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30-lecie nadania Hufcowi ZHP Brzeziny
imienia Aleksandra Kamińskiego

W

dniach 18-20 października w Brzezinach odbył się zlot brzezińskiego
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 30- lecia nadania imienia
Aleksandra Kamińskiego. Zlot w którym uczestniczyło bisko 200
harcerzy rozpoczął się w piątek 18 października koncertem zespołu
„Cisza jak ta”.

W przerwach między piosenkami harcerskiego zespołu z Kołobrzegu drużynowe
Agnieszka Sośnicka i Aneta Bogdan prowadziły różne gry i zabawy harcerskie.
Wśród gości koncertu byli
m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor, z-ca burmistrza
Jakub Piątkowski, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko oraz miejska radna Dorota SobińskaChruścielewska. Po noclegu

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w sobotę odbyła się
gra miejska, podczas której
harcerze musieli odwiedzić
znaczone na mapie miejsce
gdzie musieli wykonać określone zadania. Po południu
odbył się uroczysty apel,
w któr ym oprócz harcerzy uczestniczyli także z-ca
burmistrza Jakub Piątkowski, komendant powiatowy
Policji w Brzezinach insp.

Marcin Grzelak oraz członek zarządu powiatu brzezińskiego Krzysztof Kotynia.
Po wprowadzeniu sztandaru i złożeniu meldunku
cztery instruktorki zostały
odznaczone brązową odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”. Odznaki
z rąk harcmistrza Tomasza
Jachimka członka Komendy
Chorągwi Łódzkiej ds. komunikacji i relacji zewnętrznej otrzymały phm. Aneta

Bogdan, phm. Bogumiła
Frydrych, hm. Anna Mrówka oraz phm. Danuta Cieślak. Jak przystało na jubileusz nie mogło zabraknąć
tortu, a właściwie z uwagi na
tak dużą liczbę uczestników
tortów było aż pięć. Tego
najważniejszego z logo brzezińskiego hufca pokroiła Joanna Kędzia – Kamińska
komendantka Hufca ZHP
Brzeziny. Wieczorem odbył
się festiwal piosenki harcerskiej, który został dofinansowany ze środków Miasta Brzeziny w ramach realizacji zadania „Harcerzem
być”. Trzeciego dnia po kończącym zlot apelu w kościele

św. Anny w intencji harcerzy
odprawiona została msza św.
a po niej zrobiono wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Później harcerze złożyli jeszcze kwiaty pod pamiątkową tablicą a także na grobie
harcmistrza Zbigniewa Waltera wieloletniego komendanta brzezińskiego hufca.
Co prawda w tym roku brzeziński hufiec obchodzi jubileusz 30- lecia nadania imienia, ale już w przyszłym
roku będzie obchodził 105.
rocznicę harcerstwa na ziemi brzezińskiej.
FOTORELACJA STR. 2
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Zapraszamy w sprawie ogłoszeń, reklam i spraw redakcyjnych do nowej siedziby.
Redaktor naczelny – Michał Wodzyński
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Nowy samochód dla
niepełnosprawnych uczniów
W czwartek 24 października podczas sesji Rady Miasta Brzeziny odbyła się prezentacja
autobusu do przewozu niepełnosprawnych, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autobus jest to fabrycznie
nowy 21- osobowy Mercus
MB Sprinter (na podwoziu
mercedesa), a dzięki płaskiej
podłodze i dodatkowemu
stopniowi w drzwiach wejściowych przystosowany jest
do przewozu 19 osób niepełnosprawnych, opiekuna, a po
zdemontowaniu trzech foteli
w tylnej części pojazdu, także
jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
(Wózek inwalidzki z niepełnosprawną osobą wprowadzany jest tylnymi drzwiami za pomocą rozkładanych
najazdowych szyn, następnie mocowany do podłogi, a osoba niepełnosprawna
przypinana pasami bezpieczeństwa do wózka.). „Autobus z panoramicznymi przyciemnianymi szybami i izolacją termiczną, wyposażony
jest w układ kierowniczy ze
wspomaganiem, automatyczną skrzynię biegów, klimatyzację odrębną dla kierowcy i przedziału pasażerskiego,

półki na bagaż, DVD, monitor LCD, głośniki, mikrofon, kamerę cofania, a nawet
lokalizator GPS. Zapewnia
więc pełny komfort zarówno
przewożonym osobom jak
i kierowcy. Dotychczas takiego samochodu miasto nie posiadało” – mówiła burmistrz
brzezin Ilona Skipor prezentując autobus.
Pozyskanie samochodu odbyło się w ekspresowym tempie. 26 lutego br. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup
środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.
Po pozytywnej weryfikacji
wniosku 28 lipca br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu przyznająca

refundację do 70% wartości
zakupu. 6 września ogłoszony został przetarg na zakup
autobusu, 30 września wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Przygotowania i dostarczenia
autobusu podjęła się firma
Truck Export – Import sp.
z o.o. z Warszawy, która zgodziła się go wyprodukować za
kwotę 288 804 zł brutto. Jak
łatwo obliczyć kwota dofinansowania z PFRON wyniesie 202 162 zł. 15 października dzięki uprzejmości i pomocy Tomasza Kaźmierczaka
z Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów przy ul. Małczewskiej 28, autobus został odebrany i jeszcze tego samego
dnia zarejestrowany i ubezpieczony. Już wkrótce będzie
mógł przewozić osoby niepełnosprawne. Aby szczęśliwie jeździł po drogach ks.
Mariusz Wojturski proboszcz
parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach poświęcił najnowszy nabytek miasta Brzeziny. W prezentacji

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, który jednocześnie reprezentuje
nieobecnego dyrektora Władysława Skwarkę, Magdalena Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Brzezinach oraz
Magdalena Balcerak specjalista ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzezinach.
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autobusu oprócz miejskich
radnych uczestniczyli także Przemysław Suligorski
specjalista ds. Współpracy z Administracją Publiczną z Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu
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REKLAMA

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 9:00 do godziny 10:00

Daniel Szymczak
06.11.2019 r.
GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

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

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

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

15.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przecław
Nr od 1 do 6, Brzeziny ul.: Sienkiewicza Nr od
50 do 125.

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali ,,Inspiro''
Oprawą muzyczną zajmie się
zespół Atut-Pilage,
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.salaweselnainspiro.pl
Koszt 500 zł/para
Rezerwacje proszę zgłaszać pod nr. telefonu
601 050 129, 507 526 543
lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl
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pow i at

brzeziński

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

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.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres
Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia
12 listopada 2019 r. (do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11; 874 11 10; 874 25 44.
Wykład na UTW "Bezpieczny Senior" odbędzie się
w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 16:30 w ZSP
w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel KPP w Brzezinach
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9 listopada wielki finał konkursu
poetyckiego im. Andrzeja Babaryko

W

sobotę 9 listopada już po raz jedenasty będziemy gościć w Brzezinach poetów,
którzy uczestniczyć będą w finale Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko,
nad którym honorowy patronat objęła burmistrz miasta Brzeziny Ilona Skipor.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Jak co roku napłynęło blisko
sto prac poetów nie tylko
z Polski, ale także z zagranicy. Ocenia je szacowne jury
w składzie: Andrzej Strąk –
prezes łódzkiego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Przemysław Owczarek
- poeta i antropolog kultury,

doktor nauk humanistycznych, Rafał Gawin - poeta, krytyk literacki, redaktor
Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie” i serwisu Poezja Polska oraz Paweł
Zybała – polonista, dyrektor brzezińskiego Muzeum
Regionalnego. Ogłoszenie

wyników nastąpi w trakcie
finału konkursu, kiedy to
laureaci recytować będą także swoje utwory. Tradycyjnie
na to spotkanie przygotowano również wieczór autorski ze znanym twórcą. Tym
razem będzie to członek
jury Przemysław Owczarek,

