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Nagrody dla sportowców za promowanie Brzezin

O

s tatnia sesja Rady Miasta Brzeziny 29 września rozpoczęła się od
uhonorowania brzezińskich sportowców za promowanie miasta Brzeziny
podczas zawodów sportowych. W gronie nagrodzonych przez burmistrz Ilonę
Skipor i przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Maślanko znalazły się
zawodniczki Klubu Sportowego Hokej - Start - Brzeziny (juniorki i seniorki),
kolarz górski Mateusz Konwiński oraz pływak Kacper Płoszka (w imieniu,
którego list gratulacyjny oraz upominek odbierała jego mama Anna Płoszka).

Od 15 lat zawodniczki Klubu Sportowego Hokej - Start - Brzeziny są mistrzyniami Polski seniorek
w hokeju na trawie. Także w tym roku obroniły
swój tytuł Mistrza Polski.
Są także halowymi mistrzyniami Polski. Młodsze zawodniczki także utrzymują wysoki poziom, co udowodniły zdobywając w 2019
r o k u Wi c e m i s t r z o s t w o

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżowej Juniorek Młodszych. Oprócz
up om i n ków u f u nd ow a nych przez włodarzy miasta Brzeziny dodatkowe
upominki ufundowała także Salve Medica, które zostały wręczone juniorkom
i seniorkom Klubu Sportowego Hokej - Start - Brzeziny. „Jest mi niezmiernie
miło że mogę uczestniczyć

w tej specjalnej sesji Rady
M i a s t a . Na p e w n o h o kej w Brzezinach jest bardzo ważny bo przecież nie
kto inny jak Brzeziny zdobyły 15 razy mistrzostwo
na boisku otwartym. Brzeziny są tym miastem, które dostarcza reprezentantów w różnych kategoriach
wiekowych. Nie byłoby tych
sukcesów sportowych gdyby nie wasza ciężka praca, wasze zaangażowanie,
duża determinacjia w walce o swoje. Macie wielką sojuszniczkę trenerkę, która
brała udział w olimpiadzie.
Życzę wam aby w tym mieście więcej dziewczyn było
obdarzonych możliwością
zagrania na olimpiadzie"
– mówił Jacek Sobolewski
prezes Polskiego Związku
Hokeja na Trawie przekazując Małgorzacie Polewczak
symboliczną laskę. Podobną

laskę tylko nieco mniejszą
w imieniu Polskiego Hokeja na Trawie otrzymała burmistrz Ilona Skipor.
Mateusz Konwiński
jest młodym sportowcem,
mieszkańcem Brzezin, który w ostatnich latach zajmuje czołowe pozycje podczas najważniejszych zawodów w kolarstwie górskim
m . i n . I m i e j s c e P u ch ar
Polski Białystok, I miejs ce Puchar Polsk i Lublin, I miejsce Puchar Polski Wałbrzych 2018, I miejsce Bike Maraton Sobótka
2018, I miejsce Open Mazovia MTB Maraton Andresp ol 2018, III miejsce Puchar Polski Jelenia
Góra 2018, I miejsce Puchar Polski XCO Boguszów
Gorce 2018. Wysokie lokaty w startach znalazły odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej Pucharu
Polski MTB XCO 2018 kategorii Młodzik, w której
zajął I miejsce. Wysoki poziom Mateusz Konwiński
utrzymuje także w 2019r. zajął I miejsce Bike Maraton Świeradów Zdrój 2019,
I miejs ce Bike Maraton

Lu d w i k ow i c e K ł o d z k i e
2019 oraz III miejsce Puchar Polski XCO Boguszów
Gorce 2019.
Kacper Płoszka osiąga
najwyższe wyniki sportowe w pływaniu, w szczególności: mistrzostwo Polski
na 200m stylem motylkowym, mistrzostwo Polski
na 1500 m stylem dowolnym, I miejsce na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w dwuboju now o c z e s ny m ( p ł y w a n i e ,
bieganie), I miejsce w sztafecie w dwuboju nowoczesnym, I miejsce w sztafecie
4 x 200 m stylem dowolnym, I miejsce w sztafecie
4 x100 zmiennym, II miejsce na 400 m stylem dowolnym, II miejsce na 200 m
stylem dowolnym, bijąc rekordy województwa łódzkiego w swojej kategorii
wiekowej.
Sportowc y promujący miasto Brzeziny otrzymali od władz miasta listy
gratulacyjne oraz upominki, a później było wspólne
zdjęcie.
Fotorelacja str. 2
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z zarządzeniem
Nr 178/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej
własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Północnej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr: 599/22 o pow. 317 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach
prowadzi księgę wieczystą po odłączeniu z KW LD1B/00043995/7. Nieruchomość obciążona
służebnością przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza – 20.200,00 zł, wadium – 2.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Urzędu
Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie
do 29 października 2019 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny
przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny
dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r.
poz. 3178) przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 1-22 MNu
o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym:
zabudowa usługowa.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych
przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

W dniu 24 września br. nastąpiło uroczyste przekazanie
nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 24 września br. nastąpiło uroczyste przekazanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym
potencjałem ratownictwa
drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

W uroczystości uczestniczyli: Pan prof. Piotr Gliński
Wicepremier RP, Pan Waldemar Buda Minister Inwestycji i Rozwoju, Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński, Pan Krzysztof Bogdański
Przewodniczący Rady Powiatu, st. bryg. Dariusz Guzek

Komendant Powiatowy PSP
w Brzezinach, dh. Leszek Jarząb Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Brzezinach, nadbryg. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi . Podczas
uroczystości, poświęcenia

pojazdu dokonali: ks. Adam
Stańdo kapelan strażaków
województwa łódzkiego i ks.
Władysław Moczarski kapelan strażaków powiatu
brzezińskiego.W uroczysto-

ści uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta
i gmin Powiatu Brzezińskiego oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu
Brzezińskiego.

Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu
„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap
IV".

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Geodety powiatowego w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP www.powiat-brzeziny.4bip.pl.
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

W dniu 1października br. w Warszawie odbyła się V Sesja Plenarna inaugurująca III kadencję
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Ślubowanie złożyło 460 delegatów z całej Polski w tym
przedstawiciel Powiatu Brzezińskiego Wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 14 października 2019 r.
(do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (0-46) 874 11 11; 874 11 10;
874 25 44.
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Czym są gry bitewne – zachęcając do zobaczenia
pokazu w bibliotece opowiada Damian Śmigel

P

iątego października o godz. 10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana
Tuwima w Brzezinach rozpocznie się spotkanie poświęcone grom bitewnym.
Czym one są i dlaczego warto odwiedzić wówczas bibliotekę spytaliśmy Damiana
'Xantiusa' Śmigla - pasjonata tych gier i współorganizatora opisywanego pokazu.

żeby przeżyć wymarzoną
rozgrywkę. Są gry na gotowych licencjach, jak np. gry
ze świata Star Wars, Władcy
Pierścieni czy Gry o Tron,
światy, które powstały samodzielnie, ale do dzisiaj
wyrosły na potężne marki
jak np. Warhammer Fantasy, czy Warhammer 40.000.
Są gry, które czerpią wybrane elementy z konkretnych settingów i tworzą wybuchowe mieszanki. Tak naprawdę nie ważne co lubimy,
bo ktoś na pewno już wydał
w tym świecie grę bitewną.
Zapewniam, sam sprawdzałem najdziwniejsze możliwe
franczyzy. Są wreszcie tytuły,
które sięgają do naszej historii i pozwalają zgłębić dawne

czasy i konflikty, lub te bardziej aktualne.
BIS: Dlaczego jest to hobby którym warto się zainteresować?
– Mamy możliwość spędzenia czasu ze znajomymi,
w luźnej atmosferze. Mamy
okazję poznać lepiej swoje ulubione fikcyjne światy
i przeżyć te same przygody
co ich bohaterowie, albo zupełnie inne. Mamy też możliwość wcielić się w historycznych dowódców i spróbować się w tych samych
bitwach. Zobaczyć, czy unieślibyśmy to samo brzemię,
co Scypion Afrykański, czy
generał Patton. Możemy też
pogłębić swoją wiedzę historyczną, kto wie, może ktoś

dzięki temu odkryje miłość
do książek? Nie jest to hobby, które jak niektórzy uważają, jest skierowane tylko
do dzieci i młodzieży. Jest
to hobby, które każdemu ma
coś do zaoferowania. Jest
to też bardzo dobra alternatywa dla spędzania czasu przy komputerze, czy telefonie. Jak ktoś nie jest do
końca jeszcze zainteresowany, niech przyjdzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach, 5 października na godz. 10, a na własne
oczy będzie mógł się przekonać, że warto zapoznać się
z grami bitewnymi. Do zobaczenia!
 Rozmawiał
Tomasz Guzek

Zaproszenie
IV Konferencja Profilaktyczna
„ZDROWIE PUBLICZNE, A ZAGROŻENIA XXI w.”
Z OKAZJI 100-LECIA SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE
Brzeziny, dnia 16 Października 2019 r.

BIS: Czym są gry bitewne?
– DS: Wielu ludzi na pewno
chociaż raz usłyszało tę nazwę. Podejrzewam jednak,
że w świadomości ogólnej,
nie skupionej w naszym małym środowisku, nadal panuje przekonanie, że jest to
rozrywka dla dzieci, że nie
ma nic do zaoferowania ludziom dorosłym. Nic bardziej mylnego! Oto co Wikipedia podaje o historii
tego hobby: „Początki gier

wojennych to XIX wiek, gdy
w roku 1811 gra Kriegspiel
symulująca wojnę francusko-pruską stała się elementem wyszkolenia oficerów
pruskich. W XIX wieku angielski klub entuzjastów niezwiązanych z wojskiem wraz
z Johnem Fredrickem Jane'm
opracował reguły gry związanej z bitwami morskimi.”
BIS: Od tego czasu wiele
się zmieniło?
– Gry przestały być tylko

narzędziem edukacji (choć
nie do końca utraciły tę
funkcję), zaczęły dawać też
przyjemność graczom. Najważniejsza zmiana polega jednak na dostępności.
Dzisiaj rynek jest, powiedziałbym wręcz, przepełniony różnymi produktami.
Możemy chyba nawet mówić o klęsce urodzaju. Jest
mnóstwo gotowych settingów, czyli światów, w które możemy się zanurzyć

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

Badania na
Prawo
jazdy

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

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

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

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

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

5/I/2014
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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji Profilaktycznej
„ZDROWIE PUBLICZNE, A ZAGROŻENIA XXI W.”, z okazji 100-lecia Służb
Sanitarnych w Polsce, która odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16.
Wydarzenie adresowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów,
przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, pielęgniarek,
instytucji zdrowia publicznego oraz innych osób zainteresowanych tematyką
konferencji.
Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie zdrowia publicznego,
rozpoznawania zagrożeń, sposobów zapobiegania im i trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków.
Rejestracja uczestników od godz. 9.30.
Zgłoszenie na konferencję znajduje się na naszej stronie: www.pis.lodz.pl/brzeziny
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona
Serdecznie zapraszamy
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Tuwim. Dodaj do ulubionych w Brzezinach

W

sobotę 28 września o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
rozpoczęło się spotkanie w ramach projektu Domu Literatury w Łodzi pod
hasłem „Ojczyzna Polszczyzna. Tuwim. Dodaj do ulubionych”. Lokalnym
partnerem tego przedsięwzięcia było Muzeum Regionalne, które z łódzkim
Domem Literatury współpracuje już od ponad 10 lat.

