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Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
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minioną niedzielę odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. W wyborach do
Sejmu RP miasto Brzeziny, podobnie jak cały powiat brzeziński, powiat łódzki
wschodni i miasto Łódź należało do okręgu wyborczego nr 9 gdzie 612 800
uprawnionych wyborców wybierało 10 posłów.

Frekwencja w październikowych wyborach wyniosła
61,41 % dla miasta Brzeziny, 61,79 % dla powiatu brzezińskiego, 63,74% dla województwa przy frekwencji
krajowej wynoszącej 61,74%.
W wyborach do Sejmu RP
w okręgu nr 9 oddano łącznie
415 540 głosów. Po 4 mandaty otrzymali kandydaci z listy
Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość oraz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO
.N IPL Zieloni, zaś 2 mandaty kandydaci z Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Do Sejmu RP z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wybrani zostali Waldemar Grzegorz Buda, który otrzymał
50 114 głosów, Piotr Tadeusz Gliński, który otrzymał
43 626 głosów, Włodzimierz
Tomaszewski z 6 884 głosami
i Zbigniew Włodzimierz Rau

z 6 833 głosami. Kandydujący z listy Prawo i Sprawiedliwość Roman Sasin otrzymał
5 735, a Renata Agnieszka
Kobiera 1 845 głosów.
Do Sejmu RP z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO
.N IPL Zieloni wybrani zostali Tomasz Franciszek Zimoch, który uzyskał 47 648
głosów, Krzysztof Mariusz
Piątkowski z 25 663 głosami, Iwona Elżbieta Śledzińska-Katarasińska, na którą
zagłosowało 17 254 wyborców oraz Małgorzata Barbara Niemczyk, która uzyskała poparcie 13 421 wyborców.
Kandydująca z tej listy Renata Anna Nowak otrzymała
621 głosów.
Do Sejmu RP z listy Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrani zostali Tomasz Dominik Trela, który uzyskał 40
811 głosów oraz Hanna Beata Gill- Piątek, która cieszyła

się poparciem 14 422 osób.
Z listy Komitetu Wyborczego
Polskie Stronnictwo Ludowe
z naszego terenu kandydowali Irena Gralewska-Jagiełło,
która uzyskała 874 głosy oraz
Bartłomiej Lipski, na którego
zagłosowały 783 osoby.
D o S enatu RP miasto
Brzeziny wspólnie z powiatem brzezińskim i łódzkim wschodnim oraz częścią miasta Łodzi tworzyło
okręg nr 24 w którym o mandat senatora ubiegało się
trzech kandydatów. Krzysztof Kwiatkowski z listy Komitetu Wyborczego Wyborców
Krzysztofa Kwiatkowskiego, na którego głosowało 79
348 osób, co stanowi 38,09%
głosów Małgorzata Krystyna
Niewiadomska-Cudak z listy
Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, która cieszyła się poparciem 55 046 wyborców co
stanowi 26,43% głosów oraz
Marek Sławomir Markiewicz
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z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość,
który uzyskał 73 900 głosów,
co stanowi 35,48% głosów.

Senatorem RP z tego okręgu
został Krzysztof Kwiatkowski.
 GK

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
poniedziałek 14 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się
uroczystość miejska związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Joanny
Adamskiej - Siemiątkowskiej,
Magdaleny Poddemskiej
i Agnieszki Soból młodzi wykonawcy spróbowali pokazać
szkolną rzeczywistość, taką,
jaka jest lub w nieco przejaskrawionych barwach.
„Wzruszyłam się ogromnie
gdyż moja mama przez 30 lat
była nauczycielką. Wiem jak
trudną pracą jest praca nauczyciela. Dlatego z całego
serca dziękuję za trud pracy włożony w wychowywanie pokoleń. Życzę sukcesów
w pracy zawodowej, która
wymaga dużo wysiłku i wiele
poświecenia. Życzę zdrowia,

cierpliwości, wytrzymałości i sukcesów. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr
1 dziękuję za wspaniały występ dzieci. Myślę, że dzięki
pracy dyrektorów i nauczycieli wszystkie dzieci w szkole mogą czuć się bezpieczne i mogą posiąść niezbędną
wiedzę” – mówiła burmistrz
Brzezin Ilona Skipor.
„Chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Kieruję je do wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
bo to wy tworzycie szkołę,
w której dzieci mogą dorastać. Życzę wytrwałości i satysfakcji z działań, które

Brzezińska
orkiestra ma
nowych członków
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Przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz
brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Maślanko, miejscy radni, Dorota Płuciennik przewodnicząca Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa
Polskiego, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, pracownicy,
nauczyciele oraz emerytowani pracownicy oświaty powitał Marcin Lewandowski nauczyciel Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach zapraszając na występ artystyczny
w wykonaniu uczniów brzezińskiej Jedynki. W części
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Bardzo ważna
wygrana Startu
zarówno sami podejmujecie
i z tych,w które się angażujecie” - mówiła Dorota Płuciennik przewodnicząca Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Brzezinach.
Życzenia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej złożyła
także Lucyna Mulczyk przewodnicząca Sekcji Emerytów

O d d z i a ł u Pow i at ow e g o
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.
Burmistrz Brzezin Ilona Skipor wręczyła nagrody
burmistrza dyrektorom brzezińskich przedszkoli i szkół
podstawowych.
cd. na str. 2
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cd. ze str. 1
Nagrody otrzymali: Elżbieta Ostrowska - dyrektor
Przedszkola nr 1, Agnieszka
Gazda - dyrektor Przedszkola nr 3, Zbigniew Zieliński –
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1, Anna Mrówka- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
oraz Michał Gołąbek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.
W dalszej kolejności nagrody wręczyli dyrektorzy
przedszkoli i szkół wyróżniającym się nauczycielom.
W Przedszkolu nr 1 nagrody dyrektora otrzymali: Beata Karbowiak, Katarzyna
Wosik, Kinga Giemza, Katarzyna Stępień, Jolanta Pakulska, Małgorzata Sikora,
Anna Michalkiewicz, a także
nieobecni na akademii Ewa
Wojciechowska, Małgorzata Wyka, Izabela Klimczak,
Anna Andryjanko, Liwia Fabiańska oraz Joanna Fal, Joanna Janiak, Ewa Sobczyńska,

Agnieszka Dziedzic, Janina
Żurawska, Małgorzata Widulińska, Aneta Łyszkowicz,
Monika Dobruszek, Monika
Godala i Krzysztof Spychała.
W Przedszkolu Nr 3 nagrody dyrektora otrzymali Anna
Sztuka, Justyna Pawlak, Justyna Dziubińska, Aneta Kamińska, Bogusława Gajkowska,
a także nieobecni na akademii Beata Iwanicka, Justyna
Henzlik – Szczepaniak, Małgorzata Wiśniewska, Karolina
Świderska, Aleksandra Antosiak, Anna Delewska, Emilia
Hoft oraz Emilia Krysztofiak,
Renata Janic, Beata Stasiak,
Magdalena Kłos, Krystyna
Ciesielska, Danuta Tomecka,
Renata Ostrowska, Jolanta
Pietrzak, Joanna Janiak i Andrzej Adamus.
Z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniewa Zielińskiego nagrody dyrektora otrzymali Anna
Grochal- Środa, Piotr Guzek, Marcin Lewandowski,

Lidia Michalska, Magdalena
Poddemska, Agnieszka Soból, Beata Szewczyk i Marcin Wojdal a także nieobecni
na akademii Wioleta Szubert
– Siekierka oraz Marzanna
Działak, Małgorzata Janasik,
Włodzimierz Jedynak, Iwona
Rudecka, Anna Rosiak, Wiesława Szymańska i Krzysztof
Zięba.
W Szkole Podstawowej nr 2
nagrodę dyrektora otrzymali:
Elżbieta Piotrowska, Iwona
Matusiak – Karnowska, Katarzyna Wójcicka, Marzena
Bykowska, Jolanta Swaczyna,
Joanna Zielińska, Lidia Pietrasik, Małgorzata Wojtal, Joanna Brodziak i Elżbieta Loba
oraz nieobecni na akademii
Barbara Szymańska, Renata Malewska, Ewa Walczyk,
Grzegorz Mospinek, Jolanta
Szczepaniak, Danuta Kowalczyk, Jacek Jędrzejczak i Beata Pokora.
Nagrody dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3

w Brzezinach otrzymali Sylwia Daszkiewicz, Marzena
Dziubek, Przemysław Maślanko, Katarzyna Łęczycka, Aldona Nawrocka, Weronika Sikorska, Agnieszka

Więclewska oraz nieobecni
na akademii Agnieszka Rosiak, Renata Górska, Jolanta Jóźwicka, Danuta Musiał,
Małgorzata Pawlak, Grzegorz
Wojtyniak i Maciej Zrobek.

Spotkanie uświetnił słodki
poczęstunek, który był dodatkiem do miłego świętowania.
 GK
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Zuchy rozpoczęły nowy rok

A

ktywnie nowy rok zuchowy rozpoczęła gromada zuchowa ”Wędrowcy z Lipin”Hufiec Brzeziny. Mali harcerze spotykają się i czynnie działają już od początku
września, ale dopiero w drugiej połowie poprzedniego miesiąca zaliczyli pierwszy
terenowy wyjazd. Jednym słowem maluchy zamieniły się w prawdziwych,
nieustraszonych żołnierzy.

L G Z „Wę d r o w c y z L i pin” wzięli udział w „Militarnej Przygodzie” pod
REKLAMA

Aleksandrowem Łódzkim.
Wszyscy uczestnicy wojskowej eskapady zostali ubrani

w prawdziwe żołnierskie
mundury i w pełnym rynsztunku, bawili się w różne

gry strategiczne. Zuchy chętnie brały udział w różnych
konkurencjach i dzięki temu
rozwijały swoje umiejętności. Na zakończenie pełnego atrakcji dnia jak na prawdziwych harcerzy przystało
rozpalono ognisko i pieczono pyszne kiełbaski. Pierwsze zbiórki pozwoliły już
zuchom z gromady zuchowej „Wędrowcy z Lipin” zamienić się w chemików, ponieważ zdobyli sprawność
„Chemik”. Zgłębiali tajniki chemicznych substancji,

eksperymentowali, obserwując otaczający ich świat
pod kątem chemii. W dalszych planach zuchy poznają m.in. zawód lekarza, oraz
zabawy rozwijające znajomość zdrowego trybu życia,

a nawet poznanie afrykańskich zakątków. Przed nimi
jeszcze wiele wyjazdów i nocowań. Zabaw i przygód
przed nimi co niemiara.
 DS

Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń - współpraca ZUS i płatników składek



W piątek 18 października w sali konferencyjnej Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Brzezinach przy ul. Głowackiego 43 odbędzie się szkolenie poświeconę
zapobieganiu wypłacie nienależnych świadczeń - współpracy ZUS i płatników składek
w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Bezpłatne szkolenie rozpocznie się o godz. 8.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc

prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod
numerem telefonu 46 874 19,

wew. 01 bądź pod adresem e-mail - szkolenia_lodz@zus.pl. 
 GK

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

To miejsce
na Twoją
reklamę

REKLAMA

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

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

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

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

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy obdarzyli
mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos
w wyborach parlamentarnych.
Dziękuję za wsparcie i życzliwość w trakcie tej
kampanii oraz już po wyborach.
Renata Kobiera

KOLEJNE WYDANIE BIS 07.11.2019 r.
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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

Wizyta kanoniczna Arcybiskupa Pękalskiego w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
Dnia 12 października 2019 r. mieszkańców i pracowników Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach odwiedził Biskup Ireneusz Pękalski. W kaplicy DPS-u celebrowana była Msza Św. Słowo pasterskie wygłosił ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. We Mszy Św.
uczestniczyli także proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego Mariusz Wojturski, ks. kanonik Bogumił Walczak, Szafarz Nadzwyczajny p. A. Cieślik, organistka Magdalena Jóźwik, p.
starosta Renata Kobiera, p. wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz oraz
mieszkańcy i pracownicy DPS w Brzezinach. W słowie pasterskim Biskup podkreślił rolę miłości w naszym życiu. Ta miłość
powoduje, że dla drugiego człowieka jesteśmy w stanie zrezygnować ze swoich aspiracji, apanaży i kariery aby móc opiekować się
chorą osobą. Po zakończeniu Mszy Św. ks. Biskup pobłogosławił
wszystkich obecnych. W kronice DPS zostawił wpis tej treści;
,,Z błogosławieniem pasterskim dla wszystkich pracowników
i mieszkańców tego Domu wraz z modlitwą.” Była to czwarta wizyta Biskupa w Naszym Domu.

