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Dzika Dyszka w Brzezinach

W

niedzielę 22 września odbyły się zawody biegowe Dzika Dyszka w Brzezinach.
Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Klub Biegacza Brzezińskie Dziki
z Brzezin. Zawody współfinansowane były ze środków miasta Brzeziny, powiatu
brzezińskiego, gminy Brzeziny oraz gminy Koluszki, Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi oraz sponsorów.

O godz. 11.00 po rozgrzewce przeprowadzonej przez
trenerki z Pralni Kalorii
w Brzezinach rywalizowało
ponad 220 dzieci podzielonych z uwagi na wiek i płeć
na kilka kategorii mając do
pokonania od 50 do 800 metrów.
Kategoria przedszkolaki 3 - 4 lata na dystansie 50
m najlepiej wypadli: (I grupa) Kamil Kielich- Brzeziny, Ignacy Nawrocki- Brzeziny, Igor Duszkiewicz – Łódź
(II grupa) Filip Kozłowski –
Stryków, Leon Strumian –
Brzeziny, Natalia Andrzejewska – Brzeziny
W kategorii przedszkolaki 5-6 lat na dystansie 100 m
jako pierwsi linie mety przekroczyli w grupie I: Natasza
Żak – Łódź, Mateusz Różewski – Brzeziny, Dorian
Ambroziński – Brzeziny,
w grupie II Kordian Ciesielski – Brzeziny, Nadia Wojno- Łódź, Nina Mospinek –
Brzeziny, w grupie III Emilia Kaźmierczak- Bogdanka,

Oliwier Jastrzębowski - Brzeziny, Lena Cupryn – Brzeziny, w grupie IV Marcel
Czestkowski- Pabianice, Miłosz Wojtyś - Brzeziny, Eli
Taycur- Łódź.
Dzieci z rocznika 20122010 rywalizowały na dystansie 200 m. Wśród dziewcząt najszybciej pobiegły;
Gabriela Budziewska – Brzeziny, (czas 39:00), Roksana Król - Brzeziny, (39:54),
Łucja Ciesielska- Koluszki (41:80), Lena Trzewikowska – Brzeziny (42:10). Ten
sam dystans z tego samego
rocznika najszybciej pokonali następujący chłopcy Stanisław Zając- Łódz ( 34:29),
Filip Liskiewicz – Brzeziny
(36:18), Szymon Filipiak –
Brzeziny (37:05), Jakub Dąbrowski – Brzeziny (38:17),
Antoni Gruchała – Białynin (38:40) Karol Sulejewski – Brzeziny ( 38:52), Marcel Markiewicz – Brzeziny
(38:57).
400 metrów mieli do pokonania nastolatkowie

z rocznika 2009-2007.
Wśród dziewcząt dystans
ten najszybciej pokonały
Oliwia Świerkowska – Konin (1:17:38), Nadia Gulej –
Brzeziny (1:18:96), Julia Janiszewska – Brzeziny (1:21:70),
Maja Maciak – Brzeziny
(1:22:23) i Zuzanna Niźnikowska – Brzeziny (1:24:41).
Wśród chłopców najszybsi na dystansie 400 metrów
byli Wiktor Stala (1:07:40),
Maciej Płoszka- Brzeziny (1:11:05), Oskar Guzek
– Brzeziny (1:12:24), Patryk Białobrzewski – Brzeziny (1:14:93) i Jakub Środa –
Brzeziny (1:15:59). Nastolatkowe z rocznika 2006-2003
r ywalizowali na dystansie 800 m. Wśród dziewcząt dwa okrążenia na stadionie najszybciej pokonały Anastazja Szot- Gałkówek
(2:54:31), Weronika Marcinkowska – Brzeziny ( 2:55:21),
Natalia Niżnikowska – Brzeziny (3:00:48), Malwina Górecka – Brzeziny (3:18:75),
Natalia Mospinek – Brzeziny

(3:20:03), Wiktoria Wójcik
– Brzeziny (3:22:87). Wśród
chłopców 800 metrów najszybciej pokonali Kacper
Płoszka – Brzeziny (2:27:27),
Antoni Gałązka – Brzeziny
(2:32:75), Szymon Ciemięs –
Brzeziny ( 2:40:34).
Każde dziecko otrzymało
medal z ceramiki, który wręczali burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, poseł na sejm RP Roman Sasin, starosta brzeziński Renata Kobiera, a także
słodycze i napój.
O godz. 13.00 na dystansie 10 km wystartowało 122
zawodników, z których linię
mety w regulaminowym czasie 1,5 godziny przekroczyło 121 biegaczy. Trasa biegu
prowadziła ze stadionu miejskiego ul. Sportową, Polną, Dąbrowskiego, Składową, przez miejscowości Kędziorki, obok Tworzyjanek,
Lisowice i dalej za most na
rzece Mrodze, za którym był
nawrót i powrót tą samą trasą na stadion miejski w Brzezinach. Każdy pełnoletni
uczestnik biegu zapewniony miał pakiet zawierający
zadeklarowany nr koszulki
technicznej, wodę, kilogram
mąki brzezińskiej, medal
okolicznościowy i posiłek

(po ukończonym biegu).
Wśród uczestników biegu
był m.in. poseł na Sejm RP
Waldemar Buda.
Spośród 121 biegaczy 26
było mieszkańcami Brzezin. Jako pier wszy linię
mety przekroczył Rafał Kazimierczak z Bogdanki gmina Brzeziny, który na pokonanie 10 kilometrów potrzebował zaledwie 37 minut 44
sekund. Drugi na lini mety
zameldował się Piotr Burdka mieszkaniec Brzezin strażak z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z czasem
gorszym o niecałą minutę. III miejsce w klasyfikacji open mężczyzn zajął Mateusz Pałczyński z Tymienicy (0:38:57). Najlepsza z pań
dystans 10 kilometrów pokonała w czasie 46 minut i 8
sekund - Agnieszka Antczak
Łódź z klubu Biegacz Nowosolna. Najszybszą brzezinianką była Paulina Sławińska ( 0:48:32), która zajęła II
miejsce w kategorii open kobiet. III miejsce zajęła Julita Titz- Koza z Łodzi reprezentująca klub Szakale Bałut
Łódź z czasem 49:30.
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Brzezińscy strażacy z OSP będą mieli nowy samochód
Brakujące 100 tys. przekazał komendant główny PSP Leszek Suski na prośbę wicepremiera Piotra Glińskiego i posła Romana Sasina

I

nformację o przekazaniu brakującej kwoty 100 tys. złotych do zakupu samochodu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach osobiście przekazał wiceprezes Rady Ministrów
prof. Piotr Gliński, któremu towarzyszył poseł na Sejm RP Roman Sasin podczas spotkania
w brzezińskiej remizie we wtorkowy wieczór 17 września.

Na spotkaniu w siedzibie
OSP Brzeziny jako gospodarze obecni byli burmistrz
Brzezin Ilona Skipor i prezes
OSP Brzeziny Marcin Białobrzeski. Kwota 100 tys. złotych pochodzi z dofinansowania ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych
ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez
zakłady ubezpieczeń, a przekazana przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. Nowy
samochód dla brzezińskich
strażaków kosztować ma blisko 760 tys. zł. z których 200
tys. przeznaczyła Rada Miasta Brzeziny podejmując
uchwałę już 28 marca 2019r.
80 tys. zł stanowi dotacja
w ramach Krajowego Sytemu

Ratowniczo - Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 118
tys. zł to środki przeznaczone przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 262 tys. zł przeznaczył
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach ogłoszonego przetargu
na realizację zadania wpłynęła jedna oferta na kwotę
759 648,00 złotych. Brakujące 100 000,00 złotych stawiało pod znakiem zapytania możliwość zakupu nowego samochodu, ale dzięki
wsparciu przez wicepremiera
Piotra Glińskiego i posła Romana Sasina wniosku złożonego do Komendanta Głównego PSP brakujące środki
udało się pozyskać.

Obecnie rozstrzygany jest
przetarg, a do podpisania
umowy brakowało 100 tys. zł.
Będzie to typowo miejski średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwozie mana z napędem 4 x 2 (na
jedną oś), który ma zastąpić
wysłużony lekki samochód
ratownictwa technicznego
na podwoziu forda transita.
Wysłużony ford po remoncie „przerobiony” zostanie na
9-osobowy bus. Nowy samochód do brzezińskich strażaków dotrze jeszcze w tym
roku i będzie stanowił pierwszy wyjazdowy samochód na
terenie miejskim.
„O moim wsparciu zakupu
nowego samochodu dla OSP
Brzeziny zadecydowała bliskość autostrady, a właściwie
jej skrzyżowanie i przynależność jednostki do krajowego

sytemu ratowniczo – gaśniczego. Strażacy przecież muszą mieć odpowiednie wyposażenie. Cieszymy się, że
są ludzie chętni do służby
w ochotniczej straży pożarnej. Jest to tradycja, służba
szalenie przydatna i dlatego
należy ją wspierać, tym, bardziej że strażak w hierarchii
prestiżu zawodowego zajmuje pierwsze miejsce, a kiedyś był to profesor wyższej
uczelni. O brakujących środkach dowiedziałem się kilka
dni temu wracając z koncertu w Brzezinach. Skoro Brzeziny znajdują się przy drodze krajowej, są blisko krzyżówki autostrad, a jednostka
ma dużo wyjazdów ratunkowych, to należy jej pomóc.
Poza tym są jeszcze kwestie pożarowe, gdy wyjeżdża jeden samochód, to musi
być jeszcze drugi nie tylko sprawny ale także na dobrym poziomie dla zabezpieczenia miasta.” – powiedział
na spotkaniu z brzezińskimi

strażakami wicepremier Piotr
Gliński.
Podczas krótkiego spotkania w remizie strażackiej
wystarczyło czasu na poznanie przez wicepremiera 122letniej historii straży pożarnej w Brzezinach, w której
od 1905 roku funkcjonuje orkiestra, a od roku Akademia
Młodego Strażaka obejmująca ponad 30 dzieci w wieku
od 5 do 14 lat. Wicepremier

Piotr Gliński zwrócił uwagę, że straże ochotnicze mogą
także aplikować o dofinansowanie zakupu instrumentów
muzycznych i poinformował
o planowanej rozbudowie
autostrady o trzeci pas, i przy
tej okazji o planowanym dodatkowym wjeździe i zjeździe z autostrady na terenie
powiatu brzezińskiego.
 GK
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Pierwsza rocznica Akademii Młodego Strażaka

W

sobotę 21 września w malowniczo położnej „Krainie Dzikiej Kaczki”
w Bronowicach gmina Brzeziny odbyły się huczne obchody pierwszej
rocznicy funkcjonowania Akademii Młodego Strażaka. Powstała
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rok temu Akademia Młodego
Strażaka obecnie skupia 32 dzieci, mieszkańców Brzezin i okolicznych
miejscowości, w wieku od 5 do 14 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe.

Ich szkoleniem zajmują się
prezes OSP Brzeziny Marcin Białobrzeski oraz druh
Daniel Strumian. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu najczęściej w piątkowy lub sobotni wieczór.
Akademia zajmuje się m.in.

rozpowszechnianiem wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej, nauką udzielania pierwszej pomocy, organizacją zajęć sportowych,
nauką podstawy musztry,
a także wpajaniem wiedzy z zakresu lokalnego

patriotyzmu.
Jubileusz rozpoczął się
od zbiórki, złożenia meldunku i wciągnięcia flag i na maszt. Dzie ci rozegrały grę w podchody.
Najpier w grupa młodsza
musiała dotrzeć do celu

poprzez rozwiązywanie zadań przygotowanych w pobliskim lesie, a w tym czasie starsza grupa rozpaliła
ognisko. Gra w podchody zaplanowana była także dla starszej grupy Akademii Młodego Strażaka.
Z okazji jubileuszu wszyscy członkowie Akademii
Młodego Strażaka otrzymali specjalną - okolicznościową przypinkę. Przy

ognisku można było upiec
kiełbaski, a rodzice zadbali o poczęstunek. Z okazji
jubileuszu burmistrz Brzezin Ilona Skipor ufundowała tort. Oczywiście na torcie nie mogło zabraknąć
loga akademii i jedynki.
Gratulacje z okazji jubileuszu złożył także przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko.
Zabawa w „Krainie Dzikiej

Kaczki” w Bronowicach
trwała do późnych godzin
wieczornych.
Wa r t o d o d a ć , ż e
w n aj b l i ż s z y p i ąt e k 2 7
w r z e ś n i a o go d z . 1 8 . 0 0
w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach odbędzie się nabór do
Akademii Młodego Strażaka, tak aby dopełnić stan liczebny do 40 członków.
 GK
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Minęło 7 lat działalności Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
''Nasz Powiat'' i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego

