8 SIERPNIA 2019 nr 20 (774) · Rok XVII

Miejski żłobek już zadaszony

M

iejski żłobek budowany na przedszkolnym placu przy ul. Moniuszki 15 jest już
częściowo zadaszony. Prace przy jego budowie rozpoczęły się w ubiegłym roku.
Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service wybudowali fundamenty
oraz mury ścian zewnętrznych i ścian działowych z nadprożami, a także
częściowo przygotowali szalunek pod przyszły wieniec.

Miejski żłobek budowany na przedszkolnym placu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

ISSN 1730-6817
Wtedy miał to być żłobek
dla 90 dzieci. Niestety zbyt
wolno postępujące prace
na budowie zadecydowały, że żłobka w ubiegłym
roku nie udało się zakończyć. Zmiana burmistrza
Brzezin po listopadowych
w y b or a c h w prow a d z i ł a
zmiany w koncepcji budowy tej inwestycji. Zmniejszono liczbę dzieci na które budowany jest żłobek
do 43. Zlecono projekt zamienny firmie projektowej
w którym dokonano niezbędnych zmian. W miejsce zaplecza kuchennego
przygotowywanego pierwotnie pod catering pow s t aj e n i e z a d u ż a a l e

Cena 1,50 zł

pełna kuchnia z zapleczem
(m.in. obieralnią, magazynem, zmywalnią i innymi
pomieszczeniami wymaganymi przepisami sanitarnymi). „Wprowadzenie
kuchni sprawi, że posiłki
przygotowywane będą na
miejscu ze świeżych produktów, przez co powinny bardziej smakować małym mieszkańcom miasta
niż przywożone w termosach posiłki przygotowywane wcześniej, a ponadto
stworzonych zostanie kilka
dodatkowych miejsc pracy
– wyjaśnia burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
 CIĄG DALSZY STR. 2

O. gwardian Benedykt Kordula nowym proboszczem parafii św. Franciszka

W

niedzielę 4 sierpnia podczas sumy o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw.
św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach ks. Marek Balcerak dziekan Dekanatu
Brzezińskiego dokonał wprowadzenia nowego proboszcza. Został nim
o. gwardian Benedykt Kordula.

Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza wyznaczono na niedzielę 4 sierpnia FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Arcybiskup archidiecezji
łódzkiej ks. Grzegorz Ryś
ustanowił z dniem 1 sierpnia br. nowym proboszczem

parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach o. Benedykta Kordulę. Zgodnie z dokumentem

nominacyjnym wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza wyznaczono na niedzielę 4 sierpnia

br. „Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo boże,
wśród was będzie sprawował eucharystię, słuchał waszej spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał
chorych i wraz z wami będzie się modlił gdy będziecie żegnać swoich bliskich
zmarłych. Pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go zatem z otwartym
sercem – mówił ks. dziekan
Marek Balcerak dokonując nominacji nowego proboszcza.
„Czcigodny ojcze. Jest
już tradycją w naszej parafii, że nowego gospodarza witamy chlebem i solą.
W imieniu całej wspólnoty parafialnej sołectwa Zalesie, Żywej Róży Różańcowej w Zalesiu oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Zalesiu witamy Cię jako Ojca
Gwardiana w tej świątyni. Chcemy Cię zapewnić,
że będziemy Cię wspierać
modlitwą, pomocą i pracą w kapłańskiej posłudze.

Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich
troskach oraz poczynaniach
dla dobra naszej wspólnoty
parafialnej. Życzymy Bożego błogosławieństwa w realizacji wyznaczonych celów, życzliwości ludzkich
serc oraz wszelkiego dobra
na lata pracy w naszej parafii - mówiła Elżbieta Ołubek, której towarzyszyli sołtysi sołectw Gaj, Kędziorki,
Zalesie, Tworzyjanki i Pszanówka. Życzenia nowemu
proboszczowi złożyli także
Franciszkański Zakon Świeckich, Grupa Modlitewna o.
Pio, Żywy Różaniec, Koło
Radio Maryja i Krąg Biblijny.
Wobec zgromadzonych
wiernych o. gwardian Benedykt Kordula wyznał wiarę Kościoła składając przysięgę wiernego wypełniania
urzędu proboszcza powierzonego w imieniu Kościoła
po odczytaniu potwierdzając to własnoręcznym podpisem, a wierni nagrodzili
go brawami.
 CIĄG DALSZY STR. 2
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Miejski żłobek już zadaszony

CIĄG DALSZY ze STR. 1
Zmniejszenie liczby dzieci wiąże się z wyburzeniem
częś ci żłobka. Rozbiórka dotyczyła głównie części północno-wschodniej.

W miejscu wyburzonej części powstanie taras na któr ym znaj dzie
się wydzielony plac zabaw
dla najmłodszych dzieci.
„Zmniejszenie powierzchni

oznacza dodatkowy plac
zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu, a ponadto powstanie dodatkowa
przestrzeń między budynkiem żłobka, a istniejącym
pr z e d s z kol e m pr z e z c o
przedszkolaki będą miały
więcej słonecznego światła w salach edukacyjnychdo d aj e bur mist rz Ilona
Skipor. Pozostałe zmiany w planie dotyczyły min.
zmiany konstr ukc ji dachu z betonowego na wiązar drewniany, zlikwidowano podcienia i kolumny,
przewidziano dodatkowe
wyjścia, zamieniono witrynowe okna w pomieszczeniach biurowych na typową standardową stolarkę okienną, przewidziano
odrębne pomieszczenie dla

pielęgniarki, która musi być
w żłobku powyżej 20 dzieci,
powstały dodatkowe sanitariaty i szatnia dla personelu
kuchni, która ma także odrębne wejście do budynku.
Przy budynku żłobka powstaną trzy miejsca parkingowe w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych a na sąsiedniej działce dodatkowe trzy miejsca parkingowe. Po zachodniej stronie
budynku projektowana jest
droga p.poż przez całą długość działki przedszkolnej z kierunkiem ruchu od
ul. Fredry do ul. Moniuszki. Będzie to droga jednokierunkowa wybudowana
z kostki brukowej. Po uzyskaniu zgody na odstępstwo
od warunków technicznych
istnieje możliwość wydzielenia kilku miejsc parkingowych wzdłuż drogi p.poż.
tuż przy zachodniej granicy

działki. Nowy projekt przewiduje powstanie dwóch
s al, na któr ych miejs ce
znajdzie 43 dzieci. Sale wyposażone są w dodatkowe
zaplecza na przygotowanie
mleka dla małych dzieci,
magazyn na leżaki i pościel
oraz sanitariaty z ubikacjami, przewijakiem i brodzikiem.
Zewnętrzna kolorystyka
budynku nawiązywać będzie do istniejącego przedszkola. Kolor bazowy jasno szar y, a wokół okien
kolorowe ramy, przy głównym wejściu kolorowe pasy
w różnych kolorach szerokościach i wielkościach,
a na ścianie południowej
gdzie znajduje się wejście
zaplanowane nawet podświetlony napis.
W budynku wstawiono
już okna, rozprowadzona
jest instalacja elektryczna,

rozpoczął się montaż instalacji sanitarnej pod podłogówkę. Wkrótce wewnątrz
budynku rozpocznie się
tynkowanie. Dach pokryty
papą termozgrzewalną, docieplony styropianem i zakończony attykami.
Powierzchnia zabudowy żłobka wyniesie 558
metrów kw., powierzchnia
użytkowa 491 metrów kw.,
a kubatura 2993 metrów
sześciennych. Koszt budowy żłobka na podstawie
umowy zawartej pod koniec
maja br. z firma PHU Sochbud s.c. z Sochaczewa wynosi niewiele ponad 2,590
miliona złotych, a termin
realizacji inwestycji przewidziano na koniec listopada.
Miasto na budowę żłobka
otrzymała dofinansowanie
z programu Maluch + 2019
na kwotę 1,290 miliona złotych.
 GK

O. gwardian Benedykt Kordula nowym proboszczem parafii św. Franciszka

„Bardzo cieszę się z waszej obecności i waszego serdecznego przyjęcia" FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wierni witają nowego proboszcza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

