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Spotkanie z Blue Cafe
W
poniedziałek 19 sierpnia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny w ramach cyklu „Podwieczorek z gwiazdą” odbyło się kolejne
spotkanie prowadzane przez Leszka Bonara.

Tym razem gośćmi dziennikarza i komentatora, twórcy wielu reportaży relacjonujących najważniejsze wydarzenia muzyczne w kraju
i za granicą byli najważniejsi członkowie zespołu Blue
Cafe: założyciel zespołu lider, klawiszowiec, kompozytor i jednocześnie aranżer
utworów Paweł Rurak-Sokal, wokalistka Dominika
Gawęda oraz klawiszowiec
Łukasz Sztaba brat Adama

Sztaby znanego kompozytora i jurora show "Must be
the music". Goszczących
w Brzezinach znakomitych artystów powitała burmistrz Brzezin Ilona Skipor
zapraszając na spotkanie.
Warto dodać, że na kameralnym spotkaniu wśród
publiczności był Piotr Cieplucha dyrektor Wydziału
Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

reprezentujący wojewodę
łódzkiego, a także Kamila
Sowińska współzałożycielka
i menedżerka zespołu Blue
Cafe. Zespół, który powstał
w 1998 roku w Łodzi wykonuje muzykę pop z elementami acid jazzu, funky, soulu i rytmów latynoskich. 1,5
godzinne spotkanie miało charakter rozmowy prowadzonej przez Leszka Bonara przerywanej piosenkami. Podczas spotkania

publicznoś ć mogła także zadać pytania, które dotyczyły m.in. pomysłu na
nazwę zespołu, charakter
granych utworów, a nawet
wieku założyciela zespołu.
Wspominano okoliczności
zmiany wokalistki z Tatiany Okupnik, którą w 2006 r.
zastąpiła Dominika Gawęda wybrana w drodze przesłuchań zwieńczonych finałem zorganizowanym w
programie „Szansa na sukces”. Wśród prezentowanych utworów nie zabrakło tak znanych piosenek
jak „Czas nie będzie czekał”, „Do nieba do piekła”.

Cena 1,50 zł
W 99. rocznicę
„Cudu nad Wisłą”

2
Po spotkaniu z tak znakomitymi artystami nie zabrakło czasu na zrobienie sobie
zdjęcia czy też wzięcie autografu, które rozdawane były
bardzo chętnie. Artyści nagrodzeni zostali nie tylko
brawami ale także kwiatami wręczonymi przez władze miasta burmistrz Ilonę
Skipor i przewodniczącego
Rady Miasta Brzeziny Grzegorza Maślanko, którzy rozważają możliwość zaproszenia zespołu w pełnym składzie na przyszłoroczne Dni
Brzezin. 
 GK
Fotorelacja str. 15

Zawody
wędkarskie
o puchar kapitana
sportowego
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Ewa Maja
Maćkowiak
w EMPIKU i RADIU
ŁÓDŹ
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XI Piesza
pielgrzymka
do Częstochowy
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FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Piesza
pielgrzymka
do Skoszew
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medalami ME
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W 99. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

W

Po wciągnięciu flagi biało-czerwonej na maszt przez
strażaków z OSP Brzeziny, orkiestra zagrała hymn
p ańst wow y. Pr z y by ł ych
uczestników uroczystości
powitała burmistrz Brzezin
Ilona Skipor. Okolicznościowe przemówienia nawiązujące do bitwy sprzed
9 9 l at i o b c h o d z o n e g o
w tym dniu święta Wojska
Polskiego wygłosili Piotr
Cieplucha dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi reprezentujący wojewodę łódzkiego,
starosta brzeziński Renata Kobiera oraz burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, a Zbigniew Pakuła przedstawiciel nieobecnego z powodu

służbowego wyjazdu posła na Sejm RP Romana Sasina odczytał okolicznościowy list. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele
wojewody łódzkiego, posła
na sejm RP, władz powiatu
brzezińskiego, miasta Brzeziny, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach oraz lokalnej struktury Prawa i Sprawiedliwości,
Szkoły Podstawowej nr 3,
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach, Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach,
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Brzezinach
i Muzeum Regionalnego

w Brzezinach, komendy hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Brzezinach oraz stowarzyszenia
Patriotyczne Brzeziny. Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli brzezińscy
harcerze. Złożenie kwiatów uświetnił udział orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
pod przewodnictwem kapelmistrza R adosława
Szymczyka, która wykonała wiązankę kilku utworów
związanych z wojskowym
świętem. O go dz. 12.00
w kościele p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach ks. proboszcz Mariusz
Wojturski odprawił uroczystą sumę w intencji Ojczyzny i żołnierzy Wojska Polskiego.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

środę 15 sierpnia w 99. rocznicę „Cudu nad Wisłą” w Brzezinach odbyły się
uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego. Z tej okazji
o godz. 9.00 przedstawiciele władz miasta, powiatu brzezińskiego, a także
delegacje instytucji publicznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń
oraz mieszkańcy Brzezin zgromadzili się przed pomnikiem marszałka
Józefa Piłsudskiego.

15 sier pnia burmistrz
Brzezin Ilona Skipor oraz
przewodniczący Rady Mias t a Gr z e gor z Ma ś l an ko
uczestniczyli w wojewódzk i ch ob ch o d a ch Św i ę t a
Wojska Polskiego zorganizowanych w Łodzi. Po uroczystej mszy św. w intencji
Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej celebrowanej
przez ks. arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolitę
łódzkiego, okolicznościowym przemówieniu wojewody łódzkiego Zbigniewa
Rau, apelu pamięci Oręża

Polskiego i zmianie warty przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza wspólnie z innymi delegacjami

złożyli wiązankę kwiatów
na Grobie Nieznanego Żołnierza.
 GK

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony
jest wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 599/22 o pow. 317 m²,
położonej w Brzezinach przy ul. Północnej, dla której
w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest
księga wieczysta LD1B/00043995/7, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 16
sierpnia 2019 r. do 5 września 2019 r.

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz.
2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 1224 o pow. 5,8734
m², położonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej
35, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.) na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony
jest wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1882 o pow. 1,7112
m², położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny, dla
której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00032771/1,
przeznaczonej do oddania w użyczenie. Wykaz
publikowany jest przez 21 dni.
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Zawody wędkarskie o puchar kapitana sportowego

W

niedzielę 18 sierpnia w parku miejskim w Brzezinach odbyły się zawody
wędkarskie o puchar kapitana sportowego. Do zawodów organizowanych przez
brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego przystąpiło 19 wędkarzy.

