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Blisko 4 miliony złotych na drogi w Brzezinach
spośród 11 przeznaczonych dla powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego z Funduszu Dróg Samorządowych

W

środę 11 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się
uroczyste podpisanie umów na przebudowę dróg w powiatach: brzezińskim
i łódzkim wschodnim. Dofinansowanie udzielone przez wojewodę
łódzkiego Zbigniewa Rau pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.
Na przebudowę dróg tylko w tych dwóch powiatach wojewoda łódzki
przeznaczył kwotę blisko 11 milionów złotych (10 773 566,00 zł), z których
nie całe 4 miliony złotych (3 958 811,00) otrzyma miasto Brzeziny.

Dzisiaj mamy do przekazania dla samorządów dwóch
powiatów blisko 11 milionów
złotych, które stanowią dofinansowania projektów drogowych, których łączna wartość wynosi nieco ponad 16
milionów złotych. W 2015 takich środków było w całym
województwie ok. 48 mln zł.
W tym roku dofinansowanie
wyniesie ok. 300 milionów
złotych. Przytłaczająca większość w naszym województwie złożyła wnioski. To jest
duży wspólny sukces administracji rządowej i samorządowej. „Cieszę się, że tak wiele
samorządów złożyło wnioski.
Na 24 powiaty w województwie łódzkim, miasto Łódź
było wykluczone z możliwości składania wniosków, jeden powiat przygotował merytorycznie błędny wniosek,
a jedyny - powiat łódzki-wschodni wniosku nie przygotował mimo, że gminy powiatu łódzkiego wschodniego
wystąpiły z wnioskami i dofinansowanie otrzymały" – powiedział wojewoda Zbigniew
Rau.

Dofinansowanie dla miasta Brzeziny to wynik umowy jaką podpisała burmistrz
Brzezin Ilona Skipor i wojewoda łódzki Zbigniew Rau.
Na przebudowę ciągu dróg
w ul. Dąbrowskiego i Polnej
miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 380 268
zł, co stanowi 75% wartości
całego projektu. W ul. Polnej
na odcinku od ul. Okrzei do
ul. Dąbrowskiego zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0
m, a za skrzyżowaniem włączono się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokości
2,0 m. i długości 230 m. Ponadto zaprojektowano zjazdy
do posesji właścicieli działek
oraz kanalizację deszczową
na długości 179,7 m. z jednoczesnym zasypaniem rowów. W ul. Dąbrowskiego
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,2
m wraz z chodnikiem i obustronnym ułożeniem krawężników. Zaprojektowano kanalizację deszczową o długości 309 m z jednoczesnym

Uroczyste podpisanie umów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

zasypaniem rowów. Druga
podpisana umowa dotyczyła
przebudowy ciągu dróg w ul.
Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja. W tym przypadku dofinansowanie dla
Brzezin wyniesie 1 578 543
zł (także 75% wartości inwestycji). W ul. Konstytucji 3-go
Maja na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Bohaterów Warszawy zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0
m, a za skrzyżowaniem włączono się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokości
od 2,0m do 3,6m, a po prawej stronie chodnik o szerokości od 1,6m do 4,5m. Ponadto zaprojektowano zatoki parkingowe równoległe do
jezdni i prostopadłe do jezdni (dla osób niepełnosprawnych). W ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Głowackiego zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0 m, natomiast na dojeździe do skrzyżowania z drogą krajową nr
72 w ul. Sienkiewicza 9,2 m
(z uwagi na dodatkowy pas

Dofinansowanie udzielone przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
do lewoskrętu) wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5m do 5,2m
i miejscowym zwężeniem do
szerokości 1,25 m. Ponadto
zaprojektowano zatoki parkingowe równoległe do jezdni i prostopadłe do jezdni.
Specjalną zatoczkę przeznaczono pod przystanek autobusowy. Miłym akcentem
podpisania umowy było przekazanie wojewodzie łódzkiemu przez burmistrz Brzezin
pióra, którym obydwie umowy zostały podpisane.
Oprócz Brzezin umowy na
dofinansowanie przebudowy
dróg z Funduszu Dróg Samorządowych podpisały, także
inne samorządy. W przypadku powiatu brzezińskiego dofinansowanie na przebudowę

obiektu mostowego w drodze powiatowej wraz z dojazdem w Gałkówku Kolonii wyniesie 864 635 zł (50%
wartości projektu). Gmina Rogów na remont drogi w Kotulinie otrzyma dofinansowanie wynoszące 678
788 zł (75% wartości projektu), Koluszki na przebudowę ul. Polnej otrzymają 1
285 752 co stanowi 70% dofinansowania, a na przebudowę drogi we wsi Zygmuntów
1 169 930 (70% dofinansowania). Gmina Rzgów na przebudowę drogi wraz z budową
chodnika w Grodzisku otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 132 456 zł co stanowi 50% wartości projektu,
a na budowę chodnika w ul.
Stadionowej, Letniskowej

Uroczyste podpisanie umów zakończyło wspólne zdjęcie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

i Kusocińskiego oraz przebudowę ulicy Kusocińskiego dofinansowanie wyniesie 392 979 zł, co stanowi
50% wartości projektu. Gmina Andrespol na przebudowę
ul. Rokicińskiej „drogi przez
wieś” w miejscowości Kraszew otrzyma dofinansowanie w wysokości 309 715 zł co
stanowi 80% wartości projektu, a na przebudowę ul. Czarnieckiego i Prusa 682 644
zł (80% wartości projektu).
Gmina Tuszyn na remont ul.
Tysiąclecia otrzyma dofinansowanie w wysokości 155 000
zł (50% wartości projektu),
a w przypadku gminy Brójce
na przebudowę ul. Fiołkowej
dofinansowanie wyniesie 142
856 zł (75% wartości projektu). 
 GK
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Cykl „Z klasyką przez Polskę” rozpoczął się w Brzezinach

Z

udziałem wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra
Glińskiego w piątek w Brzezinach zainaugurowano projekt „Z klasyką przez
Polskę”. Celem tego zadania jest dotarcie do mniejszych miast, miasteczek i gmin
z programami muzycznymi poświęconymi muzyce klasycznej.

Cykl ten to nowa inicjatywa
przygotowana przez Polski Impresariat Muzyczny
działający w ramach Instytutu Muzyki i Tańca dzięki
wsparciu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem.
Pomysł tego zadania należy do znanego tenora Marcina Rudzińskiego, który
także obecny był w Brzezinach, gdzie mówił, że jest
niezwykle szczęśliwy mogąc powitać uczestników

tego inauguracyjnego koncertu. – Polski impresariat
muzyczny ma wspierać organizację takich koncertów
w małych miejscowościach,
poprzez angażowanie najlepszych polskich artystów,
aby swoim talentem dzielili się także z publicznością w małych miejscowościach, gdzie nie ma na co
dzień łatwego dostępu do
najlepszych sal koncertowych – wyjaśniał wicepremier Piotr Gliński. Podczas piątkowego koncertu

w Konkursie dla Młodych
Wokalistów im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, Międzynarodow ym
Konkursie Wokalnym im.
J. Brahmsa w Hamburgu,
Międzynarodowym Konkursie Muzycznym ARD
w Monachium.
Paweł Głapiński to absolwent Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie
wykłada na Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. Ma w swoim dorobku również liczne nagrody:
m.in. dla najlepszego pianisty w IV Ogólnopolskim
Konkursie Wokalnym im.

w Brzezinach inaugurującego program, wystąpili właśnie tacy wybitni artyści:
Urszula Kryger –mezzosopran i Paweł Głapiński –
fortepian.
Urszula Kryger – to abs olwent ka studiów pi anistycznych i wokalnych
w A kademii Muzycznej
w Łodzi, gdzie jest obecnie
profesorem. To uczestniczka wielu międzynarodowych konkursów muzycznych na których otrzymała liczne nagro dy m.in.

podziękowano gromkimi
brawami wręczając lilie.
Wśród uczestników koncertu był m.in. poseł Roman Sasin, starosta Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Bogdański, burmistrz Ilona Skipor oraz Danuta Bączyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima, która była lokalnym partnerem tego przedsięwzięcia
- pierwszego z ponad 100
zaplanowanych koncertów
w całej Polsce. Całość programu finansowana jest
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
 TOM

Koncert odbywał się w sali konferencyjnej UM w Brzezinach, a lokalnym partnerem tego wydarzenia była
Miejska Biblioteka Publiczna

FOT. TOMASZ GUZEK

W pierwszym koncercie w Brzezinach inaugurującym projekt z Klasyką przez Polskę wystąpili Urszula Kryger
mezzosopran i Paweł Głapiński - fortepian

Wicepremier Piotr Gliński poinformował, że w Polsce ma mieć miejsce ponad sto podobnych koncertów

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. Przez prawie dwie
godziny artyści wykonywali utwory tak znanych
kompozytorów jak Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, Władysław Żeleński,
a na zakończenie Stanisław
Moniuszko. Nie obyło się
też bez bisu. Urszuli Kryger
i Pawłowi Głapińskiemu

Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć
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hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom
W przyszłorocznym budżecie WPolicji
Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelskim przebudowa ofiarom Zbrodni Katyńskiej
czterech przejść dla pieszych 



Są już wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim. Projekt „Budowa
czterech bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicach Modrzewskiego i Okrzei
w Brzezinach” otrzymał 2681 głosów i tym samym wszedł jako zadanie do
realizacji na 2020 rok.