Dzień Edukacji Narodowej w Szkołach Powiatowych

T

egoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Brzezińskim rozpoczęły
się już w piątek 11 października 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.
Młodzież przygotowała część
artystyczną, były życzenia
i kwiaty, Pani Starosta Renata
Kobiera wręczyła nagrody Starosty Brzezińskiego wyróżnionym nauczycielom: Pani Annie Sokołowskiej dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Pani
Iwonie Dudka wicedyrektorowi i Panu Witoldowi Sikorskiemu nauczycielowi tej szkoły oraz pani Marii Pisarskiej
dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. W poniedziałek 14 października

Porodówka w Brzezinach najlepsza w województwie łódzkim



Porodówka Szpitala Specjalistycznego Brzeziny przoduje w województwie
łódzkim w rankingu, który na portalu „Gdzie rodzić” publikuje Fundacja Rodzić
po Ludzku.

Ranking powstaje na bazie ankiet wypełnianych
pr z e z m a my, o c e n i aj ą cych szpital, w którym rodziły swoje dziecko. Dane
w rankingu są aktualizowane codzienne – na początku
października pierwsze miejsce w Łódzkiem zajmował
Szpital Specjalistyczny Brzeziny. - Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w szpitalu w Brzezinach

ma nie od dzisiaj dobrą opinię wśród pacjentek. Nie
bez znaczenia są też warunki, w jakich przyszłe mamy
przebywają w szpitalu i rodzą tu swoje dzieci. Oddział
Ginekologiczno-Położniczy w Brzezinach jest ulokowany w nowym, nowoczesnym budynku. Doskonale
wyposażone sale, w których
mama może przebywać razem z dzieckiem, możliwość

obecności taty malucha nie
tylko przy porodzie, ale także
w następnych dniach razem
z rodziną w szpitalu.

2019r. Dzień Edukacji Narodowej świętowała społeczność
szkolna w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach oraz
nauczyciele i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach. Również w tym dniu Pani Starosta
Renata Kobiera wręczyła wyróżnionym Nauczycielom nagrody Starosty Brzezińskiego.
Otrzymały je Panie: Ewa Dorożyńska, która przez ostatnie
10 lat pełniła funkcję dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Brzezinach
oraz Aleksandra Gumola dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach i Dorota Płuciennik nauczycielka tej
szkoły.
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Czas wolny w CPiK

W

październiku ruszył nowy sezon zajęciowy w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach. Mieszkańcy Brzezin mają spory wybór sekcji, w których mogą
realizować swoje pasje taneczne lub malarskie, pracować nad poprawą
kondycji fizycznej oraz próbować sił w konstruowaniu robotów. Realizowane
są również warsztaty teatralne dla dzieci.

Grupy zajęciowe są jeszcze
otwarte, cały czas można dołączyć. Nowa metoda płatności za zajęcia została wprowadzona z myślą o uczestnikach, karnet na cztery
wejścia jest ważny przez 60
dni od daty zakupu, dzięki
czemu w razie choroby lub
innego powodu nieobecności, zajęcia nie przepadają.
Cennik zajęć publikujemy
poniżej.
1. Plastyka dla dzieci i młodzieży: karnet 4 wejścia 65 zł
AUTOPROMOCJA

2. Malarstwo dla dorosłych: karnet 4 wejścia 40 zł
3. Taniec dla dzieci: karnet
4 wejścia 40 zł
4. Taniec dla młodzieży:
karnet 4 wejścia 40 zł
5. Stretching: karnet 4 wejścia 40 zł
6. Robotyka: 4 wejścia 60 zł
grupa przedszkolna
7. 4 wejścia 120 zł grupa
szkolna
8. Music Body: karnet 4
wejścia 30 zł
9. Rytmika dla smyka:

karnet 4 wejścia 50 zł
10. Warsztaty teatralne:
karnet 4 wejścia 60 zł.
W najbliższy piątek Centrum Promocji i Kultury organizuje wraz z Łódzką Szkołą Robotyki azRobot wydarzenie pod nazwą „Brzeziny
kodują”. Podczas dwugodzinnych zajęć zarówno dzieci,
jak i rodzice poznają przydatne aplikacje do nauki.
Ponadto dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach
robotyki. Wydarzenie jest

organizowane w ramach Tygodnia Kodowania w Polsce.
„Brzeziny kodują” odbędzie
się 18.10.2019 r. w godzinach
17:00-19:00 w sali widowiskowej CPiK.

Szczegółowy plan i opis
poszczególnych zajęć można
znaleźć na stronie CPiK pod
adresem www.cpik-brzeziny.com.pl. Na stronie Centrum znajdują się również

do pobrania: Regulamin oraz
Karta uczestnika.
Bądź w Centrum wydarzeń!
 JLB
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Rozstrzygnięto konkurs „Pocztówka z wakacji”

W

dniu 9 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
,, Pocztówka z wakacji" zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dąbrówce Dużej z siedzibą w Przecławiu. Dzieci używając swojej
wyobraźni pokazać miały miejsca, które odwiedziły podczas wakacyjnych
wojaży.

W plastycznej r ywalizacji wzięło udział w sumie
67 uczniów ze wszystkich
szkół gminy Brzeziny. Technika prac była różnorodna, więc było co podziwiać.
Po burzliwych obradach

jury w składzie: Bogusława Duda (przewodnicząca),
Maria Ołubek, Iwona Nowak, Elżbieta Staniszewska
wybrało najciekawsze prace,
zwracając szczególną uwagę
na samodzielne wykonanie

prac przez dzieci. Nagrody
otrzymali: I miejsce: Bartosz
Woźniak – SP w Bogdance,
Julita Kwiecień – SP w Dąbrówce Dużej, Sebastian Kozłowski – SP w Gałkówku
Kolonii, II miejsce: Amelia

Goździk – SP w Gałkówku
Kolonii, Natalia Tomaszewska SP w Bogdance, Kacper Bartosiewicz – SP w Dąbrówce Dużej, III miejsce:
Maja Wiktorek – SP w Bogdance, Antonina Rojek – SP
w Dąbrówce Dużej, Amelia Goździk – SP w Bogdance. Wyróżnienia przyznano:
Aleksandrze Nowaczyk –
SP w Bogdance, Mai Paluch
– SP w Dąbrówce Dużej,

Dzień Ziemniaka w Bogdance

W

 niu 11 października w Szkole Podstawowej w Bogdance pod hasłem „Polskie
d
warzywa dają moc” został zorganizowany Dzień Ziemniaka. Uroczystość
przygotowała Iwona Zawadzka – opiekun SKO we współpracy z Kołem
Gospodyń Wiejskich z Zalesia.

W trakcie spotkania przeprowadzono konkurs na
„Cudaka Ziemniaczanego”. Wśród zgłoszonych
prac nie zabrakło symboli
SKO np. „Lokatki Żyrafki”.

Uczniowie poznali też ciekawostki dotyczące ziemniaka oraz rozwiązywali quiz
z ziemniakiem w roli głównej. Panie z KGW Zalesie
z wielkim zaangażowaniem

przygotowały placki ziemniaczane z różnymi warzywami, które później wszyscy
mogli degustować poznając
ich różnorodne smaki.
 TOM

Ślubowanie w Gałkówku Kolonii

W

piątek 11 października w Szkole Podstawowej w Gałkówku – Kolonii odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klasy
pierwszej.

Wstępna część uroczystości
poświęcona była Dniu Edukacji Narodowej. Z tej okazji

młodzi artyści z klas 4-8 zaprezentowali przedstawienie
kabaretowe ukazujące życie

szkoły w krzywym zwierciadle, chcąc zaprezentować swoje
umiejętności i zdolności przed

zgromadzoną publicznością .
program artystyczny na dzień
ślubowania przygotowała także klasa pierwsza. Po tym występie i ślubowaniu dyrektor
Adam Białek pasował wszystkie dzieci wielkim ołówkiem
na pełnoprawnych uczniów
Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Po pasowaniu
pierwszaki otrzymały też wiele upominków. Tę szczególną
uroczystość swoją obecnością
zaszczycili – przewodniczący
Rady Gminy Brzeziny - Marek Kolasa oraz radni gminni
- Bogusława Duda i Krześniak
Anna . Tradycyjnie w tym
dniu szkołę odwiedzili również emerytowani nauczyciele.
Z ust przybyłych gości popłynęło wiele ciepłych i miłych
słów w kierunku nauczycieli
oraz pierwszoklasistów. Na zakończenie uroczystości rodzice zaprosili nauczycieli i gości
na słodki poczęstunek .
 TOM

Nataszy Syrek – SP w Gałkówku Kolonii.
 TOM
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Grant dla Stowarzyszenia Seniorów „Integracja” z Brzezin

W

środę 9 października w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach
odbyło się podsumowanie II edycji programu grantowego „Moje miejsce na ziemi”
organizowanego przez fundację PKN ORLEN.

Podczas uroczystej gali wręczono dyplomy z gratulacjami. Do programu złożono
2,1 tysiąca wniosków. W tej
odsłonie projektu wsparcie finansowe w wysokości od 4 do 15 tysięcy otrzymało 276 organizacji, w tym
tylko 31 w wysokości 15 tysięcy zł. Wśród nich grant

w wysokości 15 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” z Brzezin.
Autorką wniosku w programie „Moje miejsce na ziemi”
była Anna Zielińska, która
wraz z prezesem Stowarzyszenia Krystyną Ambroźińską
uczestniczyły w gali w Katowicach. Pieniądze z przyznanego

grantu przeznaczone zostaną m.in. na nowe umeblowanie stołówki „Smakosz”, którą
Stowarzyszenie prowadzi od
kwietnia bieżącego roku. Należy nadmienić, że pod przewodnictwem przewodniczącej
Krystyny Ambroźińskiej, grupy seniorów i wolontariuszy
tworzy się niezwykłe miejsce

w Brzezinach - Centrum Integracji Seniorów. Jego głównym celem jest integrowanie
seniorów z Brzezin i okolicznych miejscowości powiatu
brzezińskiego. Głównymi inspiratorkami wszelkich działań są Krystyna Ambrozińska
i Anna Zielińska oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia. Jak zapewniają członkowie Stowarzyszenia Seniorów
„Integracja” sercem Centrum
Integracji Seniorów stanie

się właśnie stołówka „Smakosz”, której sala już wkrótce

zostanie odnowiona.

 GK

Konkurs na maskotkę miasta rozstrzygnięty

W

piątek 11 października dyrektor CPiK Joanna Kędzia
– Kamińska rozstrzygnęła konkurs na maskotkę
miasta Brzeziny.