Listopad w Oddziale dla Dzieci



Na miesiąc listopad Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach
przygotował prelekcje z trzech tematów. Pierwszy zakres dotyczy niedawnego Dnia
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Z tej okazji przygotowano ekspozycję poświęconą
zmarłemu Ryszardowi Markowi Grońskiemu - pisarzowi dla dorosłych i dzieci, poecie, dziennikarzowi
oraz satyrykowi. W czasie
s p o t k a ń p o ś w i ę c o ny c h
temu twórcy mowa będzie
także o polskich zwyczajach związanych z obchodami Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.
5 listopada przypadał natomiast Międzynarodowy

Dzień Postaci z Bajek. Z tej
okazji Oddział dla Dzieci
zaprasza na prelekcje i wystawę poświęcone osobie
Walta Disneya – producenta filmowego, reżysera, scenarzysty, aktora dubbingowego, animatora, jednego z największych twórców
przemysłu rozrywkowego
w historii, legendzie animacji i filmu. Jego dziełem są
takie postacie jak Myszka
Miki, pies Pluto, czy Kaczor
Donald. Walt Disney zdobył

rekordową liczbę 59 nominacji do Oscarów, z czego
zdobył również rekordową
liczbę 22 statuetek. Trzeci
zakres tematyczny prelekcji dotyczy Święta Niepodległości. Dzieciom prezentowane tu będą niezwykłe
losy towarzyszącego żołnierzom niedźwiedzia – Baśki Murmańskiej, której rękę
w czasie defilady w 1919 r.
podał sam marszałek Józef
Piłsudski..

 TOM

który wydał swoją kolejną
książkę. Całość zakończy się
koncertem. W tym roku będzie to występ Zuzanny Moczek - artystki łączącej folk
z nowoczesnymi aranżacjami – wokalistki i multiinstrumentaliści akompaniującej sobie na gitarze, pianinie
i akordeonie – zdobywczyni kilkudziesięciu nagród na
najważniejszych krajowych
festiwalach piosenki artystycznej.

Należy tu jeszcze przypomnieć, że celem brzezińskiego Konkursu Poezji Lirycznej „Świat niedopowiedziany”, którego
współorganizatorami są
D o m L i t e r at u r y w Ł o dzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne
w Brzezinach, jest upamiętnienie postaci znanego brzezinianina, dziennikarza,
poety i animatora kultury

- Andrzeja Babaryko, który zmarł 6 września 2006 r.
Mottem tegorocznego konkursu jest fragment jego liryku "Gęstnienia mgły" ze
zbioru „Życie daremne” –
„Brud i niedostatek
Na ciasnych ulicach
ciasno w głowach
Gryząc czosnek i cebulę
Szukam
jakiegoś ładu”.
 TOM

"Pierwsze czytanki" dla przedszkolaków
w brzezińskiej bibliotece



Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach włączyła się do akcji
„Mała książka – Wielki człowiek” - projektu realizowanego przez Instytut Książki z siedzibą w Krakowie.

W ramach tego zadania rozdanych będzie 80 wyprawek dla małych czytelników
z roczników 2013-2016 zawierających książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
„Pierwsze czytanki dla...”
to zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, gdzie znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.
Wśród autorów warto tu wymienić m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską,
Czesława Janczarskiego, czy
Hannę Januszewską. W gronie autorów książki znaleźli się również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna
Onichimowska, Małgorzata
Strzałkowska, Adam Bahdaj,

Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
Warunkiem uczestnictwa
w projekcie jest posiadanie
statusu czytelnika biblioteki
i wypożyczenie co najmniej
jednej książki. Z każdą kolejną wizytą dziecko otrzymuje specjalną naklejkę na Karcie Małego Czytelnika, a po
zebraniu 10 takich naklejek okolicznościowy dyplom.
Brzezińska biblioteka zaprasza dzieci i ich rodziców do
odwiedzin.
Warto tu wspomnieć, że
ogólnopolska inauguracja

tegorocznej edycji programu miała miejsce we wrześniu właśnie w brzezińskiej bibliotece, a w ramach tej akcji
w całej Polsce zostanie rozdanych 300 tysięcy wyprawek czytelniczych w 5200 bibliotekach. Celem tego zadania jest bowiem systemowa
poprawa stanu czytelnictwa
w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania
z książką od najmłodszych lat
Program o wartości 19 mln zł
jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
 TOM

Warto poczytać o himalaistach


W listopadzie Oddział dla Dzieci zaprasza m.in. na spotkania z bohaterami bajek Walta Disneya

Październik to pamiętny miesiąc dla polskiego himalaizmu. 16 października 1978
roku Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta i pierwsza Europejka, zdobyła Mount
Everest.

Natomiast 24 października
1989 roku zginął Jerzy Kukuczka – jeden z najwybitniejszych w historii himalaistów - drugi zdobywca
Korony Himalajów i Karakorum, który skompletował
14 szczytów w niespełna

osiem lat. Książki poświęcone tym postaciom – „Wanda:
opowieść o sile życia i śmierci: historia Wandy Rutkiewicz” i „Kukuczka: opowieść
o najsłynniejszym polskim
himalaiście”, a także inne
pozycje z tego zakresu m.in.

„Ja, pustelnik:autobiografia”
i „Polscy himalaiści: pierwsza polska wyprawa w Himalaje” dostępne są dla
czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Brzezinach.

 TOM
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gmina

Ślubowanie pierwszaków
w Bogdance



25 października w Szkole Podstawowej w Bogdance
odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów.
Przystąpiło do niego dziesięcioro uczniów.

Z tej okazji dzieci pod opieką wychowawczyni Marty
Jędrzejewskiej przygotowały wspaniały program artystyczny. Na tej niecodziennej uroczystości gośćmi byli
m.in. - Elżbieta Staniszewska – inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Brzeziny oraz emer ytowana

nauczycielka z tej szkoły Helena Kusiak. Obie Panie
obdarowały dzieci prezentami, a opiekunka SKO Iwona
Zawadzka wręczyła pierwszakom książeczki oszczędnościowe i zachęciła do systematycznego oszczędzania
pieniędzy. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdance

Danuta Grzejszczak zadbała, aby uczniowie otrzymali swój pierwszy ważny dokument – legitymację uczniowską. Obdarowała ich
również kamizelkami odblaskowymi przypominając o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Całości uroczystości dopełnił przepyszny tort, który
był prezentem dla dzieci od
rodziców.

 TOM

Pasowanie pierwszoklasistów
w Dąbrówce Dużej



15 października uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej
w obecności dyrektor Jolanty Kowalewskiej, wychowawcy, nauczycieli, rodziców,
zaproszonych gości z Urzędu Gminy Brzeziny oraz uczniów klas starszych zostali
oficjalnie przyjęci do szkolnego grona.

