5 WRZEŚNIA 2019

nr 23 (777) · Rok XVII

ISSN 1730-6817

Cena 1,50 zł

Jubileuszowy 10. koncert

„U Zbyszka na podwórku” – Hommage a Blues Brothers

W

niedzielę 1 września o godz. 20.00 w letnim ogrodzie Muzeum Regionalnego w Brzezinach odbył się jubileuszowy
10. koncert „U Zbyszka na podwórku”. Koncert otworzyła Monika Zamachowska zapraszając na scenę Pawła Zybałę
dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Ilonę Skipor burmistrz Brzezin.

„Za każdym razem jesteśmy
wzruszeni tak licznym powodzeniem tego miejsca.
Obecnie trwa remont, po
którym pałacyk będzie wyglądał tak samo jak w latach
najlepszej świetności" – mówiła Monika Zamachowska.
„Do końca listopada remont
zostanie zakończony, tak aby
jedenasty koncert lub czwarty teatr „U Zbyszka na podwórku” odbył się w nowej
scenerii" – powiedział Paweł Zybała. „Witam tak znakomitych gości jakimi są
Monika i Zbigniew Zamachowscy. Myślę, że dzisiejszy wieczór będzie doskonałym zakończeniem wakacji,
a w przyszłym roku planujemy przegląd kilku filmów
z udziałem Zbigniewa Zamachowskiego i to nie tyko
tych najbardziej znanych"

– powiedziała burmistrz Ilona Skipor. Z okazji okrągłego jubileuszu Zbigniew Zamachowski postanowił osobiście wystąpić w głównej
roli przed brzezińską publicznością. Do współpracy
zaprosił swoich przyjaciół
Macieja Miecznikowskiego

śpiewaka operowego (bas),
absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Jolantę Szczepaniak – Przybylińską wokalistkę jazzową.
Towarzyszył im zespół muzyczny w składzie Artur Jurek - klawisze, Krzysztof Paul
- gitara, Piotr Lemańczyk

– bas, Roman Ślefarski – perkusja, Agata Ławicka – trąbka, Martyna Halińska – saksofon altowy i Iwona Zimnicka – puzon. Taki skład
artystów przesądził o tym,
że na s cenie „U Zbyszk a n a p o dwór ku” p o d czas niedzielnego koncertu

królowały piosenki z filmu Blues Brothers. Zresztą świadczy o tym sam tytuł
koncertu - „W hołdzie braci blues”. Piosenki przeplatały się z humorystycznymi
występami znakomitych artystów. Pełna humoru zabawa trwała blisko dwie godziny. W przerwie wystąpiła
Marlena Karwacka - utalentowana nie tylko piosenkarka, ale także autorka tekstów,
która zaśpiewała kilka piosenek m.in. „Jak się czujesz”
i „W twoich oczach”.
Na zakończenie koncertu
w podziękowaniu za wspaniały występ Edyta i Krzysztof Krychniak właściciele „Bombonierki - cukierni z tradycjami rodzinnymi
Krychniak” występującym
artystom przekazali okazały tort z wizerunkiem braci
blues, a burmistrz Ilona Skipor wręczyła kwiaty.
Fotorelacja str. 10,11
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Eko - piknik połączony z festiwalem kolorów i baniek

C

entrum Promocji i Kultury w Brzezinach żegnając wakacje pt. „Cześć wakacje”
zaprosiła pierwszego września do parku miejskiego w Brzezinach na ekologiczny
piknik rodzinny połączony z festiwalem kolorów i festiwalem baniek.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

O godz. 15.00 park miejski
zapełnił się najróżniejszymi
kolorami za sprawą proszku
Holi, specjalnej farby, którą
posypywali się uczestnicy.
Festiwal Kolorów cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem i to nie tylko wśród
dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. W festiwalu uczestniczyła burmistrz

Ilona Skipor, która została
"pokolorowana" specjalną
farbą. Sypaniu się farbą nie
było końca. Największym
zainteresowaniem cieszyły się kolory jaskrawe: pomarańczowy, różowy i zielony, które okazały się najtrudniejszymi do zmycia.
Farbę Holi można było nabyć w specjalnym namiocie,

a uczestnicy konkursu mogli otrzymać ją gratis. Później odbywał się festiwal
baniek mydlanych. Tutaj
największym powodzeniem
cieszyły się ogromne bańki
w których można było zamknąć nie tylko jedną osobę, ale nawet kilka. Ponadto
Road Cafe polecał kawy lemoniady i inne napoje. Nie

brakowała, także chętnych
na watę cukrową, popcorn
i lody. Pracownicy Centrum Promocji i Kultury
rozdawali soki oraz jabłka
i śliwki.
Jedno cześnie w parku
odbywał się piknik rodzinny zorganizowany przez
miasto Brzeziny. W punkcie informacji ekologicznej można było uzyskać
cenne informacje z zakresu szeroko pojętej ekologii, a także wziąć udział

w organizowanych konkursach w których do wygrania były gadżety. Ponadto przygotowano kilkanaście stanowisk w których
zasiedli eksperci z zakresu OZE, ochrony powietrza a także, zdrowia, którzy zachęcali do zdrowego
i ekologicznego trybu życia. Dla dzieci przygotowane było koło fortuny i puzzle. Z kolei na stanowiskach eko twórczych można
było wyprodukować różne

przedmioty m.in. biżuterie,
medaliony, broszki, odlewy,
a także pomalować obrazki czy też plakaty. Sporym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko w którym odbywała się produkcja energii elektrycznej za pomocą
siły mięśni.
To była wspaniała impreza kończąca wakacje, tym
bardziej, że pogoda dopisała.
Fotorelacja str. 15,16,17
 GK
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Bezpłatne badania przed
brzezińskim magistratem



W czwartek 29 sierpnia w godzinach od 9.00 do 14.00 przed brzezińskim magistratem
dwie firmy przeprowadzały bezpłatne badania. Logomed w specjalnym samochodzie
przeprowadzał diagnostykę słuchu połączoną z ewentualnym protezowaniem osób,
które wymagają wzmocnienia słuchu.

Firma ma dwa punkty
w Brzezinach, które odwiedza dwa razy w tygodniu,
współpracuje także z lekarzami w tym zakresie.
Z bezpłatnych nieuciążliwych i nieinwazyjnych badań w czwartek skorzystało blisko 30 osób. Samo
badanie trwało zaledwie
kilka minut. „Przed badaniem należy sprawdzić
czystość uszu w zakresie
zdolności do przyjmowania dźwięków. Wzmocnienia słuchu wymaga co piąta badana osoba – mówi

Szczepan Greszler.
Z kolei łódzki Synexsus
przeprowadzał bezpłatne
badania poziomu cukru,
ciśnienia, pomiaru tkanki tłuszczowej BMI oraz
nawilżenia skóry. Z badań
skorzystało ponad 40 osób.
„U nikogo nie stwierdziliśmy bardzo wysokiego
ciśnienia, co prawda niektóre osoby miały p o dw yższone ciśnienie, a le
one się już leczą. Było kilka osób otyłych, ale nie
przesadnie – mówi Grażyna Pancerna pielęgniarka

anestezjologiczna z łódzkiego stowarzyszenia diabetologicznego.
Kolejne bezpłatne badania planowane są wiosną.
 GK

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

Przed brzezińskim magistratem dwie firmy przeprowadzały bezpłatne badania FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

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 !

Serdeczne podziękowania dla firmy
Citynet za bezpłatne przekazanie
soków na piknik "Cześć wakacje"
Zespół CPiK

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

Jadwiga Lenart, Maria Dubert,
Witold Enerlich i Jerzy Michalak,
a także lekarze pediatrzy:
Maria Sass-Just, Beata Gębora-Kowalska
oraz Grażyna Michalak
Ponadto opiekę medyczną świadczą lekarze specjaliści
w poradniach specjalistycznych.
Zapewniamy duży parking.
Kontakt: (46) 875 26 04, 509 734 753
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pow i at

brzeziński

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

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września 2019 r., w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w Kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach w intencji poległych żołnierzy oraz cywilnych ofiar wojny ks.
Proboszcz Mariusz Wojturski wraz z ks. Sławomirem Wojdalem odprawili Mszę Świętą. Po mszy
odbyły się uroczystości na Brzezińskim cmentarzu, przy odśpiewaniu hymnu państwowego została
wciągnięta flaga państwowa, złożono kwiaty i zapalono znicze. W następnej kolejności odwiedzono kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939r. na cmentarzach Powiatu
Brzezińskiego w: Grzmiącej, Woli Cyrusowej, Dmosinie, Kołacinku, Jeżowie i Rogowie. Dla osób,
które chciały uczestniczyć w tych uroczystościach był przygotowany autokar.

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach
przejdzie do historii. W tym roku po raz pierwszy próg szkoły przekroczyły przedszkolaki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, Renata Kobiera Starosta Brzeziński, Krzysztof Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu oraz Ryszard Śliwkiewicz Wicestarosta.
Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wraz ze Starostą Brzezińskim Renatą Kobiera i Przewodniczącym
Rady Powiatu Krzysztofem Bogdańskim przejechali wspólnie z mieszkańcami powiatu przejechali
trasą linii Brzeziny – Dmosin – Brzeziny.
Połączenie zostało uruchomione dzięki rządowemu programowi przywracani lokalnych połączeń
autobusowych.
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Nowi wikariusze
w brzezińskich parafiach
W minioną niedzielę w parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej witano nowego wikariusza - ks.
Adriana Matuszewskiego,
neoprezbitera pochodzącego
z par. św. Siostry Faustyny Kowalskiej z Łasku, którego ks.

arcybp. Grzegorz Ryś z dniem
27 sierpnia skierował do pracy w Brzezinach. W tym roku
ukończył on seminarium duchowne, a święcenia kapłańskie przyjął 25 maja. W parafii
pw. NMPCZ zastąpił ks. Piotra Górskiego, który odszedł

do parafii pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim. W parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża nowym wikariuszem został
natomiast ks. Sławomir Wojdal, który zastąpił ks. Bogusława Starusa.
 TOM

Wierni z parafii pw NMPCZ witali w minioną niedzielę nowego wikariusza ks. Adriana Matuszewskiego

Misje Miłosierdzia w Brzezinach
W niedzielę 1 września jezuita o. Klemens - zapowiadał w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zbliżające się
Misje Miłosierdzia. Są to
uroczystości, które mają
przygotować wiernych do
obchodów 100 – lecia powołania archidiecezji łódzkiej. Misje te rozpoczęły się pod koniec 2016 r.
do czasu jubileuszu mają
mieć miejsce w każdej z archidiecezjalnych parafii.
W Brzezinach jako pierwsi
te kilkudniowe uroczystości przeżywać będą wierni
z parafii pw. Podwyższenia
św. Krzyża, gdyż rozpoczną się tu one 14 września.
W parafii pw. św. Franciszka z Asyżu rozpoczną się
one 21 września, a w parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej 28
września.
Warto tu wspomnieć, że
w skład powołanej mocą
decyzji papieża Benedykta
XV diecezji łódzkiej, wchodziło 67 parafii, w tym 19
należących do ówczesnego dekanatu brzezińskiego.
Obecnie archidiecezja łódzka liczy 219 parafii i skupia
ponad milion wiernych.
 TOM