Jego szacowany koszt wynosi 338,6 tys. złotych i pokryty zostanie z budżetu urzędu
marszałkowskiego.
Przypomnijmy, że chodzi o przebudowę czterech
przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich. Trzy
zlokalizowane są w ul. Modrzewskiego, z których dwa
w okolicy rynku przy skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3
Maja i jedno przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Czwarte przejście dla pieszych, którego bezpieczeństwo zostanie

podniesione znajduje się
w ulicy Okrzei (w okolicy Liceum Ogólnokształcącego).
Wszystkie budowane przejścia zostaną wyposażone
w inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych
z doświetleniem obejmującym montaż słupa oświetleniowego i specjalnych opraw
świetlnych. Przejścia zostaną
ponadto wyposażone w pasy
wykonane w technice chemoutwardzalnej.
„Jako burmistrz Brzezin serdecznie dziękuję

wszystkim osobom które
zdecydowały się na udzielenie poparcia temu projektowi. Dzięki państwa zaangażowaniu i udziału w głosowaniu (ponad 2,6 tysiąca osób)
w Brzezinach piesi będą mogli
czuć się bezpiecznej przechodząc przez drogi wojewódzkie. Dzięki państwa głosom
Zarząd Dróg Wojewódzkich
przebuduje w Brzezinach
cztery przejścia dla pieszych.
Dziękuję" - mówiła Ilona Skipor burmistrz Brzezin.
 GK

W czwartek 19 września w Brzezinach odbędą się uroczystości związane
z odsłonięciem tablicy „W hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom Policji
Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarom Zbrodni Katyńskiej”.

Uroczystości odbywają się
w ramach 100. rocznicy powstania Policji Państwowej
pod honorowym patronatem nadinsp. Andrzeja Łapińskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Uroczystości rozpoczną

się o godz. 10.00 w kościele
pw. św. Anny w Brzezinach
mszą św. w intencji funkcjonariuszy Policji Państwowej
II Rzeczypospolitej Polskiej
ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Na godzinę 11.15 zaplanowane zostało rozpoczęcie

uroczystości przez budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
na które złożą się uroczysty
apel, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz apel pamięci.
 GK

Bezpłatne szkolenie w ZUS
W piątek 20 września
o godz. 8.30 w siedzibie
biura terenowego w Brzezinach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Głowackiego 43 rozpocznie
się bezpłatne szkolenie.

Szkolenie dotyczyć będzie
świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na szkolenie prowadzone są zapisy

pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl W zgłoszeniu należy podać imię
nazwisko, dane kontaktowe
oraz tytuł, termin i miejsce
szkolenia.
 GK

REKLAMA

Wyjechał na urlop. Zastał powódź w piwnicy
Choć pan Tomasz jest przygotowany na każdą awaryjną sytuację, zalania piwnicy niestety nie
przewidział…
- Dwa lata temu miałem niemiłą przygodę w letnią burzową noc. Wróciliśmy z urlopu i okazało się,
że woda zalała piwnicę i nowiutki piec. Na szczęście mam ubezpieczenie Warta Dom Komfort.
Zadzwoniłem do mojej agentki, ona podała mi numer telefonu, na który miałem zgłosić szkodę. Nastrój
miałem, przyznaję, nie najlepszy, więc rozdrażniony sytuacją oznajmiłem, że wiem, jak długo się czeka
na infoliniach, i nigdzie nie będę dzwonił. Agentka poprosiła mnie, żebym usiadł, a ona pomoże mi krok
po kroku zgłosić szkodę przez Internet, po czym wspólnie wypełniliśmy formularz. Pracownik Warty
skontaktował się ze mną bardzo szybko i zaproponował satysfakcjonującą kwotę odszkodowania. Po
kilku dniach wybrałem się do biura Warty, tym razem w fantastycznym humorze, żeby podziękować za
pomoc i wyrazić uznanie dla firmy. Od czasu tej historii jestem wiernym klientem Warty i polecam ją
znajomym.
W sierpniu często mamy do czynienia z burzami i jesteśmy wtedy bardziej narażeni na zalanie naszych
domów, czy mieszkań. Badania PIU wskazują, że 1/3 Polaków uważa ubezpieczenia na wypadek
skutków żywiołów za zbędne, a w razie szkody żywiołowej liczą na pomoc państwa. Co więcej, ponad
połowa badanych uważa, że zmiany klimatu odpowiadają za coraz więcej szkód na świecie, ale nie
w ich miejscu zamieszkania. Trudno zrozumieć takie podejście, patrząc na statystyki szkód związanych
z anomaliami pogodowymi w ostatnich latach w Polsce. Czy już naszą stałą przywarą będzie, że Polak
mądry po szkodzie?
Dom lub mieszkanie pod opieką
Gdy zostawiamy dom czy mieszkanie bez opieki, najlepszym zabezpieczeniem jest dobra polisa
mieszkaniowa Warty. Jak tłumaczy Ewa Łukasik, agent Warty w Brzezinach, pakiet usług Assistance
w ramach polisy Warta Dom Komfort, którą wykupił pan Tomasz, gwarantuje nie tylko odszkodowanie,
ale również szybką pomoc w różnych sytuacjach awaryjnych. Dekarz zabezpieczy zerwany przez
wichurę dach, a szklarz wybite okno, aby nie powiększała się szkoda.
Co ważne, taka polisa działa przez cały rok, a nie tylko podczas wakacji. Jest ona na tyle szeroka, że
pozwala ubezpieczyć praktycznie wszystko – nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, kosztowności,
dzieła sztuki, pozostawione na tarasie meble ogrodowe i narzędzia (np. kosiarkę), ale też sprzęt
sportowy, przenośny sprzęt komputerowy czy
fotograficzny, który zabieramy ze sobą na wakacje!
Nasze wakacje na pewno będą spokojniejsze,
gdy będziemy mieli pewność, że, to co dla nas
najcenniejsze pozostaje pod ochroną.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń: Ewa Łukasik tel.: 604270897,
napisz: lukasikewa@interia.pl lub przyjdź do agencji
ubezpieczeniowej w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Dobre zakończenia
Historia pana Tomasza wydarzyła się naprawdę.
Więcej opowieści napisanych przez życie, których
szczęśliwe zakończenie dopisała Warta można
znaleźć na www.dobrezakonczenia.pl.
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

Dożynki Powiatowo – Gminne

W

dniu 15 września br. w Gminie Dmosin pod Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się Dożynki
Powiatowo – Gminne. Mszę Świętą w intencji rolników odprawił
Proboszcz Parafii Dmosin ks. Tadeusz Jaros oraz Proboszcz Parafii
Kołacinek ks. Krzysztof Górski. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni
w roku każdego rolnika.

To r a d o ś ć i d z i ę k ow a nie Bogu za plony. W wykonanych wieńcach dożynkowych widać radość
i wdzięczność za zbior y.
Pani Renata Kobiera Starosta
brzeziński wraz z Danutą Supera Wójtem Gminy Dmosin podziękowały rolnikom,
sadownikom i pszczelarzom
za ich ciężką pracę. Podczas uroczystości zostały odczytane listy od: Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Prezesa
Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Europosła Marka Belki oraz Prezesa Polskiego Stronnictwa
Ludowego Władysława Kosiniak – Kamysz.

Gospodarze Dożynek poczęstowali przybyłych gości
chlebem i miodem.
Lokalną tradycją jest organizowany już od jedenastu
lat Powiatowy Konkurs Orki.
Sponsorzy tegorocznego
konkursu mile zaskoczyli
wspaniałymi nagrodami dla
uczestników konkursu. Honorowy Patronat nad XI Powiatowym Konkursem Orki
obieli: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda
Łódzki Zbigniew Rau oraz
Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolnictwa w Bratoszewicach.
Zespoły INESS i PILANGO zapewniły świetny wieczór w rytmie muzyki disco,
oraz zespół Co Noc zaprezentował muzykę o tonacji
pop-rock-reggae.

Starosta brzeziński Renata Kobiera bardzo serdecznie
dziękuję parlamentarzystom,
samorządowcom, osobom
duchownym, licznie przybyłym gościom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego
w Brzezinach i pracownikom
Urzędu Gminy Dmosin.
Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu to wydarzenie
o randze Powiatowej odbyło się w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziło duże
zainteresowanie.
Szczególne podziękowania
należą się sponsorom dożynek: Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z.o.o z Piotrkowa Trybunalskiego, Firmie
COLAS Polska Sp. z.o.o.
z Palędzin, Bankowi Pekao SA Oddział Brzeziny,

Wojewodzie Łódzkiemu
Zbigniewowi Rau, Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorzowi Schreiber, Izbie Rolnej Województwa Łódzkiego, Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkowi Doradztwa
Rolnictwa w Bratoszewicach,
Kasie Rolnego Ubezpieczenia Społecznego, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych Piotr Taczanowski,
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu JEDYNAK Mirosław Jedynak, Firmie Farmasz Sobociński Machinery,
Firmie FARMER z Jeżowa,
Alsen.pl, Stacji Paliw MILTON TRUSTEE Partner Bp,
Stacji Paliw TAMiR, EKO
GAZ Rozlewnia Gazu Płynnego Partner LOTOS Premium, Stowarzyszeniu Regionalnemu Koła Pszczelarzy
w Brzezinach oraz Prezesowi
Regionalnego Koła Pszczelarzy Zbigniewowi Sokołowskiemu.

80. Rocznica
napaści ZSRR
na Polskę
W dniu 17 września br. w 80
Rocznicę napaści ZSRR na
Polskę Starosta Brzeziński Renata Kobiera zaprosiła mieszkańców powiatu brzezińskiego na patriotyczny koncert Lecha Makowieckiego,
który wystąpił z żoną Bożeną Makowiecką i przy akompaniamencie skrzypka z teatru w Gdyni. Gośćmi tego

wydarzenia byli: Wicepremier Rady Ministrów prof. dr
hab. Piotr Gliński oraz Honorowy Obywatel Miasta Brzeziny, Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi – Dariusz Stachura. Starosta Brzeziński Renata
Kobiera podziękowała licznie przybyłej publiczności za
udział w tym pięknym koncercie.

19 WRZEŚNIA 2019 | NR 25

Wrześniowa zabawa
brzezińskich emerytów



W minioną sobotę o godz. 18.00 rozpoczęła
się wrześniowa zabawa taneczna brzezińskich
emerytów.