Z tej okazji pierwszoklasiści
zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem wychowawczyni.
Prezentowane wiersze i piosenki nawiązywały treścią do
wiadomości, które dzieci zdobyły w szkole. Po tej ciekawej
części artystycznej dyrektor
Jolanta Kowalewska dokonała aktu pasowania na ucznia,
wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz życzyła sukcesów
w dalszej edukacji. Po części
artystycznej pierwszaki udały się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Tego dnia w szkole odbyły się

również obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie z klas II- VIII wierszami
i piosenkami podziękowali

nauczycielom za trud i serce
jakie wkładają w ich nauczanie i wychowanie.
 TOM

Brzeziny

XVI sesja Rady Gminy Brzeziny



25 października o godz. 10 rozpoczęła się XVI sesja Rady Gminy Brzeziny. Na wstępie
obrad informację z prac pomiędzy sesjami przedstawiła wójt Barbara Hojnacka. Następnie
przedstawiciele kół łowieckich mówili o odstrzale dzików na terenie gminy Brzeziny.

Ostatnie sprawozdanie dotyczyło analizy oświadczeń majątkowych.
W trakcie obrad XVI sesji
Rady Gminy podjęto też siedem uchwał. Cztery z nich
dotyczyły spraw finansowych:
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2022

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2019-2022, zmian w budżecie
gminy na rok 2019, określenie
stawek podatku od środków
transportowych oraz obniżenia ceny skupy żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok
2020 do kwoty 49 zł za 1 dt.

Radni wyrazili też zgodę na
zbycie nieruchomości w miejscowości Rochna, uchwalili statuty sołectw gminy Brzezin oraz wybrali ławnika na
kadencję 2020-2023, którym
został Mariusz Nyk. Ostatnim
punktem obrad były wolne
wnioski i informacje.
 TOM
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Spektakl „Prezesi” w CPIK

D

wudziestego ósmego października w Centrum Promocji i Kultury miało miejsce
niecodzienne wydarzenie. Sztukę pt. „Prezesi” wystawił tu Teatr Mały z Łodzi
działający w łódzkiej Manufakturze. Było to możliwe dzięki środkom z Narodowego
Centrum Kultury, które przekazało grant na realizację spektaklu Zbigniewa Pacury.

W sztuce występują dwaj znani łódzcy aktorzy Marek Kołaczkowski i Wojciech Bartoszek

Po przedstawieniu nie zabrakło gromkich braw FOT. TOMASZ GUZEK

Miasto dofinansuje zakup mikrobusu dla strażaków



W środę 30 października burmistrz Brzezin Ilona Skipor przy kontrasygnacie skarbnika miasta Marzanny Jagiełło
podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, reprezentowaną przez
st. bryg. Dariusza Guzka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w sprawie
przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Na spektakl zapraszał reżyser, a zarazem dyrektor Teatru Małego
w Łodzi Mariusz Pilawski
Jej premiera miała miejsce
20 października w siedzibie
Teatru Małego, a poza Brzezinami pokazano ją jeszcze
w Zgierzu, Konstantynowie
Łódzkim i Parzęczewie. Temat, który porusza to widowisko nie należy do łatwych.
Wiele lat po wojnie na lotnisku we Frankfurcie spotykają się bowiem dwaj Żydzi,
którzy przetrwali getto warszawskie i łódzkie i dyskutują, postawa, którego z prezesów gett była słuszniejsza
– współpracy z Niemcami
w zamian za obietnice przeżycia jego mieszkańców, reprezentowana przez Chaima Rumkowskiego z łódzkiego getta, czy odmowy
tej współpracy zakończona

samobójczą śmiercią Adama Czerniakowa z warszawskiego getta. W role Żydów
wcielili się wybitni łódzcy
aktorzy Marek Kołaczkowski - wiceprezes stowarzyszenia „Komedia Łódzka”, które
prowadzi Teatr Mały w Manufakturze oraz Wojciech
Bartoszek – etatowy aktor
Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - prezes
łódzkiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich.
Spektakl wyreżyserował Mariusz Pilawski, który jest dyrektorem Teatru Małego.
Więcej o tym teatrze i jego
repertuarze można przeczytać na stronie internetowej
www.teatr-maly.pl.
 TOM

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie
z powodu śmierci naszego
Kolegi Władysława Lewandowskiego
składają
koleżanki i koledzy z Koła Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Brzezinach

Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla PSP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
W celu poprawy skuteczności prowadzonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej działań ratowniczo-gaśniczych miasto zobowiązało
się przekazać jeszcze w tym
roku środki finansowe dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Brzezinach w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki te mają być przeznaczone na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu
typu mikrobus przeznaczonego dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach. Samochód wykorzystywany będzie

do przewozu strażaków do
działań operacyjnych, szkoleniowych sportowych i kontrolno- rozpoznawczych.
Dotychczas komenda użytkowała 14-letni mikrobus,
który przekaże do jednostki OSP. Koszt nowego mikrobusu wyniesie ok. 150

tys. zł z których 40 tys. przekaże miasto Brzeziny, 30 tys.
powiat brzeziński, po 20 tys.
gmina Brzeziny i Rogów,
10 tys. gmina Dmosin, a brakującą kwotą 30 tys. obiecał
wesprzeć Łódzki Komendant
Wojewódzki.
 GK
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Zdrowie Publiczne, a zagrożenia XXI w.

S

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

zesnastego października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyła
się IV Konferencja Profilaktyczna pt. „Zdrowie Publiczne, a zagrożenia XXI w.”
zorganizowana z okazji 100-lecia służb sanitarnych w Polsce. Konferencja została
objęta honorowym patronatem Starosty Brzezińskiego, Łódzkiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Burmistrza Miasta Brzeziny.

Październikowa zabawa taneczna



Uroczystość rozpoczął wykład inauguracyjny Barbary Kosmy - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach
poświęcony historii inspekcji
sanitarnej w Brzezinach. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Brzezinach Barbara Kosma
wręczyła nagrody pracownikom brzezińskiej stacji. Przed
rozpoczęciem części merytorycznej goście wysłuchali
koncertu w wykonaniu uczniów oraz absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach wśród
których wystąpili Maja Kopaniewska, Adam Loba, Wojciech Nowański, Aleksandra
Rosiak, Michał Nowak oraz
Paulina Urbankowska i Maria
Wróblewska – Pual. W koncercie wystąpił także znakomity tenor Janusz Nowański,

który wykonał Pieśni Adama z operetki „Ptasznik z Tyrolu” Karola Zellera i „Prząśniczki” Stanisława Moniuszki.
W pierwszej części konferencji dr. Wiktor Wesołowski
z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wygłosił wykłady na temat składu płynów
do e-papierosów oraz produktów ich rozkładu w czasie aplikacji, a lek. med. Anna
Guzek kierownik Nadzoru Sekcji Epidemiologicznej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi skupiła się nad szczepieniami ochronnymi jako
najskuteczniejszej metody
zapobiegania chorobom. Po
przerwie w czasie której uczniowie Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przygotowali poczęstunek prof.

dr hab. Med. Wojciech Hanke
Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowego środowiska
omówił wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia dzieci i dorosłych, a prof.
dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówiła
zagrożenia zdrowotne związane z nową generacją dopalaczy. Podczas konferencji
można było obejrzeć wystawę „100 lat służb sanitarnych
w Polsce”, walizkę edukacyjną z atrapami narkotyków i dopalaczy przygotowaną przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach oraz zapoznać
się z książkami tematycznie
związanymi z konferencją,
które przygotowała Miejska
Biblioteka Publiczna w Brzezinach.
 GK

Blisko 40 osób bawiło się na październikowej zabawie tanecznej organizowanej
przez oddział rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów.