Po losowaniu miejsc i obowiązkowym zanęcaniu rozpoczęły się trzygodzinne
zmagania. Wędkarze dwoili
się i troili, aby zdobyć okazały puchar ufundowany

17/VIII/2017

REKLAMA

pr z e z k apit a n a s p or t o wego brzezińskiego koła
PZW Zbigniewa Jedynaka.
Po zakończeniu zawodów
można było zważyć złowione ryby, które od razu

Następne zawody planowane są w niedziele 8 września na zbiorniku wodnym w Rochnie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
orfą na wszystkich zrobił duże wrażenie. Jest to
wyjątkowo ozdobna ryba
czerwona od góry i żółta
od spodu. III miejsce zajął Grzegorz Miazek, który
złowił ryby o łącznej wadze
1,3 kilograma.
Następne zawody planowane są w niedziele 8 września na zbiorniku wo dnym w Ro chnie.
Tym razem będą to zawody spinningowe o najdłuższą rybę. Będą to już ostatnie z zaplanowanych wędkarskich zawodów w tym
roku.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

I miejsce zdobył Krzysztof Majczak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

trafiły do wody. I miejsce
i tym samym puchar kapitana sportowego zdobył
Krzysztof Majczak, który na stanowisku 15 złowił ryby o łącznej wadze
ponad 3 kilogramy. 30 letni wędkarz z zawodu rzeźnik do Polskiego Związku
Wędkarskiego należy od 8
lat, a w zawodach dość często bierze udział jednak to
dopiero jego drugie trofeum. W podbieraku zwycięzcy znalazły się karasie,
płocie i leszcze w tym dwa
dość duże. Ryby łowił na
białego robaka. „O moim
zwycięstwie zdecydowało
szczęście” - powiedział po
zawodach Krzysztof Majczak. II miejsce zajął Waldemar Wójcicki, który łowiąc ryby o łącznej wadze
2,74 kilograma przegrał tak
naprawdę jednym małym
karasiem. Waldemar Wójcicki mógł jednak poszczycić się najładniejszą rybą
na niedzielnych zawodach.
28 centymetrowej długości
jaź złoty karaś zwany także

Waldemar Wójcicki mógł jednak poszczycić się najładniejszą rybą
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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

Rozpoczęła się realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości
Dmosin”. Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł dofinansowywana jest z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”
Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Termin realizacji zadania przewidziany jest do dnia 30
września 2019 r.
Obecnie trwają prace przy rozbiórce nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie, wykonanie
podbudowy pod poszerzenie nawierzchni jezdni oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 czerwca 2019
r. ogłosił XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Niepełnosprawnych Mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej „SZTUKA O S ÓB N I E P E Ł NO SP R AW N YC H”. Na n a szym terenie dziaDo konkursu swoje prace zgłosiły

Mieszkanki Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie.
W dniu 8 sierpnia 2019r.
Wojewódzka Komisja Konkurs owa ogłosiła w yniki konkursu. W kategorii
: RZEŹBA KAMERALNA
I PŁASKORZEŹBA na miejscu III znalazła się praca zatytułowana „PRZESTWORZA”, której autorkami są
Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
Pani Marzena Palasik oraz
Pani Anna Nowak. Wyróżnieniem za ten sukces jest

nagroda pieniężna w wysokości 4 000,00 zł. Zgodnie
z założonym przez PFRON
regulaminem ,nagroda może
zostać przeznaczona na dowolny cel związany z rehabilitacją społeczną. Decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
nagroda w całości będzie
przeznaczona dla wszystkich
Mieszkanek, które wzięły
udział w przygotowaniu prac
do konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

XI Powiatowy Konkurs Orki odbędzie się
w dniu 7 września 2019 r. o godz. 9:00
w gospodarstwie rolnym we wsi Teresin 11, gmina Dmosin.
ZAPRASZAMY
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Ewa Maja Maćkowiak w EMPIKU i RADIU ŁÓDŹ

O

Wywiad w Radiu Łódź ARCHIWUM: EWA MAJA MAĆKOWIAK
Oba te wydarzenia miały
związek z wydaniem kontynuacji powieści „Na koniec świata”, której druga część nosi tytuł „To nie

koniec świata”. Do łódzkiego Empiku, przybyło wiele
fanek i fanów talentu Ewy
Mai Maćkowiak, również
z Brzezin, w tym delegacja

z bloku „Batory”, gdzie Ewa
Maja Maćkowiak wychowywała się jako dziecko.
Wśród publiczności obecna
była także pisarka Monika
Sawicka i poetka Wioletta
Wicherkiewicz. Spotkanie
prowadziła znana blogerka
Wioleta Magdalena Umecka (Wioleta Sadowska),
która przeprowadziła równie ż w y wiad z brze zińską pisarką na swoim blogu www.subiektywnieoksiazkach.pl. Odpowiedzi na
pytania, które przygotowała na spotkanie w łódzkim
Empiku zajęły Ewie Mai
Maćkowiak blisko godzinę.
Swoje uwagi mieli też czytelnicy, którzy np. apelowali o rozbudowanie niektór ych wątków powieściowych. Kolejną godzinę
trwało podpisywanie książek przez pisarkę z Brzezin.
Transmisję z tego spotkania można obejrzeć na profilu Facebokowym pisarki https://www.facebook.
com/EwaMajaMackowiak.
autor. Wy wiad w R adiu
Łódź, który miał miejsce

FOT. ARCHIWUM: EWA MAJA MAĆKOWIAK

kolejnym sukcesie może mówić pisarka z Brzezin Ewa Maja Maćkowiak, która
została zaproszona na spotkanie autorskie w EMPIKU w łódzkiej Manufakturze
oraz na wywiad do studia Radia Łódź.

Do łódzkiego Empiku, przybyło wiele fanek i fanów talentu Ewy Mai Maćkowiak
dwa dni później prowadziła
natomiast Anna Groblińsk a z R e d a kc j i Mu z y ki i Programów Kulturalnych. Ewa Maja Maćkowiak
wraz z wydaniem kolejnej
książki, miała także okazję uczestniczyć w warsztatowym spotkaniu polskich

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy

Piękne usta na lato!

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

23/I/2018

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

PRODUCENT
PELLETU
EKOCIEPEŁKO s.c.

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

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

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

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

- kosz wysokościowy
- widły
- żuraw
PM - BUD,

kom. 535 662 878

pisarek nad Morzem Bałtyckim. Jak mówi pisarką
się jednak jeszcze w pełni
nie czuje, choć trwają prace nad trzecią częścią powieści pt. „Miłość na końcu
świata” i podsumowaniem
tej trylogii w postaci dzienniczka-notatnika swoistego

„Łapacza chwil”. Więcej informacji o wydarzeniach
z życia Ewy Mai Maćkow i a k można zna le źć na
wspomnianym już Facebookow ym prof ilu pisarki
oraz jej blogu https://ewa-mackowiak.blogspot.com.
 TOM
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Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzeziny

D

wunastego sierpnia odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzeziny.
Głównym punktem było utworzenie nowej samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury.

Obecnie trwa korytowanie terenu FOT. TOMASZ GUZEK

GOK będzie wykorzystywał wybudowaną scenę FOT. TOMASZ GUZEK

Zgodnie z zapisami aktu,
nowo powołana jednostka rozpocznie działalność z dniem 1 września,
a jej przedmiotem będzie
upowszechnianie kultur y, twórczości artystycznej i ludowej oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Jak wynika z zapisów
przyjętego statutu nowej
jednostki GOK, który ma
siedzibę w Przecławiu
w budynku po byłym gimnazjum, może prowadzić
na terenie gminy świetlice wiejskie. W zakresie
swojej działalności ma on
mieć także m.in. - organizowanie różnorodnych
form edukacji kulturalnej
i wychowania przez sztukę, tworzenie warunków
do rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, kół
i klubów zainteresowań,
sekcji i zespołów, tworzenie warunków do rozwoju
folkloru, a także rękodzieła
ludowego i artystycznego,
popularyzację i promocję
regionalnych grup twórczych, artystów i zespołów artystycznych, organizację spektakli, koncertów,