W dniu 14 lutego 2019
r. upłynęło 7 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia. W dniu 21maja
2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja Uniw e r s y t e t u Tr z e c i e g o
Wieku Powiatu Brzezińskiego, który dzisiaj skupia ponad 160 członków.
Inicjatorem i pomysłodawcą powołania Stowarzyszenia był Starosta
Brzeziński Edmund Kotecki
Cele Stowarzyszenia
realizowane były przez:
I. Wykłady
W okresie siedmiu lat
odbyło się 100 wykładów : w roku 2012 - 9
wykładów,
w roku 2013 - 20,
w 2014 roku – 13,
w 2015 roku – również
13, w 2016 roku – 14 ,
w 2017 roku – 12,
w 2018 roku - 12 ,
wreszcie w 2019 roku - 7
wykładów.
Wykłady cieszyły się
du ż y m z ai nte re s ow a niem, wiele z nich ze
względu na tematykę,
miało charakter otwarty.
Wśród zaproszonych
pr z e z nas w y k ł a d ow ców byli przedstawiciele nauki, kultury, polityki i zdrowia. Gościliśmy
m.in. dr Mariusza Nyka,
dr Krzysztofa Grzelaka, prof. Tomasza Boreckiego, o. Leona Knabita, prof. Eugeniusza Wojciechowskiego
dr hab. Annę Kowalską
- Pietrzak, prof. Józefa
Drzewoskiego, psycholog Ewę Czernik, satyryka Jacka Fedorowicza,
ministra Stanisława

Cioska, ks. dr Zbigniewa Tracza, senatora Rys z ard a B on i s ł aw s k i e go, dr n. med. Andrzeja Łupińskiego, prezesa
NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof. Adama Dzi k iego, dr Jana
Przybyła i dr Walentynę
Wnuk.
II. Teatr / Kino
W omawianym okresie zorganizowaliśmy 43
wyjazdy na spektakle teatralne do łódzkich teatrów, każdorazowo grupa liczyła od 30 - 50
osób.
III. Wycieczki i inne
działania
1. Impreza integracyjna w dniu 5 lutego 2016
r. – „Studniówka BIS
2016”
2 . Z a b aw a t a n e c z n a w d n iu 1 1 c z e r w ca 2016 r. – „Senioralia
2015/2016”
3. Wycieczka do Planetarium w Łodzi
26.10.2016 r.- „Gwiazdozbiory jesiennego nieba”
4. Impreza karnawałowa - w dniu 27 lutego
2016 r. - ,,Ostatki”
5. Udział w prelekcji
pt. „Depresja – porozmawiajmy” – 24 lutego
2017 r.
6. Spotkanie z okaz j i D n i a Ko bi e t , w y stęp zespołu wokalne go „ Br z e z i n i an k i” -14.03.2017r.
7. R ajd 3-dniowy –
„Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie
2017” – w dniach
12-14 czerwca 2017
r. (udział wzięło 40 słuchaczy UTW)

8. W dniu 12 października 2017 r. udział w akcji Narodowego Czytania „Wesela”.
9. Uczestnictwo
w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez FIO i Fundację
Subvenio, cztery osoby wyjechały do
Uniejowa na 3-dniowy
,,Trening Seniorów''
10. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, koncert
artysty Janusza Nowańskiego - 15 marca 2017
11. W dniu 29 maja 2018
r. wycieczka do Uniejowa, w której udział wzięło 45 osób
12. W dniu 13 września 2018 r. wycieczka do
Spały, w której uczestniczyło 50 osób
13. W dniu 22 p aździernika 2018 r. w ycieczka do Bełchatowa
dla 50 osób
14. Zabawa karnawałowa - 17 lutego 2019 r.,
w której uczestniczyło
40 osób
15. W dniu 27 marca 2019 r. grupa 15 słuchaczy wzięła udział
w I Ogólnopolskim
Kong re s i e w Wars z a wie „Pacjent w Centrum
Uwagi”.
IV. Zajęcia dla słuchaczy UTW
- Zajęcia nauki języka
angielskiego prowadziły:
p. Aleksandra Klimczak-Cyganek, p. Agnieszka Dmowska, p. Maria
Nockowska, p. Lidia Jakubowska i p. Małgorzata Sikora.
- Zajęcia rekreacyjne
(aerobic) - prowadziła p.
Małgorzata Stawińska
- Zajęcia nauki obsługi
komputera - prowadziły p. Katarzyna Kawecka
i p. Ewa Kowalczyk
- Z ajęcia taneczne prowadził p. Paweł Zybała
- Zajęcia kulinarne –
prowadziła p. Marianna
Walak i p. Iwona Dudka
- Zajęcia nauki

pływania na basenie –
prowadzili instruktorzy/
ratownicy
V. Realizacja projektów
W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy łącznie 30 projektów, których beneficjentami byli słuchacze
UTW oraz mieszkańcy
powiatu.
Projekty te współfinansował m.in. Urząd
Marszałkowski w Łodzi
i Powiat Brzeziński.
W s t y c z n i u 2 0 1 5 r.
Stowarzyszenie otrzymało statuetkę Lidera
Promocji Powiatu Brzezińskiego.
Z ainteresowanych
d z i a ł a l n o ś c i ą S t ow a rzyszenia oraz Uniwersytetu Trzeciego Wiek u Po w i at u B r z e z i ń skiego zapraszamy na
stronę www.naszpowiat.
eu , gdzie znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z siedmiu lat
funkcjonowania Stowarzyszenia.
W c z e r w c u 2 0 1 9 r.
członkowie Zarządu Stowarzyszenia, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Inspektor ochrony

danych osobowych złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. W związku
z powyższym 11 września 2019 r. odbyło się
Na d z w yc z aj n e Wa l n e
Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym
z o st a ł w y br any now y
Zarząd w składzie: p. Jacek Szeligowski, p. Rafał
Szklarek, p. Magdalena
Adamska, p. Aleksandra
Frydrych, p. Beata Kaczmarska.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została
p. Jolanta Wojciechowska, natomiast obowiązk i Ins p e kt or a o c h ro ny danych osobowych
powierzono p. Aldonie
Świderek.
Ponad 7- letnia, bogata działalność Stowarzyszenia ,,Nasz Powiat''
i UTW to niewątpliwie
sukces, do którego przyczyniła się praca wielu
osób.
Dziękuję członkom
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy starali się, w miarę naszych
możliwości, spełniać
oczekiwania słuchaczy.
Pani Jadwidze Okrasie
dziękuję za prowadzenie

księgowości Stowarzyszenia i rozliczanie realizowanych przez nas
projektów, a pani Katarzynie Kaweckiej za aktualizowanie strony internetowej stowarzyszenia.
Pa nu St a r o ś c i e E d mundowi Koteckiemu bardzo dziękuję za
współpracę i pomoc
w realizacji naszych zadań.
Słuchaczom, sympatykom UT W i wszystkim, którzy nas wspierali i uczestniczyli w realizowanych projektach,
w imieniu ustępującego
Zarządu i swoim własnym bardzo dziękuję za
7 wspólnych lat.
Wszystkim Państwu
życzę zdrowia, pogody
ducha i dalszego udziału w zajęciach oferowanych przez Uniwersytet
Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego.
Nowemu Z arządowi
gratuluję wyboru, życzę
ciekaw ych p omysłów,
owocnej współpracy ze
słuchaczami UTW i Starostwem Powiatowym
w Brzezinach.

INFORMACJA

 Jolanta Wojciechowska

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu
w Brzezinach informuje, że został sporządzony
wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Brzezińskiego przeznaczonych do sprzedaży
najemcom.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza
16 na okres trzech tygodni od dnia 18 września 2019r.
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Młodzi Duchem w Sieradzu i Uniejowie

P

o o k re s i e wa k a c y j ny m roz p o c z y n a s i ę n ow y s e zo n d z i a ł a l n o ś c i
w Brzezińskim Stowarzyszeniu Klub Seniora „Młodzi Duchem”. W pierwszych
dniach września członkowie tej organizacji uczestniczyli w wyjazdach do
Sieradza i Uniejowa.W Sieradzu zaprezentował się stowarzyszeniowy chór
„GAMA”, który uświetnił odbywający się 7 września Mixer Regionalny,
będący elementem obchodów 100-lecia województwa łódzkiego.

Tego dnia p o dobne impre z y o d by w a ł y s i ę t e ż
w Łęczycy i Rawie Mazowieckiej, czyli stolicach
trzech województw z czasów I Rzeczpospolitej, których obszar obecnie tworzy Ziemię Łódzką. Chór
„GAMA” wystąpił w Sieradzu, dzięki zaproszeniu
Stow ar z y s z e n i a W sp arcie Społeczne „Ja-Ty-My”,
które organizowało tam
Targi Ekonomii Społecznej.

Członkowie „Młodych Duchem” często bowiem brali
wcześniej udział w różnych
szkoleniach, jakie oferowała ta organizacja. W sumie
chór „GAMA” zaprezentował w Sieradzu pięć swoich
utworów w tym „Brzezińskie dzieuchy”.
1 0 w r z e ś n i a w Un i e jowie członkowie „ Młodych Duchem” wzięli natomiast udział w szkoleniu zorganizowanym przez

Na ro d ow y In s t y t ut S a morządu Ter ytorialnego
pod hasłem „Profilaktyka zdrowotna w samorządzie”. Swój wykład miała tu
m.in. dyrektor wojewódzkiego szpitala w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik. Członkowie stowarzyszenia dzięki temu spotkaniu mogli
m.in. utworzyć w NFZ Internetowe Konto Pacjenta, gdzie są m.in. uwidocznione miejsca, w których

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

5/I/2014

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

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

można się leczyć, lista recept i skierowań oraz wysokości kwot podlegając ych refundacji dla p oszczególnych produktów
leczniczych i świadczeń,
któr ych udzielono w ramach NFZ. Na zakończenie pobytu w Uniejowie
„Młodzi Duchem” odwiedzili też sławne, miejscowe
termy. Wyjazd ten był niejako nagrodą dla członków
stowarzyszenia za zaangażowanie w przygotowanie lipcowej imprezy pod
hasłem „U Ani na imieninach”, a osoby, które pojechały do Uniejowa wybierano w drodze losowania.
 TOM
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Brzeziny

VI rocznica powstania Grupy Wsparcia „Barbara”

D

 udziestego pierwszego września w świetlicy OSP Przecław świętowano VI
w
rocznicę powstania Grupy Wsparcia „Barbara”. Nie zabrakło życzeń, prezentów
i licznych gości. Na wstępie Aneta wraz z Henrykiem powitali uczestników
uroczystości, a wśród nich m.in. starostę brzezińskiego Renatę Kobierę,
zastępcę wójta Leszka Adamczyka, przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny
– Marka Kolasę i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Elżbietę
Olszyńską.

„Jest mi bardzo miło, że
mogę z państwem spędzić
tutaj czas” - mówiła Renata Kobiera przekazując list
gratulacyjny i obraz Matki Boskiej wykonany przez
mieszkanki DPS Dąbrowa.
– „Będziemy tę grupę ze
wszystkich sił wspierać” –
obiecywał Leszek Adamczyk
występujący w imieniu wójt
Barbary Hojnackiej. W zabawie wzięło udział wiele
osób. Na rocznicę „Barbary” przyjechały bowiem delegacje z zaprzyjaźnionych

grup m.in. z Brzezin, Łodzi, Koluszek, Tuszyna,
Głowna, Strykowa, Pabianic i Aleksandrowa. Oprawę muzyczną zapewnił tu
zespół „Feniks” z Piotrkowa Trybunalskiego, a wśród
s ł ów pi e r w s z e go ut wo ru jakie zagrał znalazły się
też słynne słowa modlitwy
„o pogodę ducha” która towarzyszy tego typu spotkaniom ”Użycz mi pogody
ducha Panie, abym godził
się ze swoim przeznaczeniem, bym mógł zmieniać,

to co zmienić jestem w stanie i odróżnić jedno od drugiego mógł”.
Jak wspominano w trakcie
uroczystości pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia „Barbara” miało miejsce 2 października 2013 r. z inicjatywy wójt Barbary Hojnackiej.
Na początku były to 4 małżeństwa. Obecnie grupa liczy około 30 osób, a jej spotkania odbywają się, co środę
o godz. 16.30 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Przecławiu. Wcześniej spotykano

się w świetlicy w Bogdance i Urzędzie Gminy Brzeziny. Terapeutą jest tu Urszula Pecyna – psycholog
z Niepublicznej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej „Progress”. Członkowie grupy wyjeżdżają też
na obozy terapeutyczne, czy
ogólnopolskie spotkania
w Licheniu i Częstochowie.

O rodzinnej atmosferze jaka
tu panuje świadczą m.in.
spotkania opłatkowe i wielkanocne.
- „Zapraszamy wszystkie osoby, które borykają
się z różnego rodzaju uzależnieniami, czy to od alkoholu, czy narkotyków, z samotnością, depresją, lękiem
przed wyjściem na ulicę,

nieradzeniem sobie w życiu
i innymi problemami, które dotyczą człowieka, jesteśmy grupą otwartą, radosną, która pomaga każdemu,
w każdym wieku” – zachęca
do spotkań jeden z uczestników Grupy Wsparcia „Barbara”, która obchodziła swoje 6 urodziny.
 TOM

„Pszczeli Zakątek” w Gałkówku
Kolonii



W Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii powstał „Pszczeli Zakątek” czyli
ekopracownia zrealizowana w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Ekopracownia pod
chmurką”. Kwota dotacji wyniosła tu 34.405,00 zł.