Tradycyjnie zabawa rozpoczęła się o godz. 18.00.
Organizatorzy zapewnili kawę, herbatę i muzykę zaś uczestnicy postarali
się o cała resztę. Tradycyjnie o dobrą muzykę i same
znane przeboje postarał się
Pan Tomasz, który grał na
instrumencie klawiszowym
i jednocześnie śpiewał.

Do końca roku brzezińskich emerytów i ich sympatyków czeka jeszcze wiele atrakcji. Już 11 listopada
wyjeżdżają na koncert patriotyczny do Teatru Wielkiego w Łodzi, 23 do Otrębusów na występ zespołu
Mazowsze, a 30 zaplanowana jest zabawa andrzejkowa, podczas której nie

zabraknie wróżb. 6 grudnia odbędą się mikołajki,
na których wystąpią Brzezinianki oraz kabaret z Lipiec
Reymontowskich, a od 13
do 30 grudnia zaplanowano
wyjazd do Agadiru w Maroku. Rok 2019 tradycyjnie
pożegnają na zabawie sylwestrowej.

 GK
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Ciekawi ludzie – Ewelina Sikorska i jej „Życie na czterech kółkach”

E

welina Sikorska – to 32 letnia mieszkanka Brzezin, która na życie patrzy
z perspektywy wózka inwalidzkiego. Nie przeszkadza to jednak jej realizować
swoich pasji, na co dzień prowadzi bloga na Facebooku „Życie na czterech
kółkach”, a wkrótce ma się ukazać jej tomik poetycki.

BIS: Pani Ewelino, skąd
u Pani zamiłowanie do
poezji?
Ewelina Sikorska: Pisanie to na pewno dla mnie
forma terapii, kiedy mogę
swoje, gdzieś tam skrywane uczucia, przelać z duszy na papier. Pierwszy swój
wiersz napisałam w październiku 2016 roku na
konkurs bydgoskiej fundac ji "Wiat ra k". Był on

inspirowany słowami Jana
Pawła II, gdyż konkurs ten
polegał na wykonaniu portretu papieża Polaka, bądź
napisaniu wiersza o nim
i muszę się tu p o chwalić że mój pierwszy wiersz
wygrał I nagrodę. Kolejny
utwór napisałam po zamachach we Francji, a później
już pisałam co mi przyszło
do głowy.
BIS: Jakie tematy

szczególnie porusza Pani
w swoich wierszach?
ES: Często pomysły przychodzą do mnie w nocy, po
jakimś śnie, czy też, gdy nie
mogąc usnąć oglądam telewizję. Stwierdzam wówczas,
że warto jakąś myśl utrwalić i notuję ją w telefonie.
Przeważnie piszę o przyrodzie, samotności, tęsknocie, żalu, rozczarowaniu,
czy przyjaźni, która jest dla

REKLAMA

Ewelina Sikorska napisała już ponad 100 wierszy FOT. TOMASZ GUZEK
mnie bardzo ważna. W sumie napisałam już ponad
100 wierszy.
 BIS: Kiedy można spodziewać się Pani tomiku?
– E S : To m i k , k t ó r e m u
wstępnie nadałam tytuł
„Co mi w duszy gra” planuję wydać na wiosnę 2020
r. W sumie wybrałam do
niego 40 najlepszych wierszy. Znalazłam osobę, która sprawdziła wiersze pod
względem językowym,
a ilustracje do tomiku przygotowuje niepełnosprawny artysta Paweł Walak.
Na razie moje trzy wiersze
ukazały się w kwartalniku
skierowanym do osób niepełnosprawnych. Czasem
piszę też bajki. Niedawno
wysłałam również jakieś
utwory na konkurs Fundacji „Integrafia”. Myślę także o wieczorze autorskim,
ale to chyba dopiero po
REKLAMA

tym jak się ukarze tomik.
Na co dzień jednak publikuję moje wiersze na blogu
„Życie na czterech kółkach”,
gdzie wzbogacam je fotografiami i grafikami. Ostatnio na przykład napisałam
wiersz o wózku inwalidzkim, który jest już na moim
blogu.
BIS: Ten wózek inwalidzki jednak nie przeszkadza
Pani realizować różnych
pasji?
ES: Tak, lubię podróżować, lubię też sport, choć
go nie uprawiam czynnie ze
względu na swoją niepełnosprawność, ale na przykład
na turnusie rehabilitacyjnym, jak była sala bilardowa, to chętnie tam chodziłam. Wiele ze swych marzeń
spełniłam dzięki pomocy dobrych ludzi. Jednym
z takich marzeń było spotkanie z Otylią Jędrzejczak

w marcu 2019 r. Osobie niepełnosprawnej potrzebna
jest bowiem czasem pomoc.
Dlatego szukam wolontariusza, który mógłby mi pomagać, w miarę sprawnego
bo wiadomo, że z wózkiem
czasem trzeba powojować,
choćby po to, żeby po prostu móc wyjść z domu bez
rodziców. Jak mówiłam staram się bowiem realizować swoje pasje, choć nie
zawsze mi to wychodzi, bo
wiadomo człowiek ma pewne ograniczenia, ale staram
się. Życie jest bowiem tak
krótkie, że trzeba z niego
korzystać, gdyż nie wiadomo kiedy się skończy i żeby
człowiek nie żałował chwili,
że chciał coś zrobić, a jednak tego nie zdążył.
 BIS: Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał
Tomasz Guzek
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„Czad i ogień realnym zagrożeniem” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W

Wykład składał się z trzech
części. W pierwszej Krzysztof Bogdański poruszył zagadnienia związane z rozpoczynającym się właśnie
sezonem grzewczym i zagrożeniami z nim związanymi,
takimi jak pożary czy też zatrucia tlenkiem węgla popularnie nazywanym czadem.
Drugi blok tematyczny poświęcony był prawidłowej
eksploatacji 11-kilogramowych butli z gazem propan-butan i zagrożeniom z nimi

związanymi, zaś trzecia część
wykładu poświęcona została zagrożeniom pożarowym
w kuchni i bezpieczeństwu
podczas przyrządzania posiłków. Podczas wykładu rozdano materiały informacyjno - edukacyjne oraz odbyło się losowanie zakupionych
przez Starostwo Powiatowe
w Brzezinach czujek dymu
i czadu a także sprayów gaśniczych. Warto przypomnieć,
że w okresie jesienno-zimowym, w domach, w których

urządzenia grzewcze oraz
przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle
użytkowane wzrasta ryzyko zatrucia czadem nazywanym również cichym zabójcą. Gaz ten jest niewidoczny
oraz nie ma smaku ani zapachu. Każdego roku z powodu
zatrucia tlenkiem węgla życie
traci ponad sto osób, a blisko
dwa tysiące ulega podtruciu.
Z tego powodu tak ważna
jest antyczadowa edukacja.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

środę 23 października odbyło się kolejne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Brzezinach. Tym razem mł. asp. Krzysztof Bogdański starszy
inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach poprowadził wykład pt. „Czad
i ogień realnym zagrożeniem”.

Uczniowie Jedynki najlepsi
w Policyjnej Akademii
Bezpieczeństwa

Konkurs dla uczniów klas
II szkół podstawowych powiatu brzezińskiego obejmował dwie konkurencje
– test wiedzy oraz sprawności fizycznej. Składający się z 15 pytań test wiedzy dotyczył bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i w miejscach publicznych.