Zwycięzcą konkursu został
11 – letni Oliwier Turski.
,,Moja maskotka przedstawia brzozę, od której nazwę
wzięło nasze miasto. Brzoza

w rękach trzyma pocztówkę przedstawiającą Muzeum
Regionalne w Brzezinach.
Początkowo maskotkę chciałem zrobić z samej kory, ale

później uznałem, że maskotka z kłody drewna brzozowego będzie bardziej stabilna.
W wykonaniu maskotki pomogła mi mama, gdyż było
trochę szycia" - powiedział
po konkursie zwycięzca. Wyróżnienia otrzymali Natalia Pawłowicz i Maja Kryźba.

Nagrodami w konkursie były
karnety na dowolne warsztaty w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach oraz
wejścia do groty solnej ufundowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
 GK

REKLAMA

Citynet Sp. z o.o., w związku ze stałą rozbudową sieci
światłowodowej poszukuje kandydata na stanowisko

Technik/Instalator sieci światłowodowej

W zamian za twoją pracę oferujemy:
- pracę w młodym zespole z dobrą atmosferą pracy,
- stabilne zatrudnienie (umowa o pracę, B2B),
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- samochód do zadań służbowych,
- szkolenia z zakresu sieci FTTH,
- niezbędne narzędzia pracy.
Twoje zadania:
- wykonywanie instalacji światłowodowych,
- budowa przyłączy, wykonywanie tras kablowych,
- montaż i konfiguracja urządzeń abonenckich.
Wymagania:
- dyspozycyjność i samodzielność,
- prawo jazdy kat. B,
- zaangażowanie i chęć do pracy,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na
adres: rekrutacja@city-net.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w
Brzezinach zaprasza na wystawę akwarel Pani Bożeny Niewinowskiej, którą będzie można oglądać
w naszej placówce od 7 października 2019 r. tj.
poniedziałek przez miesiąc.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w
Brzezinach

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

Zawiadomienie
o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny
Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454 z późn.zm) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę
Nr XVII/113/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 13 września 2019 r. pod poz. 5028, przeszła pozytywnie ocenę organu nadzorczego- RIO i zgodnie
z § 8 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r. W związku
z powyższym od dnia 1 października 2019 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
2. Ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
3. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób
selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Pojemnik o pojemności (l) Stawka w zł
120		 25,00
240		 50,00
1100		
229,17
5000		
1041,67
7000		
1458,33
4. Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Pojemnik o pojemności (l) Stawka w zł
120		 50,00
240		 100,00
1100		
458,34
5000		
2083,34
7000		
2916,66
5. Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane – w wysokości 112,50 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku
oraz w wysokości 225,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiana
stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art.
6 m. ust. 2a ww. ustawy). Każdy właściciel nieruchomości zgłoszonej do systemu otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. do dnia 31 października 2019 r.
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Wojewoda Łódzki na 15 grudnia zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny

W

ojewoda Łódzki zarządzeniem nr 246/2019 z 11 października 2019r. zarządził
wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny w okręgu wyborczym nr 2.
Wybory uzupełniające zarządzone są w związku z rezygnacją z mandatu
radnego przez Jakuba Piątkowskiego, którego burmistrz Brzezin powołała
na swojego zastępcę.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 21 października do publicznej wiadomości musi zostać podana
informacja o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej

Komisji Wyborczej w Brzezinach. W tym samym terminie komitety wyborcze muszą
powiadomić Komisarza Wyborczego w Łodzi I o utworzeniu komitetu i zamiarze
zgłaszania kandydata na radnego. Do 31 października

należy zgłaszać Komisarzowi
Wyborczemu w Łodzi I kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej, która zostanie powołana do 5
listopada. To do niej w terminie do 10 listopada do godz.
24.00 będzie można zgłaszać

listy kandydatów na radnego.
Do 15 listopada nastąpi podanie do publicznej wiadomości informacji o numerze, granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej
komisji wyborczej, w tym
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika. W tym terminie należy także zgłaszać kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Brzezinach. Do

Sławomir Podgajny pszczelarzem roku 2019

W

dniu 10 października w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
odbyła się V Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „Środowisko - Zapylania –
Jakość miodu”..

Organizatorem konferencji była Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej
współorganizatorem była
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a patronat honorowy
nad nią objął Jan Krzysztof
Ardanowski minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Andrzej Romaniuk Główny
Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno – Spożywczych. Patronem konferencji był również prof. dr hab.
AUTOPROMOCJA

Wiesław Bielawski rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po serii tematycznych
wykładów, w których wykazano ogromną rolę owadów
zapylających w tym szczególnie pszczół w zwiększaniu ilości i jakości produkcji rolniczej i sadowniczej
(zwiększona wartość produktów roślin i drzew zapylanych przez pszczoły szacowana jest na ponad 2 mld
złotych) w dyskusji podnoszono potrzebę większej

kontroli jakości produktów
pszczelich wprowadzanych
na rynek w tym również importowanych oraz potrzebę
zwiększenia nasadzeń roślin
i drzew nektarodajnych jak
chociażby akacji. Na zakończenie konferencji kapituła
konkursu Pszczelarz Roku
przedstawiła wyróżnionych
pszczelarzy. Wśród nich
był pszczelarz z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach pełniący funkcję wiceprezesa koła i prezesa stowarzyszenia - Sławomir

Podgajny. Ponadto kapituła przyznała dodatkowe wyróżnienie Sławomirowi Podgajnemu za wprowadzenie
i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w pasiece.
Gratulujemy mieszkańcowi
Brzezin promującemu naszą brzezińską organizację
pszczelarską. Dodajmy, że
konkurs ten zdominowany
jest przez członków Rejonowego Koła Pszczelarzy, gdyż
w ubiegłych latach laureatami konkursu byli m.in. Krystyna Wrońska, Adam Nowicki i Zbigniew Sokołowski. .
 GK

24 listopada obwodowa komisja wyborcza zostanie powołana, sporządzony zostanie spis wyborców, a miejska
komisja przyzna numery dla
zarejestrowanych list kandydatów. Do 30 listopada nastąpi rozplakatowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego, a wyborcy niepełnosprawni mogą zgłaszać
Komisarzowi Wyborczemu
w Łodzi I zamiar głosowania

korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładki na
kartę w alfabecie Braille`a.
Do 6 grudnia można składać wnioski o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania. Kampania wyborcza może trwać do godziny
24.00 w dniu 13 grudnia. Wybory uzupełniające do Rady
Miasta Brzeziny odbędą się
w niedzielę 15 grudnia w godzinach od 7.00 do 21.00.
 GK
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Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W

środę 9 października o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 odbyła się inauguracja roku
akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat’’.

Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia nowego zarządu Stowarzyszenia, który
wybrany został na 3- letnią
kadencję podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 11 września br. W jego
skład weszli Jacek Szeligowski – prezes, Rafał Szklarek- wiceprezes, Magdalena Adamska - członek, Aleksandra Frydrych - sekretarz
i Beata Kaczmarska - skarbnik. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jolanta
Wojciechowska. Nowy zarząd
zastąpił dotychczas działający zarząd w składzie Jolanta Wojciechowska – prezes,
Ewa Kowalczyk – wiceprezes,
Ewa Dorożyńska – sekretarz,

Mariusz Guzicki – skarbnik,
Iwona Dudka – członek. 14
lutego 2019 roku minęło 7
lat od zarejestrowania stowarzyszenia. Przypomnijmy,
że 21 maja 2012 roku odbyła
się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu
Brzezińskiego. Inauguracyjny pierwszy wykład wygłosił
wtedy senator Ryszard Bonisławski, a dotyczył on „Skarbów województwa łódzkiego - cudze chwalicie …..''.
Obecnie Uniwersytet Trzeciego wieku liczy ponad 160
słuchaczy, a w okresie minionych 7 lat odbyło się, aż 100
wykładów, co daje średnią 2
spotkania w miesiącu. Wiele spotkań z uwagi na zaproponowaną tematykę miało

charakter otwarty.
Celem Stowarzyszenia jest
podejmowanie działań na
rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie
oraz rozwijanie aktywności
życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych, niepełnosprawnych oraz organizowanie i popieranie działalności
zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu
brzezińskiego oraz powiatów
i miejscowości partnerskich
w kraju i zagranicą.
W inauguracyjnym

spotkaniu uczestniczyli m.in.
starosta brzeziński Renata Kobiera i wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz - członek
Ogólnopolskiego Parlamentu
Senioralnego oraz Społecznej
Rady Senioralnej Województwa Łódzkiego, którzy zapewnili o udzielaniu wsparcia stowarzyszeniu i uniwersytetowi
oraz pozostali członkowie zarządu powiatu. Nowo przyjęci członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali legitymacje. Inauguracyjny
wykład w roku akademickim

2019/2010 poświęcony preambule ( wstępie) do konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z roku 1997 próbując udzielić odpowiedzi na
pytania komu zawdzięczamy wolność, niepodległość
i suwerenność oraz na jakich wartościach konstytucja się opiera wygłosił mecenas Marek Markiewicz. W inauguracyjnym spotkaniu

miał uczestniczyć prof. Piotr
Gliński wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, który z uwagi
na swoją nieobecność przesłał list. Spotkanie zakończył
poczęstunek przygotowany
przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
,,Nasz Powiat’’.
 GK

dużo ćwiczyć, a partyturę dla
nich trzeba specjalnie rozpisywać i upraszczać. Jednak największy problem stanowią instrumenty. „Niektóre są bardzo wysłużone, inne
już niemalże wiekowe i nie
jest ich wystarczająca ilość.
Uczeń, który chce się nauczyć
gry na instrumencie powinien
mieć jak największy kontakt

z instrumentem, bo jeżeli nie
będzie miał instrumentu zacznie się zniechęcać"- mówi
Radosław Szymczyk. Najbliższy występ planowany jest 11
listopada, a później koncerty w brzezińskich kościołach
w okresie świąteczno- noworocznym.
 GK

okazał się jednak zbyt mały
i w1827 roku gmina ewangelicka zakupiła nowy, dziesięciokrotnie większy obszar pod nową nekropolię
na obrzeżach Lasocina, przy
szosie biegnącej do Łowicza.
Starego cmentarza używano
jeszcze do 1852 roku. Wówczas przekazano go bezpłatnie parafii katolickiej. Nowy
cmentarz w 1864 roku ogrodzono parkanem, a w 1867
poszerzono dzięki darowiźnie parafian. W 1870 roku
teren ten ogrodzono murem z cegły, postawionym na

podmurówce z kamienia polnego, w 1910 r. wybudowano
tu studnię, a w 1933 r. posadzono 100 drzew.

Brzezińska orkiestra ma nowych członków

P

o ostatnich naborach szeregi orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach zasiliło 10 nowych adeptów gry na instrumentach. Problem jednak jest
z instrumentami.

Brzezińska orkiestra powstała w 1905 roku. Założyli ją Adam Mazowita – prezes straży oraz Stanisław Puliński, któremu powierzono
rolę kierownika zespołu. Orkiestra wówczas liczyła 25 instrumentalistów. W okresie
międzywojennym zespół należał do przodujących orkiestr
OSP w województwie łódzkim. Podobnie było w okresie
powojennym. W 1963 roku
podczas konkursu orkiestr
strażackich dla województwa łódzkiego zajęła I miejsce w grupie. Na przełomie
lat 70/80 orkiestra przeżywa
kryzys związany z brakiem

chętnych do gry na instrumentach. W tym okresie brzezińska orkiestra wzmocniona
zostaje orkiestrantami z OSP
w Przecławiu. Na jubileusz
100-lecia powstania brzezińskiej OSP wieloletni dyrygent Mieczysław Królikowski wspólnie z synem Jerzym
opracowali marsz, któremu
nadano tytuł „Stulecie OSP”.
W okresie rozkwitu orkiestra
liczyła ponad 30 członków.
Od 2012 roku orkiestrę prowadzi Radosław Szymczyk,
który zastąpił zmarłego Grzegorza Gorajskiego. Radosław
Szymczyk ukończył dyrygenturę na akademii muzycznej.