 CIĄG DALSZY ze STR. 1
„Bardzo cieszę się z waszej obecności i waszego serdecznego przyjęcia. Bardzo
dziękuję ks. dziekanowi za
miłe słowa. Dziękuję wam
za to że przyszliście. Zapraszam was nie tylko z okazji
ważnych świąt ale również
w każdą niedzielę i w miarę
możliwości w dzień powszedni do tej franciszkańskiej
świątyni, abyśmy mogli razem prosić Boga o potrzebne
łaski. Każdy z nas potrzebuje
błogosławieństwa. W intencji tej mszy świętej polecam
was Bogu wszystkich parafian, sympatyków, dobrodziejów, całą naszą wspólnotę

możliwości będziemy <<pilnować>> konfesjonału bo to
nasze zadanie, po to jesteśmy
posyłani. My mamy czekać
na was, a wy jeżeli będziecie chcieli skorzystać z naszej
posługi będzie nam bardzo
miło. Przez te lata kiedy byłem poprzednio i jak jestem
teraz po raz drugi widzę, że
dalej w kościele nie ma osób
młodych, dalej ich brakuje.
Niech babcie i dziadkowie
przyciągną wnuki i wnuczki, a jak przyjdą dzieci to za
nimi przyjdą i rodzice. Proszę was o to aby w miarę
możliwości, chęci i czasu do
kościoła przychodzili ludzie
młodzi, bo kościół jest dla

parafialną. Swoją modlitwą
obejmuję chorych, cierpiących, zapracowanych i zabieganych, którzy nie będą mieli czasu skorzystać z niedzieli
pańskiej. W modlitwie obejmuję także moich współbraci z klasztoru, którzy razem
ze mną będą wam usługiwać. Proszę was abyście otoczyli nas waszą codzienną
modlitwą - mówił o. gwardian Benedykt Kordula proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
rozpoczynając sprawowanie
mszy św.
„Polityki w kościele nie
będzie, a jak usłyszę że któryś z moich braci politykę

uprawia to go ściągnę na ziemię. Jako nowy proboszcz tej
parafii proszę o jedno, abyście przychodzili tutaj jak
najczęściej. Aby te ławki, które są dziś zapełnione były zapełnione zawsze, a jak będzie
trzeba to krzeseł dostawię.
Proszę, aby nigdy was nie zabrakło na niedzielnej mszy
św., bo msza św. to spotkanie
z Chrystusem, to wsłuchanie
się w słowo Boże, to spotkanie kogoś kto jest dla mnie
ważny, spotkanie z Bogiem.
Proszę o to aby każdy z was
nie zaniedbywał w miarę możliwości życia sakramentalnego. Z naszej strony zapewniamy, że w miarę

wszystkich nie tylko dla księdza i ludzi starszych ale także dla ludzi młodszych. Abyśmy troszeczkę <<odmłodzili>> naszą parafię, a wtedy
każdy w kościele znajdzie
swój kącik – mówił o. Benedykt Kordula.
O. B e n e d y k t K o r d u la w 1999 roku wstąpił do
Zakonu Braci Mniejszych
w prowincji Matki Bożej
Anielskiej z siedzibą w Krakowie rozpoczynając formację od rocznego nowicjatu
w Zakliczynie koło Tarnowa.
Po zakończonym nowicjacie
w 2000 roku rozpoczął studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium

Duchownym Ojców Franciszkanów w Bronowicach
Wielkich. Po przyjęciu święceń w 2006 roku podjął obowiązki w Przemyślu, później był w Pilicy, następnie
przez 6 lat sprawował posługę w Brzezinach, a następnie
przeniesiony został do Krakowa Azory. Od 1 sierpnia
br. objął obowiązki proboszcza w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
będąc powołany jako czwarty proboszcz od momentu jej
erygowania, co miało miejsce 30 listopada 2008 roku
dekretem ks. abpa Władysława Ziółka. 
 GK
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W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

P

ierwszego sierpnia w Brzezinach uczczono 75.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
O g o d z . 1 7 . 0 0 roz b r z m i a ł y s y re ny, a r u c h
w Brzezinach zatrzymał się na minutę.

Pr z e d t ab l i c ą up am i ę t niającą Żołnierzy Września i Armii Krajowej przy
ul. Reformackiej zebrali się członkowie Stowarzyszenia „Patriotyczne
Brzeziny”, przedstawiciele
Fan Klubu Widzew Brzeziny, Związku Strzeleckiego Strzelec, Klubu Motocyklowego EBeeRy Brzeziny, Związku Harcerstwa
Polskiego oraz przedstawiciele władz miasta, powiatu i członkowie lokalnych
s t r u kt u r P r aw a i Spr a wiedliwości w Brzezinach,
REKLAMA

a także poseł na Sejm RP
Roman Sasin by o ddać
h o ł d p ow s t ań c om w arszawskim. Wznoszono patriotyczne okrzyki „Cześć
i chwała bohaterom”.
Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod
t a b l i c ą u p a m i ę t n i aj ą c ą
Żołnierzy Września i Armii Krajowej. Honorową
wartę przy tablicy zaciągnęli przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec” . Na zakończenie głos
zabrał poseł na Sejm RP
R om an S a s i n . D z i ękuj ę

Złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Września i Armii Krajowej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
mło dy m organizatorom
d z i s i e j s z e go s p ot k an i a ,
którzy z własnej inicjatywy podtrzymują tradycję

i pielęgnują pamięć o ofiarach Powstania Warszawskiego, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Od
AUTOPROMOCJA

1 sierpnia 1944 roku minęło 75 lat. Cieszę się, że co
roku ilość osób spotykających się tutaj 1 sierpnia

jest coraz większa- powiedział poseł na Sejm RP Roman Sasin.
 GK
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

Wieczór Poezji i Pieśni Powstańczej
„Chodź w czterdziestym
czwartym stanął czas,
Żyją wciąż, bo żyją w nas”
z okazji 75 – lecia wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 2 sierpnia
2019 r. w D omu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

o dbył się Wie czór Po ezji i Pieśni Powstańczej.
Był to czas zadumy, wspomnień, a przede wszystkim czas wspólnego śpiewania pieśni i piosenek powstańczych. Dom Pomocy
Sp ołe cznej w D ąbrow ie

odwiedzili znajomi i przyjaciele z okolicznych miejscowości, a także Ksiądz
Pawe ł z Par af i i Św i ę te go Józefa Oblubieńca Najś w i ę t s z e j Ma r y i Pa n ny
w Jeżowie, któr y odprawił wcześniej Mszę Świętą.

W wydarzeniu uczestniczyła również Renata Kobi e r a St aro st a Br z e z i ń ski oraz Radni Gminy Jeżów Pan Paweł R ok ick i
i Pan Grzegorz Wieteska.
Ka ż dy u c z e st n i k ot r z y mał śpiewnik z Pieśniami

i Piosenkami Powstańczymi. Mieszkanki Domu recytowały poezję min. K.
K. Baczyńskiego i T. Gajcego. Pan Piotr Łyszkowicz
przedstawiciel Historyczne j Gr upy R ekonst r u k cyjnej z Okresu II Wojny

Światowej „Strzelec Kaniowscy” przedstawił kalendarium Powstania Wars z aw s k i e go or a z z apre zentował mundury i broń.
Rada Mieszkanek dla przybyłych gości przygotowała
słodki poczęstunek.
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PFRON wznowił finansowanie zakupu
wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
P

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył w 2019 roku
zakres pomocy oferowanej w ramach programu: „Aktywny samorząd”, którego
realizatorem jest Powiat Brzeziński.

Magdalena Balcerak – główny specjalista do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Od sierpnia br. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 można składać
wnioski o pomoc w zakupie
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. „Pomoc

adresowana jest do dzieci oraz osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie
ręcznym. Dodatkowo należy

spełniać następujące wymagania: wiek do lat 18 lub
wiek aktywności zawodowej,
a także zatrudnienie lub nauka lub rokowania uzyskania zdolności do pracy albo
do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego

w programie – informuje
Magdalena Balcerak – główny specjalista do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach.
Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (emeryci) mogą skorzystać z tego typu wsparcia,
tylko w przypadku zatrudnienia. W przypadku osób
w wieku aktywności zawodowej bez zatrudniania i niepobierających nauki dofinansowanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania
pozytywnej opinii eksperta PFRON. Maksymalne dofinansowanie do zakupu

Zapraszamy na obchody Dnia Wojska Polskiego

Serdecznie zapraszamy

Piękne usta na lato!