Jezuita o. Klemens FOT. TOMASZ GUZEK

17/VIII/2017
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Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

1/X/2018

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

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

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

23/I/2018

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

PRALNIA KALORII

KAMERALNY KLUB FITNESS
ul. Piłsudskiego 2/8 Brzeziny
tel. 570 900 388
www.praniakalorii.pl
pralniakalorii

ZAJĘCIA FITNESS

WZMACNIANIE / BODY SHAPE, BOOTY
KILLER, INTERWAŁ/TABATA, POWER
JUMP - TRAMPOLINY, POLE DANCE,
ZUMBA, STRETCHING, YOGA

5

OKNA
DRZWI WEJŚCIOWE
DRZWI POKOJOWE
BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

6

5 WRZEŚNIA 2019 | NR 23

MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Rozpoczęcie roku szkolnego w gminie Brzeziny

D

rugiego września rok szkolny rozpoczął się dla uczniów trzech Szkół
Podstawowych z gminy Brzeziny - w Dąbrówce Dużej, Bogdance i Gałkówku
Kolonii. Pierwsza z tych uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Dużej, gdyż już o godz. 8 dyrektor Jolanta Kowalewska witała tu
dzieci, rodziców i nauczycieli.

– "Chciałabym, by każdy
uczeń miał świadomość, że
przez cały ten rozpoczynający się rok szkolny zrobił
dla siebie wszystko co mógł
dając przy tym radość sobie i swoim najbliższym" mówiła dyrektor. Następnie
głos zabrał zastępca wójta
gminy Brzeziny Lechosław
Adamczyk, który informował o prowadzonych pracach w szkołach, a także
w obiekcie po byłym Gimnazjum w Przecławiu, gdzie

rozp o czyna działa lnoś ć
Gminny Ośrodek Kultury - Chcielibyśmy, aby młodzież mogła realizować tam
swoje pasje i zainteresowania - wskazywał Lechosław
Adamczyk informując, że
przez 5 dni w tygodniu przez
8 godzin będzie tam zapewniony dostęp do komputerów z Internetem, a przez 9
miesięcy w roku odbywać
się będą cykliczne imprezy
skierowane do mieszkańców
gminy w różnym wieku.

2 września dzieci z oddziałów przedszkolnych SP
w Dąbrówce Dużej - 3-4
latki oraz 5-6 latki po raz
pierwszy zawitały natomiast do nowych pomieszczeń w przebudowanym budynku po byłym ośrodku
zdrowia. Zakres prac w ramach projektu „Rozbudowa
i przebudowa budynku oraz
adaptacja na oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej ”obejmował przygotowanie dwóch

sal, oraz miejsca 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 Istniejące poddasze będzie stanowić
zaplecze magazynowo-techniczne.
Godzinę później nowy
rok szkolny rozpoczynano
w Szkołach Podstawowych
w Bogdance i Gałkówku Kolonii. Do szkoły w Bogdance

uczęszczać będzie 132 uczniów w tym 3-4 latki oraz
zerówka, a do Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii – 114 uczniów w tym do
oddziału przedszkolnego 19,
a do zerówki 17. Szkoła Podstawowa w Bogdance poddana była w ostatnich miesiącach termomodernizacji
w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Brzeziny” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 ze środków przeznaczonych dla Łódzkiego

Obszaru Metropolitarnego. Przewidziany zakres
prac obejmował termomodernizację budynku w pełnym zakresie, czyli docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropodachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
ścian fundamentowych, wymianę źródła ciepła z kotłowni olejowej na kotłownię
opalaną biomasą oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb ciepłej wody
użytkowej. Podobne prace
w Szkołach Podstawowych
w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Dużej zakończyły się
pod koniec 2018 r.
 TOM

Dyrektor SP w Dąbrówce Dużej Jolanta Kowalewska FOT. TOMASZ GUZEK

Zastępca wójta Lechosław Adamczyk FOT. TOMASZ GUZEK

W Dabrówce Dużej na dzieci czekał zmodernizowany plac zabaw

Przebudowa budynku po byłym ośrodku zdrowia FOT. TOMASZ GUZEK

W Dąbrówce Dużej nowy rok szkolny witali już o godz. 8.00

Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Bogdance

W Gałkówku Kolonii nowy rok szkolny rozpoczynało 114 uczniów

Sale oddziałów przeszkolnych SP w Dąbrówce Dużej

Nowy rok rozpoczęły grupy dzieci 3 i 4 letnich oraz 5 i 6 letnich

5 WRZEŚNIA 2019 | NR 23

7

Złote gody państwa Dziedziczak i Kmieciak

P

na udany związek małżeński jest wzajemne zaufanie i pielęgnowanie miłości, która w każdym małżeństwie jest potrzebna.
Państwo Marianna i Zenon Kmieciak poznali się na
zabawie tanecznej w Przecławiu. 19 lipca 1969 r.
wzięli ślub cywilny w Brzezinach. Ich ślub kościelny odbył się 4 października
tego samego roku. Obydwoje wywodzą się z Brzezin.

odczas 17.sesji Rady Miasta Brzeziny 29 sierpnia złote gody obchodziły dwie pary
małżeńskie Teresa i Wacław Dziedziczak oraz Marianna i Zenon Kmieciak. Uroczystość
związaną z jubileuszem przeżycia 50 lat w związku małżeńskim poprowadziła Ewa
Natkańska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach.
ślubie zamieszkali w Brzezinach. Pani Teresa przez
46 lat pracowała jako fryzjerka, miała własny zakład
fryzjerski, gdzie wyuczyła 16 uczennic w tym zawodzie, które spod jej reki zdobyły dyplom czeladniczy.
Pan Wacław jako kierowca

pracował w Brzezińskim Zakładzie Przemysłu Odzieżowego „Nowotko”, Telekomunikacji i Straży Pożarnej.
Mają troje dzieci: Dorotę, Beatę i Dariusza, czworo wnuków Kacpra, Kajtka,
Adama i Martynę oraz prawnuczkę Lenę. Ich receptą

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Pańs t wo Te re s a i Wa c ław Dziedziczak poznali się w miejscowości Wałcz
gdzie Pan Wacław odbywał
zasadniczą służbę wojskową, a Pani Teresa pracowała jako fryzjerka. 19 kwietnia 1969 roku odbył się ich
ślub cywilny i kościelny. Po

Pani Marianna jako krawcowa pracowała w brzezińskiej „Daminie”, Pan Zenon
jako technik samochodowy pracował w PKS Brzeziny ponad 30 lat. Mają trójkę dzieci Ewę, Beatę i Bogusię, sześcioro wnuków:
Krzysztof, Damian, Natalia, Bartek, Ola i Ala. Zgodne przeżycie 50 lat w związku małżeńskim upatrują
w wzajemnym zrozumieniu,
tolerancji i miłości. Z okazji

50- lecia pożycia małżeńskiego Prezydent RP nadał jubilatom specjalne medale, które na sesji wręczyła burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, a przewodniczący
Rady Grzegorz Maślanko
i wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki złożyli życzenia wręczając kwiaty. Nie
obyło się bez gratulacji i życzeń „Stu lat”, zaśpiewanych
przez miejskich radnych. 
 GK
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Nowa dyrektor Przedszkola nr 1,
awanse zawodowe nauczycieli

W

nauczyciela mianowanego
otrzymały: Małgorzata Wiśniewska nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach,
Iwona Beata Matusiak – Karnowska nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Sylwia
Agnieszka Daszkiewicz wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach i Ewelina Augustowska - Kacprzyk nauczyciel
chemii w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach. Przed
wręczeniem aktu nadania

wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Nr 1 w Brzezinach w dniu 26 czerwca kandydatem na stanowisko dyrektora
została Elżbieta Anna Ostrowska, która przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję
wicedyrektora.
22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Przedszkola nr 1
w Brzezinach.
W wyniku przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 12 lipca cztery nauczycielki uzyskały kolejny stopień awansu
zawodowego, z nauczyciela kontraktowego stając się

nauczycielem mianowanym.
Egzamin przeprowadzony
przy udziale m.in. ekspertów
z listy Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciela
Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, który sprawuje
nadzór pedagogiczny był tylko potwierdzeniem umiejętności nabytych podczas blisko 3- letniego stażu. Stopień

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na sesji burmistrz Ilona Skipor powierzyła jej stanowisko dyrektora na okres 5 lat
szkolnych tj. od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2024r.
Przed gratulacjami burmistrz
Brzezin wręczyła nowo mianowanej dyrektor akt powierzenia stanowiska sporządzony na podstawie zarządzenia Nr 185/2019 z dnia

stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
przez burmistrz Ilonę Skipor
nauczyciele zgodnie z art.
15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Od września grupa nauczycieli mogących poszczycić się najwyższym stopniem awansu zawodowego tj. stopniem nauczyciela
dyplomowanego poszerzyła się o kolejną osobę - Monikę Kazimierczak nauczycielkę języka angielskiego

ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach. W wyniku
postępowania kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Łódzkiego Kuratora
Oświaty Pani Monika Kazimierczak uzyskała akceptację
i otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Burmistrz Ilona Skipor na
sesji złożyła świeżo upieczonej nauczycielce dyplomowanej gratulacje.
 GK
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W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

P

które rozpoczęło się 5 minut wcześniej. „Corocznie
liczba osób uczestnicząca
w spotkaniu przy grobach
poległych polskich żołnierzy o godziny 4.45 wzrastała. W poprzednim roku
uczestniczył w nim ówczesny burmistrz Marcin Pluta, a w tym burmistrz Ilona
Skiopr. Myślę, że zarówno

ierwszego września o godz. 4.45 rano w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej
burmistrz Brzezin Ilona Skipor wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia
Patriotyczne Brzeziny oraz Skautami Europy złożyła kwiaty i zapaliła znicze na
grobach poległych polskich żołnierzy na cmentarzu w Brzezinach.
stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny. 1 września 1939
roku o godz. 4.45 ostrzał
polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte z dział
niemieckiego pancernika

„Schleswig - Holstein” przez
wiele lat uważany był za rozpoczęcie II wojny światowej. Obecnie za to wydarzenie uznawane jest bomb a r d o w a n i e Wi e l u n i a ,

strażak we wrześniu 1939
roku brał czynny udział
w gaszeniu pożarów w Warszawie. Z kolei radny Janusz
Nowański zwrócił uwagę na
konieczność patriotycznego
wychowania dzieci i młodzieży, którego dobr ym
przykładem jest obóz Skautów Europy.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Biało czerwone znicze zapalono na kwaterach żołnierzy. Akc ję składania
kwiatów i zapalania zniczy
o godz. 4.45 kilka lat temu
zainicjowali członkowie

żołnierze polscy jak i naród polski zdał ten trudny
egzamin jakim była II wojna światowa – mówił przy
grobach Grzegorz Panek ze
Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny. Burmistrz Ilona Skipor wspomniała postać członka jej rodziny
Kazimierza Nowakowskiego ps. „Wilk”, który jako

Drzewko za makulaturę



W piątek 30 sierpnia od godziny 12.00 na parkingu z tyłu budynku Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeprowadzona
została ekologiczna akcja „Drzewko za makulaturę”.