Punkt dydaktyczny ma charakter „zielonej klasy”. Centralnym jej miejscem jest
d re w n i a n a w i at a z d a chem dwuspadowym, ławami i stołami z tarcicy dla 24
uczniów. Wiata ta umożliwia prowadzenie zajęć w ciągu całego roku, nawet przy
niesprzyjających warunkach
pogodowych. Punkt otoczony jest drewnianym płotkiem o wysokości 60 cm. Zostały tu ustawione trzy gry
edukacyjne oraz domek dla
owadów i ul edukacyjny. Na
tylnej ścianie wiaty na drewnianych stelażach umieszczono pięć tablic dydaktycznych. Pod płotkiem od strony wschodniej i zachodniej
znajdują się nasadzenia roślin miododajnych oznaczone tabliczkami informacyjnymi i oddzielone od reszty
terenu plastikowymi obrzeżami. Od strony wschodniej

rozpościera się widok na
otaczające pola uprawne
oraz w dalszej perspektywie las. Umożliwia to całoroczną obserwację zjawisk
przyrodniczych i zmian jakim podlega przyroda w ciągu czterech pór roku. Usytuowanie punktu z odsłoniętym ogrodem od strony
p ołudniowej umożliwia

właściwe nasłonecznienie terenu przez cały rok. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grusze, a w samym
punkcie drzewa miododajne. „Pszczeli Zakątek” ma
więc charakter miłego, spokojnego i cichego miejsca,
sprzyjającego prowadzeniu
zajęć edukacyjnych.

 TOM
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W 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

W

poniedziałek 17 września br. w 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się patriotyczny
koncert organizowany przez powiat brzeziński. W koncercie wystąpił
Lech Makowiecki z żoną Bożeną Makowiecką, przy akompaniamencie
skrzypcowym Leszka Boliboka.

Wśród gości koncertu był
prof. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dariusz Stachura Dyrektor Teatru Wielkiego
w Łodzi i Honorowy Obywatel Miasta Brzeziny, starosta brzeziński Renata Kobiera
i burmistrz Brzezin Ilona Skipor, wójt gminy Dmosin Danuta Supera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Bogdański, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, radny powiatu, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

Daniel Nawrocki, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach Anna Wiśniewska, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach Małgorzata Jedynak wraz z mieszkańcami DPS-u. Wśród wykonywanych utworów nie zabrakło tak znanych piosenek
jak „Katyń 1940”, „Ballada
o rotmistrzu Pileckim”, „Inka”,
„Mój dom mój świat” czy też
„Rok 996”.
„Dziękujemy inicjatorom
i organizatorom za wspaniały wieczór. Dziękujemy zespołowi „Zayazd” za tyle lat

wytrwałości, w tym repertuarze i za to co czytamy bo Pan
Lech Makowiecki także pisze. To był wspaniały wieczór i cieszę się, że mogłem
w nim uczestniczyć. Wczoraj
w Berlinie otwieraliśmy oddział Instytutu Pileckiego. Pilecki cały czas jest żywy. Instytucjonalizujemy Pileckiego
wszędzie gdzie tylko można"
- powiedział po koncercie wicepremier Piotr Gliński. Koncertujący artyści oraz wicepremier obdarowani zostali przez gospodarzy pracami
mieszkańców Domu Pomocy

Społecznej w Dąbrowie, którzy także zasiedli wśród publiczności.
Lech Makowiecki z wykształcenia - inżynier budowy okrętów specjalność konstrukcje kadłubów okrętowych, z wyboru – bard, autor,
kompozytor, scenarzysta, poeta i felietonista. Zadebiutował
w 1976r. balladami „Hej, Przyjaciele” i „Kiedy góral umiera”.
Początkowo związał się z zespołem country rockowym
Babsztyl, krótko współpracował z Rudim Schuberthem,
by związać się na dłużej z muzyką country-folk. Od 1985r.
tworzy wraz z żoną Bożeną
i skrzypkiem Leszkiem Bolibokiem grupę muzyczną „Zayazd”, z którym koncertuje do
tej pory.

Najbardziej jednak ceni piosenki balladowe. „W tym całym muzycznym chaosie ballady najlepiej pozwalają wyeksponować tekst i przekaz.
Mi chodzi o powrót do tradycji wzruszania słuchacza, bo
muzyka jest taneczna, relaksacyjna, rozweselająca, uspokajająca, pobudzająca. Jednak
pierwotnym sensem śpiewania piosenek było wzruszanie i wprowadzanie słuchaczy
w nostalgiczny lub euforyczny klimat. Tego współcześni
twórcy już nie pamiętają. Wpisy pod moimi piosenkami jak
Katyń, Wołyń Monte Casino
dają mi power do tworzenia
kolejnych utworów. To cieszy.
Nie chciałbym pisać piosenek
tylko dla pieniędzy czy też relaksu. To musi zostać w sercu"

– powiedział po koncercie
Lech Makowiecki. Piosenkarz ma nadzieję, że jego ballady pozwolą edukować, odwojować młode pokolenie tak
by polskość i patriotyzm wróciły do piosenek. Pomysły na
swoje utwory czerpie przede
wszystkim z historii polskiej.
„Uwielbiam historię Polski.
Miałem wspaniałego nauczyciela historii, który tą historią
mnie zaraził. Historia to film
fabularny, z tą różnica ze film
fabularny z reguły wymyślony
jest przez scenarzystów, a historia to sama prawda. „Szukając w historii znajduje pomysły na piosenki i wiersze" –
dodaje Lech Makowiecki
Po koncercie była chwila na
wspólne zdjęcia i autografy.
 GK
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Misje Miłosierdzia w parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu



W sobotę 21 września w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu rozpoczęły się Misje
Miłosierdzia połączone z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwiami
św. Siostry Faustyny, które przybyły tu z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża.

Uroczystej mszy św. rozpoczynającej misje przewo d z i ł o. Ja c e k Kom an
– prowincjał franciszkańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej, któr y na co dzień rezyduje
w Krakowie. Tygodniowe
misje prowadzi jezuita o.
Marian Kozina. W parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu zakończą się one w sobotę 28 września o godz.

14.30 poświęceniem Krzyż a Mis y j ne go i u ro c z y stą mszą św.. Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie
św. Siostry Faustyny powędrują tego dnia do trzeciej
z brzezińskich parafii pw.
Najświętszej Mar yi Panny Częstochowskiej, gdzie
rozpoczęcie Misji Miłosierdzia zaplanowano na
godz. 16.
Warto tu przypomnieć, że

Misje Miłosierdzia to uroczystości, które mają przygotować wiernych do obchodów 100 – lecia powołania archidiecezji
łódzkiej, które przypadają w 2020 r. Rozpoczęły
się pod koniec 2016 r. i do
czasu jubileuszu mają mieć
miejsce w każdej z archidiecezjalnych parafii.
 TOM

Misje w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu prowadzi jezuita o. Marian Kozina FOT. TOMASZ GUZEK

W Misjach Miłosierdzia w parafii pw. św Franciszka z Asyżu bierze udział wielu wiernych FOT. TOMASZ GUZEK
REKLAMA

Wraz z obrazem Jezusa Miłosiernego wędrują relikwie św. Faustyny Kowalskiej FOT. TOMASZ GUZEK

W uroczystym rozpoczęciu Misji Miłosierdzia wzięło udział wielu duchownych FOT. TOMASZ GUZEK

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 12 września 2019 r. podpisała umowę
o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny- 2019 r.”
Koszt całkowity zadania to 13 865,12 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji
wyniesie 12 478,00 zł.
i stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania.
Projekt obejmuje następujące działania:
- demontaż wraz z transportem odpadów i ich unieszkodliwieniem poprzez
składowanie bądź utylizację na składowisku 3,856 Mg wyrobów azbestowych,
- Transport odpadów i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie bądź utylizację na
składowisku 30,608 Mg wyrobów azbestowych.
Realizacja zadania do dnia 29.11.2019 r.
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Strefa Rowerowa Brzeziny na Zlocie
w Lisowicach



22 września w pobliskich Lisowicach z okazji Światowego Dnia Turystyki odbył
się zlot rowerzystów zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „Mroga”. Powiat brzeziński reprezentowała tam m.in. Strefa
Rowerowa Brzeziny.

Organizacja ta włączyła
się w organizację zlotu poprzez przygotowanie wspólnie z Oddziałowym Biurem
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi II edycji rowerowego rajdu „Wojennym szlakiem”, który rozpoczął się o godz. 9 w Strykowie,
a zakończył w Lisowicach.
Wzięło w nim udział około 30 osób. Trasa tegorocznego objazdu miejsc pamięci,
wpisywała się w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i poprowadziła szlakiem

związanym z wojną obronną 1939, szczególnie „Bitwą
nad Bzurą”. Ponadto uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca pamięci cywilnych ofiar
II wojny światowej. W sumie
do przejechania mieli około 55 km. W Lisowicach Strefa Rowerowa Brzeziny przygotowała także stoisko, gdzie
rozdawano różne materiały informujące o działalności
tej organizacji, a także foldery, mapy i gadżety promujące atrakcje ziemi brzezińskiej.
Na stoisku Strefy znajdował

się również serwis rowerowy
dla rowerzystów prowadzony
przez firmę RAT-BIKE Artura Tworka.
W zlocie rowerzystów w Lisowicach wzięło udział kilkuset fanów dwóch kółek. Przygotowano tu wiele atrakcji
m.in. rajd rowerowy z zadaniami, wspomniany rajd „Wojennym szlakiem”, wycieczkę
nordic-walking, zawody sportowo-rowerowe, dmuchańce
dla dzieci oraz regionalny posiłek.
 TOM

W rajdzie Wojennym Szlakiem wzięło udział około 30 osób FOT. ZBIGNIEW SZYCHOWSKI
REKLAMA

Firma KOLOREX zatrudni pracownika na produkcję
Wymagania:
- dyspozycyjność
- chęć nauki przy maszynach tekstylnych
W razie zainteresowania prosimy o przesłanie CV
i ostatniego świadectwa pracy na adres:
tomek@kolrex.com.pl

OGŁOSZENIE!

- Spółdzielnia Socjalna Communal Service
w Brzezinach oferuje sprzątanie mieszkań
i mycie okien oraz sprzątanie
i mycie grobów na cmentarzu
- Spółdzielnia oferuje do sprzedaży elementy
szalunku do stropu „RECTOR”

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 !