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

23/I/2018

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

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

1/X/2018

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

USŁUGI
ŁADOWARKĄ
TELESKOPOWĄ

16.08.2019r. w godz. 8:00 do 18:00: Brzeziny ul.: Kościuszki,
1-go Maja, Plac Jana Pawła II-go, Berka Joselewicza.
22.08.2019r. w godz. 8:00 do 15:00: Dmosin 4.

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do
wózka ręcznego.
Wszelkich informacji w powyższym zakresie
można uzyskać pod numerem telefonu 46 874-21-61
lub w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 pokój 301.
„Wszystkim zainteresowanym złożeniem wniosków
przypominamy, że termin
przyjmowania wniosków
upływa w dniu 31 sierpnia
2019 r. dodaje Magdalena
Balcerak – główny specjalista
do spraw rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
 GK

Zapraszamy 15 sierpnia br. o godz. 9.00. przedstawicieli instytucji, partii politycznych,
organizacji społecznych oraz osoby zainteresowane uczczeniem pamięci żołnierzy poległych
w wojnie polsko - bolszewickiej i obchodami Dnia Wojska Polskiego do złożenia kwiatów
i zapalenia zniczy pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach znajdującym się
przy zbiegu ulic Reformackiej i Okrzei w Brzezinach.
Zapraszamy także do udziału we mszy św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, ul. Kościuszki 48. Uroczysta msza święta odprawiona
zostanie w intencji ojczyzny i poległych żołnierzy.
Burmistrz Brzezin
Ilona Skipor

REKLAMA

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10 tys. zł i nie może stanowić więcej niż 90% jego ceny
brutto. Wymagany wkład
własny może pochodzić ze
środków NFZ.
W ramach programu osoby z niepełnosprawnością
mogą składać wnioski również w innych obszarach programu, które oferują wsparcie
m.in. w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy, w zakupie sprzętu elektronicznego,
w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
w zakupie skutera o napędzie

- kosz wysokościowy
- widły
- żuraw
PM - BUD,

kom. 535 662 878

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Nowy budynek dla przedszkolaków

K

ończy się już zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku oraz
adaptacja na oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej”. Prace
dotyczyły obiektu po byłej przychodni, gdzie od września mają funkcjonować
grupy przedszkolne z pobliskiej szkoły. Obecnie trwają prace związane z odbiorem
tej inwestycji..

Z a k res prac ob ejmował
przygotowanie dwóch sal,
które pomieszczą po 15
dzieci. W budynku znalazło się też miejsce na zaplecze techniczne, rozdzielnię posiłków, pomieszczenia szatniowe, techniczne
i socjalne dla pracowników

oraz sanitariaty. Centralne
ogrzewanie zasilane będzie
z kotłowni olejowej. W ramach inwestycji wykonano
nową instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Budynek wyposażony

jest też w oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Istniejące poddasze będzie
stanowić zaplecze magazynowo-techniczne. W ramach inwestycji zakupiono szafki dla dzieci, które ustawiono w korytarzu

Trwają prace w Przecławiu



W Przecławiu trwają prace w na terenie byłego gimnazjum w ramach zadania
„Przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury”. Projekt ten jest dofinansowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą tej inwestycji jest
firma „Moderndom” ze Skierniewic, która realizuje to zadanie w systemie „projektuj-wybuduj” tzn. na podstawie
programu funkcjonalno-użytkowego wykonawca opracował odpowiednią dokumentację projektową. Zakres prac
obejmuje zarówno zagospodarowanie terenu jak i prace
wewnątrz budynku.
Zagospodarowanie terenu
ma głównie na celu poprawę
ciągu pieszo-jezdnego będącego dojazdem do płyty boiska. Pomiędzy płytą boiska,
a budynkiem wybudowany będzie także podest, który
będzie służył jako scena przy
imprezach plenerowych. Dodatkowo z boku boiska planowane jest wykonanie instalacji wodociągowej i elektrycznej, która posłuży do obsługi

namiotów, które ustawiać
będą poszczególne sołectwa
w czasie uroczystości gminnych. Prace w budynku dotyczyć będą części, która dotychczas służyła jako zaplecze szatniowo-magazynowe
dla sali gimnastycznej. Wygospodarowana tu zostanie toaleta dla osób niepełnosprawnych i utworzone będzie zaplecze socjalno-kuchenne,
które przez gminę zostanie
wyposażone w odpowiedni
sprzęt AGD. W założeniach
projektu jest również wygospodarowanie w jednej z sal
minimum trzech stanowisk

komputerowych, gdzie mieszkańcy mogliby korzystać
w trakcie tygodnia z dostępu do Internetu. Dodatkowo
w ramach zadania planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego w szczególności dla
potrzeb imprez plenerowych.
Z chwilą powstania Gminnego Ośrodka Kultury odbywać się tam będą różne wydarzenia - przedsięwzięcia artystyczne, zajęcia kulinarne,
czy sportowe. W założeniach
projektu jest, aby takie imprezy odbywały się co najmniej
raz w miesiącu przez co najmniej 9 miesięcy w ciągu
roku. Gminny Ośrodek Kultury ma ściśle współpracować
z Gminną Biblioteką Publiczną, która mieści się w tym samym budynku i ma dalej
funkcjonować w niezmienionym kształcie.
 TOM

oraz wyposażono sanitariaty. Z dotychczasowych pomieszczeń przedszkolnych
przeniesione zostaną stoliki, krzesełka, szafki oraz zabawki. W dalszych planach
jest zagospodarowane terenu wokół budynku m.in.
urządzenie niewielkiego
placu zabaw dla dzieci.
W ramach prac odbiorowych odbyły się już kont rol e z Państ wowe j Po wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i Kom e n d y Pow i at ow e j
Państwowej Straży Pożarnej. W chwili obecnej kompletowane są dokumenty, które będą przekazane
do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z chwilą uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie komplet kluczy i

dokumentacja powykonawcza, przekazana zostanie
dyrektor Szkoły w Dąbrówce Dużej. Wykonawcą robót

była firma „Moderndom”,
a prace trwały od grudnia
2018 r. do 30 maja 2019 r.
 TOM

Planowane są kolejne wodociągi
Samorząd gminy Brzeziny
przygotowuje się do złożenia wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach kolejnego naboru w zakresie gospodarki

wodno-ściekowej. W ramach tego konkursu planowana jest m.in. budowa wodociągu w Helenowie. Obecnie trwają prace
projektowe w tym zakresie. Planowane jest także

wykonanie spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tadzin i Grzmiąca oraz
dokończenia prac przy sieci wodociągowej w Rochnie.
 TOM

Wójt Gminy Brzeziny działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204, zm: Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270 i poz.
492) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny oraz stronie internetowej Gminy
Brzeziny został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres jednego roku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.
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Rajd rowerowy „szlakiem mariawitów”

W

niedzielne przedpołudnie 4 sierpnia o godz. 11.00 od pamiątkowego
zdjęcia uczestników zgromadzonych przy zbiegu Reymonta, SkłodowskiejCurie i Północnej rozpoczął się rowerowy rajd „szlakiem mariawitów”
organizowany wspólnie przez Strefę Rowerową Brzeziny i Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.

Rajd zgromadził ponad 40
uczestników rekrutujących
się spośród brzezińskiej grupy

kolarskiej, a także grupy kolarzy ze Skierniewic i Moszczenicy.

Uczestników niedzielnego
rajdu prowadzącego szlakiem
obiektów sakralnych wyznania mariawitów powitała Agnieszka Kostrzewska wiceprezes Strefy Rowerowej Brzeziny
przedstawiając krótko program i zachęcając do zapoznania się z przygotowaną historią
mariawityzmu, który powstał
na przełomie XIX i XX wieku.
Dominik Trojak z Muzeum
im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym przedstawił
szczegółową trasę rajdu prowadzącą do 4 kościołów mariawickich, a Andrzej Nitek zaprosił
na rodzinny rajd rowerowy do
Moszczenicy organizowany 18
sierpnia. Komandorem rajdu
był Czesław Dyr, który wcielił

Szafing dziecięcy

W

piątek 2 sierpnia w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach odbyło się pierwsze
spotk anie z serii „Mamuśk i r ządzą” pt.
„Szafing dziecięcy”.