Większość drużyn biorących udział w Konkursie
odpowiedziała na przygotowane przez brzezińskich
policjantów pytania bezbłędnie. Dlatego zwycięzcę musiał wyłonić kolejny
etap polegający na pokonaniu toru przeszkód wzorowanym na tym jaki muszą

pokonać kandydaci zamierzający wstąpić do Policji. W tej konkurencji najważniejszy był czas pokonaniu toru przeszkód
przez drużynę składającą
się z chłopca i dziewczynki. Etap ten, choć niezwykle zacięty - różnice czasowe pomiędzy 1 a 2 drużyną

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



24 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbył się finał powiatowych
eliminacji konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach
Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa.

wyniosły niecałe 4 sekundy - wyłonił zwycięzcę eliminacji powiatowych. Byli
to uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową
nr 1 w Brzezinach, którzy

będą reprezentować powiat
brzeziński w finale wojewódzkim konkursu. Etap
ten odbędzie się 22 listopada w Łodzi. Nagrody ufundowane przez Starostwo

Powiatowe w Brzezinach
oraz Urząd Miasta w Brzezinach wręczali mł. asp. Jakub Rożej oraz dzielnicowy
asp. szt. Krzysztof Jatczak..

 GK
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Są jeszcze środki w Urzędzie Pracy

Z

Na to spotkanie zaprasza
starosta brzeziński - Renata Kobiera, prze wo dniczący Rady Rynku Pracy - Ryszard Śliwkiewicz
oraz dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy – Anna
Wiśniewska. Zaplanowane jest ono na 25 listopada o godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta,
a jego głównym tematem
będą zasady wykorzystania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
w 2020 r. Możliwość skorzystania z dofinansowania
AUTOPROMOCJA

n a pr z ekw a l i f i kow an i e,
podniesienie kwalifikacji
lub dostosowanie umiejętności do zmieniających się
wymagań mają zarówno
sami pracodawcy jak i ich
pracownicy.
Jeszcze w tym roku
z dotacji na uruchomienie własnej działalności mogą skorzystać osoby młode do 30 roku życia planujące rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Jedną z osób, które skorzystały z oferty Powiatowego Urzędu Pracy

na roz p o c z ę c i e w ł as ne j
działalności była Malwina Wieczorek (na zdjęciu),
która mimo, że się wahała,
obecnie nie żałuje tej decyzji, gdyż spełniła marzenie
o własnym zakładzie fryzjerskim. Na innych też
czeka taka szansa. Dotacje
w wysokości do 23.000 zł
są dostępne dla chętnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach tel. 46 874
25 23.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

bliża się koniec roku, ale jeśli ktoś ma zamiar uruchomić własną działalność
gospodarczą to może to zrobić jeszcze w listopadzie bądź grudniu. Powiatowy Urząd
Pracy w Brzezinach organizuje również konferencję na temat środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

Malwina Wieczorek dzięki dotacji z PUP spełniła marzenie o własnym zakładzie fryzjerskim

11
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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,
2009 r., 790 891 188
FELICJA Skoda, 1.3 MPI 2001r.,
609 243 869
SPRZEDAM Opel Meriva, automat, 2006, 502 748 482

USŁUGI
E L E K T RY K - pr z yłąc z a,
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 R O D Z E N I A - M O N TA Ż ,
Panele, Siatki, Sztachety,
606 303 471
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
ZETNĘ i potnę drzewo,
519 356 788
WYSOKOCIŚNIENIOWE mycie, czyszczenie kostki brukowej, ogrodzeń oraz innych powierzchni, 793 668 538

OGŁOSZENIA DROBNE
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
MEDICA zatrudni kierowców
Kat. C do jazdy mammobusem na terenie całego kraju,
510 110 963
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia, 793 053 808
G Ł ADŹ i malowanie,
tel. 531 484 914
PODCINANIE borówki amerykańskiej z doświadczeniem,
721 276 783

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika kuchni, praca w czwartki, piątki
i soboty, 783 985 926
ZATRUDNIĘ osobę komunikatywną do punktu przyjmowania opłat na 3 dni w tygodniu,
tel. 609 767 919
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat.
C+E, kraj z doświadczeniem,
stała praca, tel. 606 155 155
SZWACZKI – stała praca,
szyjemy sukienki cały rok,
661 121 966
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
Z AT R U D N I Ę
presera,
603 848 106 (również na ½
etatu)
ZATRUDNIĘ prasowaczkę,
500 285 518
ZATRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego, 516 190 960
Z ATRUDNIĘ kierowcę do
zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

CHAŁUPNICZKI z owerlokiem
4-nitkowy, 790 891 188
Z AT R U D N I Ę s z w a c z k ę ,
500 285 518
Z A T R U D N I Ę
WYKWALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ
CAŁY ROK - TYLKO SUKIENKI
I ŻAKIETY- TEL. 601 306 380
ZATRUDNIĘ w hurtowni mat.
Budowlanych kierowcę kat. C
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, 601 153 348
SZWACZKI, chałupniczki kurtka męska, tel. 516 593 442
ZATRUDNIĘ szwaczki, chałupniczki i prasowaczkę,
607 638 182
E L E K T R O M O N T E R A lub
pomocnika
zatrudnię,
tel. 579 439 613
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu mię dz y naro dow y m,
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
PRACOWNIKA młodego do
myjni samochodowej przyjmę, 502 778 947
BIURO sprzedaży, potrzebny pracownik biurow y,
602 533 379
FOTOWOLTANIK A zatrudnię, praca na wysokości,
602 533 379
ZATRUDNIĘ pracownika na
budowę, 783 117 546

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ panią do krojenia
pieczywa w piekarni. Brzeziny
ul. Sienkiewicza 57 , praca na
stałe, 601 804 648
SZWALNIA w Koluszkach zatrudni prasowaczkę (a) (możliwość przyuczenia) oraz
szwaczki, 693 426 098
Z AT R U D N I Ę
m u r a r z y,
604 543 817
PRZYJMĘ pracownika do prac
ślusarskich, 668 300 078
PRZYJMĘ kierowcę do piekarni, praca stała i pana do prac
porządkowych w piekarni,
Brzeziny ul. Sienkiewicza 57,
601 804 648
POSZUKUJĘ pracownika na
budowę, 535 662 878
SZWACZKI zatrudnię, praca
cały rok, 663 496 011
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego (również mężczyzn), 509 127 870 po godz.
15.00
PRZYJMĘ szwaczki na stałe,
601 160 669
PRZ YJMĘ do prasowania,
601 160 669
PRZYJMĘ pracę na pakowanie zakładzie krawieckim
lup chałupnictwo bez szycia,
784 795 928
ZATRUDNIĘ do biura, z doświadczeniem, znajomość
programu SYMFONIA HANDEL,
46 874 32 18, e-mail: biuro@
poleuro.eu

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
kanalizacja 508 301 005,
601 305 357
W Y NA J M Ę powierzchnię
300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka
43, 508 301 005