W zabawie uczestniczyło blisko 50 członków i sympatyków brzezińskiego oddziału rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz członkowie powstałego na początku roku stowarzyszenia

Seniorów Integracja, które prowadzi stołówkę „Smakosz” i zorganizowało m.in.
tę sobotnią zabawę. Zabawa taneczna miała charakter koszyczkowy. Organizatorzy zapewnili kawę, herbatę i jagodowe bułki zaś

o resztę potraw zadbali sami
uczestnicy. Tradycyjnie na
instrumencie klawiszowym
grał pan Tomasz, który nie
pozwalał zbytnio przesiadywać uczestnikom zabawy za stołami. Zabawa trwała do godziny 1 w niedzielę
15 września. Kolejna zabawa planowana jest dopiero
w październiku.

 GK

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

PRALNIA KALORII

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

ZAJĘCIA FITNESS

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

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

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

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

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

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

23/I/2018

693 016 604

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

5

Wycieczki brzezińskich emerytów



Od 31 sierpnia brzezińscy emeryci i sympatycy oddziału rejonowego w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów uczestniczyli w kilkudniowej
wyciecze. Najpierw przez dwa dni zwiedzali Wilno i jego zabytki.

Nocleg zapewniony mieli w Domu Polskim w Wilnie. Trzeciego dnia wrócili się do Giżycka, traktując tę
miejscowość jako bazę wypadową do zwiedzania okolicznych atrakcji. Zakwaterowanie mieli w malowniczo położonym hotelu nad jeziorem
w Giżycku Wilkasy. Zwiedzili między innymi same Giżycko ale także płynęli statkiem
po jeziorze w Giżycku i w Augustowie podziwiając widoki ze „Szlaku papieskiego”. Na
zaproszenie radnej Barbary
Dawcewicz odwiedzili Węgorzewo. Panią Barbarę brzezińscy emeryci poznali podczas
organizowanej spartakiady
młodzieży siedmiu powiatów.

Wtedy zorganizowali gościom z Węgorzewa grill, ognisko i poczęstunek. „Tak
nawiązała się nasza współpraca. Teraz w ramach rewizyty emeryci odwiedzili Węgorzewo. Zorganizowano
nam bardzo piękne przyjęcie,
a w spotkaniu uczestniczyła starosta Węgorzewa i szefowa Uniwersytetu III wieku, który ma nawet własny
kabaret. Kabaret ten zaprezentował program pt. „Wapno gaszone”. To była bardzo
miła wizyta w Węgorzewie"
– wspomina Krystyna Ambrozińska przewodnicząca oddziału rejonowego w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Emeryci zwiedzili ponadto
Świętą Lipkę, kwaterę Hitlera „Wilczy szaniec”. Koszt wyjazdu na jedną osobę wyniósł
ok.1 tys. zł , a uczestnicy wrócili do Brzezin z bagażem pełnym miłych wspomnień dopiero 7 września.
W czwartek 19 września
brzezińscy emeryci wyjechali do Skierniewic na Dzień
Inwalidy. W dniach 21-22
września wyjeżdżają do Zakopanego i na termy w Chochołowie, 4 października na
Dzień Inwalidy do Warszawy gdzie najprawdopodobniej zwiedzą przy okazji Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin.
 GK
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Brzeziny

Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczyna nowy rok szkolny

G

minna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej z siedzibą w Przecławiu
wraz ze wszystkimi placówkami oświatowymi rozpoczęła nowy rok szkolny.
Na początek zorganizowano konkurs „Pocztówka z wakacji” dla uczniów
gminnych szkół podstawowych, na który prace można przesyłać do końca
września.

Stosowny regulamin tej rywalizacji dostępny jest w szkołach. Biblioteka tradycyjnie też organizuje konkursy
z okazji „Dnia Babci i Dziadka” „Wiosno, ach to ty” oraz
na „Symbole wielkanocne”.
Organizowane są także konkursy czytelnicze w szkołach.

- „W planach mamy wyjazdy do innych bibliotek
np. wojewódzkiej, chcemy
też zorganizować w szkołach spotkania z cyklu „ Poczytaj mi mamo, tato, babciu,
dziadku”, aby w dobie komputerów i telefonów komórkowych przyzwyczajać dzieci

do czytania, gdyż wiadomo,
że rozwija ono wyobraźnię" –
wskazuje kierownik biblioteki gminnej – Marzena Świerczyńska. W sumie biblioteka
może zaoferować swoim czytelnikom wybór spośród 22
tys. książek – 14 tys. w Przecławiu i 8 tys. w filii biblioteki

w Gałkówku Kolonii. – „Bardzo popularne są m.in. książki obyczajowe dla kobiet oraz
kryminały, a wśród dzieci tradycyjnie kolorowe bajki" – mówi Marzena Świerczyńska. Biblioteka zakupiła
w tym roku już wiele nowości wydawniczych na łączną
kwotę 7 tys. zł. Na miejscu
w bibliotekach dostępne są
też czasopisma m.in. „BIS”,
„Przyjaciółka”, „Fokus”, a dla
dzieci „Świerszczyk” i „Kumpel”. Organizowany jest także

dowóz książek bezpośrednio
do domów osób niepełnosprawnych i chorych.
Biblioteka na wsi to także swoiste centrum kultury. – „Czytelnicy oprócz wypożyczenia książki, chcą się
też czasem po prostu z kimś
spotkać i porozmawiać" –
stwierdza Marzena Świerczyńska.
W filii biblioteki w Gałkówku Kolonii dzieci grają
w piłkę oraz gry planszowe
np. w szachy i warcaby. Do

ich dyspozycji są także dostępne dwa stanowiska komputerowe. Cztery takie stanowisko dostępne są natomiast
w Przecławiu.
Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce Dużej z siedzibą w Przecławiu jest czynna w poniedziałek od 12 do 20, w środę
od 8 do 16, w czwartek od 12
do 20, a jej filia w Gałkówku
Kolonii jest otwarta w piątki
od 15 do 20.
 TOM
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Odpust w parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach
połączony z rozpoczęciem Misji Miłosierdzia Bożego

W

sobotę 14 września w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża
św. w Brzezinach odbyły się uroczystości odpustowe poprzedzone
dwudniowymi przygotowaniami modlitewnymi. Po adoracji relikwii Krzyża
Świętego, o godz. 17.30 z kościoła Św. Ducha ulicami miasta wyruszyła
procesja z relikwiarzem Krzyża Świętego.

W procesji oprócz relikwii Krzyża Świętego wierni nieśli również relikwie
św. siostry Faustyny oraz
obraz Jezusa Miłosiernego, gdyż w brzezińskiej parafii rozpoczeły się Misje
Miłosierdzia Bożego. Była
to już dziewiętnasta procesja ulicami Brzezin z relikwiarzem Krzyża Świętego do kościoła farnego.
Relikwiarz Krzyża Świętego nieśli ojcowie rodzin,
matki, a także liturgiczna służba ołtarza. W odpustowych uroczystościach
udział wzięli wierni, asysta
kościelna, kapłani z sąsiednich parafii, a także poczty
sztandarowe Szkoły Podstawowej w Lipinach i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
Uroczystą sumę odpustow ą c el ebrow a ł i w y głosił homilię ks. Krzysztof Łaszcz ze Zgromadzenia Księży Jezuitów. Zanim
jednak msza się rozpoczęła odbyły się uroczystości

związane z rozpoczęciem
Misji Miłosierdzia Bożego w najstarszej brzezińskiej parafii. „Był to wyraz
wdzięczności za czas misji, podczas których wielu
wiernych skorzystało z łaski
sakramentu pokuty, przyjęło komunię św. uczestniczyło w codziennej Koronce do
Miłosierdzia i wieczornym
apelu. „Ten czas był wyjątkowy, pełen łask i miłosierdzia" – mówił dając świadectwo ks. Ryszard Stanek proboszcz parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach gdzie
w minionym tygodniu gościł obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezusa Miłosiernego w brzezińskiej parafii
powitały dzieci, młodzież
oraz parafianie. „Ty Jezu jesteś obliczem miłości Ojca
w obecnym obrazie miłosierdzia. To obraz niezwykły nie tylko dlatego, że jest
najbardziej rozpowszechniony na świecie ale dlatego, że jego współautorem

jest Jezus Chrystus. W historii objawień znane jest
tylko jedno wydarzenie,
kiedy to Ty Jezu wyraziłeś życzenie namalowania
obrazu ze swoim wizerunkiem. Sam przedstawiłeś
i zaakceptowałeś jego plastyczne wyobrażenie wielokrotnie ukazując siostrze
Faustynie swoją żywą obecność w postaci takiej jaka
została odtworzona na tym
obrazie. Obietnicą szczególnych łask dla czcicieli tego obrazu nadałeś niezwykłą duchowa wartość.
Dwa promienie na obrazie oznaczają krew i wodę.
Bl ady promień oznacza
wo dę, która usprawiedliwia duszę, a czer wony
krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Twego, kiedy konające serce zostało otwarte
włócznią" - mówił ks. Mariusz Wojturski proboszcz
parafii pw. Podwyższenia
św. Krzyża w Brzezinach

witając obraz.
Na zakończenie mszy św.
podziękowania wszystkim
kapłanom i uczestnikom
uroczystości odpustowych
złożył ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża św.
w Brzezinach, a szczególnie o. Krzysztofowi za przewodniczenie Euchar ystii
w intencji wspólnoty parafialnej, a także liturgicznej
służbie ołtarza, pocztom

sztandarowym i wiernym
z a o b e c n o ś ć i d aw a n i e
świadectwa wiary. Wierni
wychodząc z kościoła mogli ucałować relikwię Krzyża Świętego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, parafialnemu odpustowi towarzyszyły stragany ustawiane w sąsiedztwie
kościoła. Można na nich
było nabyć obwarzanki, ale
także balony i zabawki dla
dzieci.