Pracownicy brzezińskiego
CPiK-u do zorganizowania
akcji zainspirowani zostali przez miejską radną Dorotę Sobińską - Chruścielewską, która ma trzy córki i o tym jak szybko dzieci
wyrastają z ubrań wie bardzo dużo, dlatego popularyzuje wymianę ubrań między rodzicami. Akcja ma na
celu integrację mieszkańców,

a z w ł a s z c z a m am , któ re mają wiele niezniszczonych ubrać, z których wyrosły już ich dzieci, a które z powodzeniem mogą być
noszone przez inne dzieci.
Wymiana ubrań czy też zabawek promuje także ekologiczne podejście do wychowywania dzieci zakładające
że nie koniecznie za każdym razem trzeba dziecku

kupować nowe ubranka czy
też zabawki, gdyż z powodzeniem można się wymienić. Przy okazji wymiany poznają się zarówno mamy jak
i ich dzieci. Na pierwszym
szafingu dziecięcym spotkało się niewiele mam, ale
w przyszłości organizatorzy
spodziewają się większego
zainteresowania. Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach udostępniło miejsce na
eksponowanie ubrań i zabawek, a mamy mogą się wymieniać między sobą.
 GK

Pracownicy CPiK zainspirowani zostali przez miejską radną Dorotę Sobińską - Chruścielewską

Rajd zgromadził ponad 40 uczestników rekrutujących się spośród brzezińskiej grupy kolarskiej
się w rolę przewodnika.
Po drodze do pierwszego
kościoła w Lipce uczestnicy
rajdu przejechali malowniczo
położoną trasą przez Las Janinowski przecinając przepiękne
Parowy Janinowskie. Kolejny
kościół mariawicki, do którego
trafili rowerzyści znajdował się
w Woli Cyrusowej, a później na
Poćwiardówce. Ostatnim przystankiem, w którym uczestnicy rajdu spędzili aż 1,5 godziny
był kościół w Grzmiącej. Czas
ten poświecono na spotkanie

z kapłanem Ireneuszem Marią
Stanisławem Bankiewiczem,
który wyjaśniał podstawowe
różnice pomiędzy wyznaniem
rzymsko- katolickim, a mariawickim. Nie obyło się także
bez oprowadzenia po kościele.
„To był chyba najdłużej trwający rajd rowerowy Strefy Rowerowej Brzeziny, gdyż rozpoczął się o godz. 11.00, a zakończył ok. godz. 18.00. Dobrze, że
po drodze zatrzymaliśmy się
w sklepie w Grzmiącej gdzie
można było uzupełnić zapasy

– mówi jeden z uczestników
niedzielnego rajdu.
Kolejny rajd Strefy Rowerowej Brzeziny planowany jest
dopiero we wrześniu. Na początku września rajd połączony
będzie z warsztatami pszczelarskimi, 22 września odbędzie się rajd rowerowy „Wojennym szlakiem” we współpracy
z oddziałowym biurem Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
 GK

Brzezinianki przygotowują się
na występ na Dzień Seniora



Trwają intensywne przygotowania do występu
zespołu instrumentalno – wokalnego „Brzezinianki” na
wojewódzkich obchodach Dnia Seniora w Łowiczu.

Program występu zespołu brzezińskiego oddziału
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
obejmuje kilka piosenek
m.in. „Brzezinianki”, „Milion białych róż”, „Łódzki
walc”, „Zakochani są wśród
nas” „Hej chłopcy brzezinianie” oraz wiersze o tematyce związanej z senior a m i . S i e d m i o o s o b ow y

zespół, którym kieruje Czes ł aw a D z i e d z i c prow a dzi instruktor Grzegorz Jędrzejczak. Instruktor, który
jednocześnie akompaniuje na akordeonie podczas
w ystęp ów, przygotowuje program, a także prowadzi próby. Próby odbywają się w stołówce „Smakosz”
w każdy wtorek od godziny
15.30. Przed występem na

wojewódzkich obchodach
Dnia Seniora w Łowiczu organizowanych 24 sierpnia
potrzebne będą nawet dodatkowe próby. Dodajmy,
że w przyszłym roku zespół
obchodzić będzie jubileusz
25- lecia istnienia. Obecnie
zespół występuje w składzie
Czesława Dziedzic, Krystyna Abramczyk, Antoni Abramczyk, Krystyna Jeske,
Marianna Krawczyk, Stanisława Misztal, i Marian
Śniady.
 GK

Trwają intensywne przygotowania do występu zespołu instrumentalno – wokalnego „Brzezinianki”
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Zawodnicy Akademii Sztuk Walki Fight And Win na kolonii

Zawodnicy Akademii Sztuk Walki Fight And Win na wspólnym zdjęciu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Trening na świeżym powietrzu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kobiety w austriackim społeczeństwie,
kulturze i nauce
W Miejskiej Bibliotece Publicznej można już oglądać wystawę pt. „Kalliope Austria.
Kobiety w społeczeństwie,
kulturze i nauce”, która została
zorganizowana we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Ekspozycja

na 11 planszach ukazuje 200
lat historii Austrii w oparciu
o biografie wybitnych Austriaczek - arystokratek, pisarek, malarek, aktorek, reżyserek, kompozytorek, tancerek, śpiewaczek, uczonych,
nauczycielek, działaczek

politycznych, dam prowadzących salony, które jako kobiety w oficjalnej historiografii
swego kraju były często marginalizowane. Wystawa ma
być prezentowana w brzezińskiej bibliotece do 23 sierpnia.
 TOM

Młodzi adepci sztuk walki trenowali pod okiem samego mistrza z Okinawy Yokinobu Shimabukuro i sensei
Lamia Bay FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

J

ak co roku zawodnicy Akademii Sztuk Walki Fight And Win wyjechali na letnie kolonie
karate. Od 07 do 18 lipca pogłębiali zdobyte umiejętności w nadmorskiej miejscowości
Dąbki.

Tegoroczny wyjazd był wyjątkowy, ponieważ młodzi
adepci sztuk walki trenowali pod okiem samego mistrza z Okinawy Yokinobu
Shimabukuro 9 DAN i sensei z Francji Lamia Bay. Wyjazd obfitował w różnego rodzaju atrakcje. Uczestnicy
odwiedzili wioskę Hobbitów, w której ich zadaniem
było odnaleźć pierścień i razem z kowalem stopić go
w ogniu Mordoru. W kolejnych dniach kolonii organizowane były rożnego

rodzaju zawody m.in. w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i oczywiście typowy dla tej dyscypliny sportu turniej w konkurencjach
sumo - grappling i karate.
Podczas letniego wyjazdu
odbył się także kurs strzelecki, w którym koloniści mogli sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się z bronią
palną. Trening na świeżym
powietrzu umożliwił młodym adeptom sztuk walki
wejście w nowy etap poznania i doskonalenia karate,

a trening w morzu okazał się
być najbardziej wyczekiwanym przez karateków i przyniósł im dużą satysfakcję
i radość. „To były wspaniałe
dwa tygodnie spędzone bardzo aktywnie nad morzem
i mamy nadzieję, że rozpoczynający się od września
rok treningowy przyniesie
równie wiele wspaniałych
wydarzeń – mówi Róża Derach - Gardocka viceprezes
Akademii Sztuk Walki Fight
And Win.
 GK

Można już oglądać wystawę pt. „Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”
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Jubileuszowy koncert u Zbyszka na podwórku



W niedzielę 1 września o godz. 20.00 już po raz dziesiąty na terenie Muzeum
Regionalnego w Brzezinach odbędzie się "Koncert u Zbyszka na podwórku".
Tym razem zobaczymy spektakl pod tytułem "Hommage a Blues Brothers"
w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Miecznikowskiego i Jolanty
Szczepaniak-Przybylińskiej, którym towarzyszyć będzie siedmioosobowy band.

