.
W Moskwie powstał Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego, który miał za zadanie sprawować władzę nad
odzyskanymi ziemiami centralnej Polski przez Armię
Czerwoną. Urząd ten pełniony był w większości przez
komunistów i podlegał Stalinowi. Powstanie PKWN
odebrane było przez Polskę jako narzucenie ustroju komunistycznego. Wobec
licznych przesłanek generał
Tadeusz Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia akcji
zbrojnej podając dokładną
godzinę powstania. W 1944r.
na kilka dni przed powstaniem Warszawa była podzielona na VII Obwodów Armii
Krajowej, w których działały zorganizowane struktury podziemnej armii. Polscy
żołnierze mieli do dyspozycji jedynie: tysiąc karabinów zwykłych, trzysta pistoletów maszynowych, sześćdziesiąt ręcznych karabinów
maszynowych, siedem ciężkich karabinów maszynowych, trzydzieści pięć karabinów przeciwpancernych
i Piatów, tysiąc siedemset pistoletów zwykłych oraz dwadzieścia pięć tysięcy granatów. Tak więc uzbrojony był
co dziesiąty powstaniec. Pozostali mogli liczyć na broń
zdobyczną lub przejętą po
poległych kolegach. Zapasy
amunicji były przewidziane
na kilkudniową walkę. Siły
niemieckie były zdecydowanie większe. Hitlerowcy

dysponowali: czołgami, samolotami, pociągami pancernymi, artylerią, miotaczami ognia oraz dużą ilością broni maszynowej.
Powstanie Warszawskie
rozpoczęło się we wtorek
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. W rzeczywistości walki wybuchły nieco wcześniej, bowiem w kilku miejscach Warszaw y
doszło do starć przygotowującej się do boju ludności
z Niemcami. Mimo olbrzymiej mobilizacji powstańcom udało się uzyskać tylko częściowe zaskoczenie
w momencie rozpoczęcia
godziny „W”. Wykorzystując
pierwsze wrażenie, żołnierze
Armii Krajowej opanowali znaczną część lewobrzeżnej Warszawy. Nie udało się
natomiast zdobyć ważnych
przepraw na Wiśle, co z taktycznego punktu widzenia
okazało się jednym z czynników decydujących o losach
starcia. Do końca 2 sierpnia
Polakom udało się przejąć
kontrolę niemal nad całym
Śródmieściem i Starym Miastem. Opanowane zostały
ważne budynki Prudentialu.
Powstańcy nie przejęli natomiast kontroli nad najważniejszymi arteriami łączącymi dzielnice miasta, przez
co m.in. Aleje Jerozolimskie,
czy Nowy Świat znajdowały się w rękach niemieckich.
Sukcesy odniosły oddziały
walczące na Woli i Mokotowie, ale i tam Niemcy trzymali twardo kluczowe budynki, oczekując wsparcia
posiłków z zewnątrz. Udzielono ich w ciągu kilku dni
i przystąpiono do stopniowego odbijania polskich
dzielnic. W dniach od 4 do 7
sierpnia doszło do prawdziwej rzezi na Woli, gdzie hitlerowcy dopuścili się ogromnego ludobójstwa. Przerażające sceny rozgrywały się
także na Ochocie. Tam również okupant wymordował
kilkanaście tysięcy ludzi.
W połowie sierpnia walki
toczyły się przede wszystkim
na Starym Mieście i w Śródmieściu. W niedzielę 13
sierpnia doszło do tragedii,
gdy nafaszerowany ładunkami wybuchowymi niemiecki
pojazd został przejęty przez
Polaków i eksplodował na
ulicy Kilińskiego. W wyniku
tego wybuchu zginęła około