Każdy dorosły mieszkaniec
Brzezin, który przyniósł przynajmniej 2 kilogramy makulatury mógł ją wymienić na
sadzonkę drzewka lub krzewu. Oczywiście nie brakowało
osób które przynosiły zdecydowanie więcej niż 2 kilogramy makulatury. Jednak maksymalnie, każdy mógł otrzymać trzy zielone sadzonki.
W ten sposób zaledwie w kilka godzin rozdanych zostało ok. 800 sadzonek drzew

i krzewów. W tym roku postawiono na jakość i dlatego wszystkie sadzonki były
w doniczkach, tak, aby zapewnić przyjęcie się do gruntu po posadzeniu. Wśród wydawanych sadzonek były m.in.
berberysy, azalie, wiciokrzewy, hortensje, różaneczniki,
krzewuszki, kaliny, derenie,
trzmieliny, perukowce, tawuły,
winobluszcze, a także sadzonki drzew jak wierzby, tuje,
wiązy sosny, klony i katalpy.

Zakładając, że otrzymane sadzonki krzewów i drzew zostaną posadzone i biorąc pod
uwagę, że akcja nie jest przeprowadzana po raz pierwszy
Brzeziny już niedługo będą
mogły być zielonymi płucami
centralnej Polski. Koszt zakupionych sadzonek wyniósł blisko 12 tys. złotych. W ramach
akcji zebrano 2,37 ton makulatury, która poddana zostanie
recyklingowi.
 GK

Przeprowadzona została ekologiczna akcja „Drzewko za makulaturę” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Jubileuszowy 10. koncert

„U Zbyszka na podwórku” – Hommage a Blues Brothers

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Jubileuszowy 10. koncert
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„U Zbyszka na podwórku” – Hommage a Blues Brothers
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy
stan. Brzeziny, Słowackiego 46
505 927 959
ZŁOMOWANIE samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM Seicento rok.1998 ,
695 586 307
VOLKSWAGEN T5 skrzynia liczba
miejsc 6 , rok 2008, 1900cm3,
603 872 901
SPRZEDAM Seicento 695 586 307
SPRZEDAM Alfa Romeo 159, 2009
r. , 790 891 188
SPRZEDAM Opel Astra 2002 r.,
502 936 185
OPONY letnie 16/55/205 DAYTON 4
szt., 505 027 487

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
OGRODZENIA-MONTAŻ, Panele,
Siatki, Sztachety, 606 303 471
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia, 793 053 808

OGŁOSZENIA DROBNE
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
ZETNĘ i potnę tanie drzewo,
519 356 788
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
KUCHARKA z salą. Imprezy okolicznościowe, 502 778 947 KROJOWNIA
przyjmie zlecenia, 782 845 235

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
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
(również na ½ etatu)
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki. Praca stała, 691 125
693

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel.
606 155 155
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. Tel.
kontaktowy, 504 184 065
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem 4-nitkowy, 790 891 188
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
szycie, 604 588 616
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
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę ,609 338 216
ZATRUDNIĘ do pracy w kwiaciarni w Koluszkach mile widziane doświadczenie, 665 227 387
POSZUKUJĘ chałupniczek do szycia spodni, bluzek, tel. 508 363 912
POSZUKUJĘ szwaczki na zakład
i chałupniczki, 669 947 758
PRZYJMĘ do pracy na rozbiór mięsa i sprzedawcę do sklepu mięsnego, tel. (46) 874 51 42 w masarnii
w Syberii.
ZATRUDNIĘ pomocnika do garażu samochodowego. Praca stała,
atrakcyjne wynagrodzenie, tel: 505
027 436
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 519 490 477
PRACOWNIKA spokojnego do myjni przyjmę, 502 778 947
STOLARNIA zatrudni pracownika .
Płaca od 2.000,- do 3.000,- , tel. 509
771 248
ZATRUDNIĘ do biura , mile widziana znajomość programu SYMFONIA
HANDEL, 46 874 32 18, e-mail:

OGŁOSZENIA DROBNE

biuro@poleuro.eu PRACOWNIKA
gospodarczego w sklepie spożywczym zatrudnię, 501 218 072

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki budowlane
800m2 ul. Łódzka w Brzezinachbezpośrednio, 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602
259 432
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną 0,88ar w obrębie drugim Miasta
Brzeziny, 665 223 615
SPRZEDAM dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z balkonem, wysoki parter, 54m2 w zadbanym bloku.
Bezpośrednio, 791 872 607
SPRZEDAM dom 170m2 lub zamienię na bloki w Brzezinach, działka
1700m2 . Dom do zamieszkania 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
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
SPRZEDAM gospodarstwo rolne
5,50 ha , prąd, woda, media gm.
Rogów, 661 237 376
SPRZEDAM gospodarstwo rolne
w Dąbrówce Dużej pow. 3,38ha 798
952 830, (46) 874 52 18
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum
wynajmę, tel. 601-190-840
SPRZEDAM mieszkanie w bloku
68m2 czynsz ok. 350zł + woda, 604
448 110
KUPIĘ mieszkanie 36m2 z balkonem. Na wysokim parterze lub
I piętrze w blokach spółdzielczych .
Kontakt 505 461 898 po 18.00

WYNAJMĘ dom wolnostojący 2
piętrowy w Brzezinach. Oferta dla
grup pracowniczych, 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane na
ulicy Ludowej 603 307 493
SPRZEDAM ziemię 25 700m2 ,
Syberia, asfalt, energia, woda do
okoła las 25 zł m2 tj. 1/3 wartości
działki, tel. 601 367 628
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej, 731 746 722
S PR ZE DA M now y dom
w Romanowie okolice Andrespola,
731 746 722
SPRZEDAM spółdzielcze własnościowe mieszkanie o pow. 26m2
w Brzezinach, tel. 509 347 470
KUPIĘ działkę pracowniczą na terenie Brzezin tel. 513 060 066
DWIE działki budowlane po 1.200m
(media w drodze) Sprzedam.
Brzeziny ul. Okrzei i Południowa,
tel. 501 034 069
KUPIĘ dom w szeregowcu przy
Głowackiego, 603 129 068

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
SPRZEDAM szafki kuchenne 7 szt +
zlew 160zł całość, rower, 694 884 692
DO zbioru borówki 790 650 064
REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM stemple budowlane
i płyty koartonowo-gipsowe, 600
804 392
DREWNO rozpałkowe i inne, 694
080 553
USŁUGI ROLNICZE : orka, siew, głęboszowanie i talerzowanie, 509 339
587
PRZYJMĘ gruz, glinę, ziemię, 507
075 348
SPRZEDAM pianino cyfrowe
KORG profesjonalne, 505 027 487
SPRZEDAM pianino, (46) 874 02 93
ŚCINKA i uprzątanie drzew, 727
668 566
MASZYNY prawie nowe do wymiany opon sprzedam, 502 778 947
ODDAM gruby gruz, Brzeziny
Południowa 14, tel. 602 379 302
SPRZEDAM kopaczkę lewatorową,
sadzarkę Polską, obsypnik trzyrzędowy, 506 466 904

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

REKLAMA

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

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

Biuro Rachunkowe

zatrudni
księgową.

Oferty kierować
kancelaria.buchalter@wp.pl
lub osobiście
w siedzibie Brzeziny
ul. Okrzei 7

tel. (46) 874 04 44

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

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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„Nasze dzieci” nad
Bałtykiem



REKLAMA

To były niezwykłe 4 dni spędzone przez podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” nad polskim morzem w ramach projektu
„Witaj Bałtyk”.

Kolejny dzień przeznaczono na zwiedzanie Gdańska
Na pierwszy dzień zaplanowano poznawanie his t o r i i To r u n i a . C e l e m
drugiego dnia był Sopot
i Gdynia, gdzie przewidziano takie atrakcje jak
spacer po molo, zwiedzanie oceanarium, czy Muzeum Mar ynarki Wojennej. Kolejny dzień przeznaczono na zwiedzanie
Gdańska, gdzie w Europ e j s k i m C e nt r u m S o l i darności spotkano samego Lecha Wałęsę. Następnie wszyscy popłynęli
statkiem na Westerplatte,
gdzie akurat odbywała się
inscenizacja wybuchu II
wojny światowej. Poranek
ostatniego dnia spędzono
na plaży w Jantarze, gdzie
znajdowała się też baza
no clegowa uczest ni ków
wycieczki. W drodze powrotnej zawitano jeszcze

do kaszubskiego Szymbarka, gdzie w Centrum Edukacji i Promocji Regionu
znajduje się niecodzienny
skansen m.in. ze sławnym
„Domem do gór y nogami”, czy „Domem Sybiraka” przywiezionym z okolic Irkucka.
Pier wsze trzy dni tej
wycieczki były sfinansowane w ramach proj ektu „Witaj Bałtyk” finansowanego przez samorząd
miasta Brzeziny, a czwarty dzień był sfinansowany w ramach prog ramu
„PEPCOLANDIA”. W ramach projektu „Witaj Bałtyk” przewidziano jeszcze
w październiku sp otkanie podsumowujące, gdzie
wspomnienia z tej niezwykłej wycieczki powrócą na
fotografiach jej uczestników.
 TOM

,

REKLAMA

20.09.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Dmosin 4.

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 21, bis@cpik-brzeziny.com.pl
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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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Eko - piknik połączony z festiwalem kolorów i baniek

Inauguracja roku szkolnego w Jedynce
O

d wprowadzenia sztandaru na boisko szkolne i odśpiewania hymnu państwowego
2 września o godz. 10.00 rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Brzezinach..

Przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, poseł
na sejm RP Roman Sasin, ks.
Sławomir Wojdal wikariusz
z parafii Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach a także
rodzice, dziadkowie, sympatycy, a przede wszystkim uczniowie szkoły powitał dyrektor Zbigniew Zieliński.
„ Mam nadziej ę że p o
dwóch miesiącach wakacji jesteście wypoczęci i nie możecie doczekać się tego co wydarzy się w klasach. Nowym
uczniom życzę aby znaleźli tutaj przyjaciół, kolegów,
tak aby czas najbliższych

dziesięciu miesięcy wytężonej pracy był okresem bezpiecznym i owocnym ale także sprawiającym przyjemność naszym dzieciom, bo
przecież współpraca rodzic
- nauczyciel musi być ukierunkowana na dobro dziecka
– mówił dyrektor Zbigniew
Zieliński.
„Jako absolwent tej szkoły mogę stwierdzić, że warto tutaj się uczyć. Chciałbym
aby w przyszłości z tej szkoły
wyrósł kolejny poseł, a uczniom życzę samych sukcesów
w rozpoczynającym się roku
szkolnym" - mówił poseł na
sejm RP Roman Sasin.

„Z nową energią i zapałem przystąpicie do nauki.
Lata spędzone w szkole to
najpiękniejsze lata. Ósmoklasistom życzę powodzenia na egzaminie, życzę bezpiecznego roku szkolnego"powiedziała burmistrz Ilona
Skipor. Oficjalną inaugurację roku szkolnego zakończyło uczczenie minutą ciszy
poległych i pomordowanych
w czasie II wojny światowej
oraz wysłanie delegacji uczniów i nauczycieli z wiązankami kwiatów, które zostały złożone na grobach poległych żołnierzy polskich
oraz długoletniego dyrektora

szkoły Władysława Janusza.
Po części oficjalnej w klasach
odbyły się pierwsze spotkania z wychowawcami.
Nowy rok szkolny oznacza
nową podstawę programową dla 479 uczniów. Kadra

pedagogiczna powiększyła się
o Iwonę Świniarską nauczającą wiedzy o społeczeństwie,
Klaudię Susik nauczycielkę
świetlicy oraz Przemysława
Maślanko nauczyciela wychowania fizycznego obecnie

liczy 42 nauczycieli w tym, 34
na pełnych etatach i 8 niepełnoetatowych. Szkoła zatrudnia 6 pracowników obsługi, 1
pracownika administracji i 1
pracownika BHP. 
 GK
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Eko - piknik połączony z festiwalem kolorów i baniek

Inauguracja roku szkolnego w Dwójce

D

rugiego września o godz. 9.00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach.
Niestety z uwagi na mało sprzyjającą aurę zrezygnowana ze rozpoczęcia roku na
dziedzińcu szkolnym przenosząc inaugurację do budynku szkoły.

Spotkanie podzielono na
dwie części. Uczniów klas
młodszych wraz z rodzicami zaproszono na rozpoczęcie roku do sali gimnastycznej. Uczniowie klas starszych
zebrali się na szkolnym korytarzu.
„Witam burmistrz Ilonę Skipor, nowego wikariusza z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
ks. Adriana Matuszewskiego
oraz posła na sejm RP Romana Sasina. Szczególnie miło
witam uczniów klas pierwszych. Skończyły się wakacje

rozpoczyna się kolejny rok
szkolny. Mam nadzieję, że
pełni zapału i wypoczęci po
dwumiesięcznej wakacyjnej
przerwie rozpoczniecie naukę rozwijając swoje pasje
i zainteresowania. Chcę tylko zapewnić, że w tej szkole
znajdziecie wśród nauczycieli przyjaciół, którzy poprowadzą was tymi trudnymi ścieżkami wiedzy" - mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Anna Mrówka
„Dwa miesiące minęły i zaczynamy nowy rok szkolny. Myślę, że przez ten rok

będziecie pracować aby otrzymać paski na świadectwie
albo tylko same dobre oceny. Uczcie się, bądźcie zdrowe
i szczęśliwe w tej szkole. Rodziców proszę o cierpliwość
i wyrozumiałość dla dzieci,
które trzeba wspierać" – burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
„Myślę, że wypoczeliście
w czasie wakacji i teraz z zadowoleniem będziecie przychodzić do szkoły. Życzę wam
aby wiedza szybko wchodziła
wam do głowy" – powiedział
poseł na sejm RP Roman Sasin.

„Uczcie się i rozwijajcie
swoje zainteresowania nie
zważając na drobne potknięcia, bo wszystko jest możliwe
jeżeli tyko chcecie" - powiedział ks. Adrian Matuszewski.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego w klasach
odbyły się pierwsze spotkania
z wychowawcami. W Szkole
Podstawowej nr 2 naukę rozpocznie 517 uczniów. Szkoła

zatrudnia 53 nauczycieli
w tym 3 uzupełniających etat
oraz 8 niepełnoetatowych,
a także 7 pracowników administracji i obsługi.
 GK
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Eko - piknik połączony z festiwalem kolorów i baniek

Inauguracja roku szkolnego w Trójce

D

rugiego września o godz. 9.30 od odśpiewania hymnu państwowego i uczczenia
minutą ciszy ofiar i bohaterów II wojny światowej w 80 rocznicę jej wybuchu,
rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im.
Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach.

„Jestem cały przepełniony radością, że mogę was widzieć.
Jest to ważny dzień w którym szkoła otwiera się dla
was i waszych rodziców. Witam burmistrz Brzezin Ilonę
Skipor, posła na sejm RP Romana Sasina, ks. Adriana Matuszewskiego wikariusza parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej" - mówił
na powitanie Michał Gołąbek
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 w Brzezinach.
„Witam maluchy, rodziców
i grono pedagogiczne. Przed
wami rok szkolny. Będziecie

poznawać nowe przedmioty, będziecie się uczyć. Dla
mnie ta szkoła budzi specjalny sentyment bo tutaj chodziłam 8 lat. Niedługo będziecie
mieć do dyspozycji nowy gabinet stomatologiczny i wyremontowane łazienki. Życzę
wam wspaniałego roku szkolnego, rodzicom życzę cierpliwości, a nauczycielom energii
do pracy. Starszym uczniom
życzę samych dobrych ocen"
- mówiła burmistrz Brzezin
Ilona Skiopr.
„Życzę najwspanialszych
wychowawców, tak abyście

bardzo chętnie przychodzili do szkoły szybko przyswajając wiedzę, a na świadectwie
samych piątek i szóstek "– powiedział poseł Roman Sasin.
Ks. Adrian Matuszewski
udzielił błogosławieństwa na
rozpoczynający się rok szkolny. Dyrektor szkoły przedstawił nowych nauczycieli i wychowawców najmłodszych
klas. Wychowawcą klasy zerówkowej jest Sylwia Daszkiewicz, klasy Ia Justyna Cupryn,
Ib Weronika Sikorska, a na
świetlicy nowymi nauczycielkami są Anna Cymmerman

i Paulina Pabiniak. Nowym
psychologiem jest Aneta Szymańska- Klepacz. W szkole

naukę pobierać będzie łącznie 152 uczniów, a szkoła zatrudnia 27 nauczycieli oraz 8

pracowników administracji
i obsługi.
 GK
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Nowy rok szkolny w szkołach powiatowych

T

egoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez powiat
brzeziński miało szczególną rangę, a to za sprawą wizyty wojewody łódzkiego
Zbigniewa Rau, który odwiedził Zespół Szkół Specjalnych oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych.

Wo j e w o d a d o B r z e zin przyjechał pierwszym
kursem nowo otwartej lin i i aut o bu s owe j Br z e z i ny - D m o s i n , D m o s i n -Brzeziny uruchomionej
dzięki rządowemu programowi przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Od 2 września autobusy te będą jeździć na
trasie Brzeziny-Grzmiąc a - Ta d z i n - D ą b r ó w k a

Duża-Poćwiardówka-Wola Cyrusowa Kolonia-Wola
Cyrusowa-Kołacin-Koziołki-Nagawki-Dmosin. Stosowną umowę o dofinansowanie zadań własnych
organizatorów w zakresie
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej władze powiatu
podpisały 27 sierpnia. Następnie na godz. 9 wojewoda łódzki wraz ze starostą

Renatą Kobierą, wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem i przewodniczącym
R ady Powiatu – Krzysztofem Bogdańskim przybyli na rozpoczęcie roku
w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie witała ich dyrektor - Aleksandra Gumola. Tu miało bowiem miejsce szczególne wydarzenie,
otwarcie nowo utworzonego przedszkola specjalnego

Szczególnym gościem uroczystości w ZSP był wojewoda łódzki Zbigniew Rau FOT. TOMASZ GUZEK

Tego dnia w ZSS nie zabrakło licznych gości FOT. TOMASZ GUZEK

przeznaczonego dla dzieci
z różnymi rodzajami niep ełnospraw noś ci, t a kże
z autyzmem, o którym szerzej napiszemy w kolejnych
nu m e r a c h B I S . Nowo ś cią w ofercie tej szkoły jest
utworzenie zespołu rewalidacyjno- wychowawczego,
którego uczestnikami będą
przede wszystkim uczniowie, którzy do tej pory nauczani byli indywidualnie.
War t o tu t e ż pr z y p o mnieć, że w ZSS prowadzone są też zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci
w wieku przedszkolnym

i młodszych. Z Zespołu Szkół Specjalnych Zbigniew Rau udał się jeszcze do pobliskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a to, jak wyjaśniał za sprawą uczennicy
o imieniu Gabrysia, którą
poznał podczas pierwszego kursu nowo utworzonej
linii autobusowej. Do ZSP,
gdzie szczególnych gości
witała dyrektor Anna Sokołowska, wojewodę zaprosiła również starosta Renata Kobiera, która
jest także absolwentką tej
szkoły, gdyż ukończyła tu
Technikum Ekonomiczne.

Wojewoda zwracając się
do licznie zgromadzonych
uczniów mówił, że kapitałem zdobytym w szkole
jest zarówno wiedza przekazana przez nauczycieli, któr ych wspomnienia
zostają na całe życie, jak
również przyjaźnie tu zawarte. W tym samym czasie trwały też uroczystości
rozpoczynające nowy rok
szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza, gdzie dyrektor Maria Pisarka witała m.in. uczniów trzech
klas pierwszych.
 TOM
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Zaproszenie na wykład Pawła
Goździńskiego



Bardzo ciekawa prelekcja zapowiada się w sali Centrum Promocji i Kultury przy
ulicy Sienkiewicza w Brzezinach. W poniedziałek 9 września o godzinie 18:00
odbędzie się w niej spotkanie z Pawłem Gożdzińskim, połączone z wykładem pt.
„Wrzesień 1939 roku na Ziemi Brzezińskiej”.