Tlenoterapia hiperbaryczna - leczenie czystym tlenem.
Hiperbaryczna terapia tlenowa, to metoda polegająca na
dostarczaniu czystego tlenu w środowisku zwiększonego
ciśnienia
W normalnych warunkach
tlen
dostarczany
jest
do
konkretnych obszarów ciała
w zależności od ukrwienia
danego
organu,
natomiast
w komorze hiperbarycznej ma
on właściwości przedostawania
się także do nieukrwionych
miejsc w organizmie. Wchłanianie
tlenu w wyższym ciśnieniu jest
nawet siedmiokrotnie lepsze,
ponieważ tlen pozbawiony jest
fizjologicznych barier. Powoduje
to zwiększenie tlenu w limfie,
płynie rdzeniowo mózgowym,
osoczu i krwi, a przecież to
właśnie krew dostarcza tlen do
całego organizmu.
Zabieg jest bezbolesny,
polega jedynie na wdychaniu
leczniczego tlenu – każdy
godzinny seans terapeutyczny
w
komorze
hiperbarycznej
przynosi uczucie rozluźnienia.
Przy okazji odtruwamy organizm
zmniejszając ilość toksyn. Efktywnie stymulujemy go do szybszej regeneracji i neutralizujemy wszelkie
stany zapalne. Z terapii hiperbarycznej korzystać można w różnych schorzeniach min. ortopedycznych,
neurologicznych ,dermatologicznych, w wielu krajach jej zastosowanie jest znacznie szersze.
Obecnie jest to nieoceniona, zaawansowana terapia, która daje świetne rezultaty w wielu przypadkach
medycznych, począwszy od terapii odmładzających, odchudzających i poprawiających kondycję, przez
leczenie trudno gojących się owrzodzeń podudzi czy stopy cukrzycowej, udary mózgowe, reumatyzm,
boreliozę, aż do autyzmu i ADHD włącznie. a co ważne jest metodą całkowicie bezpieczną i nieinwazyjną.
Terapia 93 -procentowym tlenem ma działanie odtruwające co pomaga się uporać z nałogami ,gdyż
oczyszczony organizm łatwiej rezygnuje z alkoholu, narkotyków ,czy nikotyny.
Tlen jest silnym środkiem bakteriobójczym, szczególnie toksyczny jest wobec bakterii beztlenowych, które
wywołują infekcje zagrażające życiu. Niszczy beztlenowe szczepy zasiedlające jelita , będące przyczyną wielu
różnych chorób przewodu pokarmowego i układu nerwowego. Tlen zabija także wewnątrzkomórkowe
bakterie, a także pierwotniaki i wirusy.
Terapia hiperbaryczna oczyszcza z toksyn i metali ciężkich, które przyczyniają się do powstawania
komórek nowotworowych. W niektórych przypadkach, m.in. udaru mózgowego, choroby wieńcowej,
ran miażdżonych, owrzodzenia podudzi, zbyt mało tlenu dociera do uszkodzonej części ciała, bowiem
z różnych przyczyn nastąpiło ograniczenie dopływu krwi w to miejsce i tu wkracza terapia hiperbaryczna.
Dzięki niej możemy zwiększyć maksymalną ilość tlenu, który przedostaje się do miejsca uszkodzenia - to zaś
zapoczątkowuje proces uzdrawiania tkanek. Zwiększony dopływ tlenu stymuluje i przywraca funkcję do
uszkodzonych komórek i narządów, w tym m.in. wątroby i mózgu. Stymuluje wzrost fibroblastów i produkcji
kolagenu. Ponadto, zwiększone ciśnienie parcjalne tlenu aktywizuje uśpione komórki macierzyste i pobudza
je do działań naprawczych.
Na podstawie badań klinicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, iż
przebywanie w komorze hiperbarycznej pobudza szpik kostny do produkcji komórek macierzystych.
W wyniku zabiegu ich liczba zwiększa się aż ośmiokrotnie! Zaczynają się one przemieszczać do uszkodzonych
tkanek powodując ich głęboką regenerację. W efekcie czas rekonwalescencji skraca się.
Terapia jest także świetnym środkiem zaradczym dla osób przewlekle przemęczonych, zestresowanych, co
jest obecnie można powiedzieć przypadłością XXI wieku. Styl życia, zanieczyszczone powietrze i pożywienie
odbijają się na naszym zdrowiu. Tlenoterapia niweluje napięcie psychiczne, bóle głowy i ogólne osłabienie.
Terapia tlenowa jest stosowana wśród sportowców na całym świecie , a także w środowisku show-biznesu
i nazywana jest kapsułą młodości, gdyż polepsza elastyczność i napięcie skóry, co zapobiega powstawaniu
zmarszczek i ogólnie daje dobre efekty w leczeniu wszystkich zmian skórnych, redukuje stany zapalne
i trądzik. Kapsuła tlenowa ma udowodnione działanie terapeutyczne w leczeniu dzieci autystycznych .
Sesja w komorze hiperbarycznej
Do komory tlenowej wchodzimy w samej bawełnianej bieliźnie. Może być w spodenkach i koszulce. Po
wejściu do komory ciśnienie jest odpowiednio podwyższane, aż osiągnie docelową wartość, na poziomie
której jest utrzymywane. Po zabiegu ciśnienie w komorze najpierw stopniowo jest obniżane aż do momentu,
w którym można opuścić komorę. Po zabiegu chory odczuwa przypływ energii. Ważne, by seanse były
wykonywane regularnie. Ciśnienie, czas terapii, ilość zabiegów dostosowywane są indywidualnie.
Jedną z wielu zadowolonych pacjentów jest 44-letnia Pani Renia, która cierpi na stopę cukrzycową. Stopa
była już zakwalifikowana do amputacji, jednak terapia tlenem działa cuda.

Z komory możecie skorzystać:
TLEN-MED Iwona Łukasik Andrespol
ul. Rokicińska 122,
tel. 662 888 129
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Podsumowanie wycieczko – pielgrzymek w kościele św. Ducha
zakończył koncert Anny i Romualda Spychalskich

W

sobotę 21 września w Kościele pw. św. Ducha w Brzezinach o godz. 16.00
o. gwardian Mariusz Słowik proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Łodzi odprawił uroczystą popielgrzymkową Eucharystię, która była swoistym
podziękowaniem za realizowane w 2019 roku wycieczko – pielgrzymki.

Rozdawane były także plany wycieczko - pielgrzymek na przyszły rok. Po
mszy św. głos zabrała inicjatorka wyjazdów Janina Gulej, która złożyła podziękowania celebransowi
mszy św., siostrom B ernardynkom za współpracę, właścicielom firmy autokarowej i biur podróży
za bezpieczne podróżowanie Państwu Annie i Romualdowi Spychalskim na
występ, który był uwieńczeniem dzisiejszych uroczystości oraz uczestnik om w s p ó l ny c h w y j a z dów w 2019r. do polskich

i z a g r an i c z ny c h o bi e k tów sakralnych. „Wyjazdy
te ubogaciły uczestników
kulturą regionów, wspólną modlitwą i mnóstwem
wrażeń które na długo pozostaną w pamięci. Dziękuję za miłe, kulturalne i wyrozumiałe uczestnictwo
pielgrzymów. W 2020 roku
wyjazdy będą kontynuowane przy kościele św. Anny,
a 27 września o godz. 15.30
odbędzie się msza popielgrzymkowa w Kościele św.
Ducha. Wyjazdy w 2020
roku muszą być poprzedzone zaliczką lub pełną wpłatą" - mówiła Janina Gulej.

W programie wycieczkopielgrzymek każdy może
znaleźć coś dla siebie. Ich
program rozpoczyna się
już 4 stycznia wyjątkowym
spotkaniem opłatkowym
w Częstochowie (koszt 50
zł) Na 5 kwietnia organizatorzy zapraszają na Niedzielę Palmową w pięknej
Praszcze w której mieszkańcy małej miejscowości
przygotowują piękne palmy
i przedstawiają wydarzenia
Niedzieli Palmowej ( koszt
50 zł). Od 1 do 3 maja planowane jest trzydniowe zwiedzanie Pereł Ziemi Lubelskiej – przepiękne

kościółki, rynki miejskie
i i n n e at r a kc j e Wę g ro wa, Sokołowa, Drohiczyna, Siemiatycz, Grabarki,
Janowa Podlaskiego, Terespola, Kostomłoty, Biała Podlaska, Miedzyrzeca
Podlaskiego oraz Piaseczna (koszt 330 zł). 22 maja
podczas jednodniowej wycieczki w Łodzi będzie
można zwiedzić m.in. Pałac Herbsta, Szkołę Filmową, Oddział Narodowego
Banku Polskiego oraz ul.
Piotrkowską (koszt 30 zł).
Od 26 maja do 6 czerwca
istnieje możliwość uzdrowiskowego pobytu w san at or iu m w Tr u s k awc u
(koszt 1750 zł). 14 czerwca zaplanowano wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego i okolic obejmującą

najpiękniejsze zabytki Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa, Opoczna, Spały i Inowłódza (koszt 60
zł). 27-28 czerwca zaplanowano zwiedzanie malowniczego Lublina, Kazimierza Dolnego i okolic obejmujących Lublin,
K o z ł ó w k i i Na ł ę c z o w a
a po noclegu w Wąwolnicy (gdzie znajduje się sanktuarium w którym można
uczestniczyć we mszy św.
z uzdrowieniami) drugiego dnia zaplanowano zwiedzanie Kazimierza Dolnego, Czarnolasu i Puław
(koszt 220 zł). w dniach 2
- 4 lipca zaplanowano wyjazd na czeskie Morawy
Koszt 700 zł). 11-12 lipca
to wycieczka po Małopolsce obejmująca zwiedzanie

ruin zamku w Ogrodzieńcu, Krakowa, a następnego
dnia kopalni soli w Bochni,
zamku w Wiśniczu, Dworu
Koryznówka, a także Lipnicy i Tarnowa (koszt 220
zł). W lip cu planowany
jest wyjazd na festyn w Sieradzu (koszt 50 zł). Od
2 do 8 sierpnia wycieczka do Szkocji i Londynu
(koszt 1990 zł). 20 sierpnia wycieczka do Warszawy obejmująca zwiedzanie
m.in. Narodowego Banku
Polskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Izby Pamięci
gen. Ryszarda Kuklińskiego, katedry Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek (koszt
60 zł). 20-26 września wycieczka do wyjątkowego
miejsca Maryjnego- Medjugorie (koszt 1180 zł).
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We wrześniu planowany jest wyjazd na Festiwal
Świateł w Łódzi (koszt 30
zł), a w grudniu do Torunia na mszę dziękczynną
z okazji kolejnej rocznicy
powstania Radio Maryja.
P o m s z y ś w. p r z e z
najbliższą godzinę kościołem zawładnęli Anna i Romuald Spychalscy znakomici artyści, którzy wystąpili w charytatywnym
koncercie „Muzyka z serca”. Repertuar koncertu
został starannie dobrany
do miejsca i okoliczności.
W programie nie zabrakło utworów religijnych,
musicalowych i rozr ywkowych. Koncert rozpoczął Romuald Spychalski
„Głosem Duszy” by wspólnie z Anną Spychalską zaśpiewać Ave Maria. Podczas godzinnego koncertu
AUTOPROMOCJA

nie zabrakło tak znanych
utworów jak „Caruso” Lucio Dalla, „Vivo pe lei z repertuaru Andrea Bocellego, „Śnić Sen”, „Człowiek
z L a Manczy”, „B es ame
mucho” Consuelo Velasquez, „Brunetki, blondynki” Jana Kiepury, czy też
znanej wszystkim „Barki”
i „Już nie zapomnisz mnie”
z repertuaru Aleksandra
Ż abczyńskiego. Przypomnijmy, że Anna i Romuald Spychalscy koncertują
razem od niemalże 10 lat.
Jako jedni z pierwszych do
swoich koncertów włączyli repertuar z pogranicza
muzyki klasycznej i rozr ywkowej. Małżonkowie
w domowym studiu nagrali dwie płyty. Pierwsza to
utwory z gatunku muzyki
rozrywkowej. Druga z piosenkami dwudziestolecia
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międzywojennego powstała w marcu br. i poświęcona jest pamięci rodziców
ar t y stów Iz ab el i Nawe Spychalskiej i Romualda
Spychalskiego SR. Płyta ta
została nagrodzona „Złotym liściem RETRO 2019”
przez kapitułę Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Retro. Wręczenie nagrody
odbędzie się 30 września
podczas koncertu w Ogrodach Saskich w Warszawie.
To był wyjątkowy koncert
i bardzo podobał się publiczności, która nie szczędziła braw.
Siostr y Bernardynki
dziękując za wpłaty na kościół z wdzięczności przygotowały ciasto, któr ym
można było się częstować
wychodząc z koncertu.
 GK
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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 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

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”,
505 760 223
USŁUGI Koparko-Ładowarka, 531
910 116
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę, 604-381-688
KROJOWNIA przyjmie zlecenia, 782
845 235
ANGIELSKI, 603 173 862
WYSOKOCIŚNIENIOWE mycie,
czyszczenie kostki brukowej, ogrodzeń oraz innych powierzchni, 793
668 538
OBCINANIE borówki, 721 276 783
REMONTY- malowanie, zabudowa
GK , 603 873 303, 886 530 760

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
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
(również na ½ etatu)
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 285
518

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki. Praca stała, 691 125
693
ZTRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 140 960,
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu
cukierniczego w Nowosolnej, 516
140 960
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. tel.
kontaktowy, 504 184 065
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem 4-nitkowy 790 891 188
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
szycie, 604 588 616
POSZUKUJĘ chałupniczek do szycia spodni, bluzek, tel. 508 363 912
POSZUKUJĘ szwaczki na zakład i chałupniczki, 669 947 758
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 519 490 477
STOLARNIA zatrudni pracownika .
Płaca od 2.000,- do 3.000,-, tel. 509
771 248
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
ZATRUDNIĘ szwaczki - sukienki,
605 142 923
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,
508 188 138
„FIRMA TTM” z Brzezin zatrudni pracownika w zawodach

OGŁOSZENIA DROBNE

mechanicznych. Mile widziane CV.
Kontakt ttm@ttm.pl lub tel. 601 314
947
ZATRUDNIĘ WYKWALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ CAŁY
ROK - TYLKO SUKIENKI I ŻAKIETY.
TEL. 601 306 380
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E
Z OKOLIC NATOLINA. STAŁE TRASY,
ZAŁADUNKI I ROZŁADUNKI NATOLIN.
MOŻLIWOŚĆ CODZIENNEGO
POWROTU DO DOMU. TEL. 724 438
456
PRACOWNIK budowlany, 502 553
486
PRZYJMĘ chałupnictwo, sprzątanie,
zaopiekuję się dzieckiem w wieku
przedszkolnym lub szkolnym, 694
884 692
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
krawieckiego w Brzezinach oferuję
stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Pracujemy przez cały rok
w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Wolne soboty. Brzeziny Konopnickiej
14, 502 219 299

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 budowlaną, 669
44 63 44

SPRZEDAM gospodarstwo rolne
5,50 ha , prąd, woda, media gm.
Rogów, 661 237 376
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
SPR ZEDAM
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
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
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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
SPRZEDAM działki budowlane (media) Wola Łokotowa tel. 721 341 695
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach do
3 piętra w blokach do remontu, 731
746 722

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
SPRZEDAM szafki kuchenne 7 szt +
zlew 160zł całość, rower, 694 884 692
SPRZEDAM siano i słomę, 601 209
526
SPRZEDAM pianino cyfrowe
KORG profesjonalne, 505 027 487
SPRZEDAM pianino, (46) 874 02 93
ŚCINKA i uprzątanie drzew, 727
668 566
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 3-miesięczną jamniczkę, 510 604 059
SPRZEDAM butle gazowe propan-butan 4800l pojemność 508 188 138
SPRZEDAM stół 2,5m po rozłożeniu
3,5m szer. 1,2 kolor machoń, krzesła
12szt. 508 116 226
SPRZEDAM piec CO „Biadoła” węgiel 505 410 441

REKLAMA

To miejsce na Twoją
reklamę

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

ALEXANDER-MED.