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej, 731 746 722
S P R Z E DA M now y dom
w R o man ow i e o ko li ce
Andrespola, 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane (media) Wola Łokotowa, tel.
721 341 695
KUPIĘ
mieszkanie
w Brzezinach do 3 piętra w blokach do remontu,
731 746 722
SPR ZEDAM lub wynajmę
mieszkanie w kamienicy 52m2,
517 694 485
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Brzezin, 790 244 929
DO wynajęcia bloki przy ZUSie, tel. 606 347 076
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 50 m2 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 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
MIESZKANIE w kamienicy do
wynajęcia, 783 785 738
SPRZEDAM mieszkanie 61 m2,
parter 240.000zł, 731 746 722
SPRZEDAM mieszkanie do remontu, 140.000 zł, III piętro,
731 746 722
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje z aneksem kuchennym po

remoncie, 170.000 zł, na III piętrze, 731 746 722
SPRZEDAM gospodarstwo
rolne w Marianowie Kołackim,
46 874 52 32
POTRZEBNY garaż z/k na 2
tyg., 783 563 533
SPR ZEDAM mieszkanie
w bloku, 35,35 m2, (parter),
603 062 022
WYNAJMĘ dom + garaż i kamienicę na działalność gospodarczą, centrum miasta,
608 654 436
KUPIĘ M-1, M-2 do i piętra,
tel. 507 152 151 po 16.00
WYNAJMĘ 2 pokojowe mieszkanie 38 m2, wszystkie media,
tel. 601 817 650

ALEXANDER-MED.

Drobne
usługi
stolarskie
i montaż mebli
575 685 609

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE
Brzeziny ul. Krakówek 34,
Wojciechowski 503 491 722
S PR Z E DA M PSZENŻ Y TO,
tel. 691 770 716
ŚCINKA i uprzątanie drzew,
727 668 566
SPRZEDAM
OKNA
REHAU,STĘBNÓWKI
I OWERLOCK, 698 124 324
RYBY do stawu: karp kroczek,
szczupak, tel. 506 671 456
JĘCZMIEŃ po centrali sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM słomę pszenną
i owsianą, 690 487 503
SPRZEDAM stębnówki Juka
i owerloki Juka, 516 230 853
SPRZEDAM używany piec
na ekogroszek 1000 zł,
504 047 545
SPRZEDAM drzwi garażowe
dwuskrzydłowe 2,5 m x 2,5 m
200 zł, 504 047 545
ODDAM za darmo pocięte
gałęzie po skoszonej aronii,
transport własny, 609 076 770

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

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

Dzwonić po 15.00
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Start blisko jesiennego podium

B

ardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić się w ostatnich tygodniach piłkarze
Startu Brzeziny. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka wygrali z Termami
Uniejów i LKS Sarnów/Dalików oraz w ostatni weekend zremisowali na wyjeździe
z silnym GKS Ksawerów. Dzięki temu czarno-czerwoni zrównali się punktami
z trzecim w tabeli Zawiszą Rzgów i czwartym zespołem z Ksawerowa, ale
ustępują rywalom gorszym bilansem bramkowym.

Piłkarze Startu i rywali wychodzący na murawę FOT. DAWID SAJ
W ostatnich trzech tygodniach brzezinianie rozegrali trzy spotkania ligowe.
W pierwszym z nich zmierzyli się na wyjeździe z Termami Uniejów. Daleka wyprawa była bardzo ważna dla
układu tabeli. Nasz zespół
w przypadku wygranej zbliżyłby się do ścisłej czołówki. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka rozpoczęli
pojedynek z wielkim zaangażowaniem. Nieoczekiwanie jednak, to miejscowi po
niecałym kwadransie rywalizacji jako pierwsi wyszli na
prowadzenie. W 14. minucie
na listę strzelców wpisał się
Adrian Kasztelan. Ten stracony gol nie załamał czarno-czerwonych, a wręcz dodał skrzydeł. Start ruszył do
odrabiania strat i już siedem
minut później był remis 1:1.
Golkipera gospodarzy pokonał Filip Anuszczyk. Nasz
zespół poszedł za ciosem.
Brzezinianie zepchnęli rywali do defensywy i stwarzali groźne okazje. Na kolejne trafienia trzeba było
czekać do końcówki pierwszej odsłony. W 40. minucie prowadzenie gościom
dał Krzysztof Kowalski,
a dwie minuty później prowadzenie podwyższył Mateusz Lubczyński. Taka zaliczka dała brzezinianom pełen
komfort przed drugą połową. Po zmianie stron czarno-czerwoni kontrolowali przebieg gry. W 75. minucie stało się to zdecydowanie
łatwiejsze, po tym jak drugą żółtą kartką napomniany i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został

Krzysztof Borysiak. Zawodnik Term musiał opuścić
boisko. Mimo przewagi personalnej naszej drużynie nie
udało się strzelić kolejnych
bramek. Gospodarze również nie byli w stanie przeprowadzać groźnych sytuacji. Start wygrał pewnie 3:1
z Termami Uniejów i mógł
być pewny, że po tym zwycięstwie zakończy rundę jesienną na wysokim miejscu
i przezimuje w górnej części tabeli. W tym spotkaniu
nasz zespół wystąpił w składzie: Mikołaj Raźny - Piotr
Baryła (85. Jakub Dybowski), Patryk Przybylski (81.
Łukasz Kobierski), Robert
Przybyła, Filip Anuszczyk,
Krzysztof Kowalski, Maciej
Kwaśniak (89. Damian Moćko), Mateusz Lubczyński,
Damian Goździk (90. Bartosz Kowalczyk), Artur Pożdziej, Paweł Swaczyna (65.
Waldemar Pabiniak). W innych ważnych meczach 11.
kolejki KKS Koluszki zremisował na wyjeździe 1:1
z GLKS Sarnów/Dalików,
LKS Rosanów przegrał z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź 1:4, Włókniarz
Pabianice uległ Stali Głowno
0:3, GKS Ksawerów przegrał
z Zawiszą Rzgów 2:3, a UKS
SMS Łódź wygrał z ostatnim
w tabeli PTC Pabianice 3:0.
Biorąc pod uwagę terminarz kolejnych pojedynków to następny mecz bezwzględnie trzeba było wygrać. Do Brzezin przyjechał
bowiem LKS Sarnów/Dalików, zespół z dolnych rejonów tabeli. Praktycznie nikogo nie dziwiło, że wraz

z pierwszym gwizdkiem sędziego głównego piłkarze Startu ruszyli do ataku.
Nasz zespół posiadał wyraźną przewagę i nie wypuszczał rywali z ich połowy.
Czarno-czerwoni tworzyli
groźne sytuacje, a przyjezdni wielokrotnie mogli mówić o szczęściu. Na pierwszego gola trzeba było czekać
do 18. minuty. Wtedy świetną akcję zespołu wykończył
Piotr Baryła. Przyjezdni nie
mieli za dużo do powiedzenia. Jednak sześć minut później przeprowadzili jedyną akcję w całym spotkaniu, którą niespodziewanie
zakończyli celnym trafieniem. Na listę strzelców wpisał się Jakub Makowski. Od
tego momentu goście mieli
dużo szczęścia. Bardzo wyraźną przewagę mieli podopieczni trenera Radosława
Wasiaka, ale długo nie potrafili jej udokumentować
bramkami. Na przerwę brzezinianie zeszli przy remisie
1:1. Druga połowa nie różniła się niczym od pierwszej. Start dominował, a rywale desperacko się bronili,
co chwila dalekimi wykopami oddalając zagrożenie.
Nasz zespół dążył zaciekle
do zwycięskiego gola. Kiedy
już prawie wszyscy na trybunach tracili nadzieję w końcu się udało. W 84. minucie
golkipera LKS Sarnów/Dalików pokonał Rafał Mordon.
Nasz zespół poszedł za ciosem i w doliczonym czasie
gry podwyższył prowadzenie
za sprawą Roberta Przybyły.
Przyjezdni nie byli w stanie
się podnieść po tych ciosach