Szanowni Mieszkańcy!
Na terenie Gminy funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków zrealizowane przez Gminę
dla mieszkańców przy dużym wsparciu finansowym środkami z zewnątrz (unijne dotacje
w ramach PROW 2007-2013, krajowe środki WFOŚiGW w Łodzi)
W celu zapewnienia trwałości wybudowanych instalacji i w trosce o naturalne środowisko
a przede wszystkim ochronę wód powierzchniowych apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie
wytycznych, jakie obowiązują przy korzystaniu z obiektów przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przede wszystkim przestrzegamy użytkowników biologicznych oczyszczalni ścieków przed
stosowaniem środków chemicznych bakteriobójczych. Zaleca się stosowanie do codziennych
zajęć domowych środków chemicznych biodegradowalnych oraz stosowanie bioaktywatora,
który przyspiesza procesy oczyszczania zanieczyszczeń oraz powstawania błony biologicznej.
Prosimy jednocześnie o prowadzenie systematycznej kontroli wizualnej urządzeń na drodze
wlotu i wylotu ścieków, czyszczenie filtrów i membran dmuchaw oraz filtrów siatkowych
w reaktorze, usuwania nagromadzonych osadów wg częstotliwości określonej w Dokumentacji
Techniczno – Ruchowej i instrukcjach, jakie każdy mieszkaniec otrzymał w dniu odbioru
przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej - Jolanta Kowalewska, składa
serdeczne podziękowania strażakom z OSP w Dąbrówce Dużej – prezesowi
Danielowi Kowalskiemu i dh. Michałowi Wawrzonkowi, za pomoc w przewiezieniu
mebli i pomocy dydaktycznych do nowego budynku, gdzie będzie się mieścił
obecnie szkolny oddział przedszkolny.

festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych, wernisaży
oraz obozów artystycznych
dla dzieci i młodzieży, organizowanie przedstawień
te at ra lnych, koncer tów,
projekcji filmów, organizowanie imprez kulturalnych
i oświatowych przy współudzia le bibliotek, szkół
gminnych, świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, upowszechnianie kultur y fizycznej,
sportu i rekreacji, opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju
kultury i sztuki promujących gminę.
Obecnie tr wa przebudowa budynku po byłym

gimnazjum w Przecławiu,
gdzie GOK b ę dzie miał
swoją siedzibę wspólnie
z Gminną Biblioteką Publiczną. Realizowane jest to
w ramach zadania pod nazwą „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 20142020. Pomiędzy płytą boiska, a budynkiem wybudowano już podest, który będzie służył jako scena
przy różnego rodzaju imprezach plenerowych. Prace w budy n ku dot yczyły części, która dotychczas

służyła jako zaplecze szatniowo-magazy nowe d l a
sali gimnastycznej. Wygospodarowano tu toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz utworzono zaplecze socjalno-kuchenne,
które przez gminę zostanie
wyposażone w odpowiedni
sprzęt AGD. Obecnie trwają jeszcze prace związane
z kor ytowaniem pod ten
nowy ciąg pieszo - jezdny od rogu budynku w kierunku boiska. Do wykonania pozostało postawienie
jeszcze oświetlenia w obrębie sceny i punktów poboru wody i energii, wykonanie ogrodzenia przy lokalnej oczyszczalni ścieków,
oraz wymiana bramy wjazdowej.
 TOM

Mieszkańcy Gminy Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr
XII/79/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 września 2019 roku obowiązywać
będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• 16,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane
i odbierane w sposób selektywny,
• 32,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne, które nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 240,00 zł rocznie zryczałtowana stawka opłaty od domków letniskowych
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
• 320,00 zł rocznie zryczałtowana stawka opłaty od domków letniskowych
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach płatności:
1. za I kwartał roku - do dnia 20 marca,
2. za II kwartał roku – do dnia 20 czerwca,
3. za III kwartał roku – do dnia 20 września,
4. za IV kwartał roku – do dnia 20 grudnia.
Wszelkie informacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami
są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny
www.gminabrzeziny.pl.
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
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e wtorek 20 sierpnia o godz. 7.00 z kościoła p.w.
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach wyruszyła
piesza pielgrzymka do Częstochowy.

Wy r us z e n i e pi el g r z y m ki w drogę liczącą ponad
140 kilometrów poprzedził udział pielgrzymów
we mszy św. koncelebrowanej przez ks. Mariusza Wojturskiego proboszcza parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach oraz
o. g wardiana B enedykta
Kordulę proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach zakończonej udzieleniem błogosławieństwa na niełatwą drogę.
50-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła do Będkowa, gdzie zgodnie z programem połączyła się z koluszkowską grupą liczącą ponad
200 osób by dalej pójść

razem. Pielgrzymi zabrali ze
sobą różaniec z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz krucyfiks,
gdyż w Brzezinach urodziła się Hanna Barbara Otylia Kloss mistyczka różańca
świętegoktóra jest kandydatką na ołtarze. Jej ojciec był
współzałożycielem liceum
w Brzezinach. Pielgrzymi
prowadzeni przez o. gwardiana Benedykta wyruszyli w drogę, która rozpoczynała się w Brzezinach i prowadziła ulicami Kościuszki,
plac Jana Pawła II, św. Anny,
Reformacką, Okrzei, Sportową i św. Anny w kierunku
Gałkowa po drodze pozdrawiając kościoły św. Ducha,

św. Franciszka z Asyżu
i św. Anny tak aby zjednoczyć wszystkie trzy brzezińskie parafie. Najmłodszym
uczestnikiem brzezińskiej
grupy jest siedmiomiesięczna Nadia , która w pielgrzymkę wybrała się z kilka lat starszą siostrą Nikolą oraz rodzicami Emilią
i Przem k iem Matusi a k.
Wśród najmłodszych pielgrzymów jest także 14 miesięczny Antoś Fryc, który
wraz z rodzicami na pielgrzymkę wybrał się już po
raz drugi. Najstarszym pielgrzymem jest ponad 75-letnia Pani Krystyna. Każdy
z pątników podąża z własną
intencją.
Pierwszy nocleg po pokonaniu blisko 40 kilometrów
odbył się w Moszczenicy,
kolejny w Rozprzy oddalanej

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

XI Piesza pielgrzymka do Częstochowy
W

o 27 kilometrów. Następny
w Dmeninie po pokonaniu
kolejnych 29 kilometrów,
a ostatni w Witkowicach oddalonych o 28 kilometrów.