To doskonały moment na
poznanie ciekawostek dotyczących wojennych czasów
naszych terenów.
Paweł Goździński jest lokalnym historykiem-amatorem i autorem wydanej
w 2009 roku książki „8-10
września 1939 roku Dmosin-Jeżów-Koluszki-Lipce Reymontowskie”, w której niezwykle skrupulatnie

przedstawił ciężkie walki
odwrotowe Armii „Łódź”,
toczone z Niemcami w okolicach Brzezin. Podczas
spotkania zaproszony gość
opowie m.in.: o niezwykle
zaciekłym boju żołnierzy
Wołyńskiej Brygady Kawalerii z Wehrmachtem pod
Wolą Cyrusową oraz o największej bitwie września
w powiecie brzezińskim,

czyli starciu na polach pod
Przyłękiem, gdzie doszło
do krwawych walk na bagnety. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie
Patriotyczne Brzeziny przy
wsparciu Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Wstęp na spotkanie jest
bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
 DS
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Niezwykły koncert „Z klasyką przez Polskę”



13 września o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach
rozpocznie się niezwykły koncert „Z klasyką przez Polskę”, kiedy to Urszula
Kryger (mezzosopran) i Paweł Cłapiński (fortepian) zaprezentują utwory tak
znanych kompozytorów jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol
Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, czy Władysław Żeleński.

Na koncert zaprasza Polski
Impresariat Muzyczny oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima, która
jest lokalnym partnerem tego
przedsięwzięcia. Wstęp na to
wydarzenie jest otwarty dla
wszystkich. Jest ono bowiem
finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach projektu realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Urszula Kryger – to absolwentka studiów pianistycznych i wokalnych w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie
jest obecnie profesorem. To
uczestniczka wielu międzynarodowych konkursów muzycznych, na których otrzymała liczne nagrody m.in.
w Konkursie dla Młodych

AUTOPROMOCJA

Wokalistów im. Stanisława Moniuszki w Warszawie,
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. J. Brahmsa
w Hamburgu, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD w Monachium. Została także wyróżniona nagrodą Fundacji im. Karola
Szymanowskiego za przemyślane i wysoce artystyczne interpretacje pieśni tego kompozytora. We włoskiej La
Scali występowała z recitalem pieśni Fryderyka Chopina, a na scenie Samper Oper
w Dreźnie zaprezentowała się
w partii Angeliny w operze
„Kopciuszek” G. Rosininiego. Artystka dokonała też wielu nagrań dla rozgłośni radiowych i firm fonograficznych.
Paweł Cłapiński to absolwent

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny
Bacewiczów w Łodzi w klas.
prof. Urszuli Kryger i dr Bernardetty Grabias. Ma w swoim dorobku liczne nagrody:
m.in. dla najlepszego pianisty
w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamroz
w Busko-Zdroju oraz IV Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym „Le Grand Prix
de l’Opera w Bukareszcie, czy
I nagrodę oraz nagrodę specjalną dla najlepszego pianisty
partnera w V Konkursie Wokalnym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
 TOM

20

5 WRZEŚNIA 2019 | NR 23

Start za gościnny dla rezerw Widzewa

W

szyscy dokładnie wiedzą jaką sympatią wśród kibiców piłkarskich cieszy
się w naszym mieście drużyna Widzewa Łódź. Piłkarze Startu Brzeziny
okazali się jednak zbyt gościnni dla rezerw drugoligowej drużyny
i przegrali z nimi w ramach 3. kolejki łódzkiej klasy okręgowej aż 0:6 (0:3).
Nie ma się jednak co dziwić, ponieważ rywale do Brzezin przyjechali
w bardzo silnym składzie.

Zanim jednak przejdziemy
do ligowej potyczki z rezerwami Widzewa Łódź należy wspomnieć o świetnym
spotkaniu w ramach I rundy Pucharu Polski. Czarno-czerwoni po derbowej wygranej w 2. kolejce łódzkiej
klasy okręgowej z KKS Koluszki, dokładnie cztery dni
później zmierzyli się ponownie z koluszkowianami,
ale tym razem na wyjeździe w ramach rywalizacji
pucharowej. Przed spotkaniem trudno było myśleć o korzystnym wyniku.
Wszystko ze względu na to,
że szkoleniowiec Radosław
Wasiak zdecydował się zabrać do Koluszek jedynie
zmienników i młodzieżowców. Gospodarze natomiast
legitymowali się praktycznie podstawową jedenastką. Niesp o dzie wanie to
brzezinianie od samego początku przeważali i narzucili swój styl gry. Rywale
nie byli w stanie zatrzymać
szybkich i młodych graczy Startu. W 42. minucie
znakomitym uderzeniem
z rzutu wolnego popisał się
Piotr Baryła i pokonał golkipera KKS. Bramka wyraźnie dodała czarno-czerwonym skrzydeł, którzy na
przerwę schodzili w bardzo dobrych nastrojach. Po
zmianie stron koluszkowianie próbowali odrobić straty, jednak nie byli w stanie
zagrozić bramce strzeżonej przez Wiktora Baraniaka. Start kontrolował przebieg gry i starał się wymuszać stałe fragmenty gry.
W 82. minucie pięknym
golem popisał się Stanisław
Dula, któr y uderzył piłkę prawie z połowy boiska,
a futbolówka przelobowała bramkarza i wpadła do
siatki. Ten gol praktycznie
ustawił już końcówkę spotkania. KKS jednak nie odpuszczał i pięć minut później za sprawą Jacka Wojtaszka zdobył kontaktową
bramkę. Wynik nie uległ
już później zmianie i brzez i n i an i e n i e sp o d z i e w a nie, lecz w pełni zasłużenie

wygrali 2:1 i uzyskali promocję do II rundy Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Start zagrał w składzie:
Wiktor Baraniak – Damian
Goździk, Stanisław Dula,
Filip Anuszczyk, Jakub Dybowski – Bartłomiej Szadkowski, Marcin Frontczak,
Damian Moćko, Bartosz
Kowalczyk, Piotr Baryła,
Marcin Pietrasik. Na zmiany wchodzili: Rafał Gralec, Łukasz Kobierski, Mateusz Stępień oraz dyrektor
klubu Filip Jochman, który wybiegł na murawę po
ośmiu latach przerwy.
W spotkaniu z rezerwami Widzewa od początku przewaga należała do
łodzian. Już w 5. minucie
z rzutu wolnego groźnie
uderzył Damian Skrzeczkowsk i, a le minima lnie
chybił. Później swoją okazję miał Filip Mihaljević,
jednak jego strzał również
okazał się niecelny. Na gola
nie trzeba było zbyt długo czekać. W 17. minucie z narożnika boiska dośro d kował Sk rze czkowski, a stojącego w bramce
St ar tu Mi kołaj a R aźnego pokonał Marcel Sieroń.
Chwilę później było już
2:0. Dwójkowa akcja Filipa
Kołodziejka z Damianem
Skrzeczkowskim zakończyła się dograniem tego drugiego do Filipa Mihaljevicia, który nie miał problemu ze skierowaniem piłki
do siatki. W kolejnych akcjach bardzo aktywny tego
dnia skrzydłowy Widzewa miał dwie okazje, by
do dwóch asyst dorzucić
też gola, ale najpierw znów
chybił, a później przegrał
pojedynek z golkiperem
gospodarzy. Co nie udało się wtedy, wyszło w 42.
minucie. Ponownie z dobrej strony zaprezentował
się Filip Kołodziejek, a Damianowi Skrzeczkowskiemu w końcu udało się wpisać na listę strzelców. Tym
trafieniem trenujący ostatnio pod okiem Marcina
Kaczmarka piłkarz ustalił wynik pierwszej połowy.

Po p r z e r w i e o b r a z g r y
praktycznie się nie zmienił. Przewagę mieli goście,
ale przez pierwsze minuty nie byli w stanie zagrozić bramce Startu. Czarno-czerwoni zaostrzyli też
swoje poczynania w defensywie. W 69. minucie
było już 4:0, kiedy podanie
wprowadzonego po przerwie Mateusza Malca wykorzystał Filip Mihaljević.
To również ta dwójka była
zamieszana w kolejne trafienie. Po podaniu Kamila
Piskorskiego uderzył Mateusz Malec, a bramkarz
sparował strzał wprost pod
nogi Chorwata, który skierował futbolówkę do bramki, kompletując tym samym
h at - t r i c k a . W k oń c ów ce piłka wpadała do siatki jeszcze trzykrotnie, ale
dwa pierwsze gole Mateusza Malca i Kamila Piskorskiego nie zostały uznane
z powodu pozycji spalonej.
Dopiero trzeci został zdobyty prawidłowo, gdy w 89.
minucie dogranie Macieja
Malinowskiego wykorzystał Jakub Szlaski i ustalił
rezultat spotkania na 6:0.
Brzezinianie w tym spotkaniu wystąpili w składzie:

Młoda kadra Startu po derbowym meczu pucharowm w Koluszkach FOT. DAWID SAJ
Mikołaj Raźny (46. Wiktor
Baraniak) - Robert Przybyła, Jakub Dybowski, Łukasz Kobierski (65. Damian Goździk), Krzysztof
Kowalski, Maciej Kwaśniak
(84. Filip Anuszczyk), Mateusz Lubczyński (70. Damian Moćko), Rafał Mord on ( 8 0 . Ma rc i n Fron tc z a k ) , St an is ł aw D u l a ,
Artur Pożdziej, Dariusz
Szymanek (46. Patr yk
Przybylski). W innych meczach Orzeł Parzęczew rozgromił Termy Uniejów 6:1,

KS II Kutno zremisował 1:1
z GLKS Sarnów/Dalików,
UKS SMS Łódź przegrał
z GKS Ksawerów 1:2, PTC
Pabianice uległo aż 0:7 Stali Głowno, GLKS Dłutów
uległ Zawiszy Rzgów 1:4,
pierwszy punkt w rozgrywkach zdobyły niespodziewanie rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki, które zremisowały
1:1 z KKS Koluszki. Mecz
LKS Rosanów z Włókniarzem Pabianice zaplanowano na środę 4 września na

godzinę 17:00, czyli po oddaniu tego numeru gazety do druku. W tabeli nie
uwzględniamy więc tego
meczu.
Następne spotkanie czarno-czer woni rozegrają w niedzielę 8 września
o godzinie 15:00 na Stadionie Miejskim przy ulicy
Sportowej 1 w Brzezinach.
Rywalem Startu będą rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki.
 DS
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WKS i JRK Meble Łódź blisko
finału BLPN



Siódmy sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej nieuchronnie zbliża się do końca
i znamy coraz więcej odpowiedzi. Wiemy już kto przybliżył się do finału, ponieważ
w pierwszy dzień września zostały rozegrane oba mecze półfinałowe. Mowa
o Wybrzeżu Klatki Schodowej i debiutancie JRK Meble Łódź. Wymienione zespoły
wygrały swoje pierwsze pojedynki i są o krok od ligowego triumfu.