Projekt „Ojczyzna Polszczyzna. Tuwim. Dodaj do ulubionych”. polega na promocji i upowszechnianiu
najważniejszych wartości
języka ojczystego wśród
mieszkańców regionu łódzkiego i łodzian poprzez
w y korzystanie w y bitnej
twórczości Juliana Tuwima w związku ze 125 rocznicą urodzin poety. W ramach opisywanego zadania
od sierpnia do października odbywały się 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 spotkanie
rozpoczęło się od dyktanda, w którym wzięli udział
zarówno dorośli jak i młodzie ż. Nie było ono łatwe. Najlepszą znajomością

zasad polskiej ortografii
wykazał się tu Marcel Zieliński, Drugie miejsce zajął
Marcin Pietrzyk, a trzecie
ex aequo Wiktoria Krawczyk i Ewa Skalska. - „Warto
było wziąć udział w dyktandzie, tym bardziej, że sztuka ortografii powoli zanika,
a nie wszyscy pamiętają,
że dawniej 3 błędy ortograficzne dyskwalifikowały pracę maturalną" – ocenia dyrektor brzezińskiego muzeum, a jednocześnie

polonista - Paweł Zybała. Autorem tekstu dyktanda był dr Grzegorz Rudziński, który uczył polszczyzny studentów z p onad
40 krajów świata, a obecnie jest adiunktem w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Wydziału Filologicznego UŁ.
Po dy kt an d z i e op ow i a dał on uczestnikom spotkania o wielu ciekawostkach ortograficznych np.
że choć nazwisko marszałka Józefa Piłsudskiego piszemy przez „ds”, tu już
mówiąc o jego ojcu możemy użyć pisowni przez „c”,
gdyż tak to nazwisko miał
wpisane w dowodzie. Po

tej ciekawej prelekcji Paweł Zybała przeprowadził
rozmowę z pisarką z Brzezin Ewą Mają Maćkowiak,
kt ór a w y d a ł a d w i e p o wieści „Na koniec świata”
oraz „To nie koniec świata”, a obecnie przygotowuje trzecią część cyklu. Jak
zdradziła w trakcie tej rozmowy, być może powstanie też czwarta część, czego
oczekują czytelnicy. Tradycyjnie po rozmowie proszono Ewę Maję Maćkowiak
o podpisywanie książek.
O jej twórczości można poczytać m.in. na autorskim
blogu https://ewa-mackowiak.blogspot.com. Nastrojowym podsumowaniem tej

„literacko-językowej” uczty
był koncert łódzkiego zespołu „Hethet”. Jego skład
tworzą trzy osoby - Ada
Rusinkiewicz (głos, gitara/
ukulele) i Daria Płusa (gitara basowa) oraz perkusista
Grzegorz Śliwka.
Brzezińskie spotkanie
w ramach projektu ”Ojczyzna Polszczyzna. Tuwim.
Dodaj do ulubionych” przeszło już do historii. W listopadzie Muzeum Regionalne wspólnie z Domem
Literatury planuje kolejne
niecodzienne wydarzenie
- XI finał Konkursu Poezji
Lirycznej im. Andrzeja Babaryko.
 TOM

Dyktando przygotowane przez dr Grzegorza Rudzińskiego nie należało do łatwych FOT. TOMASZ GUZEK

Pisarka Ewa Maja Maćkowiak opowiadała tego dnia m.in. o swoich zamierzeniach literackich

Spotkanie w miłej atmosferze trwało ponad dwie godziny FOT. TOMASZ GUZEK

Podsumowaniem wieczoru był koncert zespołu Hethet FOT. TOMASZ GUZEK
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Problem społeczny podejścia rodziców i dzieci do sportu cz. 3

Z

ajęcia spor towe powinny być uprawiane w odpowiednim miejscu
i z odpowiednim do wieku dziecka obciążeniem. Wielu rodziców nie ma pojęcia
o tym na jakim etapie ich pociecha powinna wykonywać dane ćwiczenia.
W trzecim artykule oraz kilku kolejnych materiałach postaram się kontynuować
społeczny problem i przedstawić oraz wyjaśnić pozytywne oraz negatywne
interakcje rodziców i dzieci, na które warto zwrócić uwagę.

Tym razem postanowiłem
skupić się na bardzo ważnej
kwestii, a mianowicie na systemie szkolenia młodzieży
w Polsce oraz samych reformach szkoleniowych i systemach rozgrywkowych.
Kryzys polskiej piłki nożnej na arenie międzynarodowej pociągnął za sobą zmiany w systemie szkolenia
młodzieży. Po nieudanym
Mundialu w 2002 roku i eliminacjach do Mistrzostw Europy 2004 w Portugalii Polski
Związek Piłki Nożnej postanowił przeprowadzić zmiany w strukturach Związku
i na każdym szczeblu szkoleniowym w kraju, rozpoczynając od korzeni, czyli dzieci i młodzieży. Największa rewolucja w systemie szkolenia
najmłodszych nastąpiła jednak po Mistrzostwach Europy
w Polsce i na Ukrainie, kiedy
stanowisko Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej objął Zbigniew Boniek (26 października 2012 roku). Nowy
szef piłkarskiej centrali naszego kraju już w swoim pierwszym przedwyborczym wystąpieniu podkreślił, że szkolenia młodzieży w Polsce nie
ma i jak najszybciej trzeba
tę kwestię naprawić. Za słowami poszły czyny i od samego początku stopniowo
z każdym kolejnym miesiącem zmiany zaczęły wchodzić
w życie. W przeciągu czterech lat w Polskim Związku
Piłki Nożnej doszło do gruntownego „remontu” na każdym możliwym poziomie.
Metamorfoza oprócz m.in.:
zarządzania, poprawy finansów oraz promocji i popularyzacji polskiej piłki polegała
na ciągłym przeprowadzaniu
specjalnych kursów podnoszących kwalifikacje trenerów dostosowanych do standardów europejskich oraz
unifikację systemu szkolenia
dzieci i młodzieży. Wdrożono takie same zasady współzawodnictwa we wszystkich
kategoriach wiekowych w całym kraju, łącznie z systemem
rozgrywek, wymiarami pola
gry i bramek oraz liczbą piłkarzy na boisku. Dodatkowo zoptymalizowano zajęcia

sportowe i mecze najmłodszych tak, aby wynik spotkania był sprawą drugorzędną,
a najważniejsza była zabawa
i płynąca z niej przyjemność.
Utworzono również rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów,
które miały na celu wyłonienie młodzieżowego mistrza
Polski, czyli najlepszej drużyny klubowej w kategorii U-19
oraz Makroregionalnej Ligi
Juniorów Młodszych. Warto
dodać, że podczas tego okresu znacząco zwiększyła się
liczba dziewczynek i kobiet
uprawiających piłkę nożną.
W 2012 roku zarejestrowanych piłkarek było 8 tysięcy,
natomiast w 2012 roku już 53
tysiące. Polski Związek Piłki
Nożnej w lipcu 2016 roku wydał pierwszy od kilku lat specjalny biuletyn poświęcony
regulacji systemu szkolenia.
To właśnie on stał się swojego rodzaju podręcznikiem dla
klubów i trenerów.
Zdjęcie piramidki szkoleniowej doskonale obrazuje
w jaki sposób powinny przebiegać kolejne etapy szkolenia
piłkarzy od lat najmłodszych
do wieku dorosłego. To właśnie na nich mają obowiązek
bazować profesjonalne szkółki piłkarskie przy klubach
sportowych oraz inne prywatne organizacje piłkarskie.
Szkolenie ma charakter czteroetapowy: I Etap gier i zabaw ruchowych – faza żywiołowego, w pełni dowolnego
uprawiania piłki nożnej. Największym zadaniem jest zainteresowanie systematyczną
aktywnością ruchową, pokazania fajnych stron gry w piłkę nożną, zbudowanie motywacji do uczestnictwa w treningach. Obejmuje dzieci do
7. roku życia. II Etap wszechstronny – podzielony na dwa
okresy: przygotowania wstępnego obejmującego wiek 7-10
lat, czyli okres, w którym
dziecko wchodzi w system
edukacji szkolnej (klasy I-IV
szkoły podstawowej), nauczania podstawowego obejmującego wiek od 11-12 lat (klasy V-Vi szkoły podstawowej).
III Etap ukierunkowany nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności gry,

obejmujący wiek od 13 do 15
lat wtedy, kiedy uczeń-sportowiec uczęszcza do gimnazjum. IV Etap specjalistyczny – składa się z trzech części:
trenowania, obejmujący wiek
od 16 do 18 lat wtedy, kiedy uczeń-sportowiec uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej, rozwijania maksymalnych możliwości, obejmujący
wiek od 19 do 21 lat, utrzymania maksymalnych możliwości, obejmujący wiek od
21 lat do zakończenia kariery
sportowej.
W Polsce obecnie nie ma
klubu bez młodzieżowego zaplecza. Każdy zespół występujący w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez
Polski Związek Piłki Nożnej
musi posiadać grupy młodzieżowe. Regulują to przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące przyznawania licencji na grę klubom
w danej klasie rozgrywkowej. Na mocy tych przepisów
zespoły występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej,
czyli Ekstraklasie muszą posiadać co najmniej pięć drużyn młodzieżowych (przynajmniej jeden zespół w kategoriach U-10; U-13; U-15;
U-17; U-19). Każdy zespół
w wymienionym przedziale
wiekowym zobowiązany jest
do uczestnictwa w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Jeśli klub nie spełnia tych wymogów zespół

seniorski nie otrzymuje licencji na grę w wyższej lidze i nie
może występować w danej
klasie rozgrywkowej. Z każdą niższą klasą rozgrywkową
obowiązek posiadania liczby zespołów młodzieżowych
spada. W I i II lidze kluby
są zobligowane do posiadania czterech zespołów młodzieżowych, w III i IV trzech
zespołów młodzieżowych,
w klasie okręgowej (szósty
poziom rozgrywkowy) minimum dwóch, a w klasie
A (siódmy poziom rozgrywkowy) jednego. W każdym
niższym szczeblu posiadanie zespołów młodzieżowych
nie jest wymagane. Kolejnym
ważnym czynnikiem dotyczącym młodych zawodników są
przepisy związane z występowaniem ich w drużynach seniorskich. Każdy zespół podczas zawodów mistrzowskich
musi posiadać odpowiednią
liczbę tzw. „młodzieżowców”,
czyli piłkarzy w wieku do lat
21. Oznacza to, że przez cały
czas trwania danego meczu
na boisku musi przebywać zawodnik poniżej 21 roku życia. W przypadku jego kontuzji lub ewentualnej zmiany
na placu gry w jego miejsce
musi pojawić się inny „młodzieżowiec”. Jeśli w drużynie
nie znajdzie się odpowiednio
młody piłkarz klub bez względu na wynik z boiska zostaje
ukarany walkowerem, czyli zweryfikowaniem wyniku
0:3 na korzyść drużyny przeciwnej. Wymogiem w klasie
A jest posiadanie jednego zawodnika do 21 lat, a w klasie
okręgowej i IV lidze przynajmniej dwóch takich graczy.
O ile posiadanie limitu zespołów młodzieżowych i zawodników młodzieżowych jest
dobrym rozwiązaniem, o tyle