W poprzednich latach
u „Zbyszka na podwórku”
wystąpiły już takie sławy
jak: Magda Umer, Piotr Machalica, Wojciech Malajkat,
muzycy z Grupy MoCarta, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Natalia Kukulska, Artur Andrus, Ryszard Rynkowski, Piotr Polk
i Krystyna Janda.
W "Hommage a Blues
Brothers" będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną kreację Zbyszka Z amachowskiego, który potrafi zagrać wszystko
– ocenia dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł
Zybała. W Brzezinach był
już „ sobą” w „Z amachu
na MoCarta, w „Intrydze”
grał detektywa przypominającego stylem pracy porucznika Columbo, był też
wojakiem Szwejkiem, gejem

w „Klubie hipochondr yków”, a teraz będzie jednym
z Blues Brother’s. Duet ten
debiutował w amerykańskim programie komediowym Saturday Night Live,
ich album ”Briefcase Full of
Blues" znalazł się na pierwszym miejscu bestsellerów
płytowych i wywołał modę
na muzykę „rhythmandbluesową”. Popularność na całym świecie Blues Brothers
zyskali jednak nieco później, dzięki komedii muzycznej z 1980 r. w reżyserii Johna Landisa. Tytułowa para braci to "Joliet" Jake
Blues, grany przez Johna
Belushiego, i Elwood Blues, grany przez Dana Aykroyda.
Hommage à Blues
Brothers, to koncert poświęcony muzyce z tej produkcji. Kultowe piosenki

zyskują tu nową aranżację
w wykonaniu Zbigniewa
Zamachowskiego, Macieja Miecznikowskiego - wokalisty doskonale znanego z zespołów Püdelsi, czy
Leszcze, który wylansował
takie przeboje jak „Kombinuj dziewczyno”, „Genowefa”, czy „Ta dziewczyna”,
oraz Jolanty Szczepaniak-Przybylińskiej - wokalistki jazzowej, kompozytorki,
aranżerki i dyrygentki. Artystom towarzyszyć będzie
band w składzie: Artur Jurek (klawisze), Krzysztof
Paul (gitara), Piotr Lemańczyk (bas), Roman Ślefarski
(perkusja) i trio instrumentów dętych: Agata Ławicka
(trąbka), Martyna Halińska
(saksofon), Iwona Zimnicka
(puzon). Całość poprowadzi Monika Zamachowska.
 TOM

Nasze Dzieci w Płocku



W sobotę 3 sierpnia podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” uczestniczyli w wycieczce do Płocka. Był
to kolejny element projektu dofinansowanego przez samorząd powiatu brzezińskiego pt. „Razem nad wodę”.

W Płocku 56 uczestników
wycieczki zwiedziło najpierw
tamtejszy ogród zoologiczny. Dzieciom spodobały się
szczególnie słonie, żyrafy,
lwy i tygrysy. Duże zainteresowanie wzbudziły też pingwiny, które można tu podglądać zarówno znad powierzchni wody i spod niej
oraz rekiny. W płockim ZOO

znajduje się też taras widokowy na Wisłę, po której
uczestnicy wycieczki popłynęli zwiedzając miasto z poziomu statku. Wyjazd zakończył się posiłkiem w popularnym Mc’Donaldzie.
– W najbliższym czasie
planujemy spotkanie integracyjno-informacyjne odnośnie kolejnego z projektów

„Witaj Bałtyk”, a następnie
wycieczkę nad morze – informuje prezes stowarzyszenia „Naszym Dzieciom”
Wioletta Bartyzel. Trzy dni
tej wycieczki dofinansowane
będą przez samorząd miasta
Brzeziny, a czwarty uzyskał
dofinansowanie w ramach
programu „Pepcolandia”
 TOM

56 uczestników wycieczki zwiedziło najpierw tamtejszy ogród zoologiczny FOT. ILONY BREWIŃSKIEJ
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15 sierpnia kolejna
pielgrzymka do Skoszew



15 sierpnia po mszy św. o godz. 7 około godz. 7.50 z parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach wyruszy kolejna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium
Maryjnego w Skoszewach Starych. W sumie trasa liczy ponad 12 kilometrów.

Pierwszym przystankiem
będzie parafia pw. Podwyższenia św. Krzyża, gdzie
tradycyjnie dołączają kolejni pielgrzymi oraz następuje błogosławieństwo tamtejszymi relikwiami Krzyża
św. U celu drogi W Sanktu ar iu m Mar y j ny m p a rafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
i Świętej Barbary w Skoszewach o godzinie 12.00
prze w idzi ano mo d lit wę
na Anioł Pański, a o godz.
12.10 uroczystą sumę odpustową, której przewodniczył będzie Metropolita
Łódzki - ks. abp. Grzegorz
Ryś. Nastąpi tu poświęcenie ziół i kwiatów oraz akt
zawierzenia pielgrzymów
i parafian Matce Bożej Skoszewskiej.
Wsp ółczesna t radyc ja
pielgrzymek z Brzezin do
Skoszew sięga blisko 30 lat,
jednak tradycja wędrówek

p ąt ni ków do t amtejszej
świątyni sięga wielu wieków wstecz. Znajduje się
tam bowiem kopia obrazu Matki Bożej Skoszewskiej, który zasłynął łaskami już w 1390 r. Oryginał
t e go o br a z u Mat k i B o żej z Dzieciątkiem spłonął
wraz z kościołem 3 czerwca 1934 r., a trafił on do
Skoszew jeszcze pod koniec XIV w.. Prawdopodobnie namalowany został
w Rzymie w drugiej połowie XIV w. na polecenie
papieża Grzegorza Wielkiego, który przekazał go
do Konstantynopola cesarzowi bizantyjskiemu, a następnie otrzymał go wojewoda łęczycki. Ostatecznie
ofiarowano go kościołowi
w Skoszewach. Pielgrzymki do tego obrazu w okresie
swojej największej świetności dorównywały szlakowi na Jasną Górę i do

Krzeszowa na Śląsku. Do
s k o s z e w s k i e j Ma d o n ny
pielgrzymowali m.in.: król
Władysław Jagiełło, arcybiskupi gnieźnieńscy Wacław Leszczyński i Stanisław
Szembek oraz Achilles Ratti, późniejszy papież Pius
XI, który 8 października
1934 r. poświęcił w pałacu
watykańskim obecną kopię obrazu. W 1996 roku
arcybiskup łódzki Władysław Ziółek uroczyście koronował obraz Matki Bożej Skoszewskiej, a 7 października 2002 r. kościół
w Skoszewach podniósł do
rangi Sanktuarium Maryjnego. 15 sierpnia do Skoszew przybędą pielgrzymi
z Brzezin, Strykowa, Niesułkowa, Kalonki i Nowosolnej. W ubiegłym roku
z naszego miasta wyruszyło tam ponad 360 pielgrzymów.

 TOM

AUTOPROMOCJA

Zapisz dziecko do biblioteki
Aby zachęcić dzieci do czytelnictwa Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach organizuje akcję „Zapisz dziecko do
biblioteki”.
Ma ona na celu uświadomienie korzyści jakie daje czytanie
dzieciom książek już od pierwszych dni życia. Jest to
niezastąpiona pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu
rozwoju młodych ludzi. Bibliotekarze podpowiedzą w jaki
sposób zainteresować dziecko książką i pomogą w doborze
odpowiedniej literatury. Rodzice przychodząc z dziećmi do
biblioteki będą mieli też okazję zapisać się w Oddziale dla
Dorosłych, a jeśli są już czytelnikami będą mogli wypożyczyć
dla siebie coś ciekawego.
Czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie nie tylko dla
ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego, ale także
emocjonalnego i społecznego. Zapisanie dziecka do
biblioteki jest nieodpłatne, a akcja promocyjna prowadzona
jest od kilku lat.
Danuta Bączyńska
dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach
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REKLAMA

Organizacja następujących stanowisk
podczas pikniku ekologicznego
w dniu 01.09.2019 w godzinach
14.00 - 18.00 w Brzezinach,
na terenie Parku Miejskiego
przy ul. Piłsudskiego.
Stanowisko eksperckie OZE
Stanowisko eksperckie
OCHRONA
POWIETRZA
Stanowisko eksperckie ZDROWIE
Stanowisko KOŁO FORTUNY
Stanowisko ROWERY
Stanowisko STÓŁ MULTIMEDIALNY
Stanowisko OCHRONA ZIEMI
MONIDŁO
PUZZLE
EKO BRAMKA CELNOŚCIOWA
Stanowisko twórcze EKO WIKLINA
Stanowisko twórcze EKO BIŻUTERIA
Stanowisko twórcze EKO MEDALIONY
Stanowisko twórcze EKO BROSZKI
Stanowisko twórcze EKO ODLEWY
Stanowisko twórcze EKO ZABAWKI
Stanowisko twórcze EKO ZOO
Stanowisko twórcze EKO MALOWANIE
PLAKATÓW
Dodatkowo Punkt informacji ekologicznej,
gdzie będzie można uzyskać cenne
informacje z zakresu szeroko pojętej
ekologii oraz wziąć udział w licznych
konkursach.
Nagrodami będą drobne gadżety mające
na celu promowanie właściwych postaw
proekologicznych.