i trzy punkty zostały w Brzezinach. Start zagrał w tym
spotkaniu w składzie: Mikołaj Raźny - Piotr Baryła (80.
Krzysztof Nowacki), Patryk
Przybylski (55. Bartłomiej
Szadkowski), Robert Przybyła, Filip Anuszczyk, Krzysztof Kowalski, Maciej Kwaśniak (85. Łukasz Kobierski),
Mateusz Lubczyński, Rafał
Mordon, Damian Goździk,
Artur Pożdziej. W spotkaniu na szczycie 12. kolejki lider - rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź przegrały
z wiceliderem Stalą Głowno 0:1, Zawisza Rzgów uległ
1:2 Włókniarzowi Pabianice,
KKS Koluszki przegrał 1:3
z GKS Ksawerów, a po gradzie bramek UKS SMS Łódź
wygrał na wyjeździe z LKS
Rosanów 5:4.
W niedzielę 2. listopada
czarno-czerwoni udali się
na trudny teren do Woli Zaradzyńskiej, w której swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa GKS Ksawerów. Nie ma co ukrywać, że
to bardzo niewygodny rywal
dla naszej drużyny, który należy do ścisłej czołówki łódzkiej klasy okręgowej. Pierwsze minuty spotkania pokazały jednak, że brzezinianie
nie mają się czego obawiać,
tylko spokojnie mogą walczyć o pełną pulę. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka mogli rozpocząć
od mocnego uderzenia, ale
ksawerowian uratowała poprzeczka. Niewykorzystana
sytuacja zemściła się kilkanaście minut później. Rywale objęli prowadzenie i próbowali dłużej utrzymywać

się przy futbolówce, tym samym ograniczając się do
kontrolowania meczu. Na
szczęście brzezinianom udało się odrobić stratę. Bramkarza miejscowych pokonał
Rafał Mordon. Niestety naszej drużynie nie udało się
zdobyć zwycięskiej bramki, ale remis w spotkaniu na
szczycie trzeba uznać za korzystny rezultat. Czarno-czerwoni zagrali w składzie: Mikołaj Raźny – Damian Goździk, Krzysztof
Kowalski, Filip Anuszczyk,
Rafał Mordon, Artur Poździej, Bartłomiej Szadkowski, Robert Przybyła, Roger
Smuga, Piotr Baryła, Maciej
Kwaśniak. Na ławce rezerwowych zasiedli: Wiktor Baraniak, Waldemar Pabiniak,
Łukasz Kobierski, Krzysztof
Nowacki, Paweł Swaczyna,
Patryk Przybylski, Jakub Dybowski. W innych meczach
13. kolejki kolejne punkty
zgubiły rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, które zremisowały na wyjeździe
2:2 z UKS SMS Łódź, rezerwy czwartoligowego KS Kutno wygrały 5:3 z LKS Rosanów, Orzeł Parzęczew rozgromił 4:1 PTC Pabianice,
Termy Uniejów pewnie pokonały 3:0 GLKS Dłutów,
LKS Sarnów/Dalików rozbił
6:0 rezerwy trzecioligowego
Sokoła Aleksandrów Łódzki,
Włókniarz Pabianice ograł
1:0 KKS Koluszki, a w meczu
na szczycie Stal Głowno rozgromiła 5:0 Zawiszę Rzgów.
W tabeli na prowadzeniu
pozostają rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, które zgromadziły trzydzieści

cztery punkty. Na drugim
miejscu z takim samym dorobkiem znajduje się Stal
Głowno, która ulega łodzianom bilansem bramkowym.
Ciekawa sytuacja na kolejnych miejscach. Na trzeciej
pozycji sklasyfikowany jest
Zawisza Rzgów, na czwartej
GKS Ksawerów, a na piątym
Start Brzeziny. Wszystkie zespoły mają po dwadzieścia
sześć punktów. Brzezinianie są najniżej sklasyfikowani z wymienionych rywali ze
względu na najsłabszy bilans
bramkowy. Według regulaminu rozgrywek po rundzie
jesiennej kolejność w tabeli
przy równej liczbie punktów
ustala się według różnicy
bramek strzelonych do straconych. Bezpośrednie mecze brane są pod uwagę dopiero po rozegraniu meczu
i rewanżu, czyli po rundzie
wiosennej. W strefie spadkowej jak na razie znajdują się trzy ostatnie drużyny:
LKS Sarnów/Dalików, rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki oraz
PTC Pabianice. Wszystko ze
względu na to, że na miejscu
spadkowym w IV lidze łódzkiej znajdują się Termy-Ner
Poddębice.
Kolejne spotkanie piłkarze
Startu rozegrają w najbliższy weekend. W sobotę 9 listopada o godzinie 15:00
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 podejmą
Włókniarza Pabianice, a tydzień później w ostatnim
meczu ligowym w tym roku,
zagrają na wyjeździe z wiceliderem Stalą Głowno.
 DS
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Zarząd Koła
P.Z.W w Brzezinach
zaprasza wszystkich
członków na zebranie
sprawozdawcze
w siedzibie CPiK
ul. Sienkiewicza 10/12
w Brzezinach
w dniach 22.12.2019 r. o godz. 9.30
w pierwszym terminie.
w dniach 22.12.2019 r. o godz.10.00
w drugim terminie.

Zarząd Koło P.Z.W Brzeziny
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produkcji
do zakładu
w Bogdance

Kontakt:
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tel: 46 8740100
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Hokeistki powiększają przewagę

W

dobrych nastrojach październikowe zmagania rundy jesiennej fazy
zasadniczej o Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet zakończyły
hokeistki KS Hokej-Start Brzeziny. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
wygrały pewnie z LKS Rogowo i po karnych zagrywkach z AZS Politechniką
Poznańską.

Ju n i o r k i s t a r s z e n a t o miast nieznacznie przegrały w meczu na szczycie i zakończyły rundę jesienną na
drugim miejscu w tabeli.
Obrończynie mistrzowskiego tytułu w obecnej
rundzie spisują się bardzo
dobrze. Najpierw brzezinianki w Gnieźnie rozgromiły KS Rogowo 5:0 (3:0).
Dwukrotnie na listę strzelców wpisała się Monika Polewczak, a po jednej bramce dołożyły: Oliwia Kucharska, Dżesika Mazur oraz
Paula Sławińska. Dwa tygodnie później nasze zawodniczki w arcytrudnym
wyjazdowym meczu zmierzyły się z AZS Politechniką Poznańską. Spotkanie
REKLAMA

w regulaminowym czasie
gry zakończyło się remisem
1:1, a bramkę doprowadzającą do karnych zagrywek
strzeliła Oliwia Kucharska. W stałych fragmentach
gry lepsze okazały się brzezinianki. Świetnie broniła
Klaudia Głowacka, która zachowała czyste konto, a skutecznie swoje okazje wykorzystały Karolina Grochowalska oraz Dżesika Mazur.
Dzięki temu KS Hokej-Start
Brzeziny mógł dopisać na
swoje konto dwa punkty
i tym samym powiększyć
przewagę nad rywalkami.
W innych meczach UKHT
Ósemka Tarnowskie Góry
przegrała z AZS Politechnika Poznańska 1:3 (1:2)