wzbudza wiele kontrowersji. Pretensji nie mają zespoły występujące w wyższych
klasach rozgrywkowych, ale
drużyny grające na co dzień
w niższych już tak. Kluby
z bardzo małych miejscowości, które ledwo posiadają jedną grupę młodzieżową nie
mogą np. skorzystać z prawa
awansu zespołu seniorskiego do wyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ fizycznie nie
mogą utworzyć drugiego zespołu juniorskiego ze względu na brak odpowiedniej liczby dzieci. Bardzo duży problem mają też kluby piłkarskie
w pozyskiwaniu nowych graczy, kiedy kadra zespołu jest
już praktycznie skompletowana i do jej zamknięcia brakuje zakontraktowania piłkarzy
o statusie młodzieżowca. Po
pierwsze wielu takich zawodników odbiega poziomem
wyszkolenia od starszych kolegów, a po drugie większość
z nich wykorzystuje swoją sytuację i karze sobie za swoje usługi słono płacić. Niejednokrotnie zawodnik zgłasza
się do klubu i z miejsca mówi
o pieniądzach, a nie pokazuje swoich umiejętności na treningu lub w meczu sparingowym. Zderzenie z piłkarską rzeczywistością następuje
po przekroczeniu przez takiego gracza „złotego wieku”.
W wielu przypadkach kończy się to nieprzedłużeniem
umowy lub nawet wyrzuceniem z klubu.
Wielką nowością wprowadzoną przez Polski Związek
Piłki Nożnej w kwietniu 2014
roku było AMO, czyli Akademia Młodych Orłów. To bezpłatne treningi piłkarskie dla
dziewczynek i chłopców, których uczestnicy są podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
Skrzaty (6-7 lat), Żaki (8-9
lat) oraz Orliki (10-11 lat).
Treningi odbywają się w szesnastoosobowych grupach,
a każdej z nich jest przydzielone dwóch trenerów: trener
koordynator AMO (z licencją
trenerską UEFA A lub wyższą) oraz drugi trener (minimum UEFA B) lub trener asystent (minimum UEFA B).
Każdy z uczestników AMO
jest wyposażony w sprzęt
sportowy firmy Nike (koszulka, spodenki i getry), dzięki czemu młodzi adepci futbolu mogą poczuć się tak, jak
profesjonalni piłkarze. Zajęcia odbywają się na boiskach

typu orlik w największych
miastach naszego kraju. Akademia Młodych Orłów to
bezpłatna inicjatywa, która jest współtworzona z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej. Głównym celem
projektu Akademii Młodych
Orłów jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji podniesienie poziomu polskiej
piłki nożnej. Zwiększenie liczby trenujących dziewczynek
i chłopców w Polsce – wspólny program, poprawa ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, wychowanie w duchu
sportu, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży, wyznaczanie kierunku szkolenia
– podniesienie jakości, zaangażowanie całego środowiska
piłkarskiego w Polsce w jednolite szkolenie, przeprowadzenie pierwszych selekcji
– łowienie talentów. Akademia Młodych Orłów wspiera w ten sposób kluby, do
których już teraz dostało się
niemal setka dzieci. Treningi w Akademii Młodych Orłów sprawiły, że ponad setka
zmieniła swoje barwy klubowe. Liczba dzieci trenujących
w Akademii Młodych Orłów co roku się powiększa.
Powiększać będzie się także liczba uczestników Akademii Młodych Orłów, którzy trafiają do klubów. AMO
opiera się na czterech podstawowych filarach: wizji i filozofii, infrastrukturze, metodologii oraz edukacji i scountingu. W „gnieździe orlim”
panuje określona harmonia
i porządek. Każde orle pisklę oraz orlik wie, co do niego
należy. Ma i zna swój zakres
obowiązków. Stara się z nich
wywiązywać. Istnieje w swoistym systemie wartości, zasad i reguł, jakimi powinien
się kierować. AMO chce, aby
zarówno sztab szkoleniowy,
jak i dzieci, młodzież oraz ich
rodzice, tworzyli stabilne orle
gniazdo, z ściśle określonymi
celami: radością, harmonią,
wychowaniem i indywidualizmem. Zasada łączenia piłki nożnej i nauki szkolnej buduje charakter piłkarza. Jego
osobowość i siła psychiczna
są obecne na boisku. Nacisk
na edukację, wyniki w szkole
oraz dyscyplinę w zachowaniu piłkarza – to sedno funkcjonowania Akademii.
 DS

3 PAŹDZIERNIKA 2019 | NR 27

9

Są pszczoły jest życie

W

środowe popołudnie 25 września w sali Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu
stowarzyszenia Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach „Są pszczoły jest
życie” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego marszałka Województwa
Łódzkiego na rok 2019.

REKLAMA

Firma PROCAD Sp. J.
z siedzibą w Koluszkach
poszukuje do pracy na stanowisko:
Dyrektor ds. administracyjno-handlowych
W spotkaniu uczestniczyło
ponad 40 osób. Pierwszym
prelegentem był dr Piotr
Jóźwiak z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił
produkty pszczele oraz ich
zalety dla zdrowia ludzkiego. Zdrowotne właściwości
miodu, pyłku, pierzgi, a nawet jadu pszczół bogato ilustrowane zdjęciami wzbudziły duże zainteresowanie
wśród publiczności. Nie brakowało także pytań. Drugim prelegentem był Ryszard
Balcerak członek Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, który poruszył temat bioróżnorodności i co
należy zrobić aby poprawić
bazę pożytkową dla pszczół.
Spotkanie zakończyła degustacja wybranych gatunków
miodu Ziemi Brzezińskiej,
Wzniesień Łódzkich i Rawki wpisanych na listę produktów regionalnych. Były
także warsztaty - wykonywanie świec z wosku pszczelego. Jak się okazało ozdobne świece z pszczelego wosku można zarówno odlewać
w przygotowanych formach
silikonowych jak również
poprzez zwijanie węzy wokół bawełnianego knota.

Ostatnim punktem projektowego spotkania była możliwość bezpłatnego pozyskania nasion miododajnych
roślin oraz bylin i krzewów.
Przed wejściem do brzezińskiego Centrum Promocji
i Kultury w specjalnym namiocie pszczelarzy rozdawane były nasiona oraz sadzonki miododajnych bylin
i krzewów. Wśród rozdawanych nasion nie zabrakło nasion pszczelnika mołdawskiego, ogórecznika lekarskiego, chabra bławatka
błękitnego, jeżówki purpurowej i żmijowca babkowatego. Z bylin rozdawane były
sadzonki jeżówki purpurowej, przegorzanu pospolitego, śnieguliczki różowej, irgi
rozkrzewionej czy też astra
nowoangielskiego. Późną jesienią rozdawane będą jeszcze sadzonki drzew lipowych
zróżnicowane gatunkowo
pod względem okresu kwitnienia tak aby maksymalnie
wydłużyć okres pożytkowy
dla pszczół.
Spotkanie miało na celu
uwrażliwienie mieszkańców Brzezin na zagrożenia
dla pszczół z uwagi na brak
bioróżnorodności, wskutek
którego w niektórych okresach brakuje białkowego pokarmu dla pszczół –pyłku co

skutkuje osłabieniem rodzin
pszczelich. Dlatego pszczelarze podejmują próby wsparcia pszczół poprzez rozdawanie roślin, które po posadzeniu i zakwitnięciu
będą stanowiły pożywki dla
pszczół zwłaszcza w czerwcu i sierpniu. Jak się okazuje pszczołom może pomóc
każdy. Nie tylko właściciele
działek czy przydomowych
ogródków, ale także balkonów, pod warunkiem że
kwitną na nich kwiaty. Kolejne spotkanie odbyło się
dwa dni później w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach. Tym razem
spotkanie adresowane było
do uczniów tej szkoły. Następne spotkanie odbędzie
się 4 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach (godzina 12.00) oraz
11 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Koluszkach. Wybór miejsca tych spotkań z członkami stowarzyszenia Rejonowego Koła Pszczelarzy nie
jest przypadkowy. Spotkania
odbywają się głównie w tych
instytucjach, w których projekt „Są pszczoły jest życie”
w głosowaniu nad budżetem
obywatelskim uzyskał największe wsparcie.
 GK

Obowiązki:
- kierowanie pracą działu administracyjno-handlowego
- udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi firmy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse lub pokrewne
- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
- minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- wysokie umiejętności menadżersko-sprzedażowe
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, budowanie trwałych relacji z klientami
- dyspozycyjność
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju zawodowego
CV wraz z pisemną zgodą na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.
1781) proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.

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

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

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



W sobotę 28 lipca w sali Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyła
się kolejna w tym roku akcja „Krewniacy- Brzeziniacy” prowadzona przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy udziale
brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury.

Do sobotniej akcji przystąpiło 21 honorowych dawców,
z których lekarz do oddania
krwi zakwalifikował 17 osób.
W sumie zebrano ponad 7,5
litra najcenniejszego leku jakim jest krew. Tradycyjnie
każdy dawca musiał najpierw
wypełnić ankietę, po której
przeprowadzane było skrócone badanie krwi, a następnie
lekarz po dodatkowym badaniu decydował o dopuszczeniu honorowego dawcy do
oddania krwi. Niestety rozpoczął się okres grypowy,
w lesie grzyby i to zapewne

zadecydowało o niższym niż
zwykle zainteresowaniu sobotnią akcją oddawania krwi.
Każdy honorowy dawca może
jednorazowo oddać do 450
ml. krwi licząc na energetyczny ekwiwalent w postaci 8
czekolad i 2 wafelków mających zrekompensować utraconą energię po oddaniu krwi.
Oprócz deputatu energetycznego wydawanego przez pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, Aneta
Szczepaniak i Joanna Niźnikowska tradycyjnie zadbały

o słodki poczęstunek na zakończenie lata. Tym razem
były to gofry z owocami winogrona, malin, brzoskwiń, kiwi
a nawet bananów i oczywiście
z bitą śmietaną.
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w brzezińskim Centrum Promocji
i Kultury planowana jest na 7
grudnia w godzinach od 9.00
do 13.00. Będzie to już ostatnia w tym roku akcja dla honorowych dawców krwi. Tym
razem panie zapowiadają ciasta niespodzianki.
 GK
AUTOPROMOCJA

Złote gody Państwa Oniszczuk

W

poniedziałek 30 września podczas sesji Rady Gminy Brzeziny złote gody
obchodzili Marianna i Tadeusz Oniszczuk ze Ścibiorowa. Uroczystość jubileuszu
50- lecia pożycia małżeńskiego poprowadziła Ewa Natkańska kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Brzezinach.