Jest zawodowym żołnierzem. Po rozwiązaniu orkiestry wojskowej, której był muzykiem solistą w stopniu starszego chorążego sztabowego
został dowódcą plutonu. Za
jego sprawą brzezińska orkiestra na występy została połączona z inną orkiestrą, którą
prowadzi w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. W ten sposób na występach połączona orkiestra
liczy 35 osób. Próby w brzezińskiej remizie odbywają się
dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki od godziny 17.00. Obecnie orkiestra

w Brzezinach liczy 16 członków. Najstarszy orkiestrant
72-letni Mieczysław Barucki w orkiestrze gra 59 lat.
W tym roku jubileusz 20- lecia będzie obchodził Krzysztof Stempniewski , a 30- lecia
Grzegorz Miazek. Najmłodszą
w orkiestrze jest 10- letnia Iza.
Orkiestra w swoim repertuarze ma zarówno utwory marszowe, wojskowe jak i rozrywkowe.
Po ostatnich naborach szeregi orkiestry zasiliło 10 nowych adeptów gry na instrumentach. Jednak, aby
wystąpić przed publicznością młodzież musi się jeszcze wiele nauczyć. Okres nauki gry na saksofonie, trąbce
i puzonie trwa przynajmniej
2 lata. W tym okresie muszą

Sprzątanie cmentarza ewangelickiego w Brzezinach

W

dniu 19 października o godz. 10 rozpocznie się sprzątanie cmentarza
ewangelickiego w Brzezinach. Akcję tę organizuje Strefa Rowerowa „Brzeziny”,
której członkowie i sympatycy mają wesprzeć aktualnie opiekującego się tym
terenem Kacpra Buldeckiego.

Cmentarz ewangelicki
w Brzezinach będzie trzecim
z kolei cmentarzem, który będzie sprzątany przez członków i sympatyków SRB. 5
października akcja sprzątania odbywała się na cmentarzu w Łaznowskiej Woli, 12
października w Gałkówku

Kolonii, a 26 października
planowane jest jeszcze sprzątanie cmentarza wojennego
w Wiączyniu. Na akcję warto
zabrać ze sobą grabie i inne
narzędzia porządkowe. Szczegółowe informacje o tych
działaniach można znaleźć
na Facebokowym profilu

Strefy Rowerowej Brzeziny. Warto tu wspomnieć, że
pierwszy cmentarz dla brzezińskich ewangelików został
wytyczony wiosną 1816 roku
przy istniejącym cmentarzu
katolickim, dzięki darowiźnie
Izabeli Lasockiej, która w1815
roku w północno-zachodniej

części Brzezin utworzyła osadę fabryczną nastawioną na
produkcję sukna zwaną Lasocinem, gdzie sprowadziła
niemieckich rzemieślników.
Wytyczony teren cmentarza
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Masaż leczniczy
z dojazdem
do pacjenta

509-233-753
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Historia Brzezińskiego Klubu Sportowego

P

rawie półtora tygodnia temu, działacze Klubu, przedstawiciele Urzędu Miasta,
byli i obecni zawodnicy oraz kibice i sympatycy brali udział w obchodach
95-lecia Brzezińskiego Klubu Sportowego. Data 17 września 1924 roku to
jedna z najważniejszych dat w historii naszego miasta. Tego właśnie dnia swoją
działalność rozpoczął Brzeziński Klub Sportowy, którą przez trudne lata udało
się kontynuować aż do dzisiaj. Poniżej przedstawiamy w wielkim skrócie prawie
stuletnią historię brzezińskiej piłki nożnej.
sportowym. W okresie tym
sport oparty był wyłącznie na
inicjatywie społecznej, bez
żadnych dotacji na cele sportowe. Do celów sportowych
dostosowano teren byłego
targowiska w Brzezinach, tj.
do rozgrywek w piłkę nożną,
siatkową i koszykówkę oraz
wybiórczymi specjalnościami lekkoatletycznymi. Szyto
własnoręcznie kostiumy
sportowe. Pierwszą po wyzwoleniu masową imprezą
sportową był zorganizowany
w dniach 7 i 8 lipca 1945
roku Pierwszy Powiatowy
Dzień Sportu w Brzezinach
o bardzo uroczystej oprawie
wizualnej i sportowej.
W 1946 roku powstała inicjatywa budowy w mieście
nowego stadionu sportowego
(w obecnym miejscu), inicjatywa ta zmobilizowała władze miejskie do opracowania
planu i rozpoczęcia budowy
stadionu. Do szybkiego działania i podjęcia poważnej inwestycji zmusił władze miejskie udział drużyny piłkarskiej KS „Zryw”
w mistrzostwach Łódzkiego
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej. Przystąpiono do budowy stadionu, a przede
wszystkim boiska piłki nożnej. Rozgrywki na dotychczasowym boisku, tj. na targowicy nie mogły się odbywać, ponieważ: w tygodniu
służyło jako targowisko i nie
odpowiadało w pełni wymiarom i przepisom. Teren ówczesnego boiska jest obecnie
zagosp o darowany przez
Gminną SpółdzielnięBrzeziny, jako baza magazynowa
przy ulicy Słowackiego 2.
W 1946 roku zlikwidowano
KS OM Tur z piłką siatkową
i piłką nożną oraz sekcją piłki siatkowej przy Powiatowej
Komendzie MO. W tym też
roku KS „Zryw” przyjmuje
nazwę KS „Związkowiec”.
Klub posiadał własną świetlicę (mieściła się w budynku
Józefa Mospinka przy ulicy
Staszica 12 w podwórku),
w której koncentrowało się
życie klubu. W 1948 roku
p r z y
L i c e u m

Ogólnokształcącym w Brzezinach z inicjatywy nauczyciela Henryka Musiała powstało Koło Sportowe „Victoria”. Działała wtedy sekcja
piłki siatkowej i lekkoatletycznej. W 1949 roku KS
„Związkowiec” otrzymał
własny stadion sportowy
przy ulicy Sportowej 1. Jednak rok 1950 jest najbardziej
tragicznym okresem dla
sportu brzezińskiego. Następuje ogólne zniechęcenie
wśród działaczy i sportowców- zawodników. Znikają
z aktywnego życia sportowego popularne twarze, brak
jest inicjatywy. Klub „Związkowiec” chylił się ku upadkowi. W związku z reorganizacją sportu w Polsce powstały
w tym okresie nowe koła
sportowe: przy Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
„Ogniwo”, przy PZGS „Spójnia”, przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Włókniarz”, przy Cechu Rzemiosł
„Start”, przy KP MO „Gwardia”. Jest moc zaangażowanych działaczy we wszystkich
kołach, dużo zawodników,
którzy przechodzą z jednego
koła do drugiego. Stworzyło
to ogólny chaos. Działalność
ta nie trwała zbyt długo. KS
„Ogniwo” połączyło się z KS
„ Spójnia” i powstała KS
„Sparta”. 19 listopada 1955
roku nastąpiła fuzja KS
„Sparta” z KS „Włókniarz”.
Obie te jednostki przyjęły
nazwę BKS „Sparta”. W roku
1957 drużyna piłki nożnej
awansowała do klasy A.
Dzięki działalności KS
„Sparta” w tym czasie sport
brzeziński doszedł do najw i ę k s z e j
r ang i
REKLAMA

17/VIII/2017

W okresie międzywojennym
do wybuchu II wojny światowej w Brzezinach działały
dwa kluby sportowe: „Strzelec” przy Związku Strzelectwa Polskiego i Brzeziński
Klub Sportowy BKS. Kluby
te oparte były przede wszystkim na działalności sekcji
pi ł k i noż ne j. Poz a t y m
„Strzelec” mógł pochwalić
się sekcją piłki siatkowej, lekkoatletyczną i kolarską. Brzeziny posiadały już wówczas
własne boisko sportowe.
Mieściło się ono niemal
w tym samym miejscu co
obecny stadion z tym, że po
lewej stronie drogi polnej,
obecne jest po jej prawej
st ron i e. SK S „ St r z el e c”
w 1939 roku awansował
w piłce nożnej do klasy B, zaś
BKS grał przez cały czas
w klasie C. Wyróżniającymi
się i znanymi piłkarzami
w okresie międzywojennym
byli: Józef i Alfred Mospinkowie, oraz Wacław Szałek.
W okresie okupacji działalność sportowa została zawieszona, a boisko zlikwidowane. W tych trudnych czasach
początkowo grano między
innymi w piłkę siatkową na
podwórku przy ulicy Karola
Marksa 20. Na początku
kwietnia 1945 roku z inicjatywy Związku Walki Młodych powstał przy tej organizacji KS „Zryw”. W parę tygodni później 15 maja 1945
zorganizował się Harcerski
Klub Sportowy HKS, który
prowadził sekcję piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej oraz
sekcję lekkoatletyczną, a od
1947 roku młodzieżową piłkę
nożną. Inicjatorem powstania i przewodniczącym HKS
był Bogumił Walter. Szkolenie młodych zawodników
prowadził Tadeusz Wróblewski. HKS działał do 1949
roku, tj. do czasu reorganizacji ruchu młodzieżowego
i włączenia harcerstwa do
ZMP. W dalszej kolejności na
terenie Brzezin działał Klub
Sportowy przy OM Tur z piłką nożną oraz przy Komendzie Powiatowej MO z piłką
siatkową i strzelectwem

historyczno-sportowej. Nastąpiło to dzięki osiągnięciom piłkarzy, tenisistom stołowym , a szczególnie pamiętnym sukcesom siatkarek
i siatkarzy. W tym okresie
sport brzeziński ma wysoką
lokatę, liczy się w województwie, jest popularny na terenie województwa łódzkiego
i powiatu brzezińskiego.
Klub cieszył się także ogólną
sy mp at i ą mieszkańców,
władz miasta i powiatu.
W tym też czasie dzięki zaangażowaniu ówczesnego zarządu BKS „Sparta” uporządkowana została ostatecznie
sprawa zagospodarowania
płyty boiska piłki nożnej,
rozpoczęto budowę nowego
boiska, piłki siatkowej i bieżni lekkoatletycznej. Wydawało się wtedy, że sport brzeziński jest na dobrej drodze
i wiele zostaje jeszcze do zrobienia. Tymczasem w 1958
roku kończy się okres pracy
prawdziwych działaczy i społeczników, którym dobro
sportu leżało na sercu. Skończyły swoją działalność
w swoich klasach rozgrywkowych drużyny piłki nożnej
i tenisa stołowego. Zespół
siatkarek po ponownym zdobyciu mistrzostwa województwa zrezygnował po
pewnym czasie z dalszego
udziału w rozgrywkach. Jedną z przyczyn to brak zgody