Pszczelarski rajd rowerowy



Najwięcej powodów do zadowolenia mają bez wątpienia piłkarze Wybrzeża Klatki Schodowej. Zespół, który
dotarł do finału w 2017 roku
rozegrał świetne spotkanie
przeciwko drużynie z Koluszek - Grabarzom.
Po fenomenalnym i jednost ronny m p oj e dy n ku
Wybrzeże Klatki Schodowej wygrało aż 12:3, co jest
jednym z najwyższych wyników w kilkuletniej historii brzezińskich play-offów.
Aż osiem trafień zdobył Marcin Bykowski, który przegonił w klasyfikacji najlepszych strzelców dotychczasowego lidera - Wojciecha
Koperniaka z Grubych Wiórów. Wiele wskazuje na to, że
walka o koronę króla strzelców rozstrzygnie się między tą dwójką młodych napastników. Drugi półfinał był
znacznie bardziej wyrównany, a o przepustkę do finału
walczyli w nim aktualni wicemistrzowie - Grube Wióry oraz najlepszy z tegorocznych debiutantów - łódzki zespół JRK Meble. Obie
drużyny przystąpiły do meczu w silnych składach i od
samego początku widać było
koncentrację w poczynaniach jednych i drugich. Akcje odbywały się po obu stronach boiska, jednak w pierwszej połowie skuteczniejsi byli
zawodnicy Grubych Wiórów

i to oni prowadzili do przerwy 2:0. Po wznowieniu gry
Grube Wióry podwyższyły
rezultat na 3:0, jednak to nie
dobiło rywali, którzy strzelili najpierw kontaktową,
a potem drugą bramkę. Przy
stanie 3:2 czerwoną kartką został ukarany zawodnik Grubych Wiórów Adrian
Budzyński. Od tej pory JRK
Meble Łódź grali w przewadze jednego zawodnika, co na
orlikowych boiskach jest odczuwalne jeszcze bardziej, niż
w tradycyjnej piłce, gdyż tu
zespół składa się z sześciu zawodników (pięciu plus bramkarz). Łodzianie wykorzystali przewagę i w krótkim odstępie czasu zdobyli dwa gole.
Mecz zakończył się wynikiem
4:3 dla JRK Meble Łódź, którzy pomimo zadowolenia
z wygranej muszą nadal mieć
się na baczności. Wszystko ze względu na to, że jeden
gol przewagi w meczach orlikowych to bardzo niewiele.
Co ciekawe, w ligowym pojedynku tych dwóch zespołów
mecz wyglądał niemal identycznie. Grube Wióry prowadziły niemal całe spotkanie,
aby w końcówce zostać pokonane przez JRK Meble Łódź
jednym golem (4:5). Oprócz
wielkich emocji spotkanie
Grube Wióry - JRK Meble
Łódź zapisało się na łamach
historii również z innego powodu. Od kilku miesięcy

Brzezińska Liga Piłki Nożnej
jako jedyna w Polsce transmituje na żywo swoje mecze z perspektywy drona, co
jest możliwe dzięki współpracy z Witoldem “Skambirem”
Pietrzykiem. Jak się okazało
po meczu, transmisja przyciągnęła rekordową liczbę
widzów. W trakcie jej trwania dotarła do ponad trzech
tysięcy osób, a w ciągu kolejnych dwudziestu czterech
godzin odtwarzało ją kolejne dwa tysiące użytkowników. Biorąc pod uwagę amatorski charakter rozgrywek
i mając w świadomości, że takie transmisje ogląda zwykle
kilkadziesiąt do maksymalnie
kilkuset osób, można stwierdzić że są to wręcz kosmiczne liczby.
Mecze rewanżowe zaplanowane są na najbliższą niedzielę 8 września. Tym razem
mecze odbędą się w odwrotnej kolejności. O godzinie
17:00 zobaczymy rewanżowe starcie Grubych Wiórów
z JRK Meble Łódź, a o godzinie 18:30 Wybrzeże Klatki
Schodowej zmierzy się z Grabarzami. Na oba mecze zapraszamy na orlik przy Szkole
Podstawowej nr 2. Podobnie
jak w poprzednim tygodniu,
drugi mecz będzie transmitowany na żywo na stronie
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
na profilu facebookowym.
 DS

15 września zaplanowano połączoną z ciekawymi atrakcjami specjalną edycję rowerowego rajdu z cyklu „Od pasieki do pasieki”. Jest on tym razem organizowany przez Stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach przy
współudziale Strefy Rowerowej Brzeziny jako element projektu „Są pszczoły –
jest życie” finansowanego z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego.

Przewidziano tu dwie trasy dla wytrwałych oraz rodzinno-turystyczną. Miejscem startu do obu wycieczek będą okolice
młyna przy ulicy Składowej w Brzezinach, lecz bardziej zaawansowana grupa wyruszy w drogę o godz.
10, a mniej doświadczeni
rowerzyści o godz. 11. Celem będzie pasieka Tomasza Supery w Popniu, gdzie
przewidziano degustację tradycyjnych Miodów
AUTOPROMOCJA

Największe emojce panowały w meczu Grube Wióry - JRK Meble FOT. ROKSANA RYBAK
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Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Ł ó dzk ich i R aw k i.
Przewidziana jest także prelekcja na temat bioróżnorodności oraz przekazanie
uczestnikom rajdu nasion
i sadzonek roślin miododajnych. Takie są bowiem założenia edukacyjnego projektu „Są pszczoły-jest życie”,
o którym szerzej pisaliśmy
już na łamach BIS.
Harmonogram najbliższych
spotkań projektowych zakłada także 8 września

warsztaty pszczelarskie jako
element dożynek w Rogowie połączonych z Wojewódzkim Świętem Pszczelarzy. W Brzezinach wykładowcy z Stowarzyszenia
Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Brzezinach zagoszczą natomiast 25 września w Centrum Promocji i Kultury, 27
września w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych oraz 4
października w Szkole Podstawowej nr 1.
 TOM
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Problem społeczny podejścia rodziców i dzieci do sportu cz. 1

W

akacje dobiegły końca, rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim dzieci
i młodzież wróciła do szkoły. Poza codziennymi obowiązkami i zajęciami
lekcyjnymi bardzo często rodzice zapisują swoje pociechy na różnego rodzaju
zajęcia rekreacyjne. Głównie są to zajęcia sportowe.

War to j e dna k p amięt ać
o tym, że uprawianie danej
dyscypliny sportowej powinno być dla każdego przyjemnością i zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. W poniższym artykule oraz kilku
kolejnych materiałach postaram się przedstawić oraz
wyjaśnić pozytywne oraz
negatywne interakcje rodziców i dzieci, na które warto
zwrócić uwagę.
Sport w życiu większości
ludzi odgrywa bardzo ważną rolę. Jedni wprawdzie nie
podejmują wysiłku fizycznego, ale oglądają go w telewizji, inni uprawiają hobbistycznie, a jeszcze inni próbują kariery zawodowej. Ci
ostatni najczęściej aktywności tej poświęcili całe swoje życie i swoje ewentualne
sukcesy mogą zawdzięczać
profesjonalnemu wyszkoleniu, systematycznej pracy oraz odpowiedniemu podejściu do zajęć treningowych. To niezwykle ważne
w karierze każdego sportowca. Praktycznie wszyscy podziwiają gwiazdy wielkiego
sportu typu: Robert Lewandowski, Bartosz Kurek, Marcin Gortat, czy Agnieszka
Radwańska. Wielu najmłodszych sympatyków aktywności fizycznej w przyszłości
chce pójść ich śladem. Z tego
względu najmłodsi za zgodą
rodziców (lub z ich inspiracji) podejmują swoje pierwsze sp or towe w yzwani a
i postanawiają spróbować
swoich sił w szkółkach sportowych. Artykuł postanowiłem przygotować na podstawie najpopularniejszej dyscypliny na świecie jaką jest
piłka nożna. Pragnę zaznaczyć jednak, że przedstawione poniżej sytuacje dotyczą innych dyscyplin. Piłka nożna od najmłodszych
lat powinna być dla dziecka przede wszystkim zabawą, przez którą młody człowiek powinien przyswajać
kojarzone ze sportem wartości. W tym wszystkim opiekę
nad nim powinien sprawować odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony
trener. Rodzic zaś powinien
odpowiednio wspierać swoje dziecko na każdym etapie

jego piłkarskiego szkolenia.
Niestety rzeczywistość jest
zupełnie inna. Dorośli na
meczach dzieci zachowują
się wręcz skandalicznie, rozładowując swoje złe emocje na wszystkich osobach
uczestniczących w zawodach
sportowych. Najbardziej
cierpią na tym najmłodsi, którzy mocno przeżywają niezadowolenie swoich
opiekunów. Gra zamiast dawać im przyjemność staje się
niekiedy de facto karą, a często bardzo stresującym doświadczeniem. Bez wątpienia jest to problem społeczny, który cały czas postępuje
i obejmuje swoim zasięgiem
wszystkie etapy szkolenia
piłkarskiego. Zjawisko to
coraz bardziej nagłaśniane
jest przez media. Właśnie ze
względu na to postanowiłem
to wszystko przybliżyć.
KOR czyli w rozwinięciu
Komitet Oszalałych Rodziców lub inaczej Komitet Szalonych Rodziców (KSR) to
problem społeczny, który –
zdaniem wielu zmartwionych nim działaczy społecznych - z każdym kolejnym
rokiem nasila się. Mowa tu
o negatywnym zachowaniu
rodziców podczas meczów
piłkarskich rozgrywanych
przez dzieci i drużyny młodzieżowe. Dorośli przeszkadzają w prowadzeniu zajęć
treningow ych, chcąc na
własną rękę, często podważając autorytet trenera, nauczyć swoje dziecko piłkarskiego fachu. Sytuacja dotyc z y rów n i e ż roz g r y wek
ligowych i turniejów piłkarskich. Część rodziców uważa
swoje dziecko za istną futbolową gwiazdę i widząc namiastkę samego siebie, przelewa na niego własne niespełnione wcześniej ambicje.
Opiekunowie zapominają
o najważniejszych wartościach jakie poprzez zabawę,
uczciwą pracę oraz rywalizację dostarcza piłka nożna
i sportowe widowisko. Dorośli często w wulgarny sposób dają upust swoim emocjom wyładowując się na sędziach, trenerach oraz nawet
na swoich pociechach. To
niestety w mgnieniu oka
podchwycają dzieci i tym