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

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

7.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00: Syberia 2.
10.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00: Tworzyjanki 2.

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
Dorota Sobińska-Chruścielewska,
Marek Matyszczak
- 25.09.2019 r.
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Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach

D

wudziestego września już po raz ósmy dzieci z Przedszkola nr
3 w Br zezinach wzięły akt y wny udział w O gólnopolsk im D niu
Przedszkolaka. W tym roku przedszkolaki świętowały na stadionie
miejskim w Brzezinach Centrum Kultur y Fiz ycznej. W piątkowe
popołudnie płyta boiska hokeistek zamieniła się w miejsce radosnych
tańców i arenę dziecięcych zabaw.

Imprezę dla dzieci z czterech najstarszych oddział ó w Tr ó j k i p r o w a d z i l i

animatorzy z firmy Edukac j a Muzyczna Maciej
Goździela. C o prawda

najmłodsze dzieci - 3 latki pozostały w przedszkolu, ale i one dowiedziały

się o obchodzonym Dniu
Przedszkolaka. W godzinach rannych bawiły się
ze swoimi paniami i uczciły swoje święto owocowo śmietankowymi babeczkami ufundowanymi przez
R adę Ro dziców. Do datkową atrakcją dla bawiących się na stadionie były

REKLAMA

dmuchane zabawki - zjeżdżalnia i skakalnia, które były najbardziej wyczekiwaną przez przedszkolaków częścią uroczystości.
Wspólnej zabawie zakończonej słodkim podwieczorkiem sprzyjała też słoneczna, chociaż rześka
pogoda. W tym miejscu

społeczność Przedszkola
nr 3 w Brzezinach za naszym pośrednictwem składa serdeczne podziękowania Małgorzacie Polewczak
za udostępnienie terenu
boiska i pomoc w organizacji Dnia Przedszkolaka.
 GK
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Szlachetna paczka
znów w Brzezinach



Po czterech latach przerwy znów tworzy się brzeziński
rejon Szlachetnej Paczki. Został już wybrany lider,
a obecnie trwa nabór wolontariuszy, których
zadaniem będzie przygotowanie akcji.

Jak zachęcają organizatorzy
Szlachetnej paczki „Zgłoś się
jeżeli - Ideały są dla Ciebie
ważne i pragniesz zmieniać
świat; wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój; potrafisz współpracować z innymi
– jesteś otwarty na drugiego
człowieka; masz motywację
do rozwoju i chcesz podjąć
wysiłek – jesteś gotowy, by
intensywnie pracować; masz
skończone 18 lat”.
Co może zyskać wolontariusz Szlachetnej paczki?
– „rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym

kandydatem dla każdego
pracodawcy w zakresie zarządzania, organizacji eventów, prac y projektowej;
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne; wpływ
na otoczenie - lokalną społeczność; sieć kontaktów biznesowych, z artystami,
urzędnikami, lokalnymi biznesmenami, narzędzia i zasady mądrej pomocy, które
uczynią Cię liderem w życiu
społecznym”. Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie internetowej
www.superw.pl.
 TOM

1/I/2011
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Światowy Dzień Turystyki
w bibliotece miejskiej


Gry bitewne w bibliotece miejskiej

Czym są gry bitewne? Zapewne, drogi czytelniku, kiedyś coś Ci
się obiło o uszy, może widziałeś gdzieś modele lub nawet urywek
rozgrywki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, posłuchać o bitwach,
w których możesz uczestniczyć, ba, być może nawet od razu
wziąć w nich udział, przybądź do Biblioteki Publicznej im. Juliana
Tuwima w Brzezinach, 5 października na godz. 10! Przewidziane
są warsztaty z gier bitewnych, m.in. Bolt Action, X-Wing oraz
malowania modeli. Gorąco zapraszamy!

15

27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji w Czytelni dla
Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej została przygotowana ekspozycja
promująca ciekawe miejsca warte zobaczenia w kraju i za granicą.

Można tu obejrzeć zdjęcia takich krajowych atrakcji jak
Zamek Królewski w Warszawie, Wawel, kopalnia soli
w Wieliczce, Ojcowski Park
Narodowy, czy Morskie Oko.
Z zagranicznych atrakcji prezentowane są natomiast fotografie z najpiękniejszych wysp
świata oraz książki dotyczące
takich krajów jak Kanada, Australia, Indie, Stany Zjednoczone, Egipt, czy Francja.
- „Obchody Światowego Dnia
Turystyki są organizowane
we wszystkich rejonach globu i mają na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielkie znaczenie ma turystyka"
AUTOPROMOCJA

– wskazuje Maria Mroczkowska, która przygotowała ekspozycję. Tegoroczne obchody zostały zorganizowane pod
hasłem „Świętując różnorodność” i mają charakter jubileuszowy, gdyż Światowy Dzień
Turystyki został ustanowiony przez działającą z ramienia

ONZ Światową Organizację
Turystyki w 1979 r. Pierwsze
obchody tego święta miały natomiast miejsce w 1980 r. pod
hasłem „Wkład turystyki dla
zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.
 TOM
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Tuwim. Dodaj do ulubionych w Brzezinach

D

om Literatury w Łodzi realizuje cykl imprez organizowanych pod hasłem ”Ojczyzna
Polszczyzna. Tuwim. Dodaj do ulubionych”. Muzeum Regionalne zaprasza
na brzezińską edycję projektu, którą w sobotę 28 września o godz. 18 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta rozpocznie dyktando.

W dyktandzie o tytuł „Mistrza ortografii A.D.2019”
wziąć udział może każdy, kto kocha język ojczysty i chce spróbować swych
sił w tej niełatwej sztuce.

Projekt polega bowiem na
promocji i upowszechnianiu najważniejszych warto ś c i j ę z y k a oj c z y ste go
wśród mieszkańców regionu łódzkiego i łodzian poprzez wykorzystanie wybitnej twórczości Juliana
Tuwima w związku ze 125.
rocznicą urodzin poety.
W ramach opisywanego zadania od sierpnia do października odbywają się też
spotkania z językoznawcami, pisarzami, koncerty,
warsztaty językowe, spacery, gra miejska i dyskusje.

Poza Łodzią i Brzezinami
działania w ramach projektu zaplanowano również
w Parzęczewie, Poddębicach i Tomaszowie Mazowieckim
W Brzezinach po dyktandzie przewidziano jeszcze
spotkanie z językoznawcą dr Grzegorzem Rudzińskim, któr y po studiach
polonistycznych w 1981 r.
podjął pracę w Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ i uczył
p o l s z c z y z ny s t u d e nt ów
z ponad 40 krajów świata.

Obecnie jest adiunktem w
Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Wydziału Filologicznego UŁ.
Od roku 2000 współpracuje też z Państwową Komisją
Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego. Albumy z jego tekstami, popularyzujące wiedzę
o Polsce, zostały przetłumaczone na język rosyjski,
niemiecki, angielski, francuski, włoski, węgierski,
szwedzki i hiszpański.
Kolejnym gościem spotkania będzie pisarka rodem z Brzezin - Ewa Maja
Maćkowiak, która wydała już zbiór wierszy, bajek oraz dwie powieści „Na
koniec świata” oraz „To

nie koniec świata”. Ostatnio promowała je m.in.
na spotkaniach w Empiku
i Radiu Łódź. Obecnie okazję, aby porozmawiać z nią
będą mieli znów brzezinianie. Minął bowiem prawie
rok jak dyrektor Muzeum
Regionalnego Paweł Zybała przeprowadził z nią
rozmowę z okazji jubileuszowego X finału konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babar yko. O jego
twórczości można poczytać m.in. na autorskim blogu https://e wa-mackowiak.blogspot.com.
Na zakończenie brzezińskiej edycji projektu "Ojczyzna Polszczyzna. Tuwim. Dodaj do ulubionych"

przewidziano też występ
z e sp o ł u He t he t . Je st to
łódzki duet - Ady Rusinkiewicz (głos, gitara/ukulele) i Darii Płusa (gitara basowa), z którym od 2019
roku koncertuje także perkusista Grzegorz Śliwka.
„Hethet szereg kontrastów
brzmieniowych: wysokie
z niskim, jasne z ciemnym,
grube z chudym. Z takiego
połączenia powstają piosenki z polskimi tekstami
i minimalistyczną instrumentacją, które pozwalają przenieść się na chwilę
gdzieś het het”. Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.
 TOM

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

FOT.PIXABAY.COM

organizatorzy

koncert zespołu hethet
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Blamaż piłkarzy w Rosanowie

N

ie ma co ukrywać, że piłkarze Startu Brzeziny przechodzą wyraźny kryzys.
Podopieczni trenera Radosława Wasiaka nie dość, że odpadli z rozgrywek
Pucharu Polski okręgu łódzkiego z występującym w klasie A - LKS Różyca,
to w miniony weekend doznali bardzo wysokiej wyjazdowej porażki
w rozgrywkach ligowych z LKS Rosanów. To spowodowało spadek o jedną
pozycję w tabeli rozgrywek łódzkiej klasy okręgowej.

Przybyła, Jakub Dybowski
(70. ), Krzysztof Kowalski,
Maciej Kwaśniak, Mateusz
Lubczyński, Rafał Mordon,
Artur Pożdziej, Paweł Swaczyna (46. Dariusz Szymanek).
W innych meczach 7. kolejki GLKS Dłutów przegrał z rezer wami drugoligowego Widzewa Łódź
1:5, PTC Pabianice zremisowało 1:1 z rezer wami trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki,
p o działem punktów zakończyło się również starcie UKS SMS Łódź z KKS
Koluszki (3:3), rezer w y
czwartoligowego KS Kutno uległy Zawiszy Rzgów
AUTOPROMOCJA

Po zamknięciu poprzedniego wydania gazety nasz
zespół udał się do blisko
oddalonej Różycy na mecz
z miejscowym Ludowym
Klubem Sportowym. Było
to s p ot k an i e w r am a ch
I I r u n d y P u c h a r u Po l ski okręgu łódzkiego. Biorąc pod uwagę różnice klasy dzielącą obie drużyny
to faworytem tego meczu
byli brzezinianie. Pojedynek rozpoczął się zgodnie
z planem. W 20. minucie
prowadzenie czarno-czerwonym dał Rafał Mordon.
Gospodarze jednak jeszcze
przed przerwą zdołali odwrócić losy spotkania. Najpierw w 33. minucie wyrównującego gola strzelił
Rafał Chorąży, a jedenaście minut później bramkę
do szatni dającą prowadzenie zdobył Wojciech Kaczmarek. Drugą połowę lepiej mógł rozpocząć nasz
zespół, ale raził nieskutecznością. Różyczanie grali
z kontry i po jednej z nich
w 60. minucie Hubert Mikołajczyk podwyższył na
3:1. Start próbował gonić
r ywali i odrabiać straty,

ale nie potrafił już zmienić
wyniku. Swoich dogodnych
okazji nie w y korzyst a li
m.in. Artur Poździej i Dariusz Szymanek. Nie ma co
ukrywać, że zespół z Różycy wystąpił w bardzo silnym składzie, który wiedzie prym w swojej grupie
łódzkiej klasy A. Gospodarze ostatecznie wygrali 3:1
i to oni uzyskali awans do
III rundy Pucharu Polski
okręgu łódzkiego, w której znalazło się osiem najlepszych zespołów z okręgu łódzkiego.
Natomiast w minioną sobotę podopieczni trenera
Radosława Wasiaka udali się do Rosanowa. Zespół,
który niezbyt dobrze rozpoczął rozgrywki postawił
poprzeczkę bardzo wysoko.
Można wręcz stwierdzić, że
na murawie można było
zobaczyć drużynę, która
nie miała nic wspólnego
z rozgrywkami klasy okręgowej. Rosanowianie rozbili wręcz nasz zespół już
w pierwszej połowie aplikując brzezinianom cztery
gole. Spotkanie rozstrzygnęło się praktycznie już po

dwudziestu pięciu minutach. Jako pierwszy golkipera Startu Mikołaja Raźnego pokonał w 12. minucie Sebastian Ceglarz.
Siedem minut później drugiego gola dołożył Damian
Pastuszka. Obaj panowie
w przeciągu zaledwie sześciu kolejnych minut zdobyli po bramce i czarno-czer woni przegr ywali
0:4. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza odsłona tego pojedynku. Nie
ma co ukrywać, że boisko
w Rosanowie naszym piłkarzom nie leży. Od wielu lat dobrze radząca sobie
drużyna z Brzezin w rozgrywkach, czy to klasy A,
czy łódzkiej klasy okręgowej zawsze traciła tam
punkty. Po zmianie stron
rywale kontrolowali przebieg gry, a nasz zespół nie
był w stanie strzelić choćby honorowego gola. W 79.
minucie końcowy wynik
na 5:0 ustalił Alan Krzewina. Start wystąpił w składzie: Mikołaj Raźny - Mateusz Stępień (46. Piotr Baryła), Damian Moćko (46.
Łukasz Kobierski), Robert