Misje Miłosierdzia Bożego w parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach potrwają do soboty 21
września, kiedy to po mszy
św., o godz. 16.00 nastąpi
pożegnanie obrazu i przekazanie do parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach. W kolejną sobotę
obraz przekazany zostanie
do parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej. 
 GK
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Problem społeczny podejścia rodziców i dzieci do sportu cz. 2

Z

ajęcia rekreacyjne, a w szczególności sportowe we wczesnym etapie życia dziecka
powinny być zabawą, a nie przykrym obowiązkiem, na które najmłodsi skazywani
są przez rodziców. Opiekunowie powinni zwracać na to uwagę i wspierać swoje
pociechy bez względu na wyniki, porzucając swoje ambicje.

W drugim artykule oraz kilku kolejnych materiałach postaram się kontynuować społeczny problem i przedstawić oraz wyjaśnić pozytywne
oraz negatywne interakcje rodziców i dzieci, na które warto zwrócić uwagę. Sport jako
zjawisko społeczne cechuje
się swojego rodzaju złożonością i pełni jedną z wielu funkcji w życiu każdej jednostki. Podczas swojej egzystencji na różnym etapie rozwoju
wcześniej, czy później każdy człowiek ma do czynienia
ze sportem. Z jednej strony
może on być związany z ogólnym rozwojem sprawności fizycznej oraz zdrowiem,
a z drugiej zaś nauką i wychowywaniem młodego pokolenia. To właśnie sport pełni jedną z kluczowych funkcji wychowawczych w życiu
każdego człowieka. Jak twierdzi Józef Lipiec: Jest oczywiste, że w sporcie musi odbywać się jakiś proces wychowawczy […] Wychowanie
mianowicie odbywa się wszędzie, gdzie istnieją społeczne do tego warunki, gdzie
istnieją podmioty i przedmioty tego stosunku, złączone odpowiednią więzią wzajemnych i jednostronnych
wpływów. Na tej więc zasadzie wychowanie odbywa się
także w sporcie. W przypadku rozwoju mającego miejsce w zbiorowości, w ramach
grup społecznych, mamy do
czynienia z procesem socjalizacji. Jeśli mówimy o pojęciu
socjalizacji to mamy na myśli
szeroko pojęty proces przyswajania wiedzy i uczenia się
zachowań. Dzięki temu jednostka staje się reprezentantem danej kultury i wchodzi w skład społeczeństwa.
W tym czasie przyswaja również system wartości, norm
moralnych oraz reakcji jakie
dominują w zbiorowości. Socjalizacja najbardziej nasila
się tuż przy rozpoczęciu życia
w społeczeństwie, ale należy
pamiętać, że nie jest to proces kończący się, tylko trwający przez cały cykl życia istoty ludzkiej. Największą rolę
w procesie socjalizacji odgrywają rodzice. To oni są pierwszymi przedstawicielami gatunku ludzkiego w życiu danej jednostki i towarzyszą jej

przez większą część jej istnienia. Dopiero później dochodzą do tego rówieśnicy, wychowawcy oraz instytucje.
Wpływ na jednostkę mają
wszyscy i wszystko co ją otacza. Zalicza się również do
tego m.in.: grono przyjaciół,
miejsca, w których jednostka
przebywa, co ogląda lub czyta. Podczas procesu socjalizacji kształtuje się osobowość
jednostki. Człowiek uczy się
posługiwać przedmiotami,
nabywa różne umiejętności i zapoznaje się z normami społecznymi. Proces socjalizacji dzieli się na dwie
fazy: pierwotną i wtórną. Dokonują się one w różny sposób, wprowadzając jednostkę
w inne obszary życia w społeczeństwie. Z fazą pierwotną
jednostka ma do czynienia
w najwcześniejszych latach
swojego życia, kiedy doświadcza pierwszych wzorców zachowania, uczy się ról
społecznych i posługiwania
mową. To właśnie wtedy dowiaduje się, że jest dzieckiem
i posiada konkretną płeć. Ma
świadomość tego, że rodzice sprawują nad nim opiekę i należy być im posłusznym. Są dla niego „znaczącymi innymi” ważniejszymi od
wszystkich pozostałych otaczających go osób. Związek
z rodzicami jest bardzo emocjonalny i przejmuje od nich
wszelkie informacje o otaczającym świecie. Tak samo jest
z akceptacją poglądu rodziców na rzeczywistość. Dziecko jest całkowicie uzależnione od opiekunów i pojmuje
świat społeczny jako jedyną
istniejącą formę. Funkcjonuje w świecie jaki przedstawili
mu rodzice. Faza socjalizacji
pierwotnej kończy się wraz
z poznaniem przez jednostkę
uogólnionego innego (np.nauczyciela, trenera...). Mowa
wtedy o sytuacji, w której
wymagania rodziców względem dziecka są przyjęte i respektowane w ogólnej społeczności, a nie tylko w domu
rodzinnym. Następuje wtedy przejście do socjalizacji
wtórnej, która instruuje jak
pożytkować świat społeczny. To ona wprowadza jednostkę w kolejne etapy życia
i nakreśla jak się w nich odnaleźć. Socjalizacja wtórna

nie jest wbrew pozorom prostym uzupełnieniem socjalizacji pierwotnej. Jednostka
ma możliwość wyboru wielu
znaczących innych, Wszystko ze względu na to, że świat
społeczny jest zdecydowanie
bardziej różnorodny niż domowa rzeczywistość.
Tak jak wspomniałem
wcześniej to rodzice pojawiają się w życiu dziecka
jako pierwsi i towarzyszą mu
przez większą część jego istnienia. To oni dbają o nie od
pierwszych chwil zapewniając mu bezpieczeństwo i zaspokajając wszelkie potrzeby. Niemowlę dzięki nim
poznaje otaczający świat,
miejsce jakie w nim zajmuje
oraz wszystko inne co z nim
związane. Dopiero później na
drodze młodej jednostki pojawiają się rówieśnicy i wychowawcy. Zachowania dorosłych we wczesnych latach
młodości dziecka odgrywają
kluczową rolę w jego wychowaniu. W przypadku uprawiania piłki nożnej rodzic,
najczęściej ojciec prowadzi
swoje dziecko do szkółki piłkarskiej i powierza swoją pociechę trenerowi, który od
tego momentu staje się wychowawcą młodego człowieka. To właśnie szkoleniowiec powinien posiadać fachową wiedzę na temat pracy
z dziećmi i młodzieżą. Powinien wiedzieć co jest dobre dla wychowanków na
każdym etapie ich wyszkolenia począwszy od stawiania pierwszych futbolowych
kroków do rozpoczynania
profesjonalnej kariery piłkarskiej: Na początku każdego szkolenia sportowego bardzo ważnym elementem jest
motywacja zabawowo-przyjemnościowa, która odgrywa najważniejszą rolę w podejmowaniu przez najmłodszych aktywności fizycznej.
To ona napędza do działania i zachęca do doskonalenia w dalszym etapie uprawiania sportu . Rola trenera jest kluczowa, ponieważ
to szkoleniowiec jest ekspertem w swojej dziedzinie
i powinien przekazać swoim podopiecznym najważniejsze wartości jakie niesie ze sobą uprawianie sportu. Bardzo wyraźnie na etapie

piłkarskiego szkolenia nasuwa się socjalizacja i jej kolejne etapy. Niektórzy rodzice
uważają się za prawdziwych
futbolowych fachowców i na
każdym kroku starają się instruować dzieci jak mają się
w danym momencie zachowywać na boisku. To zadanie bezwzględnie należy do
trenera, który z każdym treningiem dopasowuje obciążenia treningowe pod kątem
swoich podopiecznych. Szkoleniowiec wie na jakiej pozycji sprawdzi się dany zawodnik. Problem najbardziej zauważalny jest na treningach
lub meczach. Kiedy na boisku rozgrywane jest spotkanie i trener z ławki rezerwowych daje wskazówki swoim
podopiecznym, a z drugiej
strony będący na trybunach

opiekunowie krzyczą zupełnie co innego. Dziecko jest
wtedy zdezorientowane i nie
wie co ma robić. Zagubienie na boisku powoduje stres
i negatywne emocje. Małolat
po jakimś czasie podejmuje decyzję, żeby słuchać jednak tego co krzyczą do niego rodzice. Pozycja trenera
jest wtedy mocno zachwiana. Zjawisko to znakomicie
odzwierciedla proces socjalizacji. Dziecko spędzając więcej czasu ze swoimi rodzicami w większości przypadków
będzie słuchać właśnie ich.
Małolaci mieszkają ze swoimi rodzicami i na każdym
kroku w domu, w drodze na
trening, czy powrocie z zajęć
cały czas mają wpajane zasady gry przez opiekunów.
Zdanie trenera schodzi wtedy