Po pokonaniu ostatnich 22
kilometrów w sobotę pielgrzymi ok. godz. 14.00 wejdą na Jasną Górę by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej,

czuwaniu i apelu w Kaplicy
Jasnogórskiej. Powrót planowany jest w niedzielę pociągiem do Koluszek.
 GK

policjanci. Mimo, że pogoda zachęcała do pielgrzymowania zaplanowano dwa odpoczynki. Pierwszy był już
w Grzmiącej, a drugi w Janinowie. Każdy z pielgrzymów
pielgrzymkę odbył z własną
intencją, które są bardzo różne i najczęściej osobiste.
Po pokonaniu 12 kilometrów pielgrzymie dotarli do
Skoszew, gdzie witani byli
przez ks. proboszcza Roberta Batolika proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej

Barbary w Skoszewach oraz
mieszkańców parafii. Pielgrzymi z Brzezin i Koluszek
dołączyli do zorganizowanych pielgrzymów z Nowosolnej, Niesułkowa, Strykowa, Kalonki oraz indywidualnych pielgrzymów z Łodzi
i okolic. Pątnicy z Brzezin
wzięli udział w uroczystej sumie w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach odprawionej pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa Grzegorza
Rysia – metropolity łódzkiego. Święto Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny
nazywane jest również Świętem Matki Boskiej Zielnej,
dlatego na zakończenie mszy
świętej nastąpiło uroczyste
poświęcenie ziół i kwiatów .
Po odpustowej sumie pielgrzymi już nie w sposób
zorganizowany wyruszyli
w drogę powrotna do domu.
Najczęściej wracali samochodami często korzystając
z uprzejmości znajomych,
którzy chętnie zabierali ich
do samochodu.
 GK

Piesza pielgrzymka do Skoszew

O

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

k oło 470 osób uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium
Maryjnego w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej
Barbary w Skoszewach. Pielgrzymka tradycyjnie organizowana15 sierpnia
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczęła się mszą
świętą w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
o godz. 7.00. Mszę św. koncelebrowaną przez o. proboszcza Benedykta oraz
o. Arkadiusza zakończyło poświęcenie ziół.

Wśród uczestników pielgrzymki z Brzezin była ok.
50-osobowa grupa mieszkańców Koluszek. Po mszy

św. pielgrzymi prowadzeni
przez o. gwardiana Benedykta Kordulę proboszcza parafii
św. Franciszka z Asyżu udali

się do kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach po błogosławieństwo na dalszą drogę. Błogosławieństwa Relikwiarzem
Krzyża Świętego udzielił im
ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Pątnicy po wyjściu z parafialnego kościoła
z modlitwą na ustach ruszyli traktem strykowskim w 12
kilometrową drogę. Nad ich
bezpieczeństwem w obrębie
miasta czuwali brzezińscy
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Kolejna wystawa patronalna Artur Szyk - człowiek dialogu
w bibliotece



Rok 2019 został mocą decyzji Sejmu RP ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich.
Nie zapomnieli o tym pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach
przygotowując ekspozycję w tym zakresie.



Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach w dniach od
19 sierpnia do 6 września 2019 r. zaprasza na wystawę poświęconą Arturowi
Szykowi - światowej sławy miniaturzyście, karykaturzyście i ilustratorowi
książek, która brzezińskiej bibliotece została udostępniona przez Centrum
Dialogu Marka Edelmana w Łodzi.

Artur Szyk - światowej sławy miniaturzysta, karykaturzysta i ilustrator książek FOT. TOMASZ GUZEK

Rok 2019 został mocą decyzji Sejmu RP ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich FOT. TOMASZ GUZEK
- 16 sierpnia minęła setna
rocznica wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, dlatego Sejm RP chciał
w yrazić wdzięczność za
wkład pokoleń ludu śląskiego w walce o niepodległość
oraz wywarcie istotnego
wpływu na granice odrodzonego państwa polskiego – wyjaśnia Maria Mroczkowska, która przygotowała ekspozycję. Na wystawie,
która znajduje się przy Czytelni dla Dorosłych, opisany jest przebieg pierwszego

z powstań śląskich, ukazana jest mapa walk powstańczych i pamiątki po
powstańcach oraz prezentowane są książki dotyczące tego tematu. Warto przypomnieć, że w efekcie 3 powstań, które miały miejsce
w 1919, 1920 i 1921, w 1922
roku podpisano w Genewie konwencję w sprawie
Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3
spornego terytorium. Konwencja była korzystna dla

Polski jeśli chodzi o istniejące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla.
To już kolejna wystawa poświęcona patronatom roku
2019 w brzezińskiej bibliotece. Wcześniejsze ekspozycje dotyczyły postaci Stanisława Moniuszki i Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego.
Obecną w ystawę będzie
można oglądać przez okres
około 2 tygodni.
 TOM

18 sierpnia w parafii pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku miały miejsce dożynki.
Były to pierwsze dożynki pod przewodnictwem nowego proboszcza ks. mgr.
Krzysztofa Górskiego, który urząd ten objął z dniem 6 lipca.

Wcześniej pracował przez
25 lat w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim, ostatnio w parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.
- W żniwach łączy się to co
ludzkie z tym co boskie - mówił w czasie dożynkowego kazania ks. Krzysztof Górski,
wskazując także, że w dniu
dożynek, rolnicy uświadamiają sobie, że oni sami są

także rolą dla Boga. - Dziś pochylamy się nad trudem rolników i oddajemy hołd ziemi obdarowującej nas swymi
darami – dodawała na zakończenie mszy św. dziękczynnej
wójt gminy Dmosin - Danuta Supera. W nabożeństwie
wziął udział także wójt gminy Rogów – Daniel Kołada.
Przekazano również życzenia dla wójt gminy Brzeziny

Hansa Christiana Andersena. W dziele swojego życia "Statucie Kaliskim", tytularnie
nawiązujących do nadanego
w 1264 przez Bolesława Pobożnego przywileju dla przedstawicieli narodu żydowskiego, na 45 kartach przedstawił
w formie miniatur polsko-żydowskie dzieje począwszy od
XI wieku. Znawcy określali
łódzkiego artystę jako najwybitniejszego iluminatora od
XVI w, a jego dzieła znalazły
się w wielu bibliotekach i muzeach świata. Były one m.in.
prezentem od Ignacego Mościckiego dla amerykańskiego prezydenta Franklina Roosvelta. Jego antyfaszystowskie karykatury w w Stanach

Zjednoczonych pojawiały się
praktycznie wszędzie: w gazetach, czasopismach, na plakatach, kartach i znaczkach
pocztowych, w wydawnictwach świeckich, religijnych
i wojskowych, na budynkach
publicznych i wojskowych.
Z Polski Artur Szyk wyjechał jeszcze w latach dwudziestych. Na emigracji był
współzałożycielem Komitetu Dobrej Woli, skupiającego
Żydów mieszkających poza
Polską, którego celem było
wspieranie jej działań za granicą. Zmarł w wieku 57 lat
w Stanach Zjednoczonych 13
września 1951 r.. .
 TOM

Odpust w parafii pw. NMPCZ


W niedzielę 25 sierpnia przypada odpust w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. To swoiste „imieniny” brzezińskiej parafii NMPCZ, która została
erygowana 1 lipca 2010 r.

Dożynki w Kołacinku



Urodzony w 1894 r. Artur
Szyk będąc synem łódzkiego przemysłowca kształcił się
początkowo na kupca, później już jako malarz m.in.
w Paryżu. Jako karykaturzysta i ilustrator zadebiutował
w Łodzi jeszcze przez I wojną światową. W 1915 r. założył wraz z Julianem Tuwimem
kabaret „Bi-Ba-Bo”, dla którego wykonywał m.in. plakaty,
karykatury i dekoracje. W historii sztuki Artur Szyc zapisał się jednak przede wszystkim jako mistrz miniatury
i autor antyfaszystowskich karykatur. Spod jego ręki wyszły również ilustracje m.in.
do „Księgi Esthery” , “Pieśni nad pieśniami”, czy bajek

- Barbary Hojnackiej. Licząca
ponad 1500 wiernych parafia
w Kołacinku skupia bowiem
mieszkańców trzech gmin:
Brzeziny, Rogów i Dmosin.
Należą do niej takie miejscowości jak: Kobylinek, Kołacin, Kołacinek, Kotulin, Koziołki, Marianów, Nadolna,
Pieńki Kołackie, Stefanów, Syberia, Wola Cyrusowa i Zacywilki. 
 TOM

Na samym początku jej istnienia, do Brzezin dotarła
kopia obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Wtedy też,
w czasie pier wszej mszy
ks. abp Władysław Ziółek
poświęcił kaplicę, ołtarz,
obraz Matki Bożej Częstochowskiej - dar oo. Paulinów dla nowej parafii oraz
teren pod budowę nowego kościoła. W czasie tegorocznego odpustu msze św.
przewidziano o godz. 8.00,
9.30, 11.00 i 18.00. Nie
będzie mszy św. o godz.