0:3, niespodziewanie Stal
Głowno straciła punkty remisując na wyjeździe z Orłem Parzęczew 2:2, Termy Uniejów przegrały 1:2
z Włókniarzem Pabianice, a LKS Sarnów/Dalików
bezbramkowo zremisował
z GKS Ksawerów. W tabeli samodzielnym liderem są rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, które mają na koncie komplet
dwudziestu jeden punktów.
Na drugie miejsce spadła Stal Głowno, która traci
do prowadzących dwa oczka. Trzecie miejsce zajmuje
Zawisza Rzgów, który zgromadził osiemnaście punktów. Start Brzeziny spadł

na szóstą lokatę. Nasz zespół ma trzynaście punktów i traci już osiem oczek
do lidera i ma cztery punkty przewagi nad siódmym
KKS Koluszki.
Najbliższe spotkanie brzezinianie rozegrają przed własną publicznością, czyli na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach w sobotę 28 września o godzinie 15:30. Rywalem czarno-czer wonych b ędzie
Uczniowski Klub Sportowy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi. Serdecznie
zapraszamy.
 DS
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JRK Meble Łódź zwycięzcą BLPN

D

obiegł końca siódmy sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Nie ma co ukrywać, że
był to najlepszy sezon w historii zarówno pod kątem rywalizacji boiskowej, jak
i organizacji i atmosfery. Dowodem na to mogą być niedzielne finały podczas,
których o trzecim miejscu i zwycięstwie w wielkim finale musiały zadecydować
rzuty karne. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna JRK Meble Łódź, która
pokonała Grabarzy, natomiast trzecie miejsce przypadło Grubym Wiórom.

Finałowa impreza jak zwykle dostarczyła wielu piłkarskich emocji i cieszyła się wyjątkową oprawą
muzyczną oraz realizacją
na żywo z drona. Wydarzenie odbyło się w niedzielę 22 września, a areną zmagań był Orlik przy
Szkole Podstawowej nr 2.
Główny organizator imprezy Mateusz Cieślak zadbał
o oprawę spikerską i muzyczną oraz relację wideo,
która dostępna była w intrenecie. Jako pierwsi na

sztuczną nawierzchnię wybiegły zespoły Wybrzeża
Klatki Schodowej i Grubyc h Wi órów. W s z y s c y
spodziewali się, że ten pojedynek będzie bardzo wyrównany i taki był. Kibice
zgromadzeni na trybunie
mogli oglądać iście siatkarski pojedynek. W regulaminowym czasie gry
padł bowiem remis 14:14
i o wszystkim zadecydowały rzuty karne. W nich
lepsi okazali się zawodnicy Grubych Wiórów. Już od

kilkunastu dni wiadomo
było, że trofeum dla zwycięzcy opuści Brzeziny. Do
finału dostały się bowiem
dwie przyjezdne drużyny.
Grabarze, którzy jako jedyni reprezentowali w tym
roku Koluszki, oraz JRK
Meble, pierwsza w historii
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej w stu procentach łódzka drużyna. Mecz finałowy
rozpoczął się punktualnie
o godzinie 18:30. Wyjątkowo, spotkanie było prowadzone przez dwóch, a nie

jak to zwykle bywało, przez
jednego arbitra. Pojedynek
prowadzili panowie Janusz
Witkowski i Dariusz Piasecki. Trybuny były niemalże zapełnione, a zasiadali
na nich fani obu zespołów
oraz bezstronni widzowie
z Brzezin. Wśród obecnych tego dnia widzów pojawili się także m.in. burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor, poseł na Sejm
RP Roman Sasin, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzezinach Zbigniew
Zieliński, z ramienia dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brzezinach Włodzimierz Mrówka, dyrektor
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Joanna
Kędzia-Kamińska oraz komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Brzezinach Dariusz Guzek. Spotkanie było zacięte od pier wszych chwil.
Trudno się temu dziwić,
gdyż stawką tego meczu
było mistrzostwo Brzezin.
Pierwsi prowadzenie objęli Grabarze - stało się to
już w 2. minucie. Niespełna trzy minuty później JRK
Meble Łódź doprowadzili do remisu, a następnie
na prowadzenie znów wyszli piłkarze z Koluszek.
Do siatki trafiali raz jedni, raz drudzy, a pier wsza część meczu zakończyła się remisem 4:4. Mimo
zaciętej gry, obie drużyny
prezentowały postawę fair
play. W drugiej połowie na
prowadzenie pierwsi wyszli JRK Meble Łódź, strzelając w krótkim odstępie
czasu dwa gole. Wynik 6:4

utrzymywał się przez jakiś
czas, ale taki stan zadziałał motywująco na Grabarzy. Z 6:4 wkrótce zrobiło
się 6:7 i w tym momencie
puchar zmierzał w stronę
Koluszek. Na minutę przed
k oń c e m Me b l om u d a ł o
się zdobyć jeszcze jednego gola i ponownie doprowadzić do remisu. Wynik
7:7 oznaczał konkurs rzutów karnych. Tu lepsi okazali się JRK Meble Łódź
- zwyciężyli 3:2 i przez co
najmniej najbliższy rok to
oni będą bronić mistrzostwa Brzezin. Po wspaniałym meczu piłkarze obu
drużyn podziękowali sobie za mecz, a triumfatorzy wraz ze swoimi kibicami rozpoczęli celebrację
wygranej. Zwycięzcy nie
kryli radości, a na boisko
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oraz głowy piłkarzy wylały się litr y zakupionego specjalnie na tę okazję
szampana. Dla JRK Meble
był to niezwykle udany sezon. Przygodę z Brzezińską
Ligą Piłki Nożnej zaczęli z wysokiego C - od drugiego miejsca w rundzie ligowej i zwycięstwa w finale
play-offów. Łodzianie zostali tym samym czwartą

drużyną, która sięgnęła
w tych rozgrywkach po tytuł mistrzowski. W latach
2013-2015 trzy razy z rzędu triumfował zespół Łap
G ołębi a, złożony głównie z zawodników Startu
Brzeziny. W 2016 roku tytułem mistrzowskim cieszyło się Zdrowie Rogów,
a rok i dwa lata później
triumfatorami rozgrywek

zostawali Red Devils. Zesp ó ł J R K Mebl e w y st ą pił w składzie: Grzegorz
Wdowczyk, Filip Nowak,
Piotr Wilmański, Łukasz
Musiał, Damian Barwiński, Andrzej Sobczak, Radosław Brzozowski, Wiktor
Gajewski, Filip Sobczak,
Grzegorz Stopczyński, Damian Kopa, Andrzej Machciński, Krzysztof Fintzel.

Drużynę Grabarzy reprezentowali natomiast: Łukasz Reczulski, Adam Grobelny, Adrian Stachecki,
Michał Mroczek, Jacek Jankowski, Jakub Perek, Arkadiusz Wawrzeńczak, Damian Sowiżdrzał, Grzegorz
Gajewski, Rafał Karpiński, Damian Grabowski,
Wojciech Stasiak, Krzysztof Wójcik, Dawid Malka,

Radosław Kołada, Szymon
Wiliński.
Organizator rozgrywek
Mateusz Cieślak pragnie
złożyć ogromne gratulacje
drużynie JRK Meble Łódź,
która przez cały sezon prezentowała nie tylko znakomitą formę, lecz także
sportową postawę w duchu
fair play. Ponadto kieruje
podziękowania i gratulacje
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dla wszystkich pozostałych
szesnastu drużyn, które
wzięły udział w tegorocznej edycji rozgrywek. Wyrazy uznania trafiają także
do całego grona osób, partnerów i sponsorów, którzy
swoimi działaniami wspierali Brzezińską Ligę Piłki
Nożnej przez ostatnie miesiące i przyczyniali się do
jej rozwoju.
 DS

Hokeistki rozpoczęły od wygranej

Z

nakomicie rozgrywki fazy zasadniczej sezonu 2019/2020 o Mistrzostwo Polski
kobiet w hokeju na trawie rozpoczęły zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny.
Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak pewnie wygrały na własnym boisku
w meczu 1. kolejki z KS Rogowo 3:0 (1:0). Rozgrywki zainaugurowały również
młodsze adeptki hokejowego rzemiosła.

W tym sezonie tak jak w poprzednich do r y walizacji przystąpiły cztery zespoły. Oprócz obrończyń tytułu z Brzezin w lidze zagrają:
AZS Politechnika Poznańska, UKHT Ósemka Tarnowskie Góry i KS Rogowo.
To właśnie ta ostatnia drużyna była pierwszym rywalem KS Hokej-Start. Nasze
zawodniczki od samego początku narzuciły swój styl
gry i zepchnęły przyjezdne
do defensywy. Rogowianki
próbowały grać z kontry, ale
nie udało się to im zbyt często. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak tworzyły co chwila groźne sytuacje,
ale raziły nieskutecznością.
Do przerwy widzowie mogli
zobaczyć tylko jednego gola.
Po zmianie stron obraz gry
się nie zmienił. Gospodynie dyktowały tempo meczu
i szukały kolejnych trafień.

Brzezinianki sukcesywnie
dokumentowały dominacje i ostatecznie wygrały 3:0.
Dwie bramki strzeliła niezawodna Paula Sławińska,
a jednego gola Monika Polewczak. Obrończynie tytułu zrobiły to co do nich należało i czekały na wieści z Poznania, gdzie miejscowa AZS
Politechnika podejmowała
UKHT Ósemkę Tarnowskie
Góry. Niespodziewanie w regulaminowym czasie gry był
remis 2:2 (1:1) i o wszystkim
zadecydowały karne zagrywki. W nich lepsze okazały się
tarnogórzanki, które wygrały 2:1 i mogły cieszyć się ze
zdobycia dwóch cennych,
wyjazdowych punktów. Tym
samym brzezinianki zostały pierwszymi liderkami tabeli. Hokejowe zmagania tak
jak zwykle podzielone są na
dwa etapy. Pierwszy z nich
to faza zasadnicza, w której

zespoły rozegrają dwanaście kolejek systemem każdy z każdym po cztery mecze (sześć kolejek w rundzie jesiennej i sześć kolejek
w rundzie wiosennej). W sumie z każdą drużyną KS Hokej-Start Brzeziny zmierzy
się dwukrotnie w Brzezinach
i dwukrotnie na wyjeździe.
Następnie odbędzie się drugi
etap zmagań, czyli faza finałowa, w której pierwsza drużyna w tabeli zagra w półfinale z czwartym zespołem,
a drugi z trzecim. Należy
się spodziewać, że turniej
finałowy ponownie odbędzie się w Poznaniu. Możemy tylko trzymać kciuki, aby przedstawiciele Polskiego Związku Hokeja na
Trawie przyznali jednak organizację naszemu klubowi. Po pierwszej kolejce na
prowadzeniu są zawodniczki
KS Hokej-Start, które mają

Brzezinianki nie pozwoliły rywalkom na zbyt wiele FOT. DAWID SAJ
trzy punkty. Drugie miejsce
z dwoma punktami zajmuje UKHT Ósemka Tarnowskie Góry, trzecie AZS Politechnika Poznańska z jednym punktem, a czwarte KS
Rogowo bez punktów.
Minimalną porażką rozgrywki sezonu 2019/2020
rozpoczęły natomiast juniorki starsze KS Hokej-Start. Młodsze zawodniczki

pr z e g r a ł y na w y j e ź d z i e
z LKS Gąsawa 0:1 (0:0).
Tym razem w kategorii juniorek wystąpi sześć drużyn. Oprócz naszego zespołu
i hokeistek z Gąsawy zagrają również: AZS Politechnika Poznańska, UKS Orient
II Łozina, RKS Lech Rypin
i AZS AWF Poznań.
W najbliższy weekend na
Stadionie Miejskim przy

ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbędą się dwa mecze. O godzinie 11:00 seniorki KS Hokej-Start Brzeziny
zmierzą się z AZS Politechniką Poznańską, a o godzinie 13:00 juniorki młodsze
podejmą KS Pomorzanin
Toruń. Juniorki starsze natomiast zagrają na wyjeździe
z RKS Lech Rypin.
 DS
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W hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom Policji Państwowej
II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarom Zbrodni Katyńskiej

W

czwartek 19 września w Brzezinach odbyły się uroczystości w ramach
100. rocznicy powstania Policji Państwowej związane z odsłonięciem
tablicy „W hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom Policji Państwowej
II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarom Zbrodni Katyńskiej”. Honorowy
patronat nad uroczystościami objął nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi.