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 21, bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Pary deblowe rządziły na Stadionie Miejskim

T

o była naprawdę wspaniała, społeczna impreza. W miniony weekend po raz
pierwszy w historii na kortach Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach odbył się deblowy turniej tenisa ziemnego. Zawody zwyciężyła
para Krzysztof Wieczorek i Cezary Rybiński, która w wielkim finale pokonała
duet Henryk Kołaczkowski/ Fabian Jóźwikowski. Na najniższym stopniu podium
stanęli Jan Pudlarz i Krzysztof Budziewski.

Organizatorem wydarze- Tworkiem i Krzysztofem ulegli wysoko 0:2 (1:6, 0:6)
nia było Brzezińskie Towa- Dzięcielewskim. W ostat- Fabianowi Jóźwikowskierzystwo Tenisowe, a patro- nich trzecich starciach Ka- mu i Henrykowi Kołaczkownatem imprezę objęła bur- rol Rybiński/Adam Zalewski skiemu. Niedziela rozpoczęmistrz Miasta Brzeziny Ilona przegrali
ła się od zmagań o poszczeSkipor. Mimo, że były to za0:2 (3;6, 2:6) z duetem gólne miejsca. Na początku
wody amatorskie, w których Cezary Rybiński/Krzysztof rozegrano mecze półfinałomogli wziąć udział wszyscy Wieczorek, natomiast drugi we. W nich Cezary Rybiński
mieszkańcy miasta i okolicy, mecz Igora Tworka i Krzysz- i Krzysztof Wieczorek doto poziom sportowy był bar- tofa Dzięcielewskiego z Syl- syć gładko wygrali z Janem
dzo wysoki. Korty doskonale westerem Szymańskim/Pio- Pudlarzem i Krzysztofem Trzy najlepsze pary deblowe, organizatorzy turnieju i burmistrz Ilona Skipor FOT. DAWID SAJ
przygotował Andrzej Klim- trem Michalakiem, zakoń- Budziewskim 2:0 (6:2, 6:1),
czak, przedstawiciele To- czył się kreczem (poddaniem a Fabian Jóźwikowski i Hen- Na razie weterani górą. Mło- była świetna, więc jestem za- inicjatywa społeczna. Stowarzystwa Tenisowego za- meczu) w wyniku kontu- ryk Kołaczkowski po wyrów- dzież trochę słabiej wypada, dowolony. Przeciwnicy chy- warzyszenie tenisowe dziadbali o ustalenie termina- zji Igora przy stanie 4:6, 0:3. nanym meczu pokonali parę ale najważniejsza jest dobra ba też dobrze się bawili – po- ła od niedawna, a ma już za
rza gier i przeprowadzenie Wynik pojedynku zgodnie Karol Rybiński/Adam Za- zabawa” – skomentował tuż wiedział po finale Krzysztof sobą takie imprezy. Mam
losowania. Turniej podzie- z przepisami zweryfikowano lewski 2:0 (6:4 , 6:4). Wszyst- po wygranym meczu o trze- Wieczorek.” Pozytywnego nadzieję, że na tym nie polony był na dwa dni. W so- jako 0:2 (4:6,0:6). Z tej gru- ko więc było już prawie roz- cie miejsce Jan Pudlarz. Po zaskoczenia nie krył drugi przestaną i tę działalność bębotę odbyły się gry elimina- py do półfinałów awansowa- strzygnięte. W meczu o trze- krótkiej przerwie spowodo- ze zwycięzców. „Jestem mile dziemy wspólnie rozwijali,
cyjne, a w niedzielę tenisiści li: Karol Rybiński/Adam Za- cie miejsce naprzeciwko wanej kosmetyką kortu roz- zaskoczony, przede wszyst- żeby zainteresować jak najrywalizowali o poszczegól- lewski oraz Cezary Rybiński/ siebie stanęli: Karol Rybiń- począł się wielki finał, w któ- kim tym, że wygraliśmy i to większą liczbę mieszkańne miejsca w tym o miej- Krzysztof Wieczorek. W gru- ski/Adam Zalewski oraz rym zmierzyli się Cezary Ry- dość gładko w finale. W so- ców i wszystkich kibiców tesca trzecie i pierwsze. So- pie B Fabian Jóźwikowski Jan Pudlarz/Krzysztof Bu- biński i Krzysztof Wieczorek botę mieliśmy dużą przepra- nisa ziemnego. Bardzo mnie
botnie zmagania rozpoczę- i Henryk Kołaczkowski nie dziewski. Poszczególne par- z Fabianem Jóźwikowskim wę i trzy mecze. Wszystkie to cieszy, że obok innych dyły się przed południem. Do dali szans duetowi:
tie kończyły się wynikami i Henrykiem Kołaczkow- były wygrane i kosztowało to scyplin mieszkańcy Brzezin
tenisowych pojedynków
Roman Kornecki i Mi- 3:6 i 6:3, więc o wszystkim skim. Pojedynek był bardzo trochę sił. W niedzielę mie- mają bardzo duże i rozległe
przystąpiło siedem par, któ- chał Rosiak pokonując go musiał zadecydować super ciekawy, a zawodnicy byli liśmy bardzo łatwy półfinał, horyzonty sportowe i szerore podzielono na dwie gru- 2:0 (6:0, 6:1). Decydującym tie-brak. W nim lepsi oka- bardzo zdeterminowani. Nie ale w finale wbrew wysokie- kie możliwości. Oprócz tego
py A i B. W grupie A zmie- w całej grupie był pojedy- zali się Pudlarz i Budziew- przeszkodziła im nawet ka- mu wynikowi 6:0 w drugim mamy sekcję dziewczyn grarzyły się ze sobą cztery du- nek Jana Pudlarza i Krzysz- ski wygrywając 10:7. „Moim pryśna pogoda i przelotne secie nie było łatwo, ponie- jących w piłkę nożną jako
ety: Karol Rybiński i Adam tofa Budziewskiego z Roma- zdaniem był to bardzo uda- opady deszczu, które dwu- waż był to bardzo dobry ze- coś nowego. Myślę, że jeszcze
Zalewski, Cezary Rybiński nem Korneckim i Michałem ny turniej. Po raz pierwszy krotnie przechodziły nad spół. Cieszy powrót teni- więcej pojawi nam się dyscyi Krzysztof Wieczorek, Igor Rosiakiem. Mecz od same- od dawna taka impreza za- kortem. Rybiński i Wieczo- sa ziemnego po latach. Ten plin sportowych, w których
Tworek i Krzysztof Dzięcie- go początku do końca był gościła na kortach przy uli- rek tego dnia byli bezbłędni sport uczy kultury i rozwi- mam nadzieję mieszkańlewski oraz gościnna para bardzo wyrównany, a rywa- cy Sportowej. Bardzo cie- i wygrali 2:0 (6:4, 6:0). „Su- ja tężyznę fizyczną. Jednym cy będą chcieli uczestniczyć
z Białej Rawskiej: Sylwester lizacja toczyła się punkt za szy frekwencja, która dopisa- per grało się w tym turnieju. słowem jest to samo zdro- – podsumowała burmistrz
Szymański i Piotr Michalak. punkt. O wszystkim zade- ła i poziom gry zawodników. Atmosfera i organizacja była wie – skomentował po wiel- Miasta Brzeziny Ilona SkiW grupie B skonfrontowali cydował tzw. super tie-bre- W meczu o trzecie miejsce wspaniała. Turniej został kim finale Cezary Rybiński.” por. Organizatorzy myślą już
się natomiast: Fabian Jóźwi- ak, w którym 10:5 i w całym byliśmy skazywani na poraż- zrealizowany na jak najwyż- Całym zmaganiom spor- o organizacji kolejnych zakowski i Henryk Kołacz- starciu 2:1 (5:6, 6:2) zwy- kę, a jednak z moim partne- szym poziomie. Zwycięstwo towców przyglądała się bur- wodów w najbliższym czasie.
kowsi, Jan Pudlarz i Krzysz- ciężył Pudlarz z Budziew- rem Krzysztofem Budziew- w całych zawodach bardzo mistrz Miasta Brzeziny Ilona Oczywiście będziemy o nich
tof Budziewski oraz Roman skim. Obaj panowie nie- skim daliśmy radę i bardzo cieszy. Trudno się do tego Skipor, która nie kryła zado- informować.
Kornecki i Michał Rosiak. stety w ostatnim starciu się z tego powodu cieszymy. nie przyznać. Rywalizacja wolenia. „Jest to bardzo fajna
 DS
Rywalizacja w obu grupach
toczyła się systemem każdy
z każdym. W pierwszej serii grupy A para Karol Rybiński i Adam Zalewski pokonała 2:0 (w setach: 6:3,6:4)
duet Sylwester Szymański/
Piotr Michalak, a Cezary Rybiński i Krzysztof Wieczorek
wygrali z Igorem Tworkiem
i Krzysztofem Dzięcielewskim 2:0 (6:4, 6:3). W drugiej kolejce Cezary Rybiński
i Krzysztof Wieczorek bez
większych przeszkód ograli
2:0 (6:2, 6:1) parę: Sylwester
Szymański i Piotr Michalak, a Karol Rybiński i Adam
Zalewski po ciężkiej walce
i emocjonującej grze przegrali 0:2 (5:6, 5:6) z Igorem Uczestnicy deblowego turnieju tenisowego wraz z kibicami i organizatorami FOT.DAWID SAJ
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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 Seicento rok.1998,
695 586 307
SPRZEDAM Alufelgi 16”,
514 877 684
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
REKLAMA