Zarządu Klubu na udział
w rozgrywkach eliminacyjnych o wejście do klasy wydzielonej. Rozpoczął się
okres, w którym w działalności sportowej mało się działo.
Życie sportowe zaczynało
powoli zanikać, coraz mniej
wiernych kibiców przychodziło na zawody. Prowadzona była dalsza rozbudowa
stadionu, przebudowano
bieżnię, ogrodzono boisko
piłki nożnej, pobudowano
odkrytą trybunę na ponad
300 osób, ubikacje i budkę
przy bramie wejściowej,
zmodernizowano barak na
stadionie, dostosowując go
do potrzeb klubu, wygospodarowano szatnię dla zawodników i sędziów, umywalnię
i pokój dla zarządu klubu.
Działalność ta trwała do
1964 roku. Już po 1965 roku
piłkarze pod okiem instruktora Wiesława Nowowiejskiego awansowali ponownie
do klasy A, siatkarze prowadzeni przez Stanisława Dobrowolskiego uczestniczyli
także w rozgrywkach klasy
A. Prowadzona była rozbudowa stadionu, dokonano
ogrodzenia całego terenu
sportowego oraz doprowadzono wodę z sieci miejskiej.
Jednocześnie zarząd czynił
starania o przyjęcie klubu
przez zrzeszenie „Start”. Po
wielu zabiegach i interwencjach klub zostaje przyjęty.
W 1968 roku przewodniczący Józef Stańczyk rozpoczął
kosztem 1,5 miliona złotych
budowę basenu kąpielowego
na stadionie. Pamiętamy go
chyba do dziś. Cieszył się on
o l b r z y m i m
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zainteresowaniem do lat
dziewięćdziesiątych, gdzie
z czasem jego popularność
spadała. Brak remontów
i odpowiednich zabezpieczeń
spowodował, że go zlikwidowano. Basen został zakopany
i powstało na nim boisko do
hokeja na trawie. Natomiast
w 2007 roku zostały wybudowane obecne trybuny. Jeśli
chodzi o sukcesy sportowe
w ostatnich pięćdziesięciu latach to bez wątpienia największy rozkwit Brzezińskiego Klubu Sportowego Start
nastąpił w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Drużyna piłkarska w sezonie
1985/86 prowadzona przez
trenera Romana Jędrzejczyka
wywalczyła awans do czwartej klasy rozgrywkowej okręgu płocko-skierniewickiego
(wtedy czwarty szczebel rozgrywkowy w naszym kraju).
Kilka lat później pod wodzą
Jana Cecherza piłkarze awansowali do IV ligi (również
czwarty szczebel rozgrywkowy w naszym kraju), w której
rozgr ywali swoje mecze
przez kilka lat. Należy pamiętać również o znakomitych występach tenisistów
stołowych, którzy występowali w pierwszej lidze. Ojcem chrzestnym tej dyscypliny sportowej był ŚP. Stanisław Dor yń. Nie można
zapomnieć oczywiście o hokeistkach na trawie, które
mogą poszczycić się piętnastoma tytułami Mistrzostw
Polski. Wiele chwil radości
swoimi występami dali również oldboje oraz piłkarze
Relaksu Brzeziny.
 DS
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Bardzo ważna wygrana Startu

się Jakub Iwanek. Dwie minuty później w polu karnym
gospodarzy głowami zderzyli się Artur Poździej i Błażej
Siwek. Uraz zawodnika gości
był na tyle poważny, że musiał on opuścić boisko, a parzęczewianie ze względu na
brak rezerwowych musieli radzić sobie w dziesiątkę. Okres
gry w przewadze wykorzystał nasz zespół. W 35. minucie bramkarz Orła zdaniem
arbitra dopuścił się faulu na
Jakubie Dybowskim i czarno-czerwoni mieli rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Mateusz Lubczyński. Start poszedł za ciosem
i w doliczonym czasie gry
pierwszej odsłony po wrzutce
z rzutu rożnego główką popisał się Dariusz Goździk i podwyższył na 2:0, dając miejscowym przewagę psychiczną
przed drugą połową. Po przerwie wydawało się, że czarno-czerwoni będą kontrolować dalszy przebieg rywalizacji. W szeregach Orła na plac
gry wrócił Błażej Siwek, który opatrzony przez pomoc
medyczną postanowił pomóc swoim kolegom. Niestety w 60. minucie w szesnastce
Startu faulowany był Tomasz
Czajkowski i sędzia podyktował jedenastkę dla rywali.
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22.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Olsza 1, Brzeziny ul.: Jana Pawła II-go, 1-go
Maja, Kościuszki, Berka Joselewicza, Małczewska, Bohaterów Warszawy 5A, 5B, 6,
w godz. 9:00 do 14:00 : Ksawerów.
23.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Marianów Kołacki 2
30.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Tworzyjanki 2
31.10.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Wierzbówka Młyn, Witkowice 1

z dwoma punktami i na ostatnim miejscu PTC Pabianice
z zaledwie jednym oczkiem.
Kolejne spotkanie piłkarze Startu rozegrają już w piątek 18 października o godzinie 19:00 na wyjeździe z Termami Uniejów. Natomiast
następny mecz na stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbędzie
się w sobotę 26 października
o godzinie 16:00, a rywalem
czarno-czerwonych będzie
LKS Sarnów/Dalików.
 DS
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USŁUGI BHP
I P.POŻ.
SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

23/I/2018

Do Brzezin goście z Parzęczewa przyjechali w zaledwie jedenastoosobowym składzie,
bez zawodników rezerwowych. To dawało na samym
początku pewną przewagę
nad nieobliczalnym zespołem Orła. Początek meczu był
bardzo spokojny. Brzezinianie często wymieniali podania i starali się wciągnąć rywali na własną połowę boiska. Przyjezdni natomiast
próbowali atakować z kontry. Pierwszy kwadrans rywalizacji upłynął przy optycznej
przewadze miejscowych, jednak sytuacji podbramkowych
praktycznie nie było. Z biegiem czasu brzezinianie próbowali grać skrzydłami. Kilka
razy po świetnej szarży prawym skrzydłem futbolówkę w pole karne zagrywał Artur Poździej, ale żaden z napastników nie był w stanie
jej przeciąć. Najlepszą okazję na zmianę wyniku nasz
zespół miał w 28. minucie,
po tym jak w obręb szesnastki dośrodkował Poździej. Piłkę ładnie przyjął Patryk Przybylski i oddał silny strzał na
bramkę, który pod nogi Mateusza Lubczyńskiego odbił golkiper. Zawodnik Startu silnie strzelił, ale ponownie dobrą interwencją popisał

Rzut karny wykorzystał Jacek
Błaszczyk zdobywając tym samym kontaktowego gola. Parzęczewianie próbowali pójść
za ciosem i zdobyć wyrównującą bramkę, ale dobrze próbę
nerwów wytrzymali nasi piłkarze. Pięć minut później po
dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka spadła przed Macieja Kwaśniaka, a ten znakomicie złożył się do strzału
i silnym uderzeniem nie dał
żadnych szans na obronę Jakubowi Iwankowi. Kontrola
spotkania ponownie wróciła w ręce, a dokładnie w nogi
gospodarzy. Start zdecydowanie częściej utrzymywał się
przy piłce i nie pozwalał przyjezdnym na zbyt wiele. W 84.
minucie świetnie na prawym
skrzydle uwolnił się Kowalczyk i w pojedynku z obrońcą zdołał oddać strzał, który sparował golkiper, ale przy
dobitce na raty Krzysztof Nowacki strzelił czwartego gola.
Wynik nie uległ już zmianie
i Start Brzeziny pewnie wygrał z Orłem Parzęczew 4:1
(2:0). Czarno-czerwoni zagrali w składzie: Mikołaj Raźny (72. Wiktor Baraniak) Piotr Baryła (80. Bartosz Kowalczyk), Patryk Przybylski
(75. Damian Moćko), Filip
Anuszczyk, Jakub Dybowski,
Łukasz Kobierski (46. Mateusz Stępień), Krzysztof Kowalski, Maciej Kwaśniak, Mateusz Lubczyński, Damian
Goździk (80. Waldemar Pabiniak), Artur Pożdziej.
W innych meczach 10. kolejki łódzkiej klasy okręgowej KKS Koluszki przegrał
na własnym boisku z Termami Uniejów 0:3, PTC Pabianice nieznacznie 0:1 uległ LKS

Rosanów, dotychczasowy wicelider Stal Głowno przegrał 0:1 na własnym stadionie z GKS Ksawerów, Zawisza Rzgów pokonał 3:1 GLKS
Sarnów/Dalików, GLKS Dłutów przegrał aż 1:4 z UKS
SMS Łódź, rezerwy drugoligowego Widzewa łódź rozgromiły 5:0 Włókniarza Pabianice, rezerwy trzecioligowego sokoła Aleksandrów

5/I/2014

B

ardzo ważne zwycięstwo w 10. kolejce łódzkiej klasy okręgowej odnieśli piłkarze
Startu Brzeziny. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka w pięknym stylu wygrali
na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach z Orłem Parzęczew
4:1 (2:0). Czarno-czerwoni dzięki temu odskoczyli rywalom i awansowali na piąte
miejsce w ligowej tabeli.

Łódzki przegrały wysoko 1:5
z rezerwami czwartoligowego
KS Kutno. W tabeli cały czas
niezmiennie na prowadzeniu rezerwy drugoligowego
Widzewa Łódź, które o pięć
punktów wyprzedzają drugą
Stal Głowno i siedem trzeciego Zawiszę Rzgów. W strefie
spadkowej niezmiennie znajdują się trzy ostatnie drużyny: rezerwy czwartoligowego
KS Kutno, które zgromadziły do tej pory cztery punkty, rezerwy trzecioligowego
Sokoła Aleksandrów Łódzki
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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
Wyciąg z ogłoszenia o czwartym 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 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 228/2019 z 8 października
2019 r. Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 4
miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 32.800,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 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 Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76
8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie do 12 listopada 2019 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony 25 czerwca 2019 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Drugi przetarg był przeprowadzony 12 sierpnia 2019 r.- zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Trzeci
przetarg był przeprowadzony 1 października 2019 r.- zakończył się wynikiem negatywnym ze
względu na brak wpłaty wadium. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny powyższa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem: 1-26 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Szczegółowe informacje o 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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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
SPRZEDAM VW Polo 2000r.,
stan dobry 691 865 092

OGŁOSZENIA DROBNE
„DROBNE REMONTY” malowanie, płytki, panele, kamień, „złota rączka” 510 779 378
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, tylko z miasta Brzeziny, 514
931 311
MEDICA zatrudni kierowców
Kat. C do jazdy mammobusem
na terenie całego kraju tel. 510
110 963
GŁADŹ i malowanie tel. 531 484
914

PRACA

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
PODDASZA, wykończenia
wnętrz, docieplenia budynków,
608 661 045
PRANIE dywanów , obić tapicerskich i samochodowych 606
495 830
O G RO DZEN IA- MO NTA Ż,
Panele, Siatki, Sztachety 606
303 471
DACHY krycie papa termozgrzewalna 500 33 50 60
ZETNĘ i potnę drzewo 519 356
788
ANGIELSKI 603 173 862
REMONTY- malowanie, zabudowa GK, 603 873 303, 886 530
760

SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
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
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 szwaczkę 500 285
518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin 504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki - sukienki 605 142 923
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane
szwaczki, szyjemy przez cały rok
– tylko sukienki i żakiety, tel. 601
306 380

OGŁOSZENIA DROBNE

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
SZWACZKI, chałupniczki kurtka
męska tel. 516 593 442
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
ZATRUDNIĘ szwaczki, chałupniczki i prasowaczkę 607 638
182
ELEKTROMONTERA lub pomocnika zatrudnię tel. 579 439
613
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia 793 053 808
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501
038 542
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu.
Zlecę szycie chałupniczo – podejmę współpracę, 604 588 616
CHAŁUPNICZKI – sukienki,
spódnice. Krojownia usługowa
537 618 564
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię, praca cały rok 799-781-832

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej 731 746 722
SPRZEDAM nowy dom w
Romanowie okolice Andrespola
731 746 722
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 tel. 604 627
402
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 mieszkanie w bloku
50m2 po remoncie – Bogdanka
667 282 989
DOM piętrowy Regny działka
2000m2 tanio sprzedam 663
666 173
SPRZEDAM działkę z domem
w stanie surowym 880 622 527
SPRZEDAM mieszkanie 33 m2,
TBS w nowym bloku, dobra
cena, tel. 783 861 327 dzwonić
po 17.00
SPRZEDAM działki budowlane
603 307 493
SPRZEDAM gospodarstwo 15
ha, w tym stawy rybne 10 ha,
tel. 506 671 456
WYNAJMĘ mieszkanie w miejscowości Kołacin o powierzchni
38 m2, tel. 506 860 317

OGŁOSZENIA DROBNE

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE
Brzeziny ul. Krakówek 34,
Wojciechowski 503 491 722
SPRZEDAM pszenżyto tel. 691
770 716
ŚCINKA i uprzątanie drzew
727 668 566
SPRZEDAM Blachę ocynkowaną nr tel. 884 395 980
SPRZEDAM okna Rehau, stębnówki i owerlock tel. 698 124
324
SPRZEDAM stół owalny kolor
(machoń) 2,5m szer. 1,2m, 508
116 226
KUPIĘ stębnówkę Juki po dotacji, 601 225 924
RYBY do stawu: karp kroczek,
szczupak, tel. 506 671 456

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
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

REKLAMA

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
Roman Kornecki
Krzysztof Sienkiewicz
23.10.2019 r.
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Umiarkowany początek tenisistów stołowych

T

enisiści stołowi Młodzieżowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Brzeziny od porażki, remisu i wygranej rozpoczęli nowy sezon 2019/2020
o mistrzostwo II ligi w tenisie stołowym mężczyzn. Tym samym nasi pingpongiści
rozpoczęli rywalizację na bardzo trudnym szczeblu międzywojewódzkim,
w którym biorą udział zarówno zespoły z województwa łódzkiego, jak
i świętokrzyskiego.