na drugi plan i bardzo często dochodzi wtedy do sytuacji, w której dziecko zatraca
prawdziwą ideę uprawiania
piłki nożnej, czyli czerpania
z niej przyjemności, relaksu
i zabawy. Futbol staje się nielubiany, a trening przykrym
obowiązkiem, który trzeba
zaliczyć, aby zadowolić rodzica. To jest sprawą niedopuszczalną, jednak tego typu zjawisko zachodzi bardzo często
i staje się jednym z głównych
problemów współczesnej piłki nożnej nie tylko w naszym
kraju, ale na całym świecie.
W przypadku socjologicznej interakcji między dziećmi a rodzicami należy zacząć
od wyjaśnienia, że interakcja
to działanie społeczne, które
wynika z zachowania innych
jednostek.
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W przypadku wzajemnego oddziaływania interakcji
dochodzi do wpływu dwóch
postaci na siebie i zmian zachowania pod wpływem innych. Jednostkę biorącą
udział w interakcji nazywa
się aktorem społecznym. Dotyczy to wszystkich uczestników podejmowanych wzajemnych oddziaływań. Mówiąc o interakcji mamy na
myśli co najmniej dwie osoby, pomiędzy którymi musi
dojść do społecznego kontaktu. Należy wspomnieć, że
interakcja nie musi zachodzić w kontaktach bezpośrednich. Jednostki mogą się
ze sobą porozumiewać za pomocą telefonu, e-maila, czy
listu. Może też dojść do braku interakcji w przypadku
jeśli pomiędzy jednostkami wystąpi kontakt bezpośredni, ale nie odezwą się one
do siebie i przez to nie będą
miały możliwości wpływu na
swoje wzajemne zachowanie . Nie ulega wątpliwości,
że podczas kontaktu dziecka
z rodzicem dochodzi do interakcji. Dorosły od pierwszych sekund życia podejmuje świadomy kontakt z noworodkiem. Z biegiem czasu
interakcje są coraz częstsze
i bardziej skomplikowane,
co wynika z naturalnego porządku świata. Rodzice zawsze pod wpływem podejmowanej interakcji ze swoją
pociechą mają z reguły bezpośredni wpływ na jego zachowanie. Szczególnie jest
to zauważalne w przypadku przechodzenia przez młodą jednostkę kolejnych etapów socjalizacji. Interakcja
tym samym rozszerza swoje
pole. Podczas treningów, meczów, czy turniejów piłkarskich wielokrotnie dochodzi

do różnych interakcji pomiędzy uczestnikami wydarzenia
sportowego. Dotyczy to sytuacji pomiędzy trenerami a sędziami, arbitrami a zawodnikami, trenerami a rodzicami, dziećmi a sędziami itd.
W wyniku tych bezpośrednich interakcji dochodzi do
wielu ważnych zjawisk, które
w prezentowanej pracy dają
efekt negatywnych zachowań rodziców w stosunku
do dzieci. Postawa dorosłych
wymusza na dzieciach podjęcie działań mających na celu
podporządkowanie się poleceniom rodziców. Następuje
tu swojego rodzaju zawahanie, ponieważ w przypadku
innych komunikatów, wydanych przez trenera młody
piłkarz zastanawia się kogo
ma wziąć pod uwagę.
Na tym etapie artykułu chciałbym zwrócić uwagę, na jedną bardzo ważną
kwestię. Otóż trenerzy grup
młodzieżowych rozpoczynający swoją pracę szkoleniową w danej szkółce, czy akademii w większości przypadków obejmują najmłodszą
grupę dzieci. Pozwala to lepiej się zintegrować szkoleniowcowi z grupą i umożliwia pełną realizację programu szkoleniowego. Ten
natomiast zmienia się wraz
z wiekiem dzieci uprawiających piłkę nożną. Trener
prowadzi daną grupę młodzieżową, aż do momentu
wkroczenia przez nią w świat
dorosłej piłki, czyli skończenia przez nich wieku juniorskiego. Po pożegnaniu się ze
swoimi „starymi” podopiecznymi trener obejmuje kolejny
najmłodszy rocznik w ośrodku szkoleniowym i cały cykl
dydaktyczny rozpoczyna się
na nowo. Zdarza się również

tak, że szkoleniowcy często
są opiekunami kilku roczników na raz, lub z różnych
przyczyn w trakcie edukacji
muszą zrezygnować z prowadzenia danej grupy. Wtedy najmłodszych przejmują
inni trenerzy. Prawie wszyscy
szkoleniowcy zgodnie twierdzą, że piłka nożna pełni bardzo ważną funkcję w życiu
dzieci. Jedną z najważniejszych jest, oczywiście funkcja wychowawcza, która zawarta jest w procesie socjalizacji wtórnej. Należy brać
pod uwagę potrzeby dziecka,
które zaspokaja futbol. Z każdym kolejnym etapem życia
społecznego małych piłkarzy, należy zwiększać poziom
szkoleniowy. Zadaniem trenerów jest wychowanie swoich podopiecznych tak, aby
posiadali oni odpowiednie
zasady i wartości. Jeśli chodzi
o zajęcia treningowe to każdy
trener przeprowadza je według własnego wypracowanego warsztatu. Wszystko zależy też od wieku trenujących
dzieci. To dokładnie pod nich
układane są zajęcia sportowe
i dobierane jest odpowiednie
obciążenie. Wszystko toczy
się według wcześniej określonego systemu szkoleniowego.
Wyraźnie widać, że trenerzy
układają zajęcia według wytycznych programów szkoleniowych dostosowanych do
odpowiedniego wieku dzieci przez ekspertów. Ważnym
aspektem jest również przeprowadzanie rozgrzewki. Jak
słusznie zwrócił na to uwagę jeden ze szkoleniowców
jest to bardzo ważne w efekcie zminimalizowania ryzyka
odniesienia kontuzji.
Z achowanie ro dziców
podczas zajęć treningowych
jest zróżnicowane i zdaniem

respondentów zależy od wieku dzieci oraz podejścia samych trenerów do opiekunów. Ich odpowiednim
miejscem podczas zajęć powinny być trybuny. Wpływ
na odpowiednie poczynania dorosłych mają medialne kampanie i odpowiednie nagłośnienie całej sprawy. Można powiedzieć, że
ile dzieci uprawia piłkę nożną, tyle samo albo nawet więcej niepożądanych sytuacji
wywołanych jest negatywnymi zachowaniami dorosłych. Tak jak przedstawiłem
w pierwszej części artykułu
opublikowanej w poprzednim numerze (tydzień temu)
środowisko piłki dziecięcej naszpikowane jest nieodpowiednimi poczynaniami

dorosłych. Dotyczy to
wszystkich aktorów piłkarskiego spektaklu zaczynając od rodziców, trenerów,
a kończąc na sędziach. Respondenci również spotykali
się z takimi sytuacjami. Biorąc pod uwagę przytaczane przez nich przykłady zdarza się, że potęgowane jest to
spożyciem alkoholu. Niektórzy rodzice spożywają mocne trunki i z czasem robią się
agresywni i bardziej śmiali.
Tym samym dają upust swoim nagromadzonym emocjom i nie kontrolując swojego zachowania psują imprezę
sportową. Czasami wszystko wymyka się spod kontroli do tego stopnia, że muszą
zapanować nad tym nawet
służby mundurowe. Bardzo
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martwi sytuacja, w której
rodzice często przekładają
własne niespełnione ambicje na swoje dzieci i wymagają od latorośli jak najlepszej
gry za wszelką cenę. Niszczy
to psychikę dziecka i wpływa negatywnie na postrzeganie piłki nożnej. Zabija to
w nich ducha sportu i zakorzenia strach i stres związany
z uprawianiem piłki nożnej.
Źródła:
Szacka B., Wprowadzenie
do socjologii., Oficyna naukowa, Warszawa 2003
Lipiec J., Kalokagatia, PIW,
Warszawa-Kraków 1988
Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2003.
 DS

Projekcja filmu patriotycznego



16 września o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach rozpoczęła
się otwarta dla wszystkich projekcja filmu Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął poseł Waldemar Buda.

Projekcja ta była elementem większego projektu "Historia Polski bliżej
nas!" realizowanego przez
stowarzyszenie „Humanitas Łódź” obejmującego
prezentacje filmów patriotycznych m.in. w Brzezinach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie. - „Projekt
ten ma na celu ułatwienie dostępu do tego typu
filmów mieszkańcom
m n i e j s z ych m i e j s c owo ści" - wyjaśniał obecny
na projekcji - Michał Owczarski z Fundacji „Życie”,
współpracującej ze Stowarzyszeniem „Humanitas”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków

Programu Wieloletniego
Niepodległa na lata 20172022 w ramach programu
dotacyjnego „Niepodległa”.
W Brzezinach w ramach

opisywanego projektu,
był już prezentowany 24
czerwca film o powstaniu
warszawskim „Miasto 44”.
 TOM

REKLAMA

Dorota Sobińska-Chruścielewska,
Marek Matyszczak
- 25.09.2019 r.

17/VIII/2017

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

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

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 !
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Dożynki Powiatowo- Gminne w Dmosinie

W

niedzielę 15 września w gminie Dmosin obyły się Powiatowo-Gminne
Dożynki, które w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
patronatem narodowym objął Prezydenta RP Andrzej Duda. Przed
kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty Dziewicy
i Męczennicy w Dmosinie uformowany został barwny korowód
dożynkowy, który wprowadzony został do kościoła.

Warto dodać, że miasto Brzeziny reprezentowane było
przez grupę uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach w strojach ludowych
ziemi brzezińskiej. Grupa
wieńcowa niosła kosz pełen
warzyw, owoców i kwiatów.
O godz. 12.00 ks. Krzysztof Górski proboszcz parafii
w Kołacinku wspólnie z ks.
Tadeuszem Jarosem proboszczem parafii w Dmosinie odprawił uroczystą mszę św.
dziękczynną z prośbą o błogosławieństwo dla rolników,
wsi i ojczyzny. Podczas mszy
św. odbyła się procesja z darami. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Dmosina, Kołacina,
Kołacinka i Koziołek.