Państwo Marianna i Tadeusz poznali się 53 lata
temu na zabawie tanecznej w Bogdance. Pani Marianna mieszkanka Ścibiorowa na zabawę nie miała
daleko. Pan Tadeusz mieszkaniec Podlasia był akurat w delegacji i postanowił
zobaczyć jak wyglądają zabawy taneczne w centralnej
Polsce. Trzy lata później
zawarli związek małżeński. 16 sierpnia 1969 roku
odbył się ich ślub cywilny w Koluszkach, a tydzień
p ó ź n i e j ś l u b k o ś c i e l ny
w Brzezinach. Mają dwie
c órk i A n nę S z kopi ńsk ą

i Beatę Grudzińską, troje wnuków Piotrka, Karinę i Karolinę oraz dwoje
prawnuków Karola i Kaję.
Pani Marianna przez 30
lat pracowała w brzezińskiej Daminie jako szwaczka. Pan Tadeusz przez całe
życie pracował w PKP ,
przez 29 lat pełniąc funkcję kierownika Hotelu Robotniczego w Warszawie.
Ich re cept ą na t a k długi i udany związek małżeński to wzajemne zrozumienie i wspaniała miłość, a także używanie na
co dzień słów przepraszam,
proszę i dziękuję.Z okazji

jubileuszu Prezydent RP
nadał dostojnym jubilatom specjalne medale, które wręczyła w jego imieniu
wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka. Do życzeń
i g r atu l a c j i s k ł a d anyc h
przez przewodniczącego
Rady Gminy Marka Kolasę,
wiceprzewodniczące Marię
Ołubek i Bogusławę Duda
dołączyli się gminni radni
śpiewając „Sto lat”. My także dostojnym jubilatom życzymy jeszcze wielu, wielu
lat w zdrowiu i pomyślności oraz kolejnych małżeńskich jubileuszy. 
GK
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Krystyna Ambrozińska nagrodzona Małą Złotą Odznaką PZERiI

D

ziewiętnastego września podczas wojewódzkich obchodów Dnia Inwalidy
w Skierniewicach Elżbieta Ostrowska przewodnicząca zarządu głównego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie wręczała Małe Złote
Odznaki za działalność i pracę na rzecz PZERiI.

Wśród odznaczonych znalazła się Krystyna Ambrozińska przewodnicząca oddziału rejonowego w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Z wnioskiem o jej odznaczenie wystąpiła Krystyna
Ozga przewodnicząca zarządu okręgowego w Skierniewicach PZERiI. „Ta odznaka

to nie tylko moja zasługa ale
zasługa całego zarządu. To
dzięki działalności całego zespołu ludzi tworzących zarząd i ciężko pracujących
nasz oddział jest zauważalny i nagradzany za służbę dla innych osób. Dlatego
tym wszystkim osobą które przyczyniły się do mojego wyróżnienia składam

podziękowania" – powiedziała Krystyna Ambrozińska. Pani Krystyna Ambrozińska do Polskiego Związku Emer ytów Rencistów
i Inwalidów należy od 6 lat,
a od trzech lat jest przewodniczącą oddziału rejonowego w Brzezinach, który liczy
obecnie blisko 300 osób.
 GK

Uczestnicy „Blisko Ciebie” w Wilnie Październik w Oddziale dla Dzieci

Pierwszego dnia zwiedzali oni
najsłynniejsze polskie, prawosławne sanktuarium na Świętej Górze Grabarce. Następny dzień poświęcony był już
na zwiedzanie Wilna. Oczywiście w planie tego dnia nie
mogło zabraknąć odwiedzin
cmentarza na Rossie, gdzie
złożono serce marszałka Józefa Piłsudskiego, zobaczenia Ostrej Bramy, gdzie w wewnętrznej części znajduje się
kaplica z obrazem słynnej
Matki Boskiej Ostrobramskiej
oraz spaceru szlakiem Adama
Mickiewicza w tym odwiedzin w muzeum mu poświęconym. Po drodze zwiedzano też liczne kościoły i cerkwie. Trzeci dzień wycieczki
poświęcono na zobaczenie
atrakcji Wigierskiego Parku Narodowego. Zwiedzano

m.in. Klasztor Kamedułów
w Wigrach zaliczany w dawnych wiekach do najbogatszych w Europie, a także pływano statkiem po jeziorze
Wigry, którego powierzchnia
to ponad dwa tysiące hektarów. Po tych wszystkich ciekawych miejscach uczestników „Blisko Ciebie” oprowadzał przewodnik turystyczny,
z którym WTZ współpracuje
już od kilku lat. Ten niezwykły wyjazd był możliwy dzięki środkom PFRON, darowiznom od sponsorów, kiermaszom rękodzieła oraz aukcji
prac Pawła Walaka, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe w czasie tegorocznego
spotkania noworocznego. Był
to niejako prezent za cały rok
uczestnictwa w zajęciach na
warsztatach.

Obecnie zaczyna się już kolejny sezon działalności WTZ
i uczestnicy „Blisko Ciebie”
biorą się znów ostro do pracy. Mają bowiem obrany cel
kolejnej wycieczki - Berlin,
który ma wiele atrakcji dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Następne marzenie czeka więc na realizację.
 TOM
REKLAMA
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Od kilku już lat uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”
planowali wycieczką do Wilna i w tym roku im się udało zrealizować to marzenie.
W dniach 18-20 września uczestniczyli bowiem w wyjeździe pod hasłem WilnoPolesie-Mazury-Suwalszczyzna.



4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji Oddział dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotował cykl prelekcji po hasłem „Co słychać u inżyniera bobra”.

– Warto bowiem się zagłębić w lekturę i poznać te
zwierzęta, które wbrew powszechnym opiniom czynią
wiele dobrego dla środowiska naturalnego – wyjaśnia Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci. Na okolicznościowej ekspozycji

z g r o m a d z o ny c h z o s t a ło ponad dziesięć książek
o bobrach, a także fotog r a f i e Mat e u s z a Mat y siaka - ukazujące różne
zwierzęta żyjące w Bieszczadach. – „Dzieci lubią bowiem czytać o zwierzętach
już od najmłodszych lat"

– ocenia Maria Witowska.
Na październikowe prelekcje z okazji Światowego
Dnia Zwierząt, gdzie będzie
mowa m.in. dlaczego warto
kochać zwierzęta, Oddział
dla Dzieci zaprasza wszystkich zainteresowanych.
 TOM
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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 Alfa Romeo 159,
2009r., 790 891 188
KUPIĘ stare motory WSK, Junak,
komar, 604 627 402
SPRZEDAM Fiata Punto 1,1, tel. 662
935 101

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków, 505 509
874 ,
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661
045
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505
549 494

OGŁOSZENIA DROBNE
PRANIE dywanów , obić tapicerskich i samochodowych, 606 495
830
OGRODZENIA-MONTAŻ , Panele,
Siatki, Sztachety, 606 303 471
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”,
505 760 223
ZETNĘ i potnę drzewo, 519 356
788
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
„DROBNE REMONTY” malowanie,
płytki, panele, kamień, „złota rączka", 510 779 378
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, tylko z miasta Brzeziny, 514 931 311

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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
ZATRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960,
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu
cukierniczego w Nowosolnej, 516
190 960
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem
4-nitkowy, 790 891 188
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
szycie, 604 588 616
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 519 490 477
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
ZATRUDNIĘ WYKWALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ CAŁY
ROK- TYLKO SUKIENKI I ŻAKIETYTEL. 601 306 380

OGŁOSZENIA DROBNE

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
ZATRUDNIĘ w hurtowni mat.
budowlanych kierowcę kat. C
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, 601 153 348
FIRMA MKM zatrudni szwaczki, tel.
601 590 796
ZATRUDNIMY pracownika do warsztatu do obsługi maszyn i sprzętu. Może być do przyuczenia lub na
staż, e-mail:buddrogstan@wp.pl,
tel. 609 759 659, 601 227 216
SZWACZKI, chałupniczki kurtka
męska, tel. 516 593 442
PRZYJMĘ szwaczkę, 606 143 183
ZATRUDNIĘ szwaczki, chałupniczki i prasowaczkę 607 638 182
ELEKTROMONTERA
LU B
POMOCNIKA ZATRUDNIĘ, TEL.
579 439 613
ZATRUDNIMY Kierownika budowy-robót do firmy budowlano drogowej w Koluszkach. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. CV na
e-mail: buddrogstan@wp.pl, tel.
609 759 659, 601 227 216

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja
508 301 005, 601 305 357 do końca 2019 (1)/2020
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 działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej, 731 746 722
S P R Z E D A M n ow y d o m
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
POSIADAM do wynajęcia lokale
usługowe i biurowe w Brzezinach
naprzeciwko poczty, tel. 605 32
94 89
SPRZEDAM działkę budowlaną ok.
1200m Brzeziny, Potockiego 6 do
uzgodnienia, 604 627 402
WYNAJMĘ lub sprzedam 72m2
osiedle Kulczyńskiego, 505 643 774

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM działki budowlane
(media) Wola Łokotowa, tel. 721
341 695
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
do 3 piętra w blokach do remontu, 731 746 722
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w kamienicy 52m2, 517 694 485
SPRZEDAM mieszkanie w centrum
Brzezin, 790 244 929
DO wynajęcia bloki przy ZUS-e, tel.
606 347 076
SPRZEDAM działkę Zalesie, 607
167 117
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia, 663 882 596

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503
491 722
SPRZEDAM PSZENŻYTO, TEL. 691
770 716
SPRZEDAM siano i słomę, 601 209
526
SPRZEDAM pianino, (46) 874 02 93
ŚCINKA i uprzątanie drzew, 727
668 566
ODDAM gruby gruz, Brzeziny
Południowa 14, tel. 602 379 302
SPRZEDAM butle gazowe propan-butan 4800l pojemność, 508
188 138
SPRZEDAM używany plastikowy
zbiornik na szambo w dobrym stanie 7.500 tys. litrów, 510 165 459

REKLAMA

ALEXANDER-MED.

15.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Reformacka Nr 5, 7, 9, 10, 12,
Mickiewicza Nr 2 i 6/8.
16.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Moniuszki, Fredry, Małczewska
Nr 1.

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

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

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Maślanko
Marieta Rdesińska 09.10.2019 r.
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Bardzo dobry weekend hokeistek



Niezwykle udany weekend mają za sobą zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny. Swoje
mecze wygrały bowiem wszystkie drużyny w trzech kategoriach rozgrywkowych.
Seniorki pokonały odwieczne rywalki AZS Politechnika Poznańska, juniorki starsze
rozgromiły RKS Lech Rypin, a juniorki młodsze wygrały z Pomorzaninem Toruń.