W inauguracyjnym meczu
brzezinianie podejmowali w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Konstytucji 3-Maja 3 zespół MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka. Rywale okazali się bardzo mocni co pokazały już pierwsze pojedynki
singlowe. Na pierwszym stole Damian Antczak przegrał
z Jakubem Gierachem 0:3,
Michał Gieraga uległ Jakubowi Polańskiemu 1:3. Na drugim stole Roman Doryń po
olbrzymiej walce wygrał 3:0
z Przemysławem Zwierzem,
a Daniel Świerczyński musiał
uznać wyższość Sebastiana
Rybaka przegrywając z nim
1:3. Po pierwszych starciach
wynik brzmiał zatem 1:4.
Niestety starcia deblowe, na
które liczyliśmy w odrobieniu
części strat padły łupem przyjezdnych. Damian Antczak
i Michał Gieraga przegrali
0:3 z duetem Jakub Gierach/
Jakub Polański, a Roman
Doryń i Daniel Świerczyński ulegli parze Przemysław
Zwierz/Damian Rybak również 0:3. Wiadomo już więc
było, że MLUKS Brzeziny ten
mecz przegrał, ale nie wiadomo było jakim dokładnie rezultatem. W kolejnych

konfrontacjach po 0:3 na
pierwszym stole swoje pojedynki przegrali Damian Antczak z Jakubem Polańskim
i Marcin Dens z Jakubem
Gierachem. Na drugim stole bliski zdobycia punktu był
Roman Doryń, który po pięciosetowym starciu uległ 2:3
Damianowi Rybakowi, a Daniel Świerczyński przegrał
1:3 z Przemysławem Zwierzem. Tym samym brzezinianie zostali rozgromieni przez
MLUKS Dwójkę Rawa Mazowiecka 1:9. W drugiej kolejce nasz zespół w tej samej
sali gościł nowego rywala
w tych rozgrywkach KS Polonię Kielce. Biorąc pod uwagę
poprzednie starcie ten mecz
był od samego początku bardzo wyrównany. Damian Antczak pewnie 3:0 ograł Dawida Stąpóra, a Michał Gieraga
ulegał 1:3 Marcinowi Stępniowi. Na drugim stole Daniel Świerczyński przegrał 0:3
z Maciejem Podsiadło, a po
początkowej wpadce i zaciętej walce w kolejnych partiach
Marcin Dens poniósł porażkę
2:3 z Bartoszem Bilskim. Wynik meczu brzmiał zatem 1:3
dla gości z Kielc. W deblowej rywalizacji mieliśmy remis 1:1. Na pierwszym stole

Damian Antczak i Michał
Gieraga 3:0 pokonali Dawida Stąpóra i Marcina Stępnia,
a na drugim Daniel Świerczyński/Marcin Dens niestety przegrali 1:3 z duetem Maciej Podsiadło i Bartosz Bilski.
Sytuacja w całym meczu była
dosyć trudna, ponieważ kielczanie prowadzili 2:4. Kluczowe w całym starciu były
cztery ostatnie pojedynki singlowe. Pewnie po 3:0 swoje
starcia wygrali Damian Antczak z Marcinem Stępniem
oraz Daniel Świerczyński
z Bartoszem Bilskim. Dzięki temu w całej konfrontacji
mieliśmy remis 4:4 i o wszystkim decydowały dwa ostatnie
pojedynki. Niestety Marcin
Dens przegrał 0:3 z Maciejem
Podsiadło i zostało nam trzymanie kciuków za Michała
Gieragę, który musiał wygrać
z Dawidem Stąpórem. Na
szczęście ta sztuka się udała,
ale nie było łatwo, ponieważ
ten cenny punkt został zapisany dla naszej drużyny dopiero po tie-breaku. Tym samym spotkanie zakończyło
się remisem 5:5. Bardzo podrażnieni ostatnimi meczami brzezinianie dzień później
udali się na wyjazdowy pojedynek z Ludowym Klubem

Sportowym Stomil Bełchatów. Tym razem początek
zmagań należał do MLUKS
Brzeziny. Damian Antczak
wygrał 3:0 z Pawłem Wróblewskim, Marcin Dens również 3:0 ograł Tomasza Kłosa,
a Daniel Świerczyński pokonał 3:0 Włodzimierza Wojewodę. Porażki 0:3 doznał tylko Michał Gieraga z Michałem Oraczem. Tym samym
w całym starciu nasz zespół
prowadził 1:3. W końcu łupem brzezinian padły oba
starcia deblowe. Na pierwszym stole Damian Antczak/Michał Gieraga wygrali 3:0 z Pawłem Wróblewskim
i Michałem Oraczem, a Marcin Dens i Daniel Świerczyński pokonali Tomasza Kłosa
i Włodzimierza Wojewodę.
Dzięki temu MLUKS Brzeziny był już pewny pierwszej
wygranej w tym sezonie. Jedyną niewiadomą był tylko
końcowy rezultat tego meczu.
Jak się później okazało był on
bardzo imponujący. Daniel
Świerczyński pewnie 3:0 pokonał Tomasza Kłosa, a Marcin Dens bez większych problemów ograł Włodzimierza
Wojewodę, natomiast Michał
Gieraga po pięciu setach wygrał z Pawłem Wróblewskim.
Swój pojedynek 0:3 przegrał
Damian Antczak z Michałem Oraczem. Ostatecznie
MLUKS Brzeziny rozgromił
na wyjeździe LKS Stomil Bełchatów 8:2.
W rozgrywkach

międzywojewódzkich II ligi
mężczyzn w tenisie stołowym udział bierze dwanaście
zespołów, które w pierwszej
rundzie zmagań rywalizować
będą ze sobą systemem każdy
z każdym bez spotkań rewanżowych. Po rozegraniu jedenastu kolejek tabela zostanie podzielona na grupę mistrzowską, w której pierwsze
sześć zespołów zmierzy się ze
sobą systemem każdy z każdym bez meczów rewanżowych o zwycięstwo w całych rozgrywkach, oraz grupę spadkową, w której sześć
kolejnych zespołów będzie
walczyć o utrzymanie na takiej samej zasadzie. Po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej rozgrywek II mężczyzn, drużyna która zajmie
pierwsze miejsce, rozegra
dwumecz barażowy ze zwycięzcą II ligi mężczyzn grupy
małopolsko-podkarpackiej.
Zwycięzca tego barażu uzyska promocję do I ligi. Natomiast do II ligi awans wywalczy najlepsza drużyna III ligi
grupy łódzkiej i III ligi świętokrzyskiej (dwie drużyny)
oraz zwycięzca meczów barażowych, w których najpierw

zmierzą się ze sobą w jednym meczu zespoły z drugich
miejsc III ligi łódzkiej i świętokrzyskiej, a następnie zwycięzca tej pary zagra o awans
z dziesiątym zespołem II ligi.
Jeśli chodzi o spadek to z II
ligi spadną dwa najsłabsze zespoły, a trzecia zagra wspomniany baraż o utrzymanie.
Warto wspomnieć, że do rozgrywek II ligi mężczyzn w tenisie stołowym w tym sezonie
nasz klub zgłosił siedmiu zawodników: Damiana Antczaka, Michała Gieragę, Marcina Densa, Romana Dorynia,
Romana Jochmana, Fabiana Jóźwiskowskiego i Daniela Świerczyńskiego.
Kolejne spotkania brzezinianie rozegrają w najbliższy weekend 19 i 20 października. W pierwszym meczu
w sobotę 19 października we
własnej sali Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych przy
ulicy Konstytucji 3-Maja 5
podejmą UMKS Księżak Łowicz, a dzień później na wyjeździe zagrają z ULKS Moszczenica. Wstęp na wszystkie
mecze w Brzezinach jest wolny. Serdecznie zapraszamy.
 DS

Książka Ewy Maćkowiak w plebiscycie na książkę jesieni

Książki Olgi Tokarczuk dostępne w brzezińskiej bibliotece





Portal „Granice.pl” ogłosił plebiscyt na książkę jesieni. Powieść brzezinianki
Ewy Mai Maćkowiak „To nie koniec świata” uzyskała nominację do II etapu tego
konkursu zarówno w efekcie głosowania internautów jak i decyzją jury.

Głosowanie odbywa się na
portalu www.ksiazkanajesien.
pl. Książka Ewy Maćkowiak
jest tu oceniana w kategorii
powieści obyczajowych. Swój
głos na nią można oddać tylko do 20 października. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 października w czasie
Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie.
Redakcja serwisu Granice.pl
po raz pierwszy zorganizowała cykl plebiscytów, w ramach
którego internauci i jurorzy
wybierali najlepsze książki
na kolejne pory roku, w 2009
roku. „Długie, jesienne wieczory, czas słoty to okres,
w którym szczególnie wiele

czasu poświęcić możemy –
i chcemy – na lekturę. To czas,
kiedy najchętniej czytamy powieści lekkie i pogodne, powieści krzepiące i wywołujące uśmiech. To również czas,
kiedy naszą uwagę przyciągają powieści naprawdę wciągające.” – zachęcają do udziału
w konkursie jego organizatorzy. Książka Ewy Maćkowiak
to kontynuacja powieści „Na
koniec świata”. „To książka
„lekka, ciekawa oraz napisana
z humorem” – oceniają czytelnicy portalu „Lubimyczytac.
pl”. Obecnie autorka przygotowuje trzecią część tego cyklu
pt. „Miłość na końcu świata”.
Bieżące informacje dotyczące

Ewy Maćkowiak można znaleźć m.in. na jej blogu „ewa-mackowiak.blogspot.com”
oraz jej fanpagu na Facebooku
„EwaMajaMackowiak.autor.

 TOM

To historyczny moment dla polskiej kultury. Po 23 latach od przyznania Nagrody Nobla
Wisławie Szymborskiej to najważniejsze literackie wyróżnienie znów trafia w ręce Polki.