12.15. W poniedziałek 26
sierpnia - w samą Uroczystość NMP Częstochowskiej msze św. zaplanowano o godz. 8.00, 11.00
i 18.00.
Niedzielnej sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie
przewodzić i kazanie wygłosi ks. Piotr Górski, który po 9 – latach będzie się
żegnać z pracą w Brzezinach. Pier wszym dniem
jego posługi kapłańskiej
w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

w Brzezinach była sobota
28 sierpnia 2010 r., kiedy
to udzielił pierwszego ślubu w nowej parafii. Pochodzący z pobliskiego Jeżowa
ks. Piotr Górski posługę
kapłańską sprawował wówczas od 3 lat, wcześniej był
wikariuszem w Będkowie.
Obecnie z dniem 27 sierpnia rozpocznie on pracę duszpasterską w parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 TOM
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Brzezinianki z brązowymi medalami ME

R

eprezentacja Polski w hokeju na trawie kobiet zajęła trzecie miejsce
w Mistrzostwach Europy dywizji B, które odbyły się w największym mieście Szkocji
- Glasgow. W kadrze naszego kraju znalazły się cztery zawodniczki KS HokejStart Brzeziny: Dżesika Mazur, Paula Sławińska, Monika Polewczak i Karolina
Grochowalska.

Dżesika Mazur, Paula Sławińska, Monika Polewczak i Karolina
Grochowalska FOT. FACEBOOK.COM

Na ich szyjach zawisły brązowe medale. Biało-czerwone były o krok od osiągnięcia zamierzonego celu,
czyli awans do hokejowej
elity (dywizja A).
Turniej odbywał się od
niedzieli 4 sierpnia do soboty 10 sierpnia. W dywizji B do rywalizacji
przystąpiło osiem reprezentacji, które zostały podzielone na dwie grupy.
Biało-czerwone w jednej
grupie zmierzyły się kolejno z Turcją, Włochami
i Walią. W drugiej grupie
oprócz gospodyń Szkotek
zagrały: Austria oraz Czechy. Rywalizacja toczyła się
systemem każdy z każdym.
Na j l e p s z e d w i e d r u ż y ny z obu grup awansowały do półfinałów. W nich
pier wsza drużyna grupy
A zagrała z drugą drużyną
grupy B i druga drużyna
z grupy A z pierwszą drużyną grupy B. Do dywizji

A promocję w y walczyły
dwa najlepsze zespoły. Jeśli
chodzi o rywalizację w fazie grupowej to w pierwszym meczu Polki nie dały
żadnych szans Turczynkom , z któr y m i w y g r a ły 6:0 (2:0). Dwie bramki
strzeliły nasze zawodniczki: Paula Sławińska i Dżesika Mazur, dwukrotnie
bramkarkę rywalek pokonała Magdalena Zagajska,
a po golu dołożyły Natalia Wiśniewska i Amelia
Katerla. Drugie spotkanie
fazy grupowej to pojedynek z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. Po zaciętym boju nasze
hokeistki uzyskały cenny, bezbramkowy remis.
W trzecim decydującym
pojedynku nasze reprezentantki podzieliły się punktami z Walią remisując 2:2
(1:1) po bramkach Magdaleny Zagajskiej oraz Wiktorii Błaszyk. Ostatecznie
podopieczne selekcjonera
Macieja Wrzesińskiego zajęły drugie miejsce w grupie i awansowały do 1/2
finału. W półfinale przeciwniczkami Polek były

gospodynie imprezy Szkotki. Biało-czerwone musiały uznać wyższość rywalek,
które pewnie wygrały 3:0
(3:0). Tym samym wszystko było już jasne. Do elity
awansowała Szkocja i Włochy, a naszym reprezentantkom pozostała walka
o brązowy medal. W spotkaniu o trzecie miejsce biało-czer wone pewnie wygrały 4:2 (1:0). Jedną z bramek strzeliła zawodniczka
KS Hokej-Start Brzeziny
Dżesika Mazur, dwa gole
zdobyła Magdalena Zagajska, a jednego Wiktoria
Błaszyk. Mistrzem Europy
dywizji B zostały Włoszki, srebrne medale powęd row a ł y na s z y j e S z ko tek, a na najniższym stopniu podium stanęły Polki.
C z w ar t e m i e j s c e z aj ę ł a
Austria, piąte Walia, szóste Czechy, siódme Ukraina i ósme Turcja. Niestety miejsce na podium nie
dało awansu biało-czerwonym do elitarnego grona ośmiu najlepszych druż y n Eu ropy. S z kol e n i owiec Maciej Wrzesiński
na Mist r z o st w a Eu ropy

powołał takie zawodniczki jak: Marlena Rybacha
(HC Oranje Rood), Magdalena Zagajska (SV Arminen Wiedeń), Jowita Hyla
( A Z S Po l i t e c h n i k a Po znańska), Weronika Wessołowska (AZS Politechnika Poznańska), Wiktoria
Błaszyk (AZS Politechnika Poznańska), Natasza
Suszyńska (AZS Politechnika Poznańska), Amelia
Katerla (GHHC Groninghen), Nat a li a Wiśnie wska (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

Jesienny terminarz meczów Startu

W

ydział Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej podał terminarz wiosennych
spotkań rundy rewanżowej łódzkiej klasy okręgowej. Tym samym Start
Brzeziny poznał dokładne terminy i godziny spotkań, które odbędą się
na boisku przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach oraz na wyjazdach. Jedno
ze spotkań brzezinianie mają za sobą, dokładnie pojedynek z Zawiszą
Rzgów, który wygrali 4:3.

Nie ma co ukrywać, że łódzka centrala nie była dla naszego klubu łaskawa przy ustalaniu harmonogramu gier.
Pierwsze trzy mecze dla czarno-czerwonych będą bardzo
trudne. W pierwszym spotkaniu podopieczni trenera
Radosława Wasiaka dali radę
i wygrali z trzecią drużyną
poprzedniego sezonu i jednym z głównych faworytów
do awansu w tym sezonie Zawiszą Rzgów. W najbliższym
meczu w sobotę 24 sierpnia
o godzinie 16:00 Start zagra
na wyjeździe z KKS Koluszki. Czeka nas zatem trudny,
derbowy pojedynek. Następnie w sobotę 31 sierpnia o godzinie 17:00 brzezinianie gościć będą na własnym obiekcie

rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź. 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 Głowie ze
Stalą w sobotę 16 listopada
o godzinie 15:00.
 DS
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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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Świetna inauguracja sezonu piłkarzy

Z

nakomicie rozgrywki nowego sezonu 2019/2020 łódzkiej klasy okręgowej
rozpoczęli piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka
pokonali na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w spotkaniu 1. kolejki
rundy jesiennej jednego z głównych faworytów do awansu – Zawiszę Rzgów 4:3
(1:0).