O G R O D Z E N I A - M O N TA Ż ,
Panele, Siatki, Sztachety, 606
303 471
USŁUGI budowlane , remonty,
docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
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
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „ złota rączka”,
505 760 223
USŁUGI Koparko-Ładowarka, 531
910 116
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
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543
817
ZAKŁAD MIĘSNY zatrudni kierowcę kat. B, 601 223 142

OGŁOSZENIA DROBNE

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
ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606 155 155
KROJCZEGO na ½ etatu zatrudnię 516 061 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu
międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180
zł. tel. kontaktowy 504 184 065
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 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 lakierników samochodowych i blacharzy z doświadczeniem, 607 570 070
ZATRUDNIĘ lekarza rodzinnego/
internistę do POZ od Października
140zł/h, Kontakt: 504 256 714
PRZYJMĘ presera – stała praca,
604 433 179

ZATRUDNIĘ 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
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
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C
w hurtowni mat. Budowlanych
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
PRZYJMĘ osobę do prasowania
–żakiety, 604 433 179
ZATRUDNIĘ do zbioru borówki amerykańskiej. Praca cały sierpień, 601 896 156
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 216
401
PRZYJMĘ do pracy kuriera, 516
354 760

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki budowlane
800m2 ul. Łódzka w Brzezinachbezpośrednio, 731 746 722
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę, tel. 601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM lokal 45m2 (rynek),
505 410 441
SPRZEDAM działkę budowlaną 1070m uzbrojoną, Okrzei,
507 593 557

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM dwupokojowe , rozkładowe mieszkanie z balkonem,
wysoki parter, 54m2 w zadbanym
bloku . Bezpośrednio, 791 872 607
SPRZEDAM dom 170m2
w Brzezinach, działka 1700m2 .
Dom do zamieszkania 269 tys.-bezpośrednio, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja 508 301 005, 601 305 357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
hala, biuro, socjal, winda, parking
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508 301
005
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam, 504 047 314,
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność, 505 747 908
TANIE działki, 668 267 570
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 1,8 ha, 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
KUPIĘ kawalerkę parter lub I piętro w blokach, 886 322 957

Badania na
Prawo
jazdy

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

Lekarz medycyny
Joanna Bujnowicz Przymus
Brzeziny, ul. Zdrowie 2
tel. 725 201 301

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski,
503 491 722
DO zbioru borówki, 790 650 064
SPRZEDAM ekspres do kawy
FRANKE PURA, organy elektryczne, amplituner kina domowego,
604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę ,suszarkę , lodówkę zmywarkę, 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
SPRZEDAM siano, 601 209 526
SUCZKA rottweiller, 607 722 066,
538 388 517
DREWNO rozpałkowe i inne,
694 080 553
SPRZEDAM biurko, 517 626 244
USŁUGI ROLNICZE : orka, siew,
głęboszowanie i talerzowanie,
509 339 587
SPRZEDAM pianino, 503 616 019

- 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

MOTORYZACJA

OGŁOSZENIA DROBNE

5/I/2014

OGŁOSZENIA DROBNE

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



Za nami losowanie par ćwierćfinałowych fazy play-off Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej. Tym samym poznaliśmy pary, które zmierzą się ze sobą o awans do
półfinałów. Choć pierwotnie losowanie miało się odbyć w niedzielę 4 sierpnia,
to ze względu na spore zamieszanie zakończone dyskwalifikacją jednej z drużyn, zostało przełożone na poniedziałek 5 sierpnia.

Tego nikt się w ogóle nie
spodziewał. Ceremonię losowania poprzedziła sensacyjna wiadomość, wskutek
której debiutująca drużyna
Ciamciaramciam Rogów,
została zdyskwalifikowana
z rozgrywek. Stało się tak ze
względu na to, że podczas
sobotniego meczu przeciwko Red Devils (rozgrywanego w ramach Pucharu Brzezin) zespół z Rogowa złamał regulamin i wystawił
do gry zbyt wielu tzw. “zawodowców” (w Brzezińskiej
Lidze Piłki Nożnej tak określa się osoby biorące udział
w rozg r y w kach A-k lasy

i wyższych klas okręgowych). Regulamin zezwala na wpisanie sześciu takich zawodników do składu
i wystawienie trzech w pojedynczym meczu. Jak się
okazało w składzie Ciamciaramciam podczas tego
meczu było ich znacznie
więcej. Początkowo drużyna z Rogowa miała zostać ukarana jedynie walkowerem, jednak na wniosek
kapitanów innych drużyn
została zdyskwalifikowana z rozgrywek. Ze względu na to, że Ciamciaramciam Rogów zajęło w końcowej tabeli rundy ligowej

szóste miejsce, które dawało awans do finałów, jej
miejsce zajęła kolejna w tabeli drużyna czyli OKS. Jeśli chodzi o samo losowanie
to odbyło się ono bez żadnych przeszkód. Zapowiadają się bardzo ciekawe finały. W wyniku losowania
zwycięzca pierwszej części zmagań Red Devils zagra z ósmym w tabeli OKS,
czwarte Misie zmierzą się
z piątymi Grabarzami, trzecie Grube Wióry skonfrontują się z dziewiątym (dołączonym po zdyskwalifikowaniu Ciamciaramciam
Rogów) OKS, a rewelacyjny

Kino letnie i pokoje zagadek
w parku miejskim



3 i 4 sierpnia w parku miejskim w Brzezinach w ramach wakacyjnej oferty z Funduszami
Europejskimi można było obejrzeć ciekawy film oraz podjąć wyzwanie z czasem
w pokojach zagadek typu escape room.