Olga Tokarczuk - pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog,
została nagrodzona za rok
2018. Wraz z nią laureatem
– za rok 2019 – został Peter Handke. Przed Olgą Tokarczuk literackie Nagrody Nobla otrzymało pięciu
polskich twórców: Henryk
Sienkiewicz (1905), Władysław Stanisław Reymont
(1924), Czesław Miłosz
(1980) i Wisława Szymborska (1996). Olga Tokarczuk
to także laureatka „The Man
Booker International Prize
2018” za powieść „Bieguni”
oraz dwukrotna laureatka
Nagrody Literackiej „Nike”
z a p ow i e ś c i : „ B i e g u n i”

(2008) i „Księgi Jakubowe”
(2015). Na chwilę obecną
w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach
znaleźć można kilkanaście
książek tej autorki. „Nasza
biblioteka stara się bowiem
kupować nowości książkowe
właśnie w oparciu o nagrody
literackie, a także na podstawie sugestii od czytelników”
– wyjaśnia dyrektor MBP
Danuta Bączyńska. Książki Olgi Tokarczuk cieszą się
zaś dużym powodzeniem
i zdarza się, że trzeba się na
nie zapisywać. Wśród nich
są m.in. takie pozycje jak:
„Bieguni”, „Dom dzienny,
dom nocny”, „Podróż ludzi
księgi”, „Prowadź swój pług

przez kości umarłych”, „Prawiek i inne czasy”, czy „Księgi Jakubowe, albo Wielka
podróż przez siedem granic,
pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych”.

 TOM
REKLAMA

ALEXANDER-MED.

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
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Szkolenie w PCPR

7 października Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach zorganizowało szkolenie dla pracowników
jednostek pomocy społecznej
z terenu powiatu brzezińskiego. Tematyka spotkania prowadzonego przez psycholog
Paulinę Gryś dotyczyła pracy
z trudnym klientem.
Zaproszeni pracownicy
ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i kuratorskiej służby sądowej mieli okazję zapoznać się

z technikami radzenia sobie
z trudnymi klientami, wymienić swoimi doświadczeniami oraz własnymi sposobami postępowania w takich sytuacjach. Wszyscy obecni na
spotkaniu zgodnie przyznali,
że złożoność i różnorodność
sytuacji z jakimi przychodzi
im się zmierzyć w codziennej
pracy wymaga dużej wiedzy
oraz umiejętności interpersonalnych.
 TOM

REKLAMA

To miejsce na Twoją
reklamę

1/I/2011

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

BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Joanna Kędzia - Kamińska
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Radosław Kubicki
Druk: Polska Press Grupa

17 PAŹDZIERNIKA 2019 | NR 29

15

Problem społeczny podejścia rodziców i dzieci do sportu cz. 4

N

iezwykle istotne w uprawianiu sportu i piłki nożnej jest uczęszczanie dzieci
i młodzieży do szkółek lub akademii piłkarskich. Wielu rodziców, którzy chcą
pomóc swoim pociechom nie wie jak wyglądają i funkcjonują tego typu
instytucje. W czwartym 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 podejściu szkółek i trenerów do rozwoju młodzieży.
Naświetlę również rywalizację i organizację rozgrywek ligowych i turniejów piłkarskich.

Obecnie w naszym kraju funkcjonują tysiące akademii i szkółek piłkarskich.
Większość z nich zrzeszona jest w organizacjach
sportowych i działa pod
szyldem oficjalnych klubów piłkarskich, natomiast
inne, prywatne są odmiennymi podmiotami działającymi na własną rękę. To
właśnie przy klubach powstają akademie piłkarskie
i szkółki, które mogą zaoferować szkolenie młodzieży
na wysokim poziomie. Do
jednych z najbardziej utytułowanych szkółek w naszym kraju należy UKS SMS
(Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa
Sportowego) Łódź. Ośrodek szkoleniowy mieści się
w Łodzi przy ulicy Milionowej i oprócz wyszkolenia
sportowego zajmuje się także edukacją szkolną. Każdy chętny przed przystąpieniem do szkółki przechodzi
proces rekrutacyjny polegający na wstępnych egzaminach sprawnościowych,
w których skład wchodzą:
ocena poziomu predyspozycji piłkarskich i zaawansowania oraz ocena zdolności motorycznych. Dopiero
po pozytywnym wyniku testu można zostać członkiem
UKS SMS. Ci, którzy nie
przejdą testów mogą starać
się ponownie do nich podejść, ale dopiero w następnym roku. Szczęśliwcy, którzy zdali testy rozpoczynają
zajęcia w miejscowej szkole,
która naucza dzieci w wieku
gimnazjalnym oraz licealnym. Nauka odbywa się na
takich samych zasadach jak
w innych szkołach publicznych. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku od godzin rannych do wczesnych
godzin popołudniowych,
a następnie uczniowie odbywają treningi piłkarskie.
Oferta edukacyjna różni się
od zwykłych szkół tylko dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego. UKS
SMS podpisuje kontrakt
z zawodnikiem. Miesięczny

koszt zależy od różnych
czynników: zakwaterowania w internacie, wyżywienia, ubezpieczenia oraz
czesnego. Cena waha się od
250 złotych do 600 złotych
miesięcznie. Z opłat po jakimś czasie mogą zostać
zwolnieni najbardziej wyróżniający się piłkarze. Pieniądze jednak nie gwarantują pozostania w placówce.
Duży nacisk kładzie się na
edukację szkolną. W przypadku zbyt niskiej średniej
ocen w danym semestrze
uczeń może zostać wyrzucony ze szkółki. To samo
dotyczy również złamania,
któregokolwiek z punktów
regulaminu. Od najmłodszych lat aż do wieku juniorskiego zawodnicy grają pod banderą UKS SMS
Łódź, jednak kiedy osiągną
odpowiedni wiek mogą zasilić szeregi drużyny seniorów występujących obecnie
w łódzkiej klasie okręgowej
(piąty poziom rozgrywkowy). Szkółka posiada jednych z najbardziej doświadczonych szkoleniowców,
więc nie ma się co dziwić,
że w skali roku daje to kilku utalentowanych zawodników, którzy nie zasługują na grę w tak niskiej klasie
rozgrywkowej. I tu pojawia
się wielki problem. Zawodnik nie może tak po prostu
opuścić Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. Jeśli piłkarzem
interesuje się jakiś klub to
musi go wykupić za wysoką kwotę. Na tym głównie
oprócz miesięcznych wpłat
zarabia szkółka. W większości przypadków transakcja nie dochodzi do skutku. Ewentualnie zawodnik
jest wypożyczany na krótki okres do innej drużyny.
To rodzi negatywne emocje
i złość zawodników. Wielokrotnie bywało już tak, że
piłkarze z pomocą opiekunów sami wykupywali się ze
szkółki, aby móc kontynuować swoją przygodę z piłką w lepszym zespole. Przy
Szkole Mistrzostwa Sportowego ponad sześć lat temu

został stworzony AKS SMS
Łódź (Akademicki Klub
Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego) i nowatorski projekt trenera Roberta Szwarca pod nazwą
„Czarne Pantery”. Program
szkoleniowy bardzo odbiegał od dzisiejszych standardów Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Jego formuła
polegała na wyselekcjonowaniu najlepszych zawodników z danego rocznika
z całej Polski i utworzenia
grupy rywalizującej w rozgrywkach ligowych. Każdy
z małych piłkarzy miał dostosowany własny program
żywieniowy i witaminowy,
a wszystko na bieżąco było
monitowane i stymulowane.
„Czarne Pantery” składały się praktycznie z najlepszych zawodników rocznika 2002 w Polsce. W swojej
klasie rozgrywkowej w zaledwie trzynastu meczach
strzelili ponad setkę bramek
wygrywając wszystkie spotkania. Moim zdaniem i innych ekspertów jest to tak
naprawdę zabijanie ducha
prawdziwego sportu i odbieranie dzieciom tego co
jest najważniejsze, czyli zabawy poprzez uprawianie
piłki nożnej. Przez podobne projekty robi się z dzieci piłkarskie maszyny do
wygrywania spotkań. Jednak część rodziców jest takimi innowacjami zafascynowana i przeznacza nań
olbrzymie kwoty pieniędzy,
nie zważając na zdanie swoich pociech.
W tym miejscu należ y w sp om n i e ć o t re ne rach drużyn młodzieżowych. Bardzo dużo szkoleniowców w naszym kraju
prowadzi zajęcia piłkarskie
z dziećmi bez jakiegokolwiek wykształcenia trenerskiego, a tym bardziej pedagogicznego. To bardzo ważny aspekt, a jednak wielu
rodziców nie zwraca uwagi komu p owierza swoje pociechy. Najlepszych
s z ko l e n i owc ów z at r u d niają akademie piłkarskie

oraz szkółki przy oficjalnych klubach sportowych.
Przy rekrutacji na stanowisko trenera danej grupy
młodzieżowej jedną z głównych rzeczy, na którą zwracają odpowiedzialni za kadrę szkoleniową koordynatorzy to ukończone kursy
trenerskie UEFA oraz wykształcenie pedagogiczne.
To podstawa pracy w profesjonalnych akademiach.
Instruktorzy posiadający
odpowiednie wykształcenie i kursy doskonale znają najważniejsze techniki szkoleniowe i swój plan
pracy z młodzieżą opierają na wspomnianych wcześniej wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Z reguły trenerzy obejmują
najmłodszą grupę młodzieżową w danym klubie i prowadzą ją bez przerwy, aż do
osiągnięcia odpowiedniego wieku juniorskiego, pozwalającego opuścić szeregi drużyny młodzieżowej.
Dzięki temu szkoleniowcy od samego początku poznają swoich podopiecznych i w przyszłości wiedzą o nich tak naprawdę
wszystko. Ułatwia to dobór
odpowiednich jednostek
treningowych i wzajemną
komunikację. Rodzice powinni pamiętać, że podczas
treningów, meczów i turniejów piłkarskich dziecko
jest pod opieką trenera i to
właśnie tylko jego poleceń
powinno słuchać. Szkolenie młodzieży według standardów PZPN, często nie
przynosi na samym początku świetnych wyników. Rodzice i opiekunowie nastawieni na rezultaty często
się rozczarowują, obwiniając o słabe wyniki sportowe trenerów. Kiedy rodzice nie potrafią zrozumieć
idei wieloetapowego szkolenia, bardzo często przenoszą swoje pociechy do innego ośrodka szkoleniowego,
w któr ym jest nastawienie na szybki wynik sportowy. Dzieje się tak szczególnie w prywatnych szkółkach
n i e z r z e s z o ny c h w k l u bach sportowych. Treningi
z dziećmi prowadzi niewy kwalifikowana kadra szkoleniowców, ledwo z podstawowymi kursami trenerskimi i bez wykształcenia
pedagogicznego. W swojej
pracy zawodowej spotkałem

kilku takich pseudo trenerów, którzy nastawieni są
wyłącznie na wysokie zwycięstwa. Kiedy wszystko
idzie zgodnie z planem i zespół gromi kolejnych rywali atmosfera jest bardzo dobra, natomiast w przypadku remisu lub porażki cała
złość szkoleniowca wyładowywana jest na dzieciach.
Na szczęście większość
dorosłych powierza swoje
dzieci osobom odpowiednio przeszkolonym do pracy z najmłodszymi. Dobrym
przykładem są rodzice dzieci rocznika 2008/2009 Startu Brzeziny. Miałem okazję obserwować ten zespół
i opiekunów wielokrotnie podczas różnych turniejów, meczów, czy eventów sportowych i uważam
ją za wzorcowy przykład organizacji. Grupę prowadzi
młody szkoleniowiec z wykształceniem pedagogicznym, posiadający licencję
UEFA B i czynnie uprawiający piłkę nożną. Instruktor
od samego początku bardzo
dużo rozmawiał z rodzicami i tłumaczył różne ważne
sprawy związane ze szkoleniem młodzieży. Przedstawił zasady zachowania się
rodziców podczas wydarzeń
sportowych i wyraził swoją
prośbę odnośnie wzajemnej współpracy. Przyniosło
to znakomity efekt. Wszyscy rodzice bez wyjątku powierzyli swoje dzieci trenerowi. W pierwszych dwóch
latach po zgłoszeniu do oficjalnych rozgrywek ligowych prowadzonych przez
Wydział Gier Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej dzieci
bardzo wysoko przegrywały
swoje mecze, co było normą, ponieważ musieli się
zgrać ze sobą i nabrać boiskowej rutyny. Mimo braku rezultatów opiekunowie
często organizowali spotkania integracyjne ze swoimi
pociechami w postaci różnego rodzaju wycieczek, ognisk, czy wspólnych wyjść
do pizzerii. Jednym z bardzo ciekawych pomysłów
była niespodzianka sprawiona trenerowi. Rodzice sami bez żadnej pomocy szkoleniowca przygotowali turniej piłkarski, który
okazał się wielkim sukcesem . Po nim jeden z ojców został kierownikiem
drużyny i bardzo mocno