Jako pierwsze na murawę wybiegły juniorki starsze, które w Rypinie zmierzyły się
z miejscowym RKS Lech. Już
do przerwy podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
rozstrzygnęły praktycznie
losy meczu prowadząc wysoko 0:4. Po przerwie nasze zawodniczki udokumentowały
swoją dominację kolejnymi
golami i ostatecznie wygrały
0:10. W niedzielę hokejowa
rywalizacja rozpoczęła się od
wielkiego hitowego starcia KS
Hokej-Start Brzeziny z AZS
Politechniką Poznańską. Zawodniczki z Poznania niespodziewanie przegrały w 1.
kolejce przed własną publicznością z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry po karnych

zagrywkach (w regulaminowym czasie gry był wynik
2:2), więc do Brzezin przyjechały bardzo zmotywowane.
Nasze zawodniczki nie dały
przyjezdnym jednak zbyt
wielkiej swobody i wygrały
pewnie 2:0. Na listę strzelców
wpisały się: Monika Polewczak i Dżesika Mazur. Drugie
spotkanie I ligi seniorek pomiędzy KS Rogowo a UKHT
Ósemką Tarnowskie Góry
zostało odwołane i przełożone na inny termin. Na zakończenie weekendu z hokejem
juniorki młodsze gościły Pomorzanina Toruń. Po bardzo
ciekawym i emocjonującym
meczu brzezinianki wygrały 1:0, a bramkę na wagę cennych trzech punktów strzeliła

Malwina Górecka.
W czwartek 26 września zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny wzięły udział
w obradach sesji Rady Miasta Brzeziny, podczas których
uhonorowano je nagrodami za sukcesy w poprzednim
sezonie 2018/2019. Przypomnijmy, że młodsze zawodniczki zdobyły srebro na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, a seniorki wywalczyły mistrzostwo Polski. Na
uroczystości pojawił się również Prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Jacek
Sobolewski.
W najbliższy weekend 5-6
października do rywalizacji
przystąpią seniorki oraz juniorki starsze. Obrończynie

Brzezinianki pewnie ograły zawodniczki AZS Politechniki FOT. FACEBOOK
mistrzowskiego tytułu zagrają po raz pierwszy w rundzie jesiennej i po raz pierwszy w sezonie na wyjeździe

z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Trochę młodsze
zawodniczki zagrają na boisku Stadionu Miejskiego przy

ulicy Sportowej 1 w Brzezinach z AZS Politechniką Poznańską.
 DS

Kolejna porażka Startu Brzeziny

N

ie mogą przerwać fatalnej serii piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni trenera
Radosława Wasiaka przegrali kolejne ligowe spotkanie z rzędu. Czarno-czerwoni
tym razem w ramach 8. kolejki łódzkiej klasy okręgowej ulegli na własnym
obiekcie UKS SMS Łódź 1:2 (0:0). Warto dodać, że wszystkie gole padły w drugiej
odsłonie, a ich autorami byli tylko zawodnicy drużyny gości.

Nie ma co ukrywać, że po
odpadnięciu z Pucharu Polski okręgu łódzkiego i porażce w rozgrywkach ligowych z LKS Rosanów wszyscy sympatycy piłkarscy
z naszego miasta liczyli na
przełamanie czarno-czerwonych z młodą drużyną
UKS SMS Łódź. Spotkanie
nie było łatwe, o czym wszyscy mogli się przekonać już
od pierwszych minut rywalizacji. Obie drużyny miały swoje okazję na gola, ale
bardzo długo nie mogły znaleźć skutecznej drogi do pokonania bramkarzy. Pierwsze czterdzieści pięć minut
zakończyło się bezbramkowym remisem. Na bramki trzeba było poczekać do
zmiany stron. Druga odsłona początkowo wyglądała
jak pierwsza. Z biegiem czasu śmielej zaczęli atakować
przyjezdni z Łodzi. W 62.
minucie Mikołaja Raźnego
zdołał pokonać Mateusz Jurków. Rywale poszli za ciosem
i pięć minut później prowadzili 0:2 po tym jak na listę
strzelców wpisał się Mateusz

Jurków. Brzezinianie próbowali odrobić straty i odmienić jeszcze losy pojedynku,
ale goście skutecznie się bronili. UKS SMS po wypracowaniu przewagi zdecydowanie starał się kontrolować
przebieg dalszej rywalizacji.
Mimo to w samej końcówce, a dokładnie w doliczonym czasie gry czarno-czerwoni zdobyli kontaktowego
gola. Piłkę niefortunnie do
własnej bramki posłał Artur Lidmann. Jednak to okazało się za mało i Start przegrał to spotkanie 1:2. Warto dodać, że w składzie UKS
SMS wystąpił wychowanek naszego klubu i najlepszy strzelec Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej Marcin Bykowski. Start zagrał w tym meczu w składzie: Mikołaj Raźny - Damian Moćko (71.
Damian Goździk), Bartłomiej Szadkowski (30. Piotr
Bar yła), Robert Przybyła, Jakub Dybowski (75. Filip Anuszczyk), Łukasz Kobierski (64. Stanisław Dula),
Krzysztof Kowalski (76.
Mateusz Stępień), Maciej

Kwaśniak, Mateusz Lubczyński, Rafał Mordon, Artur Pożdziej.
W innych meczach 8. kolejki rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź rozbiły
GKS Ksawerów 5:1, Włókniarz Pabianice pokonał 5:3
LKS Sarnów/Dalików, Stal
Głowno rozgromiła Termy
Uniejów 7:1, Zawisza Rzgów zremisował 1:1 z Orłem Parzęczew, KKS Koluszki pewnie wygrał 5:1 z rezerwami czwartoligowego KS
Kutno, rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki przegrały 2:4 z LKS
Rosanów, a GLKS Dłutów
rozgromił 7:0 PTC Pabianice. W tabeli po ośmiu seriach spotkań z kompletem
zwycięstw i punktów liderem zostają rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź,
drugie miejsce zajmuje Stal
Głowno, która traci do prowadzących zaledwie dwa
oczka. Na trzecim miejscu niezmiennie z dziewiętnastoma punktami Zawisza Rzgów. Czarno-czerwoni po tej porażce spadli

na szóste miejsce i tracą do
pierwszego miejsca dziewięć punktów, oraz mają zaledwie punkt przewagi nad
siódmym KKS Koluszki. Na
ten moment do łódzkiej klasy A spadłyby cztery ostatnie drużyny. Wszystko ze
względu na to, że w IV lidze
łódzkiej na miejscu spadkowym są dwa zespoły z okręgu łódzkiego (Andrespolia
Wiśniowa Góra i Termy Ner

Poddębice), a z łódzkiej klasy A promocję do łódzkiej
klasy okręgowej wywalczą
zwycięzcy trzech grup.
Najbliższe spotkanie podopieczni trenera Radosława
Wasiaka rozegrają na wyjeździe w sobotę 5 października o godzinie 16:00 z rezerwami czwartoligowego KS
Kutno. W niedzielę 6 października na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1

w Brzezinach odbędą się oficjalne obchody 95-lecia istnienia Brzezińskiego Klubu Sportowego. W programie imprezy m.in. turniej
piłkarski, wyróżnienia zasłużonych dla klubu osób, mecz
pokazowy oraz wiele innych
atrakcji. Początek wydarzenia od godziny 9:00. Przedstawiciele klubu serdecznie
zapraszają.
 DS
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Strefa rowerowa posprząta
cmentarze



Choć zakończył się już sezon wycieczek rowerowych,
członkowie Strefy Rowerowej Brzeziny, zaplanowali
szereg działań na sezon jesienno-zimowy.

W październiku członkowie
i sympatycy tej organizacji mają sprzątać okoliczne,
dawne cmentarze wojenne i wyznaniowe. Mają one
już swoich „opiekunów”, ale
liczni członkowie strefy postarają się im pomóc.
Prace rozpoczną się 5
października na cmentarzu w Łaznowskiej Woli,
któr ym opiekuje się Tomek Korzekwa. W następną sobotę, 12 października zaplanowano sprzątanie
cmentarza w Gałkowie Kolonii, o który dba Dominik
Trojak.
1 9 p a ź d z i e r n i k a pr a ce b ędą prowadzone na
cmentarzu ewangelickim

w Brzezinach, który znajduje się pod opieką Kacpra Buldeckiego. Natomiast
26 października tradycyjnie będzie sprzątany cmentarz wojenny w Wiączyniu,
o który dba Andrzej Sebastjański. W dalszych planach jest też sprzątanie nekropolii wojennych w Pustułce i Poćwiardówce, ale
najpierw muszą się tam zakończyć leśne prace konserwacyjne.
W miarę możliwości należy zabrać ze sobą rękawice oraz narzędzia ogrodnicze. Organizatorzy do
udziału w akcji zapraszają wszystkich - dorosłych,
młodzież i dzieci z opiekunami. - Można przyjechać
nawet na godzinę – „przyda
się każda para rąk” – zachęcają do udziału. Tradycyjnie po "robocie" przygotowana zostanie herbata z samowara. Informacje o tej
akcji można też znaleźć na
Facebookowym profilu organizacji o nazwie „Strefa
Rowerowa Brzeziny”.
 TOM
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Podsumowanie siódmego sezonu BLPN

S

iódmy sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej przeszedł już do historii. Po trwających
niemal siedem miesięcy zmaganiach udało się wyłonić nowych mistrzów. Zostali
nimi debiutujący w tym roku JRK Meble z Łodzi. Nie ma co ukrywać, że w ostatnich
latach rozgrywki zyskały na jakości i wartości. Wszystko ze względu na olbrzymią
pracę głównego organizatora orlikowych zmagań Mateusza Cieślaka.

Do walki o piłkarskie mistrzostwo Brzezin w 2019 roku
zgłosiło się siedemnaście drużyn, w tym sześciu debiutantów. Po raz pierwszy w akcji zobaczyliśmy takie zespoły
jak Wikingowie (Andrespol/
Justynów/Bedoń), Bugo Hoss
(Brzeziny), Ciamciaramciam
(Rogów), Rekord Brzeziny
(Brzeziny), Polonia Niesułków
(Niesułków/Stryków) oraz
świeżo upieczeni mistrzowie
JRK Meble (Łódź). Pozostałe
jedenaście zespołów występowało już wcześniej w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej, a byli
to: dotychczasowi mistrzowie Red Devils, Grube Wióry, OKS, Misie, Zieloni Bimbrownicy, Zielona Strona Mocy,
Arka Brzeziny, WKS, Grabarze, Baka Juniors oraz powracający po roku przerwy Bad
Boys. W pierwszej fazie rozgrywek, czyli tzw. rundzie ligowej rozegrano aż 136 meczów, co daje łącznie 8160
minut spędzonych na boisku (pięć dni i szesnaście godzin). W tym czasie strzelono aż 1568 goli, co daje średnio 11,5 gola na jeden mecz.
Do kolejnego etapu rywalizacji, czyli rundy finałowej
awansowało najlepsze osiem
zespołów. Byli to kolejno Red
Devils, JRK Meble, Grube
Wióry, Misie, Grabarze, Ciamciaramciam (po ich dyskwalifikacji na to miejsce awansował OKS), Wikingowie oraz
Wybrzeże Klatki Schodowej.
W rundzie finałowej odbyło
się w sumie czternaście meczów w których padły 173 gole
(12,35 goli/mecz). Mistrzami
zostali JRK Meble Łódź, a królem strzelców Marcin Bykowski (Wybrzeże Klatki Schodowej), który mógł się pochwalić dwudziestoma strzelonymi
golami.
Miniony sezon był dla Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej niezwykle udany pod względem
nowości. Najważniejszą innowacją było wprowadzenie
transmisji na żywo z drona.
Dzięki temu urządzeniu widzowie oglądali mecz z perspektywy tzw ”lotu ptaka”,
przez co mecze wyglądały niemalże tak, jak w telewizji. Było
to możliwe dzięki współpracy