Część świecka dożynek odbyła się na terenie kompleksu boisk sportowych w Dmosinie Drugim. Gospodarze
dożynek wójt gminy Dmosin Danuta Supera i starosta
brzeziński Renata Kobiera
powitali gości wśród których
byli min. minister inwestycji
i rozwoju Waldemar Buda,
posłowie na Sejm RP Alicja
Kaczorowska, Roman Sasin,
rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, radni sejmiki województwa łódzkiego
Piotra Adamczyk i Włodzimierz Fisiak, radny miasta
Łodzi Michał Olejniczak reprezentujący posła do Parlamentu Europejskiego Marka
Belkę, Marek Markiewicz poseł na sejm RP I i III kadencji,

dyrektor Wydziału Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Cieplucha,
burmistrz miasta Brzeziny
Ilona Skipor, przewodniczący
Rady Miasta Grzegorz Maślanko, wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady Gminy Marek
Kolasa, wójt Gminy Jeżów
Mariusz Guzicki, przewodniczący Rady Gminy Michał
Matysiak, wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada, przewodniczący Rady Gminy Robert
Góra, Włodzimierz Tomaszewski radny miasta Łodzi,
komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Dariusz Guzek,
z-ca komendanta powiatowego Policji w Brzezinach Tomasz Kowalczyk, kierownik

biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Donata Włodarczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anna Wiśniewska. Po
powitaniu gości odbyła się
ceremonia wręczenia i dzielenia chleba, w której poza
gospodarzami uczestniczyli
taże włodarze miasta i gmin
powiatu brzezińskiego. „Jako
gospodarze tegorocznych dożynek pragniemy przekazać
na pań ręce ten chleb wypieczony z mąki z tegorocznych
zbiorów i głęboko wierzymy,
że na naszych stolach chleba
nie zabraknie" - powiedzieli
starostowie dożynek Małgorzata Sułek z Kołacinka Przemysław Burzyński z Kołacina
oraz wicestarostowie Sylwia
Urbańska z Koziołek i Jakub
Kotecki z Dmosina przekazując bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej
z ostatnich zbiorów i dzban
tegorocznego miodu. „Dziękujemy za bochen chleba.

Wspólnie z radą będziemy
starali się go podzielić sprawiedliwie tak, aby nikomu
w naszej gminie go nie zabrakło. „Niech ten chleb łączy nas wokół wszystkich
ważnych spraw" – powiedziała wójt Danuta Supera, której towarzyszyła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosma. „Ja także dziękuję
za ten chleb i obiecuję dzielić sprawiedliwie, aby mieszkańcom naszego powiatu nigdy go nie brakowało" – powiedziała starosta Renata
Kobiera, której towarzyszył
przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański. Delegacje gospodarzy zgodnie
ze staropolskim obyczajem
przekazali gospodarzom dożynek wieniec dożynkowy. Po
wystąpieniach zaproszonych
gości rozpoczęły się występy sceniczne. Wystąpiły m.in.
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Dmosinie, harcerze i zuchy
z hufca w Głownie, a także
zawodnicy Akademii Sztuk

Walki Fight And Win z Brzezin. Gwiazdą wieczoru była
Iness. Wystąpiły, także zespoły Pilage i Co Noc. Rozdano
nagrody w XI Powiatowym
Konkursie Orki, w którym
w kategorii pług obrotowy
I miejsce zajął Łukasz Kobus, II miejsce Krzysztof Skóra, III miejsce Łukasz Klimczak, IV miejsce zajęli Krystian Dratkiewicz, Dariusz
Zalewski, Mirosław Gniadek,
Andrzej Lewiński, zaś nagrodę publiczności Marta Bartosiewicz. W kategorii pług zagonowy I miejsce zajął Sławomir Młotkowski, II miejsce
Tomasz Klepaczko, III miejsce Wiktor Kobus, IV miejsce Marcin Świniarski. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali
liczne nagrody od sponsorów
i fundatorów. Wokół placu,
na którym odbywały się dożynki znajdowały się stoiska
poszczególnych sołectw, które częstowały produktami lokalnymi.
 GK
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Konferencja Instytutu Książki w bibliotece miejskiej

J

edenastego września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima odbyła
się konferencja prasowa kolejnej odsłony akcji "Mała Książka - Wielki Człowiek",
w ramach której od 2017 roku rozdano już około 650 tys. książek dla dzieci.
Obecnie "Pierwsze czytanki" z wierszami dla dzieci otrzyma 300 tys. polskich
przedszkolaków.

Gośćmi konferencji był wicepremier, minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński, dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, ilustrator Józef Wilkoń oraz ekspert z zakresu
edukacji dziecięcej Małgorzata Małyska. W brzezińskiej bibliotece wicepremiera witała burmistrz Ilona

Skipor oraz dyrektor Danuta Bączyńska. Goście zwiedzili też placówkę, która
została gruntownie zmodernizowana właśnie dzięki dotacji z „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 –
2020” przekazanej przez Instytut Książki. Dzięki tym

środkom udało się zakupić
270 nowych regałów. Pojawiły się także pasujące do
nich nowe biurka oraz stoliki i krzesła To w czytelni
wyposażonej dzięki opisywanemu projektowi w klimatyzację mogła odbyć się
konferencja, w której wzięli udział liczni przedstawiciele stacji telewizyjnych

i radiowych oraz prasy.
- „Rozpoczynamy II etap
kampanii "Mała Książka
- Wielki Człowiek", skierowanej do dzieci, rodziców i całych rodzin. Nikogo nie trzeba przekonywać,
że czytanie jest bardzo ważne. Dostarcza wiedzy, kreuje wrażliwość i w dłuższej perspektywie świadczy
o naszych zasobach intelektualnych i kulturowych.
Wszyscy rozwijamy się poprzez czytanie" – mówił wicepremier, Piotr Gliński na
konferencji w Brzezinach.

Zaprezentowano tu "Pierwsze czytanki" przeznaczone dla dzieci w wieku od 3
do 6 lat z tekstami znanych
polskich autorów, m.in. Joanny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej, Czesława
Janczarskiego, Michała Rusinka i Jana Twardowskiego oraz ilustracjami obecnego na konferencji Józefa
Wilkonia. Zostaną one przekazane do 5,2 tys. bibliotek w całym kraju. Jednymi
z pierwszych ich odbiorców
były dzieci z miasta i gminy Brzeziny. Wicepremier

Piotr Gliński, ilustrator Józef Wilkoń i tegoroczni ambasadorzy akcji – znani aktorzy Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, po
zakończeniu konferencji,
czytali dzieciom z brzezińskich szkół podstawowych
nr 1, 2 i 3, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej oraz
Przedszkola nr 1. Nie zabrakło też rozdawania autografów i wspólnych zdjęć. Brzezińską bibliotekę tego dnia
odwiedzili bowiem wyjątkowi goście.
 TOM

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński
zaprezentował książki z serii Pierwsze czytanki dla....-

Dyrektor Dariusz Jaworski kieruje Instytutem Książki dzięki któremu
przekazano środki na modernizację brzezińskiej biblioteki

Z Józefem Wilkoniem rozmawiała burmistrz Brzezin Ilona Skipor

Jako pierwszy utwory z Pierwszych czytanek zaprezentował dzieciom
wicepremier Piotr Gliński

Wspólne zdjęcie ze znanymi aktorami będzie ciekawą pamiątką

O autograf mistrza ilustracji Józefa Wilkonia prosiło wiele osób

Dyrektor Danuta Bączyńska prezentowała bibliotekę m.in. dyrektorowi
Instytutu Książki Dariuszowi Jaworskiemu

Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęc z uczestnikami konferencji

Pracownicy brzezińskiej biblioteki zapoznawali uczestników konferencji
z jej działalnością
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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
SPRZEDAM przyczepkę samochodową, plandeka, 508 593 120
SPRZEDAM motocykl Yanke poj.
50m3 rok 2013 r. 1,500zł., 572 490
866
SPRZEDAM Alfa Romeo 159,
2009r., 790 891 188
OPONY letnie 16/55/205 DAYTON
4 szt., 505 027 487
KUPIĘ stare motory WSK, Junak,
komar, 604 627 402

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
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
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
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”,
505 760 223
DACHY, PAPA termozgrzewalna ,
malowanie, smarowanie, gwarancja, 735 300 550
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
ANGIELSKI, 603 173 862
WYSOKOCIŚNIENIOWE mycie,
czyszczenie kostki brukowej, ogrodzeń oraz innych powierzchni, 793
668 538

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
PRASOWACZKA, 661 121 966
może być do przyuczenia
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię , praca cały rok, 799-781-832
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221
PRZYJMĘ pracownika fizycznego do obsługi Traka(piła do cięcia
drewna) również do przyuczenia,
504 010 550

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
(również na ½ etatu)
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500
285 518
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki. Praca stała, 691
125 693
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
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
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: biuro@poleuro.eu
PRACOWNIKA gospodarczego
w sklepie spożywczym zatrudnię,
501 218 072
ZATRUDNIĘ kierowcę (B,C) Salon
Meblowy, 600 285 709
ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego na stałe, budowa domów
kanadyjskich, 605 547 201
ZATRUDNIĘ do prac budowlano-wykończeniowych i dekarskich,
602 138 477
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 500 285
518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin,
504 010 550

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ szwaczki - sukienki,
605 142 923
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, 508
188 138
„FIRMA TTM” z Brzezin zatrudni pracownika w zawodach mechanicznych. Mile widziane CV.
Kontakt ttm@ttm.pl lub tel. 601
314 947
ZATRUDNIĘ WYKWALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ CAŁY
ROK - TYLKO SUKIENKI I ŻAKIETYTEL. 601 306 380
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E
Z OKOLIC NATOLINA. STAŁE
TRASY, ZAŁADUNKI I ROZŁADUNKI
N AT O L I N .
MOŻLIWOŚĆ
CODZIENNEGO POWROTU DO
DOMU. TEL. 724 438 456

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone),
602 259 432
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
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. 3,38 ha,
798 952 830, (46) 874 52 18
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę, tel. 601-190-840
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 P R Z E DA M now y dom
w Romanowie okolice Andrespola,
731 746 722
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
WYNAJMĘ mieszkanie w bloku,
604 211 583
WYNAJMĘ powierzchnię magazynową (kontener), obiekt zamknięty, monitorowany, tel. 602 379 302
HALA 200M2 + zaplecze do wynajęcia, tel. 503 723 881
SPRZEDAM 45,2 w nowym bloku,
500 606 252
ZAMIENIĘ M-3 ul. Przedwiośnie na
większe, 789 216 956
KAWALERKĘ kupię w bloku, 691
283 606
POSIADAM do wynajęcia lokale
usługowe i biurowe w Brzezinach
naprzeciwko poczty, tel. 605 32
94 89
SPRZEDAM działkę budowlaną ok.
1200m Brzeziny ,Potockiego 6 do
uzgodnienia, 604 627 402
SKLEP 45m2 media (rynek) sprzedam lub wynajmę, 505 410 441
WYNAJMĘ lub sprzedam 72m2
osiedle Kluczyńskiego, 505 643 774

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
SPRZEDAM siano i słomę, 601 209
526

OGŁOSZENIA DROBNE
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 w dobrym
stanie, 532 599 802
SPRZEDAM - pług dwuskibowy,
kultywator, nóż krojczy do pługa,
piec „Kamino”, 698 538 748
SPRZEDAM biurko 100zł., 517 626
244
SPRZEDAM 3-miesięczną jamniczkę, 510 604 059
SPRZEDAM butle gazowe propan-butan 4800l pojemność, 508
188 138
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
OKNA REHAU zdemontowane
sprzedam, 698 124 324
SPRZEDAM stół 2,5m po rozłożeniu 3,5m szer. 1,2 kolor machoń,
krzesła 12 szt., 508 116 226
SPRZEDAM piec CO „Biadoła” węgiel, 505 410 441

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

Biuro Rachunkowe

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

zatrudni
księgową.