Dla tych, którym nie wystarczyły emocje przed dużym plenerowym ekranem, przygotowano pokoje zagadek
Za sprawą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego, który przygotował dla mieszkańców kino letnie można było obejrzeć filmy
i pokonać zagadki w specjalnym pokoju. W ramach kina
letniego pod gołym niebem
w sobotni wieczór zaraz po
zapadnięciu zmroku rozpoczęła się projekcja filmów Tully oraz Dzikie historie. Na niedzielny wieczór zaplanowano
Misz masz, czyli Kogel Mogel

3 oraz Dziewczyna z pociągu. Przytulną atmosferę podczas wieczornych seansów letniego kina zapewniły ciepłe
koce udostępniane przez organizatorów, a w klimat kinowego seansu widzów wprowadził rozdawany bezpłatnie
popcorn.
Dla tych, którym nie wystarczyły emocje przed duż y m pl e ne row y m ek r a nem, przygotowano pokoje zagadek. Wystarczyło

w kilkuosobowym towarzystwie zapisać się i można było
rozwiązywać zagadki. Maksymalny czas wynosił 20 minut.
Zagadki dotyczyły 100-lecia
województwa łódzkiego oraz
15-lecia wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Na koniec wykonywane było pamiątkowe
zdjęcie na tle specjalnych fotościanek, a osoby którym powiodło się wyjście z pokoju
mogły liczyć na gadżety. 
 GK

b e n i am i nek J R K Mebl e
Łódź, który na półmetku
zmagań zajął drugą pozycję
o półfinał zagra z siódmymi
Wikingami.
Wśród wylosowanych par
trudno doszukać się nudnych pojedynków. Mecz
Red Devils z WKS to powtórka finału z 2017 roku.
Misie będą szukać rewanżu
na Grabarzach za wysoką
porażkę 1:6 z rundy ligowej.
Ligowy mecz OKS z Grubymi Wiórami wstrząsnął tabelą po tym jak OKS
po szalonym meczu wygrał
10:9 i pozbawił mistrzostwa
drużynę Wiórów. Z kolei
JRK Meble Łódź i Wikingowie to dwie debiutujące drużyny, które z rozbiegu mogą zapisać się w historii Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej wielkimi literami.
Pierwsze spotkania ćwierćfinałowe odbędą się prawdop o dobnie w weekend
17-18 sierpnia, a rewanże
AUTOPROMOCJA

13

OKS rzutem na taśmę w najlepszej ósemce FOT. ROKSANA RYBAK
odbędą się w kolejny weeke n d tj . 2 4 - 2 5 s i e r pn i a .
Tak jak w poprzednich latach, zwycięzcy awansują
do półfinałów, a przegrani

odpadną z rozgrywek i zakończą tegoroczne zmagania. Finał zaplanowano na
niedzielę 15 września.
 GK

14
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1/I/2011

REKLAMA

AUTOPROMOCJA

22.09. rajd „Wojennym szlakiem”
we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi, w czwartki
dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
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PZPN objął patronat nad BLPN



To wielka niespodzianka w skali całego kraju. Rozgrywkami Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej zainteresował się Polski Związek Piłki Nożnej. To nie żaden żart. Główna
centrala piłkarska w Polsce postanowiła objąć swoim patronatem amatorskie
zmagania, które od kilku lat regularnie odbywają się w Brzezinach.

Nie ma co ukrywać, że to
niezwykłe wyróżnienie i docenienie trudu organizatora.
Polski Związek Piłki Nożnej obejmie patronat nad
rundą finałową, która rozpocznie się już za kilkanaście dni w weekend 17-18

sierpnia.
W wyniku współpracy
Brzezińska Liga zyska m.in.
wsparcie medialne (rozgrywki będą relacjonowane
na portalu Łączy nas piłka)
oraz rzeczowe (Związek zobligował się do ufundowania

nagród dla uczestników).
Wiadomość ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej zaskoczyła również samego organizatora Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej.
Mateusz Cieślak przyznał,
że w pierwszej chwili uznał
wiadomość za żart. “Było to
dla mnie o tyle zaskakujące,
że nasze rozgrywki były i są
w stu procentach amatorskie. Nie sądziłem, że Polski
Związek Piłki Nożnej może
się nami zainteresować. Niemniej jednak odbieram to
jako wielkie wyróżnienie”–
skomentował całe wydarzenie Mateusz Cieślak, jeden z założycieli, a obecnie
główny organizator piłkarskich zmagań orlikowych.
Korespondencja na linii
Brzezińska Liga Piłki Nożnej – Polski Związek Piłki
Nożnej rozpoczęła się dużo
wcześniej, bo w marcu bieżącego roku. Co zaskakujące jako pierwszy odezwał się
Polski Związek Piłki Nożnej,
który dostrzegł brzezińskie

Cztery brzezinianki na Mistrzostwach Europy



Reprezentacja Polski w hokeju na trawie kobiet rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy dywizji B, które odbywają się w największym mieście Szkocji Glasgow. Celem biało-czerwonych jest awans do hokejowej elity (grupa A).

W kadrze naszego kraju znalazły się cztery zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny:
Dżesika Mazur, Paula Sławińska, Monika Polewczak
i Karolina Grochowalska.
Główne przygotowania Polek do Euro to udział
w turnieju FIH Hockey Series Finals w japońskiej Hiroszimie oraz towarzyski
trójmecz z Austriaczkami.
Nasze reprezentantki pokazały w tych pojedynkach wysoką formę pokonując dwukrotnie rywalki 4:0 i 3:1 oraz
remisując 2:2. Selekcjoner
Maciej Wrzesiński jest pełen
optymizmu i wierzy w sukces. Biało-czerwone w jednej
grupie zagrają kolejno z Turcją, Włochami i Walią.
W drugiej grupie oprócz
gospodyń Szkotek zagrają:
Austria oraz Czechy. Rywalizacja toczyć się będzie systemem każdy z każdym. Najlepsze dwie drużyny z obu

grup awansują do półfinałów. W nich pierwsza drużyna grupy A zagra z drugą drużyną grupy B i druga
drużyna z grupy A z pierwszą drużyna grupy B. Terminarz Polek ułożył się dobrze.
Najpierw nasze reprezentantki zmierzą się z Turcją,
następnie zagrają z Włochami i Walią. Poziom rywalizacji jest niezwykle wyrównany i trudno wskazać głównych faworytów. Powołanie
otrzymało osiemnaście zawodniczek grających na co
dzień w lidze polskiej oraz
ligach zagranicznych. Cztery z nich to występujące na
co dzień brzezinianki z KS
Hokej-Start. Szkoleniowiec
Maciej Wrzesiński na Mistrzostwa Europy powołał
takie zawodniczki jak: Marlena Rybacha (HC Oranje
Rood), Magdalena Zagajska
(SV Arminen Wiedeń), Jowita Hyla (AZS Politechnika

Poznańska), Weronika Wessołowska (AZS Politechnika
Poznańska), Wiktoria Błaszyk (AZS Politechnika Poznańska), Natasza Suszyńska (AZS Politechnika Poznańska), Amelia Katerla
(GHHC Groninghen), Natalia Wiśniewska (HC Royal Antwerp), Dżesika Mazur
(KS Hokej-Start-Brzeziny),
Paulina Reder (HKS Siemianowice Śląskie), Marta
Kucharska (GTHGC Hamburg)Monika Polewczak (KS
Hokej-Start-Brzeziny), Daria Skoraszewska (AZS Politechnika Poznańska), Paula Sławińska (KS Hokej-Start-Brzeziny), Karolina
Grochowalska (KS Hokej-Start-Brzeziny), Sandra Tatarczuk (UKHT Ósemka
Tarnowskie Góry/LOMS),
Dominika Nowicka (SV Arminen Wiedeń), Martyna
Wypijewska (KS Rogowo).
 DS

rozgrywki i zaproponował
współpracę. Aby ta doszła
do skutku, należało spełnić
szereg wymogów i formalności, co zajęło kilka miesięcy, w wyniku czego patronatem będzie objęta tylko runda finałowa. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, patronat będzie przedłużony na kolejne

sezony. W rozgrywkach każdego roku bierze udział kilkanaście drużyn i około
dwustu pięćdziesięciu-trzystu zawodników nie tylko
z Brzezin, lecz wielu innych,
często oddalonych miejscowości województwa łódzkiego. Runda finałowa rozpocznie się już za kilkanaście

15

dni w weekend 17-18 sierpnia. Awansowało do niej
osiem najlepszych zespołów
rundy ligowej: Red Devils,
Grube Wióry, JRK Meble
Łódź, Misie, OKS, Grabarze,
Wybrzeże Klatki Schodowej
i Wikingowie. Finał zaplanowany jest na 15 września.

 DS
REKLAMA

AUTOPROMOCJA

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

Telefon 46 874 31 31

PRODUCENT
PELLETU
EKOCIEPEŁKO s.c.

95-040 Koluszki
ul. Polna 33
tel. 515 485 203

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

16
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