z licencjonowanym operatorem drona Witoldem “Skambirem” Pietrzykiem. Transmisje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Rekordowo obejrzało ją ponad trzy tysiące ludzi. Jest to fenomen
w skali kraju, ponieważ Brzezińska Liga Piłki Nożnej może
się tym pochwalić jako jedyna
w Polsce. Kolejnym ważnym
punktem były prestiżowe patronaty. Brzezińską Ligę Piłki Nożnej doceniono “na samej górze” piłkarskiej hierarchii. Wszystko ze względu na
to, że oficjalnym patronem został Polski Związek Piłki Nożnej. Trudno chyba o większe
wyróżnienie, a zaskoczenie
temu towarzyszące było o tyle
większe, że przecież Brzezińska Liga Piłki Nożnej to rozgrywki amatorskie. Wkrótce do tego zaszczytnego grona
dołączyło także Województwo
Łódzkie, które uhonorowało
brzezińskie rozgrywki patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Jednym z ważniejszych wydarzeń w 2019
roku było również nagranie
filmu promocyjnego, który nakręcił i zmontował Wojciech
Stańczyk. Jego premiera miała
miejsce 4 sierpnia i przedstawiono na nim wyjście piłkarzy
na murawę, których wyprowadzili młodzi piłkarze Akademii Futbolu Widzew w Brzezinach. Jak dotąd obejrzało go
ponad 24 tysiące użytkowników. Jest on dostępny na stronie ligi www.facebook.com/ligabrzeziny. Do nowości można w pewnym stopniu zaliczyć
także zespół JRK Meble Łódź.
Jest to bowiem pierwszy w historii w stu procentach łódzki zespół, który wziął udział
w BLPN. Gdy spojrzymy dodatkowo na tegorocznych debiutantów widać jak na dłoni,
że zasięg rozgrywek z roku na
rok się poszerza i już od dawna
wykracza daleko poza granice
Brzezin. Nie ma więc wątpliwości, że Brzezińska Liga Piłki Nożnej stanowi dla miasta
świetną sportową wizytówkę.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Brzezińska Liga
Piłki Nożnej wróci do gry
w marcu 2020 roku. Nabór
drużyn powinien otworzyć się

wraz z Nowym Rokiem, jednak na potwierdzenie tych informacji trzeba jeszcze poczekać. Jeśli tak się stanie, liczymy na to, że do gry zgłosi się
jeszcze więcej zespołów niż
w minionym roku. Jako, że
są to rozgrywki dedykowane
głównie dla amatorów i zwykłych miłośników futbolu, do
gry w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej potrzebne są przede
wszystkim chęci. Umiejętności
czy doświadczenie są tutaj elementem drugoplanowym.
Organizatorzy Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej kierują podziękowania dla: Burmistrz
Miasta Brzeziny Ilony Skipor,
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Zbigniewa Zielińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach Anny Mrówki,
Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności dla Pana
Arkadiusza Nogi, Marszałka Województwa Łódzkiego
Grzegorza Schreibera, Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Joanny Kędzi-Kamińskiej, Redaktora
Naczelnego gazety BiS Michała Wodzyńskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach
Dariusza Guzka, Komendanta Powiatowej Policji w Brzezinach Marcina Grzelaka, Radnego Rady Powiatu w Brzezinach Bartłomieja Lipskiego,
Grzegorza Kędzi, Włodzimierza Kaźmierczaka, Akademii
Futbolu Widzew w Brzezinach, w szczególności dla trenera Artura Sadury, firmy
GEOWORK, firmy CITYNet,
firmy Stacja Leczenia Ruchem,
NZOZ “Zdrowie” Rogów, restauracji Zapiekane, Roksany Rybak, Witolda “Skambira”
Pietrzyka, Dawida Saj, Wojciecha Stańczyka, Tomasza
Miazka, Grzegorza Kaźmierczaka, Tomasza Chądzyńskiego, czwórki arbitrów: Janusza
Witkowskiego, Adama Koralewskiego, Dariusza Piaseckiego oraz Romana Korneckiego,
wszystkich drużyn i zawodników, którzy wzięli udział
w siódmym sezonie rozgrywek oraz wszystkich kibiców
i sympatyków Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej.
 DS
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Sylwester Szymański wygrał II
turniej tenisa ziemnego



Sylwester Szymański wygrał II turniej tenisa ziemnego, który w ostatni weekend
września odbył się na kortach tenisowych Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej
1 w Brzezinach.

Na drugim stopniu podium
stanął Fabian Jóźwikowski,
a trzecie miejsce zajął Krzysztof Sługocki, który w decydującym meczu pokonał Patryka
Karpińskiego. Organizatorem
zawodów było Brzezińskie Towarzystwo Tenisowe. Nie ma
co ukrywać, że turniej cieszył
się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Do rywalizacji stanęło bowiem aż dwunastu zawodników. Rozgrywki
odbywały się w trzech czteroosobowych grupach, a rywalizacja toczyła się w nich systemem każdy z każdym.
W pierwszej grupie do rozstawionego zwycięzcy z poprzedniego turnieju Krystiana Sługockiego dolosowano kolejno: Piotra Guzka, Krzysztofa
Dzięcielewskiego i Adama Zalewskiego.
W grupie drugiej z numerem jeden rozstawiono Karola Rybińskiego, który w poprzedniej edycji był drugi. Do
rywalizacji w tej grupie dołączyli: Fabian Jóźwikowski,
Krzysztof Dziubek i Sylwester Szymański. Trzecia grupa
z rozstawionym Janem Pudlarzem prezentowała się następująco: Ewa Dziedzic-Rogalska, Patryk Karpiński oraz
Roman Kornecki. Rywalizacja w grupach toczyła się przez
całą sobotę. Do ćwierćfinałów

zaplanowanych na kolejny
dzień wyłoniono ośmiu zawodników: Krystian Sługocki, Sylwester Szymański i Patryk Karpiński wygrali swoje grupy i zostali rozstawieni
w drabince. Adam Zalewski
z najlepszym bilansem setów
został rozstawiony jako czwarty z drugiego miejsca. Dwóch
zawodników z drugich miejsc
i dwóch z trzecich miejsc z najlepszym bilansem zostało dolosowanych do rozstawionych
zawodników. Mecze ćwierćfinałowe były bardzo zacięte. W pierwszym pojedynku
Krzysztof Sługocki wygrał 2:0
z Janem Pudlarzem w setach:
6:3, 6:3. W drugim Adam Zalewski uległ Fabianowi Jóźwikowskiemu 0:2 w setach 3:6
i 3:6. Pewnie do kolejnego etapu awansował również Sylwester Szymański, który wygrał 2:0 z Romanem Korneckim (6:2 i 6:3), a w ostatnim

starciu Patryk Karpiński ograł
2:0 Piotra Guzka w setach 6:5
i 6:2. Tym samym poznaliśmy
półfinalistów. Do najlepszej
czwórki awansowali: Krzysztof Sługocki, Fabian Jóźwikowski, Sylwester Szymański
i Patryk Karpiński. W pierwszym półfinale Fabian Jóźwikowski po ciężkiej walce wygrał 2:0 z Krzysztofem Sługockim (w setach: 6:3, 6:4),
a w drugim półfinale Sylwester Szymański pokonał Patryka Karpińskiego 2:0 w setach: 6:2 i 6:5. Tym samym
wyłoniono pary, które rywalizowały o trzecie miejsce oraz
o zwycięstwo w całych zawodach. W pojedynku o najniższy stopień podium Krystian
Sługocki wygrał z Patrykiem
Karpińskim 2:0 (w setach: 6:1,
6:3), a w wielkim finale Sylwester Szymański pokonał 2:0
Fabiana Jóźwikowskiego w setach: 6:1 i 6:4.
 DS
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Spotkania
organizacyjne

Grafik zajęć w sezonie
2019/2020
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W niedzielę obchody
95-lecia BKS



W najbliższą niedzielę 6 października na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach odbędą się oficjalne obchody 95-lecia Brzezińskiego Klubu Sportowego.
Zarząd klubu przygotował wiele atrakcji, a impreza potrwa od wczesnych godzin
rannych do późnego wieczora.

Od godziny 8:30 na boisku
głównym wystartuje turniej
piłkarski dzikich drużyn o puchar Burmistrz Miasta Brzeziny Ilony Skipor. Dekorację
najlepszych zespołów przewidziano na godzinę 14:00. Zaraz po niej nastąpią główne
uroczystości. Działacze klubu
AUTOPROMOCJA

przedstawią historię powstania i działalności Brzezińskiego Klubu Sportowego, a zaraz potem nastąpi odznaczenie członków honorowych
klubu. Około godziny 14:45
rozpocznie się mecz towarzyski pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta Brzeziny,

a działaczami Brzezińskiego
Klubu Sportowego. Po zakończeniu spotkania przewidziano poczęstunek. Wstęp na imprezę jest wolny, a organizatorzy zapraszają na Stadion
Miejski wszystkich mieszkańców z całymi rodzinami.
 DS
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Trzech naszych klubowiczów
biegło w Krynicy Zdrój - Bieg 7
Dolin



W dniu 7 września 2019 r. trzech naszych klubowiczów biegło w Krynicy Zdrój Bieg 7 Dolin, na 100 km z przewyższeniami +3970m / -3980m - Waldek i Krzysiek
i na 35 km z przewyższeniem 1500 m - Rafał.

Rafał Chruścielewski powiedział po biegu - ,,Tak jeeest!
Mam to! Bieg ukończony! Debiut udany! Mimo że na trasie miałem kryzys i to z 2 razy,
to jestem bardzo zadowolony
z czasu i miejsca. Było super!''
Waldek Wojciechowski ,,Nie lubię się przechwalać
ale tym razem zrobię wyjątek.

REKLAMA

Wczoraj spełniłem jedno ze
swoich biegowych marzeń.
Ukończyłem Bieg 7 Dolin na
dystansie 100 km z 4000 m
przewyższenia. Niemożliwe
nie istnieje! ''
Krzysztof Kotynia - ,,Swój
bieg zakończyłem na 88 km,
ponieważ zabrakło mi ok.
19 min. abym zmieścił się

w limicie czasowym, i biegł
dalej. Trochę żałuję, bo do
mety było już z górki. Za rok
powrócę na tę trasę i ten bieg"
Gratulujemy zawodnikom
Klubu Biegacza Brzezińskie
Dziki, dziękujemy za udział
w ww. biegu i promowanie naszego miasta. 
 GK
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Do Przedszkola nr 3 przyszła jesień

N

AUTOPROMOCJA

ie pozwoliły o tym zapomnieć 5 latki z Przedszkola nr 3 w Brzezinach. 23
września wraz z nauczycielami Anną Delewską i Karoliną Świderską zaprosiły
swoich kolegów ze wszystkich oddziałów przedszkolnych na jesienne
przedstawienie.
Bajecznie kolorowe stroje Pani Jesieni, leśnych zwierząt i skrzatów skupiły uwagę
wszystkich zebranych, którzy
z przejęciem wysłuchali opowieści o odchodzącym lecie
i nadchodzącej jesieni.
Przedstawiciele wszystkich grup brali też udział
w proponowanych konkursach - zbieraniu szyszek na
czas, celowaniu kasztanami do kosza, rozpoznawaniu za pomocą wyłącznie
smaku warzyw i owoców. Ze

wszystkimi zadaniami przedszkolaki poradziły sobie doskonale. Utrwaleniem wiadomości zdobytych podczas
spotkania był całotygodniowy cykl zajęć i zabaw związanych z jesienią i jej darami.
O nieuchronnym nadejściu
jesieni 5 latki przypomniały również swoim rodzicom
podczas spotkania zorganizowanego tego samego dnia
w godzinach popołudniowych.
 GK
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Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

D

wudziestego czwartego września na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania brzezińskiej
komendzie Państwowej Straży Pożarnej nowego ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.