Dariusz Szymanek - strzelec czwartej bramki dla Startu FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
To świetny rezultat biorąc
pod uwagę rewolucję kadrową jaka została przeprowadzona w drużynie.
Nie ma co ukrywać, że kibice z olbrzymim zainteresowaniem śledzili ruchy
transferowe. Po odejściu
kilku kluczowych zawodników: Roberta Szuberta,
Norberta Kowalskiego, Dawida Krawczyka, Dominika Jedynaka oraz Mariusza
Matusiaka do występującej w skierniewickiej klasie
okręgowej Jutrzenki Drzewce, wiadomo było, że kadra
zespołu znacznie się uszczupliła. Nikt chyba nie spodziewał się, że działacze klubu wraz z trenerem Radosławem Wasiakiem mają na to
rozwiązanie. Zespół wzmocniło aż piętnastu zawodników: Krzysztof Kowalski i Rafał Mordon z czwartoligowej Pogoni Zduńska
Wola, Bartłomiej Szadkowski z trzecioligowego RKS
Radomsko, Robert Przybyła z Orła Parzęczew, Mikołaj
Raźny z Jagiellonii Tuszyn,
Maciej Kwaśniak ze Stali Niewiadów, Damian Goździk z LKS Gałkówek, Filip Anuszczyk ze Sport Perfect Łódź, Stanisław Dula
i Wiktor Baraniak z drużyny juniorów Widzewa Łódź,

Jakub Dybowski (wypożyczony z AKS SMS Łódź),
Łukasz Kobierski (wypożyczony z Olimpii Jeżów), Mateusz Lubczyński (wypożyczony z Pogoni Rogów), Patryk Przybylski z Zawiszy
Rzgów oraz Damian Moćko
z UKS SMS Łódź. Oprócz
wymienionych graczy do
zespołu po przerwie wrócili Roger Smuga oraz Marcin Pietrasik. Pierwszym
generalnym sprawdzianem
przed ligowymi zmaganiami
była runda wstępna okręgowego Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Brzezinianie udali się do Smardzewa
na mecz z występującymi
w II grupie łódzkiej klasy
A - Czarnymi. Do przerwy
był bezbramkowy remis. Po
niecałym kwadransie gry
prowadzenie naszej drużynie dał Stanisław Dula. Piętnaście minut później niefortunną interwencją popisał się golkiper Wiktor
Baraniak i posłał piłkę do
własnej bramki. Gospodarze poszli za ciosem i w 34.
minucie za sprawą Łukasza Kornackiego objęli prowadzenie. Odpowiedź Startu była błyskawiczna. Sto
dwadzieścia sekund później
wyrównał Rafał Mordon.
To właśnie do tego piłkarza

należała druga odsłona meczu. Były piłkarz czwartoligowej Pogoni Zduńska
Wola po zmianie stron jeszcze dwukrotnie wpisał się
na listę strzelców, kompletując tym samym hat-tricka i dając drużynie zwycięstwo 4:2 (2:2) oraz awans do
I rundy. W niej czarno-czerwoni trafili na KKS Koluszki, z którym zagrają na wyjeździe w środę 28 sierpnia.
Godzina meczu jest w trakcie ustalania. Pucharowy
triumf dał sporą nadzieję na to, że drużyna nie będzie w nadchodzących rozgrywkach ligowych przysłowiowym chłopcem do bicia,
tylko odegra w nich znacznie większą rolę.
Terminarz łódzkiej klasy okręgowej wskazał na to,
że Start pierwsze spotkanie
rozegrał na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej

1 w Brzezinach z jednym
z głównych faworytów do
awansu – Zawiszą Rzgów.
Pierwsza połowa tego pojedynku zdecydowanie należała do gospodarzy. Wynik
spotkania już w 7. minucie
otworzył młodziutki wychowanek Startu - Rafał Gralec.
Czarno-czerwoni posiadali wyraźną przewagę, ale nie
potrafili przełożyć tego na
kolejną zdobycz bramkową. Nasz zespół miał cztery
wyśmienite okazje na gola
w tym trzykrotnie Maciej
Kwaśniak, ale żadna z nich
nie zakończyła się powodzeniem. Rywale ze Rzgowa nie mieli praktycznie nic
do powiedzenia. Wszystkie
ich ataki szybko niwelowali defensorzy Startu. W drugiej połowie podopieczni
trenera Radosława Wasiaka lepiej nastawili celowniki. W 50. minucie na listę
strzelców wpisał się Rafał
Mordon. Dwanaście minut
później ten sam zawodnik
podwyższył na 3:0 i wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli wielką sensację. W 67. minucie przyjezdni zdobyli bramkę za
sprawą Rafała Kujawskiego,
a chwilę później czwartego

gola dla gospodarzy strzelił Dariusz Szymanek. Dobra gra brzezinian trwała do
83. Minuty. Wtedy szkoleniowiec Startu był zmuszony na przeprowadzanie kilku zmian spowodowanych
urazami. Wprowadziło to
spore problemy w formacji obronnej. Brzezinianie
dodatkowo oddali środek
pola rzgowianom, którzy
wyczuli swoją szansę. Końcówka była bardzo nerwowa. W 88. minucie rozmiary porażki Zawiszy zmniejszył Dawid Rokuszewski,
a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry kontaktowego gola zdobył Krzysztof Borowski. Na szczęście naszej drużynie udało
się doprowadzić prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego i trzy punkty
zostały w Brzezinach. Biorąc pod uwagę okoliczności
była to olbrzymia niespodzianka, która dobrze rokuje na resztę rundy jesiennej.
Brzezinianie w starciu z Zawiszą zagrali w składzie: Mikołaj Raźny - Robert Przybyła, Jakub Dybowski, Łukasz Kobierski (78. Filip
Anuszczyk), Krzysztof Kowalski, Maciej Kwaśniak,

Mateusz Lubczyński (88.
Stanisław Dula), Rafał Mordon (83. Marcin Pietrasik), Rafał Gralec (85. Bartosz Kowalczyk), Artur Poździej, Dariusz Szymanek.
Pierwszym liderem rozgrywek została Stal Głowno,
która rozgromiła 6:0 rezerwy trzecioligowego Sokoła
Aleksandrów Łódzki. W innych meczach KKS Koluszki przegrał 1:3 z rezerwami drugoligowego Widzewa
Łódź, GLKS Dłutów wygrał
2:1 z Włókniarzem Pabianice, PTC Pabianice uległ 1:2
GKS Ksawerów, LKS Rosanów pewnie 3:0 pokonał LKS Sarnów/Dalików,
a UKS SMS Łódź zwyciężył
2:1 z Termami Uniejów.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na wyjeździe w sobotę 24 sierpnia
o godzinie 16:00. Rywalem
naszej drużyny w derbowym starciu będzie KKS
Koluszki. Natomiast następny mecz na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach odbędzie się
w sobotę 31 sierpnia o godzinie 17:00. Start podejmie
rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź.
 DS

REKLAMA

Spółdzielnia Socjalna Communal Service
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

2.09.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przecław, Brzeziny ul. Sienkiewicza
5.09.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Rogów ul. Kolejowa
6.09.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kędziorki, Brzeziny ul. Składowa

Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach
posiada do sprzedaży dwie hale metalowe, namiotowe
(20 mb x 20 mb) oraz 6 kontenerów w tym jeden
nowy, przeszklony. Kontakt w siedzibie Spółdzielni –
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12.
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SPRZEDAM fiata punto 1.1 benz.,
98 r., 662 935 101
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 Seicento rok.1998, 695
586 307
SPRZEDAM przyczepkę samochodową, plandeka, 508 593 120
VOLKSWAGEN T5 skrzynia liczba
miejsc 6, rok 2008, 1900cm3, 603
872 901
AUDI A4B7 Sedan, 730 285 682
SPRZEDAM Alfa Romeo 159, 790
891 188
SPRZEDAM motocykl YANKE, poj.
50 cm3 -2013 r., cena 1500 zł, 4 biegi, 572 490 866
SPRZEDAM samochód Ajxam, poj.
400 cm3, 2004 r., jeździsz bez prawa jazdy, cena 6 000, 572 490 866

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia
budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
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

OGŁOSZENIA DROBNE
OGRODZENIA-MONTAŻ, 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
WYCINKA drzew, koszenie, przygotowanie terenów pod inwestycje, usługi koparko-ładowarką, wywrotką do 3,5t, 507 364 074
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
MONTAŻ ogrodzeń panelowe, betonowe oraz z siatki wycena gratis,
507 364 074
MALOWANIE, gładź, 531 484 914
ZETNĘ i potnę drzewo, tanio, 519
356 788

PRACA
ZATRUDNIĘ do pracy w kwiaciarni w Koluszkach mile widziane doświadczenie, 665 227 387
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

OGŁOSZENIA DROBNE

drewna) również do przyuczenia,
504 010 550
ZAKŁAD MIĘSNY zatrudni kierowcę kat. B, 601 223 142
ZATRUDNIMY elektryków i pomocników elektryków, (42) 214 07
00
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
PRASOWACZKĘ, szwaczkę zatrudnię praca cały rok 663 496 011
KROJCZEGO na ½ etatu zatrudnię,
516 061 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
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
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowy i blacharzy z doświadczeniem, 607 570 070
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
ZATRUDNIĘ kierowcę praca
w Nowosolnej, 516 190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

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 szwaczkę, 601 216 401
PRZYJMĘ do pracy kuriera, 516
354 760
ZATRUDNIĘ szwaczki, 506 944 176
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem 4 nitkowym, 790 891 188
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę, 609 338 216
ZATRUDNIĘ pracownika do rozwożenia gazu, 517 776 755

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki budowlane
800m2 ul. Łódzka w Brzezinachbezpośrednio, 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602
259 432
REKLAMA

SPRZEDAM lokal 45m2 (rynek), 505
410 441
SPRZEDAM dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z balkonem, wysoki parter, 54m2 w zadbanym bloku . Bezpośrednio, 791 872 607
S P R Z E D A M d o m 170 m2
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
SPRZEDAM
działkę
w Szymaniszkach -1484 m2, 666
214 539
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 gospodarstwo rolne
5,50 ha , prąd, woda, media gm.
Rogów, 661 237 376
LOKAL użytkowy 130 m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działkę rolno – budowlaną, 88 ar., okolice Tadzina,
665 223 615
SPRZEDAM gospodarstwo rolne
w Dąbrówce Dużej 11, pow. 3,38 ha,
798 952 830

OGŁOSZENIA DROBNE

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
DO zbioru borówki, 790 650 064
KUPIĘ suche pszenżyto i jęczmień
jary prosto z pola, 788 264 336
SPRZEDAM stemple budowlane
i płyty kartonowo-gipsowe, 600
804 392
SPRZEDAM siano, 601 209 526
DREWNO rozpałkowe i inne, 694
080 553
USŁUGI ROLNICZE: orka, siew, głęboszowanie i talerzowanie, 509
339 587
SPRZEDAM pianino, 503 616 019
OŚMIOTYGODNIOWE jamniczki,
510 604 059
SPRZEDAM biurko, 517 626 244
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
SPRZEDAM butle, 2 tlenu, 1 acetylenu, małe plecakowe, 664 597 686
ODDAM psa podwórkowego w dobre ręce, 601 804 648
PRZYJMĘ gruz, glinę, ziemię, 507
075 348

ZDROWIE
DRĘCZĄ Cię bóle stawów, kości, kręgosłupa czy też dokuczają
Ci problemy skórne, alergia albo
trądzik? Najwyższy czas by zadbać o swoje zdrowie! Chcesz poznać najnowsze rozwiązania na takie dolegliwości, poznać historię
osób, które pozbyły się tych problemów? Zainteresowny/a, zadzwoń,
600 932 147

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !

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

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:

Badania na
Prawo
jazdy

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
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Ruszyła faza finałowa BLPN

Z

aledwie po dwóch tygodniach przerwy do gry wróciła Brzezińska Liga Piłki
Nożnej. W miniony weekend 17/18 sierpnia (sobota/niedziela) wystartowała
wyczekiwana od miesięcy runda finałowa. Na tym etapie rozgrywek zmagania
rozpoczęło osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej, w której brało
udział siedemnaście ekip. Tym samym rywalizacja play-off rozpoczęła się od
ćwierćfinałów.

Finały zainaugurowali aktualni mistrzowie i obrońcy tytułu Red Devils, którzy
w losowaniu trafili na ósmy
zespół tabeli fazy zasadniczej, czyli Wybrzeże Klatki Schodowej. W rundzie
ligowej Czerwone Diabły
wygrały dwoma bramkami
(6:4) i jak się potem okazało, historia się powtórzyła.
Po zaciętym i szybkim spotkaniu Red Devils wygrali 5:3. Taki wynik nie daje
jednak gwarancji awansu.
AUTOPROMOCJA

Poprzednie edycje Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
niejednokrotnie pokazały,
że w orlikowych rozgrywkach nawet pięciobramkowe zaliczki są do odrobienia. Z punktu widzenia
klasyfikacji, drugi sobotni
mecz, do którego przystąpiły Misie oraz Grabarze zapowiadał się na najbardziej
zacięty. Grali bowiem ze
sobą sąsiedzi w tabeli tj. kolejno miejsce czwarte oraz
piąte. W rundzie ligowej

w pojedynku tych drużyn
wysoko wygrali Grabarze
(6:1). Tym razem udało im
się zwyciężyć jeszcze wyżej
bo aż 8:2.
Oznacza to, że drużyna
z Koluszek podejdzie do rewanżu z najwyższą zaliczką. Niedziela rozpoczęła się
od meczu Grubych Wiórów z OKS. Ligowe starcie tych drużyn rozgrzało kibiców do czerwoności
(wygrana OKS 10:9), dlatego było wiadomo, że i tym

razem czeka nas fascynujące widowisko. Co ciekawe, Grube Wióry dysponowały w tym meczu siedmioma zawodnikami, a OKS
aż czter nastoma. Mimo
wszystko ilość nie przełożyła się na jakość i to Wióry
cieszyły się z wygranej 8:6.
Taki rezultat zapowiada zacięty mecz rewanżowy, tym
bardziej że OKS jest znany
z odrabiania strat w kryzysowych sytuacjach. Ostatni
pojedynek to starcie dwóch
debiutantów - łódzkiej drużyny JRK Meble, oraz Wikingów, w skład któr ych
wchodzą piłkarze pochodzący z okolic Andrespola, Justynowa i Kurowic.
W poprzedniej rundzie,

gdy te dwie drużyny mierzyły się ze sobą, JRK Meble
Łódź wygrali 5:3. Wiadomo
jednak że faza ligowa i finałowa to dwie różne sprawy,
więc podejście piłkarzy też
było zupełnie inne. Spotkanie okazało się najbardziej
zacięte ze wszystkich rozgrywanych. Po wyrównanym pojedynku minimalnie
lepsi okazali się JRK Meble
Łódź wygrywając 4:3.
Rewanżowe mecze, które z a d e c y d u j ą o aw a n sie lub odpadnięciu z rozgr ywek odbędą się już
w najbliższy weekend 24/25
sier pnia. Dr użyny, które teraz grały w sobotę zagrają rewanże w niedzielę i odwrotnie. W sobotę