Uroczystości rozpoczęły
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. Mszę św. celebrowali
ks. ppor. Jacek Syjud kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, ks. Marek Balcerak proboszcz parafii pw.
Najświętszej Mar yi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw.
Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach oraz o. gwardian Benedykt Kordula proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach. W tym samym czasie
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny dla młodzieży szkolnej Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 roku w Łodzi poprowadził prelekcję pt. OKM 1940
Ostaszków - Kalinin – Miednoje martyrologia funkcjonariuszy Policji Państwowej
II Okręgu Łódzkiego.
O godz. 11.15 od złożenia meldunku nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi przez
kom. Jarosława Stępnia dowódcę uroczystości, podniesienia flagi polskiej oraz odegrania hymnu państwowego
rozpoczęły się przed budynkiem Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach uroczystości związane z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej funkcjonariuszom Policji Państwowej
służącym na Ziemi Brzezińskiej, którzy w bestialski
sposób zostali zamordowani w Kalininie i pogrzebani w Miednoje. Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi
Andrzej Łapiński powitał gości wśród których byli m.in.
prof. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Roman Sasin poseł

na Sejm RP, Renata Kobiera
starosta brzeziński, Krzysztof Bogdański przewodniczący Rady Powiatu Brzezińskiego, ks. ppor. Jacek Syjud kapelan Wojewódzkiego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Jarosław
Olbrychowski prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 roku w Łodzi.
„To wielki zaszczyt i wielki
honor brać udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej 34 funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zostali zamordowani w wielkiej
zbrodni dokonanej na narodzie polskim, zbrodni katyńskiej. Zaszczyt dlatego, że
tych 34 policjantów związanych służbowo z ówczesnym
powiatem brzezińskim zostało zamordowanych tylko
dlatego, że czuli się w obowiązku bronić swojej ojczyzny. Dumnie nosząc orła
w koronie na swoich mundurach przeciwstawiali się
najeźdźcy. (…) Obchodzimy właśnie rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę. Od tego dramatycznego wydarzenia minęło 80 lat,
a do dziś można słyszeć głosy, że Armia Czerwona niosła wtedy pokój. Wobec tych
kłamliwych sformułowań,
wydarzenia takie jak to dzisiejsze jest tym bardziej potrzebne. Musimy czuć się
w obowiązku do odkłamywania historii i niniejszym
to czynimy. Odkłamywać historię należy choćby dlatego,
że o zbrodni przez lata nie
można było mówić prawdy.
Wmawiano nam, że tego okrutnego mordu nie dokonali Sowieci, a ludzi głoszących
o tej zbrodni prawdę spotykały ciężkie represje. A było
to ludobójstwo, wymierzone w trzon narodu polskiego,
w jego elitę, w kadrę oficerską, w funkcjonariuszy Policji Państwowej, jak w tych
właśnie z powiatu brzezińskiego. Ci ludzie ginęli tylko
za to, że byli Polakami, bronili Polski i naszej wspólnoty politycznej. Pamiętajmy,

że my wszyscy jesteśmy
z ich ofiary, z ich kaźni. Bez
nich nie byłoby Polski. Dzisiaj przywracamy tym bohaterom należne im miejsce
w historii, miejsce na piedestale. Tylko tak mądrze prowadzoną polityką historyczną możemy stanąć na straży
honoru naszych przodków.
Musimy głośno mówić całemu światu prawdę o naszych
bohaterach, o ich dokonaniach, a także mocno przeciwstawiać się próbom zakłamywania historii. Myślę, że
wszyscy życzymy sobie dziś,
aby ta tablica przypominała o tym, że prawda jest nie
tylko ciekawa, ale prawda
też zawsze zwycięża" – mówił prof. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
„Dziś mamy zaszczyt odsłonić tablicę w hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom
Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej ofiarom
Zbrodni Katyńskiej. Dzięki wielkiemu zaangażowania
Pana Komendanta możemy
ukazać społeczeństwu prawdę o patriotycznych działaniach policjantów w tamtym okresie, oraz właściwie
upamiętnić ich czyny, aby
pozostawić prawdę o nich
w pamięci naszym pokoleniom"- powiedziała starosta
brzeziński Renata Kobiera.
Akt uroczystego odsłonięcia tablicy odczytał Jarosław
Olbrychowski prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 roku w Łodzi.
Odsłonięcia w hołdzie
brzezińskim funkcjonariuszom Policji Państwowej II
Rzeczypospolitej Polskiej
ofiarom Zbrodni Katyńskiej
dokonali prof. Piotr Gliński
wiceprezes Rady Ministrów,
nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi, Renata Kobiera starosta powiatu brzezińskiego i Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
roku w Łodzi. Chwilę później

odsłoniętą tablicę po krótkiej
modlitwie poświęcił ks. ppor.
Jacek Syjud kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi,
Następnie odbył się Uroczysty Apel Pamięci o poległych pomordowanych i zaginionych na nieludzkiej
ziemi. Ich majętnością było
tylko życie, ich winą polskość, ich karą cierpienie,
a ich katem system nieludzki. Uroczysty Apel zakończyła salwa honorowa kompani
honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Jako pier wszy wieniec
pod płytą odsłoniętą w hołdzie brzezińskim funkcjonariuszom Policji Państwowej
II Rzeczypospolitej Polskiej
ofiarom Zbrodni Katyńskiej
złożył prof. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w dalszej kolejności Roman Sasin
poseł na Sejm RP, nadinsp.
Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji

w Łodzi wraz z insp. Marcinem Grzelakiem Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach. W imieniu
władz samorządowych Ziemi Brzezińskiej kwiaty złożyli Renata Kobiera starosta
brzeziński, Ilona Skipor burmistrz Miasta Brzeziny, Daniel Kołada wójt Gminy Rogów, Mariusz Guzicki wójt
gminy Jeżów, Arkadiusz Garnys z-ca wójta gminy Dmosin i Lechosław Adamczyk
z-ca wójta gminy Brzeziny. Wiązankę kwiatów złożył również Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
roku w Łodzi wraz z wiceprezesem Józefem Kuczką.
Symboliczne znicze zapaliła
delegacja uczniów szkół powiatu brzezińskiego.
Przy melodii „Warszawianki” odbyła się defilada kompani honorowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod dowództwem st.
asp. Sebastiana Dybały, która zakończyła oficjalną część

uroczystości.
Zdaniem Jarosława Olbrychowskiego prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi na
14 tys. wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych okresu 20- lecia międzywojennego w ramach
Zbrodni Katyńskiej zniknęło ok. 8.100 policjantów co
oznacza, że co czwarta ofiara to przedwojenny policjant
w granatowym mundurze.
Funkcjonariusze Policji Państwowej przetrzymywani byli
w Ostaszkowie, mordowani w Kalininie, a w Miednoje trafili do 26 dołów śmierci.
Wśród nich było ok. 65 policjantów związanych z Ziemią
Brzezińską (urodzonych, zamieszkałych lub pełniących
funkcje). Na tablicy umieszczone są imiona, nazwiska
i stopnie 34 zamordowanych
funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy pracowali na
terenie powiatu brzezińskiego.
 GK
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Dzika Dyszka w Brzezinach
 CIĄG DALSZY ZE STR.1

Wśród pań w wieku 20 - 29 lat
I miejsce zajęła Jolanta Micor
z Łodzi, II Marzena Pawlak
z Brzezin, III Agnieszka Wójciak z Rogowa, w wieku 30 39 lat I miejsce Marta Gunther
z Łodzi , II Dominika Solarek
z Brzezin, III Monika Zaborska z Sierżni, w wieku 40-49
lat I miejsce zajęła Dagmara
Sadowska z Borowej, II Małgorzata Dybowska, III Weronika Kumor z Łodzi, w wieku
50 - 59 I miejsce Grażyna Walis z Ozorkowa, II Małgorzata
Polewczak z Brzezin, III Beata
Cegielska z Rogowa.
Wśród mężczyzn klasyfikacja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia się następująco, w wieku
do 20- 29 lat I miejsce zajął
Maciej Pawlata z Łodzi, II
Mateusz Skorupski z Brzezin,

III Piotr Kwaśniewski z Łodzi, w wieku 30-39 lat I miejsce zajął Rafał Przybylski
z Kutna II Piotr Grałek z Tomaszowa Mazowieckiego, III
Arkadiusz Wojno z Łodzi,
w wieku 40-49 lat I miejsce
zajął Krzysztof Lewandowski
z Łodzi, II Robert Błaszczyk
z Aleksandrowa Łódzkiego,
III Grzegorz Miazek z Brzezin, w wieku 50-59 lat I miejsce zajął Roman Kumosiński
ze Skierniewice, II
Piotr Karasiński z Łodzi, III
Radosław Janiak z Łodzi.
Wśród mieszkańców Brzezin najlepszym zawodnikiem
okazał się wspomniany już
Piotr Burdka, II miejsce zajął Grzegorz Miazek funkcjonariusz KPP Brzeziny, III
Mateusz Skorupski. Wśród
mieszkańców gminy Brzeziny I miejsce zajął Rafał Kazimierczak z Bogdanki, II Lidia

Tarczyńska z Adamowa, III
Justyna Kolasa. Wśród mieszkańców gminy Koluszki najszybciej pobiegli Marcin Mikołajczyk z Gałkowa Małego,
Ryszard Brejnak z Żakowic
oraz Krzysztof Simon z Gałkowa Małego.
Zwycięzcy w tych 14 kategoriach otrzymali puchary
ufundowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego,
które wręczali burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko, poseł
na sejm RP Roman Sasin, poseł na Sejm RP wiceminister
inwestycji i rozwoju Waldemar Buda, dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Piotr Cieplucha, starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz,

przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa. Jak
zapewniają organizatorzy bieg
na stałe zostanie wpisany do
brzezińskiego kalendarza imprez sportowych. „Od kilku
lat biegam w podobnych biegach i maratonach. Od dwóch
lat myślałem nad zorganizowaniem biegu w Brzezinach.
Cieszę się że dzięki wsparciu władz samorządowych,
miasta Brzeziny, ościennych
gmin, powiatu i województwa, a także sponsorów udało się go przeprowadzić. Tegoroczny bieg cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci
i zawodników. W przyszłym
roku będzie jeszcze fajniejszy.
Jednak w przyszłym roku na
<<Biegu Dzika>> nie zabraknie prawdziwego pieczonego dzika" - powiedział po biegu Krzysztof Kotynia ze Stowarzyszenia Klub Biegacza

Brzezińskie Dziki z Brzezin.
Wyniki biegu dla dorosłych
1 Rafał Kazimierczak, Bogdanka 0:37:44
2 Piotr Burdka Brzeziny KP
PSP Brzeziny 0:38:33
3 Mateusz Pałczyński Tymienica 0:38:57
4 Rafał Przybylski Kutno,
Przybył- Kutno 0:39:16
5 R oman Kumosińsk i
Skierniewice Parkrun Skierniewice 0:40:12
6 Krzysztof Lewandowski
Łódź Reebokruncrew ŁDZ
0:40:43
7 Piotr Grałek Tomaszów
Mazowiecki Razem Trenujemy Sport 0:41:27
8 Arkadiusz Wojno Łódź
Droga Do Ultra 0:41:27
9 Marcin Gniadzik Łódź
0:41:41
10 Robert Błaszczyk Aleksandrów Łódzki 0:42:22
11Grzegorz Miazek Brzeziny

KPP Brzeziny 0:43:40
12 Jakub Podorski Łódź
0:44:04
13 Krzysztof Kawnik Wola
Moszczenicka 0:44:34 4
1 4 Sy lwe ste r Bre w i ń ski Władysławów Bielawski
0:44:44
15 Maciej Pawlata Łódź
0:44:55
16 Mateusz Skorupski Brzeziny 0:45:05
17 Piotr Karasiński Łódź
0:45:01
18 Marcin Mikołajczyk Gałków Mały 0:45:30
19 Arkadiusz Czyżnielewski Łódź Reebokruncrew LDZ
0:45:44
20 Paweł Turzański Zgierz
0:45:51
21 Marek Kubacki Niewiadów 0:45:51
22 Agnieszka Antczak Łódź
Biegacz Nowosolna 0:46:08
23 Marcin Gruszczyński
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Rawa Mazowiecka 0:46:16
24 Radosław Janiak Łódź
Biegacz Nowosolna 0:46:36
25 Piotr Kwaśniewski Łódź
0:46:46
26 Jakub Mirowski Ustronie
Skoczkowie z Łodzi 0:46:48
27 Artur Mazuchowski Jeżów 0:47:00
28 Marcin Bednarek Brzeziny Razem Trenujemy Sport
0:47:06 4
29 Jacek Łoboda Pabianice 0:47:04
30 Jakub Kowalski Głowno
KS Głowno w Biegu 0:47:12
31 Dawid Wójcik Łódź
0:47:33
32 Ryszard Brejnak Żakowice 1966 0:47:48
33 Adam Cegła Brzeziny
0:47:53
34 Rafał Chruścielewski
Brzeziny Klub Biegacza Brzezińskie Dziki 0:48:05
35 Krzysztof Simon Gałków
Mały Pietrzyk Running Team
0:48:18
36 Paula Sławińska Brzeziny 0:48:32
37 Adam Mędry Brzeziny
0:48:43
38 Stanisław Skrzek Łódź
0:48:51
39 Mariusz Wytykowski
Łódź 0:48:59
40 Julita Titz- Koza Łódź
Szakale Bałut Łódź 0:49:30
41 Marcin Lis Aleksandrów
Łódzki 0:49:52