Wśród gości na uroczystości byli m.in. prof.
Pi ot r Gl i ńsk i, w i c e pre zes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Waldemar Buda, sekretarz

stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, nadbr yg. Jarosław Wlazłowsk i, Ł ó dzk i Komend ant
Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi,
ks. Adam Stańdo kapelan

strażaków województwa
łódzkiego, ks. Władysław
Maczarski kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele władz powiatu: starosta brzeziński Renata Kobieta, v-ce starosta

Ryszard Śliwkiewicz, przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Bogdański, burmistrz miasta Brzezin Ilona Skipor i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Maślanko, gmin z terenu
powiatu brzezińskiego z-ca
wójta gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk i przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa, wójt gminy
Jeżów Mariusz Guzikci, sekretarz gminy Bartłomiej
Lipski, wójt gminy Rogów
Daniel Kołada, komendant
powiatowy Policji Marcin
Grzelak, dh Leszek Jarząb,
prezes Z arządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach,
druhowie reprezentujący
Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP i Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz
prezesi Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu brzezińskiego, których powitał komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Dariusz Guzek.
Z a kup p oj azdu zost ał
sfinansowany ze środków
unijnych w ramach projektu „Usprawnienie systemu
ratownictwa na drogach
– etap IV”. Samochód został zabudowany przez firmę Moto-Truck Sp. z o.o.
w Kielcach na podwoziu
MAN TGM 18.320 z napędem 4×4, na którym znajduje się sprzęt umożliwiający prowadzenie działań
ratowniczo-gaśniczych. Na
wyposażeniu znajduje się
m.in. sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, agregaty prądotwórcze, agregat
oddymiający, pilarki spal i n owe, s pr z ę t o ch rony
dróg oddechowych, sprzęt

pomiarowy, armatura wodno-pianowa, drabiny pożarnicze i sprzęt do zabezpieczenia terenu działań
ratowniczych. Wartość pojazdu to ponad 1 mln 185
tys. zł.
Poświęcenia nowego pojazdu dokonali: ks. Adam
Stańdo, kapelan strażaków
województwa łódzkiego
i ks. Władysław Moczarski,
kapelan strażaków powiatu brzezińskiego. Przekazania kluczyków i dokumentów pojazdu st. bryg.
Dariuszowi Guzkowi, komendantowi powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach dokonali prof. Piotr Gliński, wiceminister Waldemar Buda
i nadbryg. Jarosław Wlazłowski.
Ko m e n d a nt Po w i at o wy PSP w Brzezinach Dariusz Guzek złożył przekazującym podziękowania
za wspieranie działalności
komendy, dotychczasową
współpracę i przekazanie
nowego pojazdu. Następnie wspólnie z dh Leszkiem
Jarząbem przekazał strażackie pamiątki wicepremierowi, ministrowi i łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi.
„Wy strażac y jesteście
n aj b a r d z i e j s z a n o w a n ą
grupą zawodową w Polsce
to jest piękne i zasłużone.
Służba strażacka jest symbolem sprawnego państwa
i wyrazicielem oddolnej
służby obywatelskiej. Wasze zadania z dnia na dzień
i z roku na rok są szersze.
Dobrze że możemy w miarę możliwości pomagać. To
jest imponujący wzrost intensywności tej pomocy"
– powiedział prof. Piotr
Gliński, wiceprezes Rady

Ministrów.
„ Aby s ł u ż b a s t r a ż a k a
była skuteczna i przynosiła
efekty musi być sprzęt. Musimy pracować w ten sposób aby środków na sprzęt
nie brakowało alb o aby
brakowało mniej niż przed
laty. Środki krajowe na tego
typu wydatki są priorytetem naszego rządu. Cieszę
się że na tego typu cele są
kierowane środki unijne
i mam nadzieję, że w przyszłości będą jeszcze większe środki" - powiedział wiceminister Waldemar Buda
„Z zadowoleniem biorę udział w takich spotkaniach jak to dzisiejsze.
Mamy wspaniałych ludzi
wykształconych, ale bez
sprzętu nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. Ten sprzęt
decyduje że jesteśmy formac ją nowo czesną i jesteśmy w stanie utrzymać
w y s ok i p oz i om b e z pi e czeństwa w powiecie i województwie. Chciałbym aby
ten samochód był wykorzystywany tylko do szkoleń. Życzę aby dzięki temu
samochodowi strażacy uratowali wiele istnień ludzkich. Niech św. Florian ma
was w swojej opiece" - powiedział Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Nowy pojazd zdecydowanie usprawni prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych i będzie służył strażakom brzezińskiej komendy do ratowania zdrowia,
życia i mienia ludzi, a także środowiska naturalnego
na terenie powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego.
 GK
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Wiceprezes Rady Ministrów prof.
Piotr Gliński z wizytą w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach



We wtorkowe popołudnie 24 września Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
odwiedził prof. Piotr Gliński wiceprezes Rady Ministrów, minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Powód odwiedzin był bardzo prozaiczny.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będąc
w Brzezinach postanowił zobaczyć jak wygląda instytucja
pełniąca rolę domu kultury
w takim mieście jak Brzeziny.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Centrum Promocji i Kultury - Joanna Kędzia Kamińska, pracownicy, a także w roli gospodarza miasta
burmistrz Ilona Skipor. Jak
się okazało wizyta prof. Piotra Glińskiego w tym miejscu
nie była pierwszą, gdyż był już
tutaj kilka lat wcześniej. Pracownicy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

zwrócili uwagę na trudności
w dostępie do kultury w takim małym mieście jak Brzeziny. Bliskość Łodzi i status
Brzezin jako 12- tysięcznego miasta zamyka możliwość
pozyskiwania środków finansowych z niektórych źródeł.
Wicepremier Piotr Gliński
zwrócił uwagę na możliwość
udziału w takich programach
jak chociażby „Kino za rogiem”, czy możliwość uzyskania wsparcia w Narodowym
Instytucie Wolności, albo za
pośrednictwem Uniwersytetu Ludowego, które teraz
mają być tworzone. Burmistrz

Ilona Skipor zwierzyła się
ministrowi z pomysłu przekształcenia Centrum Promocji i Kultury w dom kultury z prawdziwego zdarzenia,
któremu będzie łatwiej realizować zadania związane z zapewnieniem dostępu mieszkańców do kultury.
Wicepremier Piotr Gliński na pamiątkę odwiedzin
Centrum Promocji i Kultury otrzymał ostatnie wydanie
„Brzezińskiego Informatora
Tygodniowego” oraz publikacje dotyczące Brzezin i okolic.
 GK
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XVIII sesja Rady Miasta Brzeziny

P

rzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko otworzył obrady witając
przybyłych gości. Burmistrz Ilona Skipor wnioskowała o zmianę porządku,
rozszerzając go o gratulacje dla obecnych na sali zawodniczek hokeja na trawie
oraz innych sportowców brzezińskich. Przewodniczący wniósł o zmianę kolejności
punktów w porządku, powodowaną składaniem sprawozdań z wykonania
budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze.

Bur mist rz w raz z przewodniczącym Rady Miasta
pogratulowała sukcesów
sportowcom oraz trenerce Małgorzacie Polewczak
i wręczyła upominki w podziękowaniu za promocję Brzezin. Głos zabrał
również Prezes Polskiego
Związku Hokeja na Trawie
Jacek S obolewski, któr y
wyraził uznanie dla dokonań brzezińskich zawodniczek, potwierdził również
ogromną rolę Brzezin w tej
dyscyplinie sportu. Burmistrz wspomniała o dużej
roli prezes Klubu Sportowego Hokej Start Brzeziny
na trawie Annie Krasińskiej. Wyróżnieni zostali
także: Mateusz Konwiński
oraz Kacper Płoszka – reprezentowany przez mamę.
Pierwszy zawodnik odnosi
sukcesy w kolarstwie, drugi w pływaniu.
Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami
1 w r z e ś n i a bu r m i s t r z
uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej;
1 września odbył się Piknik Ekologiczny w Parku
Miejskim, na który miasto
uzyskało dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; 2
września burmistrz uczestniczyła w uroczystościach
rozpoczęcia nowego roku
szkolnego w placówkach
oświatow ych na terenie
miasta; 4 września w wyniku konkursu powołano
dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach; 5 września odbyło
się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego, podjęto uchwałę o wkładzie
pieniężnym na kwotę 200
000,00 zł; 11 września burmistrz podpisała umowę
z Wojewodą Łódzkim Zbigniewem Rau na dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 75% wartości przebudow y ciągu

dróg w ulicy Polna i ulicy Dąbrowskiego na kwotę
2 380 268,00 zł oraz ulicy
Bohaterów Warszawy i ulicy Konstytucji 3. Maja na
kwotę 1 578 543,00 zł; 11
września odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Zakład Usług Komunalnych,
podjęto uchwałę o wniesieniu wkładu pieniężnego na kwotę 305 000,00
zł; 16 września odbyło się
n a d z w y c z aj n e z g r o m a dzenie wspólników spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, podjęto
uchwałę na wniesie wkładu pieniężnego w kwocie
200 000,00, zł; 18 września
burmistrz podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości na terenie
miasta Brzeziny na kwotę
12 478,00 zł; 19 września
burmistrz uczestniczyła
w odsłonięciu pamiątkowej
tablicy z okazji 100-lecia
Policji w Brzezinach; 24
września burmistrz uczestniczyła w uroczystym przekazaniu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach; 24
września burmistrz spotkała się z przedstawicielem
Banku Gospodarstwa Krajowego ws. możliwości pozyskania kredytu na budowę bloku komunalnego.
Interpelacje i zapytania
radnych
W t y m pun kcie radni
podejmowali tematy związane m.in. z inwestycjami
na rynku miejskim – wymiana budek; bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
szczególnie na przejściach
dla pieszych. Radni pytali także o zaległość Powiatu Brzezińskiego względem
miasta, związaną z dofinansowaniem zadań biblioteki miejskiej.
Z apyt ani a do k ierowników jednostek organizac yjnych miast a, prez e s ów s p ó ł e k i pre z e s a