zaangażował się w pomoc
trenerowi. Na każdym kroku mali piłkarze mieli urozmaicane zajęcia sportowe treningami na basenie, w parku, na orliku oraz
boisku piaskowym do beach soccera . Na każdym
meczu najmłodsi mogli liczyć na głośny, ale przede
wszystkim kulturalny doping swoich rodziców, co
naprawdę bardzo rzadko
się zdarza w piłce młodzieżowej. Z czasem wzajemna
integracja rodziców i dzieci spowodowała organizację
wspólnych imprez okolicznościowych takich jak np.:
Mikołajki, Wigilia, Karnawał, czy Dzień Dziecka . Po
mniej więcej dwóch latach
ciężkiej pracy na treningach dzieci zaczęły odnosić
pierwsze sukcesy. Wyniki
spotkań znacznie się poprawiły, a to natchnęło ojców
tej grupy młodzieżowej do
utworzenia przez nich drużyny piłkarskiej i zgłoszenia do amatorskich rozgrywek miejskich. Cała opisana
sytuacja jest fundamentalnym przykładem na to, że
w dzisiejszych czasach da
się wspierać piłkarską młodzież w jak najbardziej cywilizowany sposób. Dzięki
temu duch sportu w młodym pokoleniu może bardzo głęboko się zakorzenić.
Biorąc pod uwagę piłkę nożną z góry zakłada się
tylko uprawianie tej najpopularniejszej dyscypliny sportu przez chłopców.
Przekonanie, że świat futbolu jest wyłącznie zarezerwowany dla mężczyzn od
dawna nie jest słuszne. Od
wielu lat rośnie liczba trenujących dziewczynek. Najlepszym dowodem są statystyki Polskiego Związku
Piłki Nożnej wspomniane
przeze mnie wcześniej, dotyczące wzrostu liczby kobiet zarejestrowanych w piłkarskiej centrali. W naszym
kraju powstaje coraz więcej drużyn dziewczęcych.
Często zdarza się tak, że ze
względu na brak odpowiedniej liczby dziewcząt i co za
tym idzie możliwości utworzenia żeńskiego zespołu, trenują one z chłopcami
biorąc nawet z nimi udział
w rozgrywkach ligowych
i turniejowych.
cd. na str. 16
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cd. ze str. 15
Przepisy dopuszczają udział
w zespole chłopców na boisku dwóch dziewczynek, natomiast w kadrze mogą być
maksymalnie cztery młode piłkarki. Dotyczy to jedynie najmłodszych roczników. Aby dodatkowo wyrównać szanse, dziewczynki
mogą być o dwa lata starsze
od chłopców . Rodzice bardzo pozytywnie odbierają zapał córek do uprawiania futbolu. Zdarza się, że
cała uwaga dorosłych podczas imprez sportowych skupiona jest właśnie na nich.
Dziewczynki nie odbiegają
umiejętnościami od chłopców, a w wielu przypadkach
pokazują się z lepszej strony. W tym momencie warto
nadmienić jedną zależność,
a mianowicie w wielu przypadkach uprawiania piłki
nożnej wśród chłopców, niektórzy z nich są wręcz zmuszani przez swoich ojców
do jej uprawiania. W przypadku dziewczynek jest natomiast zupełnie odwrotnie. To córki proszą ojców
o możliwość trenowania futbolu. W Brzezinach powstała sekcja dziewczynek Rekord Brzeziny pod wodzą
trenera Bartłomieja Przybyłowskiego.
Młode adeptki futbolu nie
boją się rywalizacji nie tylko ze swoimi rówieśnikami,
ale również twardo walczyły z dorosłymi zawodnikami podczas jednego z jubileuszowych turniejów.
Jednymi z najpopularniejszych form sprawdzania umiejętności piłkarskich przez trenujące dzieci
są zabawy treningowe i mecze sparingowe. Największe
doświadczenie zespoły młodzieżowe zdobywają jednak
w rozgrywkach ligowych
i turniejach futbolowych.
Rozgrywki ligowe prowadzone są przez Wydział Gier
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej. Zespoły rywalizują ze sobą głównie systemem
każdy z każdym w schemacie dwurundowym, czyli

mecz i rewanż. W najmłodszych grupach miejsce w tabeli i strzelone bramki nie
mają większego znaczenia,
ponieważ nie ma w nich
miejs ca na tzw. awans e
i spadki. Wszystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach pozostają w tej samej
lidze. Zupełnie inaczej wygląda to w starszych rocznikach. Tam najlepsze zespoły mają szansę awansu z lig
okręgowych do wojewódzkich, a te z kolei do Centralnej Ligi Juniorów Starszych lub Makroregionalnej
Ligi Juniorów Młodszych.
Tak samo wygląda sytuacja w drugą stronę dotyczącą spadków. Organizatorem
meczu ligowego jest drużyna
gospodarzy. To ona przygotowuje plac gry, szatnie i ponosi wszelkie koszty związane z meczem, w tym opłacenie delegacji sędziowskich.
D o zesp ołu goś ci na leży tylko pokrycie transportu na spotkanie wyjazdowe.
W większości przypadków
fundusze przekazują kluby
piłkarskie, do których należą
grupy młodzieżowe. Sprzęt
sportowy najczęściej zakupywany jest z miesięcznych
składek opiekunów. Podczas
meczu przy boisku mogą
znajdować się tylko trenerzy
lub ewentualnie kierownicy
drużyn. Jeśli chodzi o same
zawody to rodzice i inni kibice mogą przebywać tylko
na trybunach .
Turnieje piłkarskie w nas z y m k r aju w w i ęk s z o ści inicjowane są przez kluby piłkarskie lub prywatne
szkółki. Znacznie rzadziej
z inicjatywą organizacji zawodów wychodzą związki
piłkarskie, czy inne instytucje. W całej Polsce najwięcej imprez piłkarskich tego
typu organizuje się w okresie wakacyjnym (na boiskach naturalnych/sztucznych) tuż po zakończeniu
sezonu oraz w okresie zimowym (na parkietach hal
sportowych) po zakończeniu rundy jesiennej. W tym
czasie w całej Polsce odbywa się tysiące turniejów

piłkarskich. Główną ideą
rozgrywania futbolowych
igrzysk jest wzajemna integracja środowiska piłkarskiego oraz krzewienie kultury fizycznej. Dodatkowo
dochodzą do tego dobra zabawa najmłodszych i zdobywanie przez nich doświadczenia. Z a przygotowanie oraz przebieg imprezy
w przypadku klubów piłkarskich odpowiadają trenerzy
i rodzice dzieci danego rocznika, dla którego są organizowane zawody. Jeśli chodzi o szkółki piłkarskie to
dodatkowo odpowiedzialni za wszystko są również
właściciele, a w przypadku turniejów związkowych
to opiekę nad nim sprawują prezesi oraz pracownicy biura. To właśnie do organizatorów należy przede
wszystkim wynajęcie boiska lub hali sportowej, czyli
areny zmagań turniejowych.
Oprócz tego gospodarz musi
zapewnić szatnie dla wszystkich zawodników i trenerów,
miejsce dla widowi, biuro
zawodów, niezbędny sprzęt
sportowy (piłki, bramki,
znaczniki, itp.) oraz przede wszystkim opiekę medyczną, która przez cały czas
musi czuwać nad wszystkimi uczestnikami piłkarskiej
rywalizacji. Dodatkowo dla
zag warantowania uczciwej i sportowej rywalizacji
wynajmuje się też licencjonowanych sędziów piłkarskich. Jeśli chodzi o zapewnienie napojów i posiłków
to nie są one obowiązkowe,
ale przyjęło się, że gospodarze zapewniają wszystkim
przyjezdnym zespołom chociażby wodę i owoce. Organizatorzy, aby uświetnić
jeszcze bardziej swoje turnieje, często wynajmują obsługę spikerską i muzyczną. Rzecz jasna jedna osoba
nie przygotuje sama wielkiego turnieju. Z reguły do
pomocy prosi się rodziców
danego rocznika. To opiekunowie dzielą się między
sobą obowiązkami i podczas zawodów odpowiadają za powierzone sprawy.
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BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wywieszony jest wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1750 o
pow. 1683 m² i 1751/2 o pow. 185 m², położonej w Brzezinach przy ul. Fredry, dla której w Sądzie
Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00006865/6, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz publikowany jest przez 21
dni, tj. od dnia 14 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r.

Rodzice przygotowują również stoiska gastronomiczne. Tego typu imprezy piłkarskie to również świetny
interes. W ponad 90% organizowanych zawodów od
zapraszanych lub zgłaszających się drużyn gospodarz
pobiera tzw. wpisowe za
udział w turnieju. Pokrywają je głównie rodzice, dzieląc
wysokość kwoty za udział
w imprezie na liczbę członków zespołu. Standardową
stawką egzekwowaną od jednej drużyny jest 250 złotych.
Oczywiście kwota udziału
zespołu w zawodach zależy
tylko od organizatora i waha
się w przedziale od 150 złotych do nawet 1000 złotych.
W turniejach z reguły bierze
udział od ośmiu do trzydziestu dwóch zespołów. Aby
przybliżyć nieco zysk organizatorów pokusiłem się
o wyliczenie przychodów
AUTOPROMOCJA

z analizowanego turnieju
w Bełchatowie na podstawie regulaminu otrzymanego od gospodarza zawodów.
Wpisowe za udział w turnieju wynosiło 350 złotych od
zespołu. W imprezie wzięło udział dwadzieścia drużyn. Odejmując od tego dwa
zespoły gospodarzy wychodzi 6 300 złotych. Po odjęciu
kosztów związanych z wynajmem boiska, opieką medyczną, prowadzeniem meczów przez pięciu arbitrów,
spikerem oraz pokryciem
należności za część nagród
dla zespołów, czysty zysk
z organizacji turnieju wyniósł ponad 4 000 złotych.
Warto dodać, że jest to kwota za turniej jednodniowy,
a czasami zdarza się turniej
dwudniowy lub nawet trzydniowy. W kwocie wpisowego w większości imprez zawarta jest też cena za obiady

dla dzieci i sztabu szkoleniowego. Posiłki zamawiane są
w firmach cateringowych,
które po wcześniejszym zamówieniu przygotowują je
i przywożą na miejsce. Jeśli chodzi o nagrody to tak
jak wspominałem częściowo pokrywane są przez organizatorów. Wszystko ze
względu na to, że większość
turniejów odbywa się pod
patronatem: prezesów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, czy ostatnio bardzo popularnych w naszym
regionie turniejach o puchar
marszałka województwa
łódzkiego. To właśnie oni
fundują większość medali,
pucharów i innych drobnych
upominków. Część nagród
przekazują również sponsorzy.
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