samym obszar zjawiska stale
się powiększa . Kłopoty piłki
dziecięcej dotyczą również
postaw szkoleniowców, którzy nie trzymając się kanonów pedagogicznego wychowania trenują dzieci według
własnego uznania, kierując
się chęcią odnoszenia sukcesów za wszelką cenę. Dodatkowo do cho dzi do tego
wszystkiego jeszcze brak doświadczenia sędziów, którzy
uczą się pracy z gwizdkiem
właśnie na meczach
najmło dszych. O b e cnie
problemy w piłce dziecięcej
to jedne z największych
problemów współczesnego
futbolu. Konfliktowe sytuacje z udziałem rodziców
w roli głównej przebijają nawet korupcje lub niesportowy tryb życia zawodników.
O problemach w dziecięcej
piłce od samego początku
wiedzieli praktycznie wszyscy interesujący się współczesnym futbolem, ale przez
dłuższy czas nie nagłaśniano
tej sprawy w mediach. Przełomem był początek września 2016 roku, kiedy doszło
do skandalu z udziałem jednego ze znanych piłkarzy
podczas meczu drużyn młodzieżowych. W trakcie spotkania dwunastolatków jednemu z trenerów, a dokładnie Marcinowi Mięcielowi
(była gwiazda Legii Warszawa i reprezentant Polski) nie
spodobała się praca sędziego. Szkoleniowiec po spotkaniu wszedł do pokoju sędziowskiego i przy użyciu
wulgarnych słów zaczął
obrażać arbitra. Całą sytuację obser wowali rodzice
i dzieci. Poszkodowany arbiter opisał wszystko w protokole meczowym, który podchwyciły media w całym
kraju. Oczywiście główny
winowajca wszystkiego się
wypierał. Afera pociągnęła
za sobą falę krytyki i tym samym otworzyła furtkę do
głośnego piętnowania takich
sytuacji. Jako pierwszy głos
w tej sprawie zabrał znany
polski sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski (z wykształcenia pedagog wieku
dziecięcego). Jego podwójnie ekspercka rola dawała
mu szczególne prawo do

zabierania głosu i protestowania. Arbiter początkowo
pisał o problemach piłki
dziecięcej na swoim blogu
internetowym, a następnie
udzielił serii wywiadów dla
znanych gazet i portali piłkarskich. To właśnie po jednym z nich udzielonych
„Przeglądowi Sportowemu”
ruszyła cała machina odzewu ze strony różnych środowisk piłkarskich. Sędzia
w bardzo mocny, ale przede
wszystkim otwarty sposób
przedstawiał główne problemy obecnego, dziecięcego
futbolu. Jego zdaniem: Wielu rodziców zapomina, że
sport dziecięcy powinien
uczyć, bawić i wychowywać.
Teraz – to problem w całym
kraju – często deprawuje,
stresuje i demoralizuje.
Dzieci, patrząc na najbliższych dorosłych – rodziców
i trenera – czerpią najgorsze
wzorce. Otrzymują lekcje fatalnego zachowania. To dzieje się nie tylko w piłce nożnej, ale tu skala zjawiska jest
największa. KOR to problem
społeczny narastający od lat,
ale z nim – działając wspóln i e – k lu by, s ę d z i ow i e
i związki piłkarskie razem
z mediami mogą sobie poradzić. Ostatnie słowa międzynarodowego rozjemcy mogą
napawać pewnym optymizmem jednak biorąc pod
uwagę skale tego zjawiska
nie nastąpi to zbyt szybko.
Negatywne emocje są głęboko zakorzenione w świadomości dorosłych, do których
trafić jest bardzo trudno. Rafał Rostkowski wielokrotnie
sędziował mecze z udziałem
dzieci. W większości z nich
musiał reagować na ostre zapędy rodziców podejmując
ostateczne kroki. Pewnego
razu prowadził mecz, który
był festiwalem chamstwa dorosłych pod adresem dzieci
z drużyny przeciwnej. Rodzice, wulgarnymi słowami,
zachęcali dzieci do faulowania i brutalności. Jeden chłopiec płakał ze stresu podczas
meczu. Dwa lub trzy razy arbiter przerwał zawody, żeby
uspokoić rodziców, ale to nic
nie dało. W końcu zakończył
mecz przed czasem, bo okoliczności były nieodpowiednie dla dzieci. Cała sprawa
znalazła się w Wydziale Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a arbiter został powiadomiony przez

przedstawiciela Komisji Dyscyplinarnej, że bez względu
na zaistniałą sytuację należało dokończyć mecz . Na
szczęście takie podejście
w piłkarskich centralach wojewódzkich zaczęło się zmieniać. Dzisiaj sędzia może zakończyć mecz przed czasem
jeśli uzna, że zachowanie rodziców, trenerów lub zawodników będzie przekraczać
dopuszczalne normy. Podobnych przykładów agresji
z udziałem dzieci, rodziców
trenerów i sędziów można
przytoczyć z „naszego podwórka”. W pewnym momencie sytuacje na młodzieżowych boiskach coraz bardziej wymykały się spod
kontroli. Kiedy pracowałem
w jednym z popularnych
portali sportowych województwa łódzkiego kilka
razy na jego łamach opisywałem fatalne zachowanie
rodziców, trenerów i dzieci.
Wydarzenia podczas jednego ze spotkań, które miały
miejsce w czer wcu 2016
roku przekroczyły wszelkie
standardy. Podczas zawodów
na szczycie rozgrywek okręgowej ligi juniorów pomiędzy KKS Koluszki a Metalowcem Łódź doszło do
wielkiego skandalu. Jednemu z trenerów puściły nerwy, kiedy agresywnie odepchnął zawodnika drużyny
przeciwnej. To uruchomiło
całą lawinę niedopuszczalnych zachowań. Jak opowiedział ze szczegółami po meczu trener koluszkowskiej
drużyny: „Nasz zawodnik
został faulowany bez piłki
przez zawodnika gości. Piłkarz Metalowca został ukarany przez sędziego karą
trzech minut i na ten czas
musiał opuścić boisko. Schodząc z niego wdał się
w utarczkę słowną z naszym
zawodnikiem. Próbowałem
odciągnąć swojego gracza,
ale nagle został on agresywnie przewrócony przez trenera gości. Po tej sytuacji
wywiązała się kłótnia między zawodnikami. Potem
z trybun ruszyli rodzice gości z zamiarem agresywnego
wymierzenia sprawiedliwości. Wezwano policję. Na
obiekcie szybko pojawiło się
aż dziesięć jednostek policji
m.in. z Tomaszowa Mazowie ck iego, Tuszyna czy
Rzgowa. Arbiter, mimo chęci dalszej gr y przez nas

i zespół gości, postanowił
zakończyć zawody.” Trudno
w takich przypadkach użyć
innego słowa niż patologia.
Wydział Gier i Ewidencji
Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej podjął decyzję o dokończeniu spotkania od momentu jego przerwania w innym wyznaczonym później
terminie, a zainteresowane
strony zostały wezwane
przez Wydział Dyscypliny
Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej na specjalne zebranie, podczas którego na
przedstawicieli obu klubów
nałożono surowe kary. Rywalizacja na boiskach w rozgrywkach prowadzonych
przez Okręgowe Związki toczy się głównie o ligowe
punkty. Zupełnie inaczej jest
w przypadku turniejów piłkarskich, które organizowane są przez różne instytucje
lub kluby sportowe. Udział
w nich ma zapewniać przede
wszystkim integrację i dobrą
zabawę poprzez, którą młodzi piłkarze mają uczyć się
wzajemnego szacunku i zasad rywalizacji fair-play.
Często bywa jednak zupełnie
inaczej, a najlepszym przykładem jest sytuacja z czerwca 2017 roku z udziałem legendarnego reprezentanta
Polski Jana Domarskiego.
Człowiek, który strzelił decydującą bramkę w 1973
roku Anglikom na słynnym
stadionie Wembley przypomniał o sobie po latach
w negatywny sposób. Podczas jednego z turniejów piłkarskich ro czni ka 2007
(dziesięciolatków) w Rzeszowie, kiedy prowadzona przez
niego drużyna Stali w decydującym meczu o zwycięstwie w całej imprezie zmierzyła się z Dziecięcą Akadem i ą F u t b o l u R z e s z ó w.
Domarski zaczął rzucać obelgami z użyciem wulgaryzmów w stronę szkoleniowc a dr uży ny prze ciw nej.
W podobny sposób potraktował panią sędzię prowadzącą spotkanie. Mało tego,
były reprezentant Polski dopu ś c i ł s i ę n aj g or s z e g o,
a mianowicie naruszenia
nietykalności cielesnej zawodnika ciągnąc go za włosy
. Mecz dwa razy przerwano,
aż ostatecznie komisarz zawodów postanowił całkowicie zakończyć spotkanie
przed czasem. Sam zainteresowany rzecz jasna odpierał
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zarzuty twierdząc, że jedynie
tylko groził dziecku. Całą
sytuacją byli wstrząśnięci
przede wszystkim rodzice,
którzy ze względu na częste
przypadki wulgarnych zachowań innych opiekunów
i trenerów na rzeszowskich
imprezach piłkarskich, pos t a n ow i l i z r e z y g n ow a ć
z udziału w nich na terenie
miasta Rzeszowa. Jeszcze jeden przykład z okolicznych
boisk jaki chciałem przedst aw i ć i które go by ł e m
świadkiem jest sytuacja
z końcówki maja 2015 roku.
Otrzymałem polecenie od
redaktora naczelnego gazety
lokalnej, w której pracuję,
aby udać się na mecz miejscowej drużyny juniorskiej
i przygotować z niego fotorelację. Był to oficjalny mecz

ligowy rozgrywek Młodzik
D1 (wtedy chłopcy rocznik
2006) prowadzony przez
Wydział Gier Łódzkiego
Zw i ą z k u P i ł k i No ż n e j ,
w którym Start Brzeziny
zmierzył się ze Stalą Głowno. Na trybunach zasiadła
kilkuosobowa grupa rodziców z Głowna oraz jedna
matka chłopca z drużyny
Startu. Pierwsza połowa minęła w miłej, piknikowej
wręcz atmosferze. Bramki
nie padły i oba zespoły zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie. W drugiej
odsłonie młodzi zawodnicy
Startu wyszli na prowadzenie i po strzelonym golu
długo cieszyli się przy linii
bocznej blisko trybun ściskając się i wskakując na sieb i e z r a d o ś c i . To n i e

spodobało się rodzicom
z Głowna, którzy zaczęli
zwracać uwagę miejscowym
zawodnikom, aby wracali
już do gry. Jeden z ojców
wstał i zaczął wykrzykiwać
do dzieci: Do budy psy! Do
budy! Słysząc to sędzia
główny podbiegł do trybun
i poprosił rodzica o spokój
i zaprzestanie takiego zachowania. Opiekun wstał i wykrzyczał sędziemu, aby ten
wziął się za sędziowanie, ponieważ jego zdaniem był
spalony i sędzia nie zna się
na przepisach tylko czepia
się zwykłych kibiców. Arbiter po kilku minutach wznowił zawody. Po kolejnym
golu dla gospodarzy ponownie wstał z trybun ten sam
ojciec i udając szczekanie
groźnego psa po chwili

zaczął krzyczeć w kierunku
trenera Start: „Zabierz te
kundle do budy wszarzu jeden!” W tym momencie nie
wytrzymała matka jednego
z chłopców z Brzezin wstała
i sama zwróciła uwagę wulgarnemu rodzicowi. Cała
agresja słowna ojca przeniosła się w tym momencie na
nią. Mecz został przerwany
i całej sytuacji oprócz innych zgromadzonych na trybunach przyglądali się trenerzy sędziowie i zawodnicy
obu drużyn. O dziwno żad e n i n ny z o p i e k u n ów
z Głowna nie zareagował.
Widząc bezradną pozycję
osamotnionej w całej sytuacji matki sam postanowiłem
zareagować. Powiedziałem,
że jeśli krewki ojciec się nie
uspokoi całą sprawę zgłoszę

do Wydziału Dyscypliny
Ł Z P N . Wy k o r z y s t a ł e m
w tym celu swój aparat, którym robiłem zdjęcia. Zakomunikowałem, że wszystko
zarejestrowałem nagrywając
na wideo. Sytuację udało się
opanować. Zdziwiony ojciec
widocznie się wystraszył,
ponieważ szybko opuścił
trybuny, a po zakończonym
meczu poszedł do pokoju
sędziego i przeprosił za swoje zachowanie.
Takich sytuacji jak opisane wyżej w naszym kraju są tysiące. Jak się jednak
okazuje to nie tylko problem polskiej piłki. Z podobnymi kłopotami borykają się
również inne światowe federacje. Jak informuje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek

Cztery medale kolarzy
w Karpaczu



Wielkim sukcesem zakończyły się starty brzezińskich kolarzy górskich
w Karpaczu. Zawodnicy Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team oraz Strefa Rowerowa
Brzeziny uzyskali świetne rezultaty na bardzo trudnych i wymagających trasach
górskich zajmując wysokie miejsca w ogólnych klasyfikacjach.

Brzezinianie przywieźli do
naszego miasta aż cztery
medale pokonując wielu
konkurentów z Polski i zagranicy.
Pier wszy dzień zmagań zaplanowano na sobotę 24 sierpnia. Zawody polegały na wjeździe na czas
na najwyższy szczyt Dolnego Śląska. Start był ulokowany na deptaku w centrum Karpacza, a meta na
Śnieżce (1603 m n.p.m.).
W imprezie wzięło udział
trzystu pięćdziesięciu
trzech zawodników z Pols k i i z a g r a n i c y. W ś ró d
nich było także trzech kolarzy z Brzezin. Na dystansie 13,5 kilometra, przewyższenie wynosiło ponad
tysiąc metrów. Trasa była
b ardzo t r udna i w io dła
praktycznie cały czas pod
górę. Nie było nawet krótkiej chwili na odpoczynek.
Wśród tej grupy najlepszy
wynik uzyskał Piotr Dziedzic (Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team) z czasem 01:09:13s co dało mu
czterdzieste pierwsze miejsce w kategorii open i brąz o w y m e d a l w k at e g o rii M5. Robert Rutkowski

(Strefa Rowerowa Brzeziny-Domax Racing Team)
uzyskał czas 01:27:19s co
dało sto pięćdziesiąte piąte
miejsce w kategorii open
i dziewiąte miejsce w kategorii M5. Piotr Jastrzębski
(Strefa Rowerowa Brzeziny) uzyskał czas 01:33:34s
co dało sto osiemdziesiąte czwarte miejsce w kategorii open i dwunaste
miejsce w kategorii M5.
Ja ko ciekawost kę war to
dodać, że najszybszy zawodnik podczas tej edycji
wjechał na Śnieżkę z czasem 00:49:18s. Następnego
dnia również w Karpaczu
odbyła się kolejna edycja
Bi ke Mar aton . Ty m r a zem do przejechania była
trasa w pętli, zaczynająca się i kończąca w Karpaczu. Organizator przygotował bardzo ciekawą trasę,
gdzie trzeba było wykazać się umiejętnościami
technicznymi, ponieważ
poza wieloma podjazdami znajdowały się też zjazdy z dużą ilością skalnych
głazów. Świetnie spisali
się zawodnicy z klubu Raz
Na Wozie Brzeziny MTB
Team, dla któr ych takie

przeszkody tylko uatrakcyjniają jazdę. Na trasie 14
kilometrów i 450 metrów
przewyższeń dwa medale zdobyli nasi najmłodsi zawodnicy. Złoty medal w kategorii MS zdobył
B enjamin Świerczyński,
natomiast brązowy medal
również w tej samej kategorii wywalczył Dawid
Gwiazda.
Na dłuższej trasie 26 kilometrów i tysiąca metrów
przewyższeń, srebrny medal w kategorii M5 wywalczył Piotr Dziedzic, natomiast brązowy w kategorii
M0 Mateusz Gwiazda. Na
dalszych miejscach uplasował się Samuel Świerczyński w kategorii M1 - ósme
miejsce, natomiast Dariusz
Świerczyński zajął dziewiąte miejsce w kategorii
M5. Na następne wrześniowe starty klub planuje
udział w Pucharze Polski,
jak też w kolejnej edycji
Bike Maraton. Klub otwiera też zapisy dla roczników
2010-2004. Kontakt poprzez stronę Facebook Raz
Na Wozie Brzeziny MTB
Team.
 DS

Dawid Gwiazda na podium z brązowym medalem FOT. DAWID SAJ

Mateusz Gwiazda na podium z brązowym medalem FOT. DAWID SAJ
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to problem szerszy, wychowawczy i globalny. Niedawno we Włoszech mecz został przerwany, ponieważ
rodzice chcieli pobić trenera. Do niedopuszczalnej sytuacji doszło też w połowie
stycznia 2017 roku w Hiszpanii. Podczas spotkania
ligi juniorów pomiędzy UD
Guia a Telde na trybunach
doszło do słownych utarczek pomiędzy dwoma ojcami z przeciwnych drużyn.
Z sekundy na sekundę słowa zaczęły przybierać czyny
i ojcowie zaczęli okładać się
pięściami. W wyniku bójki
jeden z ojców z zakrwawioną twarzą został odwieziony
karetką do szpitala.
 DS
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22 września wielkie
zawody biegowe
Celem zawodów, które odbędą się 22 września jest zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia
dorosłych, młodzież i dzieci,
integracja uczestników biegu
oraz upowszechnianie sportu
w rodzinie, a także popularyzacja biegania jako najbardziej
dostępnej formy rekreacji fizycznej, zdrowego stylu życia,
zapobieganie uzależnieniom,
przedwczesnym zachorowaniom na choroby cywilizacyjne takie jak choroby układu
krążenia, nowotwory, nadwaga/otyłość i cukrzyca oraz promocja powiatu brzezińskiego,
miasta Brzeziny oraz gmin
Brzeziny i Koluszki.
Biuro zawodów czynne będzie już od godziny 9.00 na
stadionie miejskim Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Sportowa 1. Tutaj
przewidziano zarówno start
jak i metę wszystkich zaplanowanych biegów, których będzie w sumie 8 ( 7 dla dzieci
i jeden dla dorosłych). W godzinach od 9.30 do 10.50 zaplanowano rejestrację do biegów dla dzieci, które rozpoczną się o godz. 11.00. Dzieci
mogą zapisać się już teraz pod
nr tel. 605884495 – limit 150
miejsc (decyduje kolejność zapisów, po ok. 18 osób na bieg).
Biegi dla dzieci na bieżni stadionu odbędą się na następujących dystansach: godz. 11.00
- przedszkolaki 3-4 lata na
dystansie 50 m oraz 5 i 6latki na dystansie 100m, godz.
11.20 – dziewczęta z rocznika
2012-2010 na dystansie 200m,
godz. 11.30 – chłopcy z rocznika 2012-2010 na dystansie
200m, godz. 11.40 dziewczęta
z rocznika 2009-2007 – na dystansie 400 metrów (1 okrążenie wokół boiska), godz. 11.50
chłopcy z rocznika 2009-2007
na tym samym dystansie,
godz. 11.50 dziewczęta z rocznika 2006-2003 na dystansie 2 okrążeń wokół boiska
(800 m), godz. 12.00 chłopcy
z rocznika 2006-2003 na dystansie 800 m. Biegi dla dzieci są bezpłatne (każde dziecko
na mecie otrzyma pamiątkowy medal, produkt darczyńcy
firmy Melvit, ewentualne inne
upominki pozyskane od sponsorów).
O go dz. 13.00 rozpocznie się bieg główny na dystansie 10 kilometrów. Trasa biegu prowadzi ze stadionu

miejskiego w Brzezinach, ul.
Sportową, Polną, Dąbrowskiego, Składową, przez miejscowości Kędziorki, obok
Tworzyjanek, Lisowice i dalej ok. 100 m za most na rzece Mrodze, nawrót i powrót tą
samą trasą na stadion miejski
w Brzezinach. Trasa oznaczona jest co 1 km. Punkt z wodą
na 5 km ( przy nawrocie ). Zawodników obowiązuje limit
czasowy wynoszący 90 minut. Zapisy do biegu głównego na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w dniu zawodów od 10.30 do 12.30 (jeśli
limit zgłoszeń przez internet
nie zostanie wyczerpany). Zawody są współfinansowane ze
środków miasta Brzeziny, powiatu brzezińskiego, gminy
Brzeziny oraz gminy Koluszki.
Gminy w Brzezinach, Gminy
w Koluszkach. Każdy pełnoletni uczestnik biegu otrzyma
pakiet zawierający zadeklarowany nr koszulki technicznej, wodę, medal okolicznościowy i posiłek (po ukończonym biegu), numer startowy,
zwrotny chip do buta- do pomiaru czasu, 2 produkty sponsora firmy Melvit, ewentualne
inne upominki pozyskane od
sponsorów.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Klub Biegacza Brzezińskie Dziki z Brzezin zaplanowali dwie klasyfikacje. Generalna/ open kobiet i mężczyzn
w której premiowane są trzy
pierwsze miejsce oraz w kategoriach wiekowych: M/K – 20
(16 – 29 lat), M/K – 30 (30 –
39 lat), M/K – 40 (40 – 49 lat),
M/K – 50 (50 – 59 lat), M/K
– 60 (60 – 69 lat i więcej) oraz
najlepszych 3 zawodników/
mieszkańców- Miasta Brzeziny, najlepszych 3 zawodników/mieszkańców- Gminy Koluszki, najlepszych 3
zawodników/mieszkańcówGminy Brzeziny. Najlepszy zawodnik z danej gminy musi
posiadać zameldowanie na
pobyt stały lub czasowy do
weryfikacji w biurze zawodów.
Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej / open nie
będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej. W kategoriach
generalnej / open podobnie
jak w kategoriach wiekowych
za miejsca I – III przewidziano
statuetkę ( ewentualnie drobne upominki od sponsorów). 
 GK
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Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
radnemu Danielowi Szymczakowi
składają
Burmistrz Miasta Brzeziny
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Radni Rady Miasta Brzeziny