Spółdzielni Socjalnej
W tym punkcie radni pytali o bieżące sprawy
w jednostkach i spółkach.
Treścią pytań były zagadnienia remontów, działań
bieżących czy polityki kadrowej.
Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska pytała dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Michała Gołąbka
o postępy w remoncie toalet dla najmłodszych uczniów placówki. Dyrektor
wyjaśniał, że środki na inwestycję zostały przekazane pod koniec czerwca,
co miało wpływ na znalezienie wykonawcy. Okres
w a k a c y j ny j e s t n aj b a rdziej obleganym czasem
dla wykonawców. Obecnie
remont jest realizowany
i prace mają być wykonane do końca roku. Dyrektor informował również,
że trwają prace w gabinecie stomatologicznym, początkowo zakładano zakup
unitu stomatologicznego,
jednak stan pomieszczenia
wymógł dodatkowe działania.
Radny Daniel Szymczak
pytał dyrektora Centrum
Kultury Fizycznej o sytuację związaną z funkcjonowaniem stowarzyszeń
na terenie Stadionu Miejskiego. D yrektor wyjaśniał, że obecnie na stadionie są cztery stowarzyszenia, wcześniej były dwa.
Problem dotyczy korzystania z pomieszczeń, ponieważ infrastruktura była
p omyślana inaczej. D yrektor odbył już rozmowy
z władzami klubów, zasoby budynku stadionu ułatwią rozwiązanie nieporozumień. W dalszej częś ci radny zadał pyt anie
prezes Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej o postęp remontu i plany inwestycyjne. Prezes Katarzyna Wijata wyjaśniała,
że remont kotła przebiega
bez problemu, prace mają
się zakończyć w listopadzie. Dzięki temu spółka
będzie w stanie zapewnić

b ezpieczeństwo energetyczne przed sezonem zimowym. Plany inwestycyjne na przyszły rok są w fazie projektowania, zarząd
rozważa zaciągnięcie pożyczki.
Informacja z realizacji
budżetu Miasta Brzeziny
na I półrocze 2019 r.
Skarbnik Miasta Renata
Bąk przedstawiła w skrócie wykonanie budżetu za
I półrocze. Po uwzględnieniu uchwał RM i zarządzeń
burmistrza dochody wyniosły 24 815 504,90 zł co
stanowi 48,94 % założeń.
Wydatki to kwota 22 557
184,54 co stanowi 40,21 %
założeń.
Informacja nt. zaawansowania zadań inwestyc yjnych zaplanowanych
do realizacji w 2019 r. ze
szczególnym uwzględnieniem budowy żłobka
N a c z e l n i k Wy d z i a łu Rozwoju, Infrastruktury i Mienia przedstawił informację na temat remontów i inwestycji w mieście.
Odnosząc się do budowy
żłobka, wyjaśniał że zakończono m.in. prace murarskie i dekarskie. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem.
Informacja nt. wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2019
r.
Dyrektorzy poszczególnych jednostek w krótki
sposób podsumowali wydatki pierwszego półrocza,
zaznaczając, że budżety nie
są wystarczające względem
potrzeb. Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Bączyńska mówiła, że źródłem finansowania jednostki jest dotac ja z miasta
i wsparcie z Powiatu Brzezińskiego. Kwota 12 000,00
zł nie została przekazana
bibliotece. Dyrektor MBP
Danuta Bączyńska
Dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybał a mów i ł , ż e i nst y tu c j a
jest obecnie w dobrej sytuacji, ale to tylko dlatego,
że trwa remont i niektóre
przedsięwzięcia cykliczne
nie mogły być realizowane,
dlatego wydatki były niższe. Nie oznacza to jednak,
że budżet jest wystarczający. Przy okazji remontu

do cho dzą nie o czek iwa ne wydatki związane z dodatkowymi pracami, które
są konieczne do dalszego
funkcjonowania jednostki.
Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Joanna Kędzia-Kamińska przedstawiła radzie informację na temat
w ydatków w pier wszym
półroczu. Poinformowała
również, że podjęła decyzję
o odwołaniu kilku przedsięwzięć z uwagi na braki
budżetowe i słabe zainteresowanie wydarzeniami. Pojawił się również temat remontu powierzchni dachu.
Pokrycie dachu jest w bardzo złym stanie i wymaga
prac naprawczych w trybie
pilnym. Przez ubytki dostaje się woda i zalewa pomieszczenia Centrum oraz
najemców zewnętrznych.
Informac ja o p otrz ebach remontowych dotyczących mieszkań będących w zasobach TBS oraz
zasobach miasta
Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Ewa Mądra-Chojka przedstawiła radzie informację o potrzebach remontowych spółki. Lokale w zasobach TBS są w różnym
stanie technicznym, ale
potrzeby są duże. Naprawy lub remontu wymagają
podłogi, stolarka okienna,
przewody kominowe, elewacje, klatki schodowe czy
pokrycia dachu. Zalecenia
pokontrolne z przeglądów
czy kontroli technicznych
budynków nie pozostawiają wątpliwości, że prace te
należy wykonać w możliwie jak najszybszym czasie.
Radni sugerowali, żeby

remontami objąć w pierwszej kolejności mniejsze lokale, które mogłyby zająć
matki z dziećmi.
O p ot rzeb ach remontowych lokali w zasobach
miasta informowała Agnieszka Guzek w Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.
Rozpatrzenie projektów
uchwał
Skarbnik Miasta Renata
Bąk przedstawiła projekty uchwał ws. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na
2019 r., zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 20192022
Uchwały były długo dyskutowane przez radę i burmistrz miasta, ostatecznie
wszystkie zostały przegłosowane.
Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 wymagała
omówienia i przegłosowania w głosowaniu tajnym
kandydatur zgłoszonych
na wybór ławnika Grzegorza Kozieła i Tadeusza Selwakowskiego. Komisja zajmująca się tym tematem
obradowała 20 września
2019 r., w jej skład wchodzili: Janusz Nowański,
Daniel Szymczak i Grażyna Dziedzic.
Ostatecznie po głosowaniu obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.
Panowie będą pełnić funcję ławników przy Sądzie
Rejonowym w Brzezinach.
Całość dostępna pod
adres internetowym:
www.youtube.com/user/
umbrzeziny
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Wizytacja budowy miejskiego żłobka

W

e wtorek 24 września teren budowy miejskiego żłobka w Brzezinach przy
ul. Moniuszki odwiedził dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Piotr Cieplucha,
któremu towarzyszyli burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Maślanko, miejscy radni.

Dyrektor Piotr Cieplucha na
własne oczy chciał zobaczyć
zaawansowanie prac na inwestycji, która ma zostać zakończona do końca listopada br. Jak zapewniał Mariusz Patrowicz koordynator
robót na budowie z ramienia wykonawcy firmy Sochbud s.c. z Sochaczewa termin inwestycji absolutnie

nie jest zagrożony. Jeszcze
w październiku zostaną złożone niezbędne dokumenty dotyczące odbioru budynku. Wewnątrz budynku zostały do położenia jedynie płytki
i podłogi oraz pozostało malowanie pomieszczeń. Na zewnątrz do końca przyszłego tygodnia zostanie zakończona elewacja. Pozostanie

uporządkowanie terenu wokół budynku i jego utwardzenie. Do położenia jest ponad
tysiąc metrów kwadratowych
kostki brukowej. Widoczne
na zdjęciach wewnątrz pomieszczeń rurki na podłodze
stanowią system ogrzewania
podłogowego, który obecnie
jest już przykryty warstwą betonu stanowiącego wylewkę.

Miasto przekazało 200 tys.
złotych na zakup samochodu dla
brzezińskich strażaków



25 września burmistrz Brzezin Ilona Skipor i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
Marcin Białobrzeski podpisali umowę przekazującą z dochodów własnych miasta środki
finansowe w wysokości 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Zawarta umowa stanowi realizację postanowień uchwały Rady Miasta Brzeziny z 28
marca br. Koszt zakupu samochodu wyniesie blisko 760
tys. złotych, z których 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, a brakujące 100 tys. zł. (o czym już
informowaliśmy) stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od
ognia przekazywanych przez
zakłady ubezpieczeń, przekazane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadiera Leszka Suskiego. Będzie to typowo miejski
średni samochód ratowniczo
- gaśniczy na podwoziu mana
z napędem 4 x 2 (na jedną oś),
który ma zastąpić wysłużony
lekki samochód ratownictwa
technicznego na podwoziu forda transita. Nowy samochód
do brzezińskich strażaków dotrze jeszcze w tym roku i będzie
stanowił pierwszy wyjazdowy
samochód na terenie miejskim.
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Na wylewkach będą położone płytki, natomiast posadzki pod wykładziny muszą jeszcze trochę wyschnąć.
Zgodnie ze zmienionym projektem w żłobku znajdzie
miejsce 43 dzieci w wieku
do 3 lat. Funkcjonować będzie kuchnia wraz niezbędnym zapleczem. W północno-wschodniej części żłobka
powstanie taras, na którym
znajdzie się wydzielony plac
zabaw dla najmłodszych dzieci. Zmieniony projekt przewiduje powstanie dwóch sal
wyposażonych w dodatkowe

zaplecza na przygotowanie mleka dla małych dzieci,
magazyn na leżaki i pościel
oraz sanitariaty z ubikacjami,
przewijakiem i brodzikiem.
Przy budynku żłobka powstaną trzy miejsca parkingowe w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych, a na sąsiedniej działce dodatkowe
miejsca parkingowe. Po zachodniej stronie budynku
przewidziana jest droga p.poż
przez całą długość działki
przedszkolnej z kierunkiem
ruchu od ul. Fredry do ul.
Moniuszki. Będzie to droga

jednokierunkowa wybudowana z kostki brukowej. Powierzchnia zabudowy żłobka
wynosi 558 metrów kw., powierzchnia użytkowa 491 metrów kw., a kubatura 2993 metrów sześciennych. Koszt budowy żłobka na podstawie
umowy zawartej pod koniec
maja br. z firmą PHU Sochbud s.c. z Sochaczewa wynosi niewiele ponad 2,590 miliona złotych. Miasto na budowę
żłobka otrzymało dofinansowanie z programu Maluch +
2019 w wysokości 1,290 miliona złotych. 
 GK
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Zmiana trasy
autobusów
MPK
w związku
z rozpoczęciem
przebudowy
ul. Traugutta

Od 7 października w związku
z planowanym rozpoczęciem
przebudowy ulicy Traugutta
w Brzezinach zmianie ulegną
trasy linii MPK 53 B i 90C.
Autobusy linii 53B wyjeżdżając z Brzezin do Łodzi z pętli
w ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
i Marii Skłodowskiej- Curie
będą kursować bez zmian. Następnie będą jeździć ul. Skłodowskiej- Curie, Kilińskiego,
Waryńskiego, Kościuszki i dalej obecną trasą. Taka sama
zmiana trasy wprowadzona
zostanie w przypadku autobusów linii 90C. Zmiany te obowiązywać będą jedynie w podanym kierunku. W rejonie
skrzyżowania ul. Waryńskiego
i Krakówek uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek.
Wprowadzone zmiany obowiązywać będą na czas remontu, którego zakończenia planowane jest z końcem listopada.
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