42 Piotr Polowczyk Błaszki 0:49:55
43 Marcin Olbromski Koluszki 0:50:00
44 Marta Gunther Łódź Razem Trenujemy Sport 0:50:06
45 Daniel Biskup Łódź
0:50:05
46 Piotr Goliński Gałków
Mały 0:50:37
47 Piotr Szczepaniak Łódź
Szakale Bałut Łódź 0:50:53
48 Dominika Solarek Brzeziny 0:51:03
49 Łukasz Dębski Skierniewice Parkrun Skierniewice 0:51:30
50 Łukasz Zawiasa Łódź
Polska 0:51:36
51 Dagmara Sadowska Borowa Atlas Running Team
0:51:48
52 Henryk Kwaśniewski
Łódź 0:52:17
53 Sławomir Adamczewski
Moskwa OSP Lipiny 0:52:41
54 Andrzej Dąbrowicz
Łódź Fajni Sporterowcy
0:52:42
55 Małgorzata Dybowska
Łódź 0:52:43
56 Sylwek Zieliński Łódź
0:52:53
57 Michał Kwasiborski
Łódź Biosfera 0:53:00
58 Weronika Kumor Łódź
Polska 0:53:15
59 Mariusz Lepka Łódź Razem Trenujemy Sport 0:53:20
60 Cezary Gałązka Brzeziny

0:53:19 5:19
61 Radosław Liśniewski
Łódź 0:53:24
62 Waldemar Buda 0:53:32
63 Edward Podziński Łódź
0:53:28
64 Dominik Michalak
Smardzew 0:53:32
65 Adam Bedynek Koluszki 0:53:38
66 Marzena Gędek Łowicz
Goszczycki Team Łłowicz
0:53:45
67 Jakub Niedziela Tomaszów Mazowiecki Wataha Łączy Nas Bieganie 0:53:55
68 Roman Juszczak 0:53:56
69 Mariusz Łukasik Łódź
0:54:00
70 Jolanta Micor Łódź AZS
Umed Łódź 0:53:57
71 Monika Zaborska Sierżnia 0:54:17
72 Grażyna Walis Ozorków
0:54:27
73 Jacek Balicki Łódź Biegacz Nowosolna 0:54:45
74 Witold Goszczycki Łowicz Goszczycki Team Łowicz 0:54:55
75 Wojciech Hendler Tomaszów Mazowiecki 0:55:11
76 Marzena Pawlak Brzeziny 0:55:26
77 Grzegorz Uciński Łódź
0:55:31
78 Marzena Szczechowicz
Brzeziny Jacekbiega Running
Team 0:55:38
79 Agnieszka Wójciak

Rogów 0:55:36
80 Małgorzata Wojno Łódź
Droga do Ultra 0:55:36
81 Jarek Rzeźnik Gałków
Mały 0:56:19
82 Piotr Gabara Brzeziny
0:56:54
83 Łukasz Pawlak Żakowice 0:57:24
84 Paweł Różewski Brzeziny 0:57:49
85 Damian Jaworski Brzeziny 0:58:03
86 Lidia Tarczyńska Adamów 0:58:21
87 Roman Kostrzewa Białynin Jelenie w Terenie 0:58:35
88 Anna Szubert Brzeziny Tate & Lyleactive Team
0:58:44
89 Marek Gruchała Białynin Jelenie w Terenie 0:58:56
90 Michał Ferdzyn Bukowiec Razem Trenujemy Sport
0:59:06
9 1 R af a ł Ma d e j Ł ó d ź
0:59:28
92 Adam Skrzyński Brzeziny 1:00:02
93 Paweł Rosiak Łódź
1:01:10
94 Małgorzata Polewczak
Brzeziny Polska 1:01:36
95 Adam Dybowski Łódź
1:01:57
96 Dariusz Jędrzejczyk
Krzyżanów 1:01:56
97 Monika Szymańska Złota 1:02:22
98 Beata Cegielska Rogów

1:02:26
99 Łukasz Ochota Ozorków
1:02:54
100 Łukasz Matysek Brzeziny 1:03:27
101 Łukasz Misztal Łódź
Razem Trenujemy Sport
1:03:49
102 Kamil Świech Tomaszów Mazowiecki 1:03:51
103 Karolina Wojtczak
Ozorków 1:04:18
104 Henryk Łapka Brzeziny 1:04:34
105 Marcin Rzepkowski Babice Stefan Run-Team 1:04:50
106 Monika Wójcik Łódź
1:04:57
107 Krzysztof Duszkiewicz
Łódź 1:05:36
108 Piotr Pałygiewicz Jeżów
1:05:45
109 Marta Dłubakowska
Brzeziny 1:05:46
110 Marta Turkiewicz Łódź
Runswm! Run! 1:06:00
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111 Renata Bedynek Brzeziny 1:07:14
112 Anita Bislimi Zgierz
Polska Skoczkowie z Łodzi
1:07:46
113 Bartłomiej Marczak
Zgierz Skoczkowie z Łodzi
1:07:46
114 Anna Kucharska Brzeziny 1:08:06
115 Damian Jóźwiak Brzeziny 1:08:04
116 Anna Owczarek Łódź
Polska Asseco Active Team
1:08:33
117 Tomasz Kamiński Białynin Jelenie w Terenie 1:09:15
118 Krzysztof Stempniewski Brzeziny 1:10:15
119 Marta Krysztofiak
Brzeziny 1:10:15
120 Krzysztof Ciekański
Ksawerów 1:11:21
121 Justyna Kolasa Brzeziny 1:11:36
 GK
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Popołudnia w Centrum Promocji i Kultury

O

d października Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach uruchamia nowy
sezon zajęciowy. Będą stałe, sprawdzone sekcje, ale też sporo nowości. W 10
propozycjach znaleźć można ofertę dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, a także dla dorosłych. Nowością będą m.in. warsztaty z tańca
klasycznego czy rytmiki dla przedszkolaków.

Do grona instruktorów dołączają nowe osoby – Kinga
Misiarczyk, Katarzyna Wyka.
Wszyscy prowadzący mogą
pochwalić się wieloletnim doświadczeniem.
Już od dziś można zapisywać się na poszczególne zajęcia i warsztaty poprzez wypełnianie karty uczestnika
dostępnej w siedzibie Centrum i na stronie internetowej www.cpik-brzeziny.com.
pl. Tam też, w zakładce Aktualności, znaleźć można regulamin zajęć i płatności. Zmienia się sposób opłaty, od nowego sezonu dyrekcja CPiK
wprowadza karnety, które
będą upoważniały do wstępu na cztery zajęcia. Karnet
będzie ważny przez 60 dni
od dnia zakupu. Zakupu będzie można dokonać jedynie
w siedzibie Centrum, płacąc
gotówką lub kartą płatniczą.
Od nowego sezonu pracownicy Działu Kultury będą dostępni dla uczestników oraz
rodziców i opiekunów nieletnich uczestników w godzinach popołudniowych.
Warsztaty plastyczne i malarstwo poprowadzi Małgorzata Sadowska-Bowdziej,
która współpracuje z Centrum od wielu lat. Instruktorka od lat zajmuje się edukacją
plastyczną dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych, współpracowała m.in. z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach i Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Koluszkach. Przygotowuje także do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk
Pięknych. W ciągu wieloletniej współpracy z Centrum
Promocji i Kultury prowadziła zajęcia dla dzieci i dorosłych, czego owocem są liczne prace plastyczne, obrazy
i prace przestrzenne. Małgorzata Sadowska-Bowdziej wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością
w prowadzeniu zajęć. Warsztaty plastyczne kierowane
są do młodszych, będą trwały półtorej godziny, koszt karnetu to 65 zł za cztery wejścia. Malarstwo to sekcja dla
dorosłych uczestników, zajęcia będą trwały dwie godziny,

koszt karnetu to 40 zł za cztery wejścia.
Taniec dla dzieci, taniec dla
młodzieży i stretching poprowadzi Zuzanna Dinter-Markowska, znana mieszkańcom
z poprzednich sezonów. Instruktorka jest tancerką, teoretykiem tańca i choreografką, a także absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej
im. Feliksa Parnella w Łodzi. Ukończyła również studia na Wydziale Choreografii i Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka

Chopina w Warszawie. Była
solistką baletu Teatru Muzycznego w Lublinie, dziś pracuje w Teatrze Muzycznym
w Łodzi. Pracowała z dziećmi
i młodzieżą w wielu projektach edukacyjnych. Jej etiuda
choreograficzna została nagrodzona na Konkursie Choreograficznym Warszawskiej
Platformy Tańca w 2015 r.
Taniec dla dzieci to sekcja dedykowana uczestnikom w wieku 5-7 lat, poświęcona ogólnorozwojowej gimnastyce z elementami tańca

Spotkania organizacyjne

ludowego, technik tańca klasycznego i współczesnego.
Zajęcia potrwają godzinę,
koszt to 40 zł za cztery wejścia.
Taniec dla młodzieży to
zajęcia dla uczestników od
8 roku życia. Sekcja zawiera elementy tańca klasycznego, współczesnego oraz musicalowego. Dodatkowo prowadzony będzie nurt edukacji
muzycznej. Zajęcia potrwają
godzinę, koszt to 40 zł za cztery wejścia.
Stretching to zajęcia dla dorosłych, podczas których grupa popracuje nad poprawą
kondycji, elastyczności ciała
i koordynacji ruchowej. Wykorzystywane będą elementy
jogi, gimnastyki korekcyjnej

i stretchingu. Zajęcia potrwają godzinę, koszt to 40 zł za
cztery wejścia.
Zajęcia poprowadzi instruktorka Łódzkiej Szkoły Robotyki azRobot. Szkoła w swojej działalności stawia na rozwój umiejętności
myślenia przestrzennego, logiki i matematyki. Instruktorka poprzez zabawę będzie
wprowadzała podczas zajęć
elementy robotyki. Zajęcia są
podzielone na dwie sekcje: dla
grupy przedszkolnej (zajęcia
trwają 45 min.) i uczniów klas
1-3 szkoły podstawowej (zajęcia trwają 90 min.). Koszty karnetu to 60 zł za grupę
przedszkolną i 120 zł za grupę
szkolną, karnety upoważniają
do czterech wejść na zajęcia.

Grafik zajęć w sezonie 2019/2020

Warsztaty Music Body poprowadzi Sylwia Lewandowska, która od lat współpracuje z uczestnikami zajęć.
Absolwentka Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapia oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Łodzi na kierunku Terapia
Zajęciowa. Na co dzień pracuje mi.in jako fizjoterapeutka w Powiatowym Centrum
Zdrowia w Brzezinach. Zajęcia Music Body prowadzone będą raz w tygodniu w wymiarze półtoragodzinnym.
Celem warsztatów jest rozciąganie, rozluźnianie i wzmacnianie stawów oraz innych
grup mięśniowym. W zajęciach wykorzystywane są piłki gimnastyczne, maty i ciężarki. Koszt karnetu to 30 zł
za cztery wejścia.
Rytmikę dla smyka oraz
warsztaty teatralne poprowadzi Kinga Misiarczyk, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się
w zajęciach ogólnorozwojowych, teatralnych, wokalnych i plastycznych. Autorka tekstów z pogranicza praktyki pedagogicznej i prawa
oświatowego. Przez blisko
rok współpracowała z Zespołem „Fasolki”. W centrum poprowadzi dwie sekcje: rytmiki i warsztatów teatralnych.
Pierwsze zajęcia dedykowane są grupie przedszkolnej.
To zajęcia, podczas których
uczestnicy bawią się dźwiękiem, rytmem i melodią. Poprzez śpiew i improwizację
głosem uczestnik tworzyć będzie mógł muzykę. To także
ćwiczenia logopedyczne, ruchowe i ogólnorozwojowe.
Zajęcia potrwają 30 minut,
koszt to 50 zł za cztery wejścia.
Warsztaty teatralne z kolei skierowane są do uczniów
klas 1-3 szkoły podstawowej.
Uczestnicy zapoznają się z teatrem jako takim, pozyskają umiejętność budowy postaci, gry emocjami, ale także
budowy scenografii. Zajęcia
będą trwały 45 minut, koszt
to 60 zł za cztery wejścia.
Spotkania organizacyjne
z prowadzącymi zajęcia ruszą od 1 października. Zapraszamy do udziału w zajęciach
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Więcej informacji pod numerem tel. 46
874 31 31 wew. 25.
 JLB