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

tel. (46) 874 04 44

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

30.09.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.:
Sienkiewicza Nr od 78 do 82, Polna Nr od 20 do 60.
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Piłkarze Startu nadal punktują

P

o pewnej wygranej z rezerwami trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki
piłkarze Startu Brzeziny nie przestali punktować. Brzezinianie zremisowali na
wyjeździe z GLKS Dłutów 1:1 (1:1), a w minioną sobotę pokonali ostatni w ligowej
tabeli PTC Pabianice 2:1. Dzięki temu czarno-czerwoni nadal należą do ścisłej
czołówki rozgrywek łódzkiej klasy okręgowej ze stratą pięciu oczek do lidera.

Parzęczew, a Termy Uniejów
zremisowały z LKS Sarnów/
Dalików. Natomiast w ostatniej 6. kolejce rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź rozbiły aż 10:0 LKS Sarnów/Dalików, GKS Ksawerów uległ
1:2 Termom Uniejów, Włókniarz Pabianice zremisował
1:1 z Orłem Parzęczew, Stal
Głowno pewnie 4:1 uporała się z rezerwami czwartoligowego KS Kutno, takim samym rezultatem Zawisza

Rzgów wygrał z UKS SMS
Łódź, KKS Koluszki zremisował bezbramkowo z LKS Rosanów, a rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki przegrały 3:6 z GLKS
Dłutów.
Najbliższe spotkanie brzezinianie rozegrali w środę 18
września o godzinie 16:30
w ramach II rundy Pucharu Polski okręgu łódzkiego na wyjeździe z LKS Różyca. Wynik spotkania i relację

zamieścimy w następnym numerze. Kolejne spotkanie ligowe podopieczni trenera
Radosława Wasiaka rozegrają
w sobotę 21 września o godzinie 16:00 na wyjeździe z LKS
Rosanów, a najbliższy mecz
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbędzie się w sobotę
28 września o godzinie 16:00,
a rywalem Startu będzie UKS
SMS Łódź.
 DS

Rowerowy rajd
„Od pasieki do pasieki”

Według terminarza rundy jesiennej spotkanie w Dłutowie
nasz zespół musiał rozegrać
w środku tygodnia. Nie ma co
ukrywać, że wszyscy liczyli na
kolejne zwycięstwo tym bardziej, że rywale w ostatnim
meczu otrzymali srogie lanie
od beniaminka rozgrywek –
KKS Koluszki. Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanej przewagi Startu. Brzezinianie częściej utrzymywali
się przy piłce, ale mieli problemy z przeprowadzaniem
akcji ofensywnych. Wszystko ze względu na to, że miejscowi cofnęli się pod własne pole karne i skutecznie się
bronili, szukając swojej szansy
w szybkich kontrach. W 28.
minucie po jednej z nich gospodarze objęli prowadzenie.
Na listę strzelców wpisał się
Paweł Jach. Radość miejscowych nie trwała jednak zbyt
długo. Po jednej z akcji ofensywnych i olbrzymim zamieszaniu w polu karnym, fatalnie interweniował zawodnik
z Dłutowa Maciej Chudzik,
który posłał piłkę do własnej
bramki. Do przerwy rezultat
nie uległ już zmianie. W drugiej połowie nasz zespół starał się bardzo zdobyć bramkę i wyjść na prowadzenie, ale
dłutowianie skutecznie grali w defensywie i za każdym
razem udaremniali zapędy
podopiecznych trenera Radosława Wasiaka. Niestety czarno-czerwonym nie udało się
już trafić do siatki. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Warto dodać, że

gospodarze nie byli zbyt gościnni. Nasi piłkarze byli cały
czas prowokowani i głośno
obrażani przez miejscowych
widzów oraz działaczy klubu. Zachowanie wszystkich
było wręcz skandaliczne. Start
w Dłutowie zagrał w składzie:
Mikołaj Raźny - Bartłomiej
Szadkowski (65. Patryk Przybylski), Robert Przybyła, Jakub Dybowski, Łukasz Kobierski (55. Paweł Swaczyna),
Krzysztof Kowalski, Maciej
Kwaśniak, Mateusz Lubczyński, Rafał Mordon, Artur Pożdziej, Dariusz Szymanek (55.
Piotr Baryła).
Zupełnie inną otoczkę miało spotkanie z PTC Pabianice.
Ostatni w tabeli łódzkiej klasy
okręgowej do Brzezin przyjechał bardzo zmotywowany.
Od samego początku pabianiczanie zawiesili poprzeczkę
bardzo wysoko ofiarną postawą w defensywie. Start stwarzał sporo okazji podbramkowych, ale w kluczowych
momentach raził nieskutecznością. W 16. minucie przyjezdni niespodziewanie objęli prowadzenie. Mikołaja Raźnego bezpośrednim
strzałem z rzutu wolnego pokonał Filip Bednarski. Goście korzystny rezultat utrzymali do przerwy. Po zmianie
stron brzezinianie nastawili celowniki co zaowocowało
bramkami. Niespełna minutę po wznowieniu gry obrońcy PTC Pabianice nieupilnowani w polu karnym Dariusza Szymanka, który pewnym
uderzeniem pokonał Adriana

Kowalskiego. Czarno-czerwoni próbowali szybko pójść
za ciosem, ale pabianiczanie
skutecznie się bronili. Dopiero w 61. minucie znakomitym, a wręcz przepięknym
strzałem popisał się Maciej
Kwaśniak. Od tego momentu nasz zespół starał się kontrolować przebieg spotkania
i w razie możliwości przeprowadzać szybkie kontrataki. Rywale próbowali odwrócić jeszcze losy pojedynku,
ale nie byli w stanie już pokonać golkipera Startu. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych trenera Radosława Wasiaka 2:1.
Czarno-czerwoni w tym meczu zagrali w składzie: Mikołaj Raźny - Piotr Baryła (55.
Patryk Przybylski), Bartłomiej Szadkowski (53. Łukasz
Kobierski), Robert Przybyła, Jakub Dybowski (60. Filip Anuszczyk), Krzysztof Kowalski (47. Damian Goździk),
Maciej Kwaśniak, Mateusz
Lubczyński, Stanisław Dula
(62. Damian Moćko), Artur
Pożdziej, Dariusz Szymanek.
W innych meczach 5. kolejki rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź pokonały
pewnie 5:0 rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki, KKS Koluszki wygrał
4:1 z PTC Pabianice, Zawisza Rzgów wygrał 3:2 z LKS
Rosanów, Stal Głowno rozgromiła 6:2 UKS SMS Łódź,
Włókniarz Pabianice zwyciężył 2:0 z rezerwami czwartoligowego KS Kutno, GKS Ksawerów wygrał 3:1 z Orłem

P

iętnastego września odbyła się specjalna edycja z cyklu „Od pasieki do pasieki”.
Tym razem był on 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.

Start grupy rodzinnej zaplanowano o godz. 11.00 FOT. TOMASZ GUZEK
Przewidziano tu dwie trasy dla wytrwałych oraz rodzinno-turystyczną. W sumie w rajdzie wzięło udział
ponad 50 osób, nie tylko
z Brzezin i okolic, ale takż e z Ł o d z i, Tomas z ow a
i ze Skierniewic. - „Zdecydowaliśmy się pojechać
na rajd, ponieważ możemy dzięki temu wesprzeć
pszczoły" - mówił jeden
z uczestników wyjazdu jadący trasą rodzinną wraz
z s y ne m A nto s i e m , d l a
którego to był sprawdzian

własnych sił, gdyż chciałby jeździć na dłuższe wycieczki rowerowe. Krótsza trasa wraz z drogą powrotną liczyła około 30
km, a dłuższa około 60. Celem zaś była pasieka Tomasza Supery w Popniu. Tu
odbyła się prelekcja na temat ochrony pszczół i roślin miododajnych przygotowana przez Sławomira
Podgajnego. Przewidziano
też degustację tradycyjnych
Miodów Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich

i Rawki. Każdy mógł zabrać
mały słoiczek tego miodu,
a także nasiona i sadzonki
roślin miododajnych.
Pszczelarze w ramach
projektu „Są pszczoły jest
życie”, ze swoim wykładami
zagoszczą wkrótce w Brzezinach, 25 września przewidziano spotkanie w Centr um Promo cji i Kultury, 27 września w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych,
a 4 października w Szkole
Podstawowej nr 1.
 TOM
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Najpierw
msza później
koncert
w Kościele św.
Ducha



W sobotę 21 września w Kościele pw. św. Ducha
w Brzezinach o godz. 16.00 zostanie odprawiona
uroczysta popielgrzymkowa Eucharystia za rok
2019. Po mszy św. w koncercie wystąpią Anna
i Romuald Spychalscy.