trzystu osobowa grupa świętujących powstańców. Krwawe walki na Starym Mieście trwały do końca sierpnia. Wobec fatalnej sytuacji
i braku możliwości przebicia się oddziałów z Żoliborza
i Kampinosu, powstańcy byli
zmuszeni do przejścia kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Na początku września
Niemcy całkowicie opanowali Stare Miasto. Okupanci mieli świadomość, że Polacy będą szukali wsparcia
ze strony ZSRR i w związku z tym przeprowadzili atak
na Powiśle i Czerniaków.
Pierwszą z nich udało się
szybko opanować, natomiast
przez trzy tygodnie trwały starcia o Czerniaków. Siły
polskie próbowały połączyć
się z desantem wojsk generała Zygmunta Berlinga.
W środę 13 września Niemcy wysadzili szereg mostów
na Wiśle, aby udaremnić
możliwość przejścia wojsk
radzieckich na lewy brzeg
rzeki, jak również ewakuację
powstańców w odwrotnym
kierunku. W drugiej połowie
września powstańcy zeszli
do kanałów, aby przedostać
się na Mokotów. Cztery dni
później Czerniaków wszedł
w posiadanie okupantów.
Opór na Mokotowie trwał
do 27 września, gdy powstańcy skapitulowali. Część
z nich przeszła kanałami do
Śródmieścia, aby kontynuować działania militarne.
Główny dowódca powstania
generał Tadeusz Komorowski „Bór” 29 września wysłał
ostatnią wiadomość radiową
do Konstantego Rokossowskiego, z prośbą o wsparcie
militarne wojsk radzieckich.
W ostatnich dniach września
skapitulował Żoliborz, gdzie
Niemcy pojmali prawie półtora tysiąca żołnierzy Armii
Krajowej. Jedynym punktem
obrony strony polskiej pozostawała jedynie część Śródmieścia. Zgromadzono tam
ponad dziesięć tysięcy członków Polskiego Podziemia.
Wobec braku wsparcia ze
strony aliantów oraz wojsk
radzieckich ich sytuacja stała się wręcz beznadziejna.
Skłoniło to polskie dowództwo do rozpoczęcia negocjacji z Niemcami i zakończenie powstania. Pierwsze rozmowy na temat kapitulacji
miały miejsce 30 września.

Dwa dni później 2 października przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej
podpisali akt kapitulacji. Zapewniał on powstańcom
prawa kombatanckie, którymi mocarstwa zachodnie objęły żołnierzy Armii
Krajowej i gwarantował humanitarne traktowanie ludności cywilnej. Mieszkańcy musieli opuścić Warszawę
i udać się do przejściowego
obozu w Pruszkowie. Stamtąd ludność kierowana była
do innych miejscowości lub
obozów koncentracyjnych
i ciężkich robót w głąb Niemiec. Stolica podczas powstania została zniszczona
w zaledwie około dwudziestu ośmiu procentach. Doszczętnych zniszczeń dokonali hitlerowcy po wypędzeniu ludności. Powstanie
Wa r s z aw s k i e w y w o ł a ł o
u Adolfa Hitlera żądzę zemsty. Wódz III Rzeszy wydał
rozkaz zniszczenia miasta.
Rozpoczęło się metodyczne, trwające trzy miesiące
burzenie Warszawy. W zupełną ruinę hitlerowcy obrócili Stare Miasto. Prawie
wszystkie budowle zabytkowe przestały istnieć. Zniszczeniu uległy bezcenne zbiory muzealne i naukowe. Stolica praktycznie zniknęła
z powierzchni ziemi. Niemcy zamierzali uczynić z miasta umocniony rejon tzw. Festung Warschau. Nie zniszczyli tylko Pragi, ponieważ
zamierzali wykorzystać Wisłę jako naturalną przeszkodę frontową w walce z ZSRR
i umacniając lewobrzeżną
część miasta.
Powstanie Warszawskie
tr wało dokładnie sześćdziesiąt trzy dni od 1 sierpnia do 2 października 1944
roku. Nie da się ukryć, że
zakończyło się klęską na
wielu płaszczyznach. Zginęło około osiemnastu tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, trzy i pół tysiąca żołnierzy 1. Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, pięć tysięcy wojskowych zaginęło, a dwadzieścia
pięć tysięcy zostało rannych.
W największej mierze przyczynił się do tego Józef Stalin, który dzięki agresji niemieckiej, chciał wykorzystać
powstanie do zniszczenia
Armii Krajowej i Warszawy. To poprzez jego rozkazy
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opóźniające udzielenie militarnej pomocy, doprowadziło do jak najmniejszego wkładu Związku Radzieckiego. Dodatkowo NKWD
(Ludowy Komisariat Spraw
Wewnętrznych ZSRR) zatrzymywało i dokonywało
aresztowań żołnierzy Armii
Krajowej, którzy z różnych
stron kraju zmierzali na pomoc stolicy. Niemcy w walkach z powstańcami stracili około dwadzieścia sześć
tysięcy żołnierzy oraz ponad dwieście czołgów i samochodów pancernych. Powstanie wywarło ponadto
wpływ na całokształt sytuacji na froncie wschodnim,
gdyż Niemcy musieli przeznaczyć do jego stłumienia
znaczne siły, osłabiając tym
samym inne odcinki frontu. Niezależnie od dużego