2 4 s i e r pn i a o g o d z i n i e
18:00 Wikingowie zagrają z JRK Meble Łódź, a półtorej godziny później OKS
spróbuj e o dw ró cić losy
dwumeczu z Grubymi Wiórami. W niedzielę o godzinie 17:00 Misie zagrają
z będącymi w najlepszej sytuacji Grabarzami, a na koniec o godzinie 18:30 czeka nas powtórka z finału z 2017 roku, czyli mecz
Wybrzeża Klatki Schodowej z Red Devils. Wszystkie
spotkania odbędą się na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2. Zwycięzcy dwumeczu awansują do półfinału, a przegrani pożegnają
się z rozgrywkami.
 DS
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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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Spotkanie z Blue Cafe
Nowy plac zabaw
w parku miejskim



12 sierpnia br. pracownicy Spółdzielni Socjalnej
Communal Service zdemontowali plac zabaw w parku
miejskim w Brzezinach. Już wkrótce rozpoczną się
prace związane z budową nowego placu zabaw.

Projekt zakłada instal ac j ę urządzeń zab awowych i towarzyszącej małej architektur y, budowę
nawierzchni bezpiecznej
z pi asku, mont aż og rodzenia z siatki z furtk ą or a z d o s i e w t r aw n i ka jeżeli zostanie znacznie zniszczony p o dczas
rob ót budow lanych. Na
placu o powierzchni ok.
300 metrów kw. powstanie trawnik o powierzchni
ponad 70 metrów kw. oraz
powierzchnia bezpieczna
o powierzchni ponad 230
metrów kw. przeznaczona na montaż małej architektury. Zamontowany zostanie zestaw zabawowy
obejmujący min. trzy wierze z dachem czterospadowym, dwie zjeżdżalnie,
pomost z klockami, pomost linowy, drabinkę poziomą, a także trzy wejścia
s t a l ow e , w s pi n a c z k ow e

i łukowe z liną. Poza zestawem w kształcie litery „L”
na placu zabaw znajdzie
się m.in. huśtawka metalowa potrójna, zestaw wspinaczkowy, sześciokąt pajęczyna, huśtawka wagowa,
karuzela tarczowa z siedziskami, sprężynowiec żółw,
a także ławka z przewijakiem, kosz na śmieci oraz
tablica informacyjne z regu l aminem korzyst ani a
z placu zabaw. Koszt budowy nowego placu wyniesie blisko 110 tys. złotych,
a jego montaż potrwa do
końca września.

 GK
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15 młodych mieszkańców powiatu brzezińskiego
wyjechało na letnie kolonie nad morze

W

niedzielę 18 sierpnia 15 uczniów szkół podstawowych mieszkańców
powiatu brzezińskiego wyjechało na 14 dniowe kolonie organizowane
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi. Wypoczynek letni dla uczniów
szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego realizowany jest
z budżetu Wojewody Łódzkiego, a organizatorzy wypoczynku wyłaniani
są w drodze zamówienia publicznego.

W 2019 r. na ten cel przeznaczono 1,717 miliona złotych.
Takie środki pozwoliły Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty
na zorganizowanie aż 22 turnusów kolonijnych dla ponad 1,5 tysiąca dzieci z terenu województwa łódzkiego.

Kolonie bezpłatne dla dzieci organizowane są nad morzem w takich nadmorskich
miejscowościach jak Dźwirzyna, Pogorzelica, Mrzeżyna i Międzywodzie, a także w górach w: Korbielowie, Zawoi, Małym Cichym,

Iwoniczu Zdrój i Radkowie k.
Kudowy Zdrój.
Dzieci z powiatu brzezińskiego, których powrót planowany jest 31 sierpnia dołączyły do grupy uczniów
z powiatów pabianickiego i łódzkiego wschodniego.

Zmiany w kursowaniu
komunikacji miejskiej MPK
W z w i ą z ku z org an i z a cją festiwalu Light Move
Fe st iv a l 2 0 1 9 w d n i a ch
27- 29 września w godzinach od 18.00 do 1.00 nastąpi zmiana w kursowaniu komunikacji miejskiej
(MPK) w Ł o dzi. Wśró d
w p r o w a d z a ny c h z m i a n
t ras ę zmienią m.in. autobusy linii 53. Z pętli Brzeziny, Nowosolna,
Skoszew y, Kalonka, Łukaszew do skrzyżowania

z ul. Uniwersytecką/ Narutowicza trasa przebiega bez zmian. Następnie

autobusy tej linii jeździć
będą al. Scheiblerów, al.
Grohmanów, ul. Wydawniczą do pętli Wydawnicza. Autobus linii 90 nie
zmieni trasy. Ze szczegółowymi zmianami w kursowaniu autobusów
i tramwajów innych linii
b ędzie można zap oznać
się już wkrótce na stronie
facebooka miasta Brzeziny.
 GK

Koloniści nocleg zapewniony mają w Ośrodku Wczas ow y m „Gró d Pi astów ”
w Dźwirzynie. W ramach
programu edukacyjnego dla
każdej grupy kolonijnej są
zorganizowane warsztaty
z zakresu topografii i orientacji w terenie (po 8 godzin
dla grupy). Program kolonii
przewiduje ponadto całodniową wycieczką autokarową z przewodnikiem do Kołobrzegu oraz wycieczkę do
Trzebiatowa, rejs statkiem

po Morzu Bałtyckim, pokazy
iluzjonisty, a także wyprawę
na wydmy połączone z zajęciami z pracownikiem Urzędu Morskiego. Każdego dnia
(z wyjątkiem dni przyjazdu
i wyjazdu oraz dni, w których odbywać się będą całodniowe wycieczki autokarowe) zaplanowane zostały zajęcia kulturalno – artystyczne
lub turystyczno – rekreacyjno – sportowe np.: dyskoteki,
ogniska, konkursy, wycieczki piesze, zawody sportowe

itp.). Realizowane formy zajęć uwzględniające kształtowanie postaw opartych na
takich wartościach jak: wolność, godność, solidarność
i prawa człowieka związane
są z kontynuacją obchodów
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Koloniści po zrealizowaniu
bogatego programu, wypoczęci po letniej przygodzie
powrócą do Brzezin dopiero
31 sierpnia. 
 GK
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Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na kursy
języka angielskiego.
Marlena Bączyńska

war t y
D zi e ń o t i a
n
3 1 si e r p
(sobo ta) 0
0-13.0
godz .10.0

wszystkie poziomy nauczania
małe grupy (4 - 6 osobowe)
egzamin ósmoklasisty, matura
certyfikaty B2,C1 - zdawalność 100%

tel. 500 296 184

Brzeziny, ul. Mickiewicza 17a, II piętro