Anna Spychalska jest wokalistką obdarzoną ciepłą barwą głosu i talentem aktorskim, specjalizująca się w repertuarze musicalowym
i rozrywkowym. Szczególne
miejsce w jej dorobku artystycznym zajmują m.in. koncerty z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. Romuald
Spychalski wokalną karierę rozpoczął na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu
rolą Tamina w „Czarodziejskim Flecie” W.A. Mozarta.
Na zaproszenie Bogusława

Kaczyńskiego brał udział
w Europejskim Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy. Występował z popularnymi śpiewakami polskiej sceny
i estrady, m.in. Bogusławem
Morką, Dariuszem Stachurą,
Grażyną Brodzińską, Joanną
Cortes. W jego bogatym repertuarze znajdują się utwory z gatunku liryki wokalnej,
dzieła oratoryjno-kantatowe,
arie i duety operowe, operetkowe i musicalowe, pieśni
neapolitańskie, a także utwory z gatunku muzyki rozrywkowej.

 GK

1/I/2011
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W niedzielę wielki finał Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

N

a ten moment fani i sympatycy Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej czekali od
ponad pół roku. Po prawie siedmiu miesiącach boiskowych zmagań udało
się wyłonić dwójkę finalistów. W wielkim finale tych rozgrywek zmierzą
się ze sobą Grabarze (Koluszki) oraz JRK Meble Łódź. Spotkanie odbędzie
się w najbliższą niedzielę 22 września. Z całą pewnością zapowiadają się
wielkie emocje.

Odpowiedź na najważniejsze pytanie: kto zostanie piłkarskim mistrzem Brzezin
w 2019 roku poznamy wieczorem. Spotkanie finałowe
zaplanowano bowiem na godzinę 18:30 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2. Wyścig o piłkarskie mistrzostwo
Brzezin rozpoczęło w tym
roku siedemnaście drużyn.
Od marca do lipca wszystkie
z nich rywalizowały ze sobą
w rundzie ligowej, która opierała się na typowo ligowych
zasadach. Co tydzień drużyny
grały mecze ze sobą nawzajem i trwało to do momentu,
gdy każdy zagrał z każdym.
W rundzie ligowej rozegrano w sumie aż sto trzydzieści sześć spotkań. Biorąc pod
uwagę, że każdy mecz trwa
sześćdziesiąt minut, zawodnicy spędzili łącznie na boisku
pięć dni i szesnaście godzin.

Ze stawki siedemnastu zespołów, najlepsze osiem ekip uzyskało awans do rundy finałowej tzw. fazy play-off. W elitarnym gronie w tym roku
znaleźli się aktualni mistrzowie, Red Devils, a także (według kolejności w tabeli) JRK
Meble Łódź, Grube Wióry,
Misie, Grabarze, Wikingowie, Wybrzeże Klatki Schodowej oraz OKS. Po emocjonujących ćwierćfinałach i jeszcze
bardziej burzliwych półfinałach udało się wyłonić dwójkę finalistów: Grabarzy i JRK
Meble Łódź.
Grabarze to zespół pochodzący z Koluszek. Pod obecną banderą występują w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej
po raz drugi, jednak zawodnicy przewijali się w przeszłości w kilku innych zespołach. W ćwierćfinale, nie
bez kłopotów, pokonali Misie

(wygrana 8:2 i przegrana 4:7).
W półfinale dokonali czegoś,
o czym będziemy pamiętali przez długie lata. Po pierwszym beznadziejnym meczu,
przegranym aż 3:12, w rewanżu dokonali niemal niemożliwego i zwyciężyli 14:2.
Rundę ligową Grabarze zakończyli na piątym miejscu
z dorobkiem trzydziestu sześciu punktów (dwanaście zwycięstw i porażki bez remisu).
Przed finałowym meczem
ich najlepszym strzelcem jest
Jakub Perek, który wszystkie dziesięć goli zdobył w minionym meczu z Wybrzeżem
Klatki Schodowej. JRK Meble Łódź to pierwsza w historii
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
w stu procentach łódzka drużyna. Są to tegoroczni debiutanci, którzy swoją przygodę w brzezińskich rozgrywkach zaczynają z wysokiego

C. Zmagania w play-offach
rozpoczęli od zwycięskiego
pojedynku z Wikingami. Łodzianie wygrali oba spotkania (4:3 i 10:2) i awansowali
do kolejnej rundy. W półfinale spotkali się z wicemistrzami, Grubymi Wiórami. Dwumecz okazał się bardzo zacięty. Pierwsze spotkanie JRK
Meble wygrały 4:3, a w drugim dokładnie takim samym
wynikiem wygrali ich rywale.
W rzutach karnych lepsi okazali się łodzianie i przypieczętowali historyczny awans
do finału. W rundzie ligowej
JRK Meble Łódź skończyli

zmagania na drugim miejscu. Co ciekawe, zakończyli tę
rundę z trzydziestoma dziewięcioma punktami (trzynaście zwycięstw i trzy porażki bez remisu). Dokładnie
tyle samo miały Grube Wióry. O pozycji w tabeli zadecydował pojedynek bezpośredni, w którym JRK Meble Łódź
wygrały jedną bramką (5:4).
Ich najlepszym strzelcem jest
póki co Wiktor Gajewski, który ma na swoim koncie siedem trafień. W tym roku będzie to drugi pojedynek tych
dwóch drużyn. W rundzie ligowej z boiska w lepszych

humorach schodzili piłkarze
JRK Meble Łódź, gdyż pokonali Grabarzy 9:5. O tamtym
meczu trzeba jednak zapomnieć, ponieważ tym razem
stawka będzie o wiele większa, będzie nią mistrzostwo
Brzezin. Na finał zapraszamy w najbliższą niedzielę 22
września o godzinie 18:30 na
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Mecz
będzie także transmitowany na żywo na stronie Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej na
Facebooku (www.facebook.
com/LigaBrzeziny).
 DS

Puchar Brzezin dla Misiów



Za nami finałowe starcie drugiej edycji Pucharu Brzezin. Nie zabrakło w nim ani
emocji, ani bramek. W najważniejszym meczu tych rozgrywek Misie pokonały
Red Devils 8:5 i tym samym sięgnęły po największe trofeum tych zmagań. Dla
obu zespołów był to tzw. “mecz ostatniej szansy”, ponieważ jedni i drudzy odpadli
z play-offów Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej na etapie ćwierćfinału.

Misie musiały uznać wyższość Grabarzy, a Red Devils przegrali z Wybrzeżem
Klatki Schodowej.. Było
więc pewne, że drużyny
będą chciały ratować sezon
triumfując w finale Pucharu Brzezin. W mecz lepiej
weszli zawodnicy Czerwonych Diabłów. Wynik meczu otworzył Artur Klusek,
a niewiele potem było już
2:0. Do przerwy rywale zdołali odpowiedzieć jednym
trafieniem. Druga połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando Misiów.
Z wyniku 2:1 szybko zrobiło się 2:5. Od tej pory bramki strzelali i jedni, i drudzy.
W ostatnich sekundach meczu, przy wyniku 7:5 dla Misiów, obrońca Diabłów Bartłomiej Skwarka wyręczył
bramkarza i obronił strzał
ręką, za co został ukarany
czerwoną kartkę. Rzut karny
został zamieniony na gola
i było to przypieczętowanie

zw ycięstwa dla Misiów.
Mecz zakończył się wynikiem 8:5. Po ostatnim
gwizdku obie drużyny podziękowały sobie za mecz.
Przypomnijmy, że Puchar Brzezin to osobne rozgrywki względem Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Wygląda to analogicznie np. do
polskiej PKO BP Ekstraklasy oraz Lotto Pucharu Polski. System tych rozgrywek
opiera się na typowej pucharowej drabince. Zespoły, począwszy od 1/8 finału, mają
wylosowanych przeciwników, a następnie rozgrywają z nim jeden mecz. Zwycięzcy uzyskują promocję do
kolejnej rundy, a przegrywający odpadają. W Pucharze
Brzezin wzięło udział szesnaście zespołów. W pierwszej rundzie (1/8 finału) Misie pokonały walkowerem
Bad Boys. W ćwierćfinale przyszli triumfatorzy byli
lepsi od Grubych Wiórów

(6:4), a w półfinale rozgromili Wybrzeże Klatki Schodowej aż 13:4. Red Devils
do finału dostali się wygrywając w pierwszej rundzie
z Baka Juniors 7:2, a następnie 5:4 z JRK Meble
Łódź. Ich półfinałowy mecz
z Ciamciaramciam Rogów
wzbudził sporo kontrowersji
i przyczynił się do zdyskwalifikowania rywali z rozgrywek. Po meczu, w którym
Ciamciaramciam Rogów
wygrali aż 9:2, okazało się,
że w ich drużynie zgłoszonych jest znacznie więcej
tzw. “zawodowców”, niż zezwala na to regulamin. Tym
sposobem Red Devils uzyskali przepustkę do finału.
Puchar Brzezin był rozgrywany po raz drugi w historii. Poprzednia edycja odbyła się w 2018 roku, a w wielkim finale Wybrzeże Klatki
Schodowej wygrało z Grubymi Wiórami.

 DS

W godzinach od 13.00 do 14.30 mogą
wystąpić utrudnienia komunikacyjne w na trasie biegu.
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, oraz upominki.
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AUTOPROMOCJA

28.09.2019 (sobota)
godz. 18.00
Sala Konferencyjna
UM Brzeziny
dyktando o tytuł mistrza ortografii AD 2019
spotkanie z językoznawcą
dr. Grzegorzem Rudzińskim z UŁ
rozmowa z pisarką Ewą Mają Maćkowiak

organizatorzy

FOT.PIXABAY.COM

koncert zespołu hethet