znaczenia Powstania Warszawskiego w walce zbrojnej
z okupantem, najważniejszy był jego charakter polityczny. Powstanie bowiem
było dramatyczną próbą ratowania koncepcji państwa
polskiego, nieuzależnionego bezpośrednio od Związku Radzieckiego. Niestety w efekcie walk i porażki,
Polska utraciła niepodległość i całkowicie uzależniła się od ZSRR. Trudno oceniać słuszność wybuchu powstania. Historycy są w tej
kwestii bardzo podzieleni. Większość z nich zabiera głos na podstawie skutków i olbrzymich strat jakie
ponieśli Polacy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że
w tamtych czasach nikt nie
myślał o negatywnych skutkach. Ludność Warszawy

nękana przez okupanta,
chciała w końcu przełamać
terror i się wyzwolić. Najważniejsza była walka o lepsze jutro. Nikt nie zastanawiał się co będzie za kilkanaście lat. Ważne było to co
działo się tam w danym momencie od dłuższego czasu. Gdyby powstanie się powiodło, dałoby Polsce atut
podczas powojennych rokowań dotyczących podziału spornych ziem. Pomimo
braku sukcesu było wyrazem sprzeciwu wobec bierności zachodnich sojuszników i wyraźnym znakiem
protestu w stosunku do imperialnej polityki Józefa Stalina. Dodatkowo w przypadku bierności dla komunistów
oznaczałoby to współpracę
z okupantem. Powstanie zyskało olbrzymie znaczenie

i stało się symbolem walki o niepodległość. Symbolem podkreślającym odwagę biorących udział w walkach żołnierzy, których nie
powstrzymały bezwzględność i okrucieństwo oddziałów niemieckich. Postawa ta
jest przedstawiana niejednokrotnie jako przykład ofiarności, uporu i bohaterstwa
w walce o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie i korzyści materialne.
Z okazji Powstania Wars z aw s k i e g o pró b ow a l i śmy znaleźć informacje

o mieszkańcach Brzezin
lub okolic, biorących udział
w walkach na terenie stolicy.
Niestety nie natrafiliśmy na
żadne wzmianki. Jesteśmy
jednak przekonani, że wśród
naszej społeczności jest wiele osób biorących udział
w różnych walkach zbrojnych oraz pamiętających
wojenne czasy. Świadczyć
mogą o tym chociażby bohaterowie spod Monte Cassino, którzy pochowani są
na brzezińskim cmentarzu.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do naszych
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czytelników o dzielenie się
z nami historycznymi informacjami lub ciekawostkami.
Prosimy o kontakt samych
uczestników lub członków
rodziny bohaterów wojennych z terenu miasta Brzeziny i okolic. Zgłaszać się
można bezpośrednio do redakcji naszej gazety lub pod
numerem telefonu: 874 31
31 wew. 21
Źródła: własne, histmag.
org, polskieradio.pl, epodręczniki.pl
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