i wygrała 3:1 (1:1) z KS Rogowo. W tabeli fazy zasadniczej podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
mają czternaście punktów
i o sześć oczek wyprzedzają
AZS Politechnikę Poznańską. Trzecią lokatę zajmuje
UKHT Ósemka Tarnowskie
Góry z pięcioma punktami,
a tabelę zamyka bez zdobyczy punktowej KS Rogowo.
W klasyfikacji najlepszych
strzelców lideruje Monika
Polewczak, która zdobyła
sześć bramek, druga z pięcioma trafieniami jest Anna
L ipka z UKHT Ós em ka
Tarnowskie Góry, a trzecia
Paula Sławińska, która pokonała bramkarki rywalek
czterokrotnie. Na czwartym

miejscu sklasyfikowana jest
Wiktoria Błaszyk z AZS Politechniki Poznańskiej oraz
Dżesika Mazur. Obie zawodniczki strzeliły po trzy
gole.
D obr z e p or a d z i ł y s o bie również juniorki starsze. Brzezinianki w pierwszym spotkaniu rozgromiły wręcz na wyjeździe AZS
AWF Poznań 8:0 (3:0), natomiast w drugim pojedynku na szczycie z UKS Orient
II Łozina zabrakło im odrobiny szczęścia. O jednobramkowej porażce 0:1 (0:1)
zadecydował brak skuteczności i indywidualne błędy techniczne. Nasze zawodniczki miały przewagę,
ale nie potrafiły jej przełożyć na zdobycz bramkową. W innych pojedynkach
LKS Gąsawa wygrał z KS
Lech Rypin aż 9:0 (3:0),
AZS Politechnika Poznańska uległ UKS Orient II Łozina 1:2 (0:1), KS AZS AWF
Poznań został rozbity przez
LKS Gąsawa 0:7 (0:4), KS
Lech Rypin również wysoko
przegrał z AZS Politechnika
Poznańska 0:7 (0:1). Po pięciu seriach gier w tabeli na
prowadzeniu z piętnastoma
punktami jest UKS Orient
I I Ł o z i n a . Ju n i or k i K S

Brzezinianki w rundzie jesiennej lepsze od poznanianek FOT. DAWID SAJ
Hokej-Start sklasyfikowane
są na drugiej pozycji z dorobkiem dziewięciu punktów. Tyle samo oczek na
swoim koncie mają jeszcze:
trzeci LKS Gąsawa i czwarty AZS Politechnika Poznańska. Piąte miejsce okupuje KS AZS AWF Poznań,
któr y zdobył pięć punktów, a ostatnie szóste miejsce zajmuje KS Lech Rypin
z zaledwie jednym zdobytym punktem. W klasyfikacji strzelców prowadzi Natalia Dejanka z UKS Orient
II Łozina, która do tej pory
strzeliła osiem goli. Na drugim miejscu z sześcioma
bramkami plasują się: Marta Skrzypczak z AZS Politechnika Poznańska oraz
brzezinianki Dżesika Mazur

i Zuzanna Rubacha. Tym
samym juniorki starsze zakończyły zmagania w rundzie jesiennej.
Ostatnie spotkanie w tym
roku na otwartym boisku
podopieczne trener Małgorzaty Polewczak rozegrają w najbliższy weekend.
Spotkanie seniorek KS Hokej-Start Brzeziny z UKHT
Ósemka Tarnowskie Góry
odbędzie się prawdopodobnie w niedzielę 10 listopada
na boisku Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. W drugim meczu KS Rogowo podejmie AZS Politechnika
Poznańska. Wstęp na mecz
jest wolny. Serdecznie zapraszamy.
 DS

Patrycja Łapka najlepsza
w Portugalii



Znakomicie spisuje się zawodniczka klubu karate Harasuto Łódź. Mieszkanka Brzezin,
uczęszczająca na co dzień do Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach ma za
sobą szereg sukcesów zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Ostatnio utalentowana nastolatka wygrała silnie obsadzone zawody w Povoa de
Varzim w Portugalii.
Brzezinianka jest czterokrotną Mistrzynią Polski w Karate Olimpijskim
WKF. Świetne wyniki przełożyły się na powołanie do
kadry narodowej. Patrycja
Łapka jako reprezentantka naszego kraju w biało-czerwonych barwach wzięła udział w Mistrzostwach
Świata w 2017 na Teneryfie oraz w 2018 roku w stolicy Bułgarii Sofii. Zdaniem
wielu trenerów i ekspertów
karate młoda brzezinianka
jest jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek

w historii Polskiego Karate sportowego wersji Olimpijsk iej. Po dczas st ar tu
w międzynarodowych zawodach, które rozgrywane były w Povoa de Varzim dystrykt Porto udział
wzięło około dziewięciuset zawodników z dziesięciu państw w tym wielu medalistów Mistrzostw Europy
WKF. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym,
a rywalizacja w poszczególnych walkach była bardzo
zacięta. Wśród zwycięzców była nasza zawodniczka, która wygrała wszystkie swoje walki eliminacyjne, a w wielkim finale

zdominowała zawodniczkę gospodarzy wygrywając
zdecydowanie 3:0.
Z a w o d n i c y Ha r a s u t o
Łódż wraz z trenerem Januszem Harast wzięli udział
w treningach kadry Portugalii, które zaowocowały zaproszeniem na zgrupowanie
w 2020 roku. Zajęcia były
prowadzone przez łódzkiego szkoleniowca. Dziesięcioosobowa ekipa Portugalii obiecała wziąć udział
w zawodach, które organizuje cyklicznie Klub o nazwie World Harasuto Cup.
Impreza sportowa odbędzie
się w dniach 4-5 kwietnia
2020 roku w Łodzi.
 DS
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Dwa zwycięstwa i dwie porażki tenisistów

B

ardzo wyrównany bilans mają po siedmiu kolejkach II ligi mężczyzn w tenisie
stołowym zawodnicy MLUKS Brzeziny. Nasi tenisiści w ostatnich tygodniach po
olbrzymiej walce odnieśli dwa zwycięstwa z UMKS Księżakiem Łowicz i UMLKS
Moszczenica oraz ponieśli dwie porażki z KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź i UKS
Agaris Maków. Tym samym brzezinianie zadomowili się w środkowej części tabeli.

Marcin Dens i Daniel Świerczyński w rywalizacji deblowej FOT. DAWID SAJ

Michal Gieraga podczas rywalizacji z zawodnikiem Startu Przygłów FOT. DAWID SAJ
Najpierw w drugiej połowie października MLUKS
gościł w sali Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych przy
ulicy Konstytucji 3-Maja
5 drużynę UMKS Księżak
Łowicz. Rywale początku
sezonu nie mogą zaliczyć
do udanych, ale do Brzezin przyjechali z bojowym
nastawieniem. Od samego początku mecz był bardzo wyrównany. Na pierwszym stole Damian Antczak
pokonał 3:0 Mateusza Guzka, a na drugim stole Daniel
Świerczyński ograł 3:1 Michała Szczepanka. Przyjezdni odpowiedzieli wygranymi Mateusza Podsędka nad
Michałem Gieragą 3:1 oraz
Piotra Podsędka nad Marcinem Densem 3:2. Pojedynki
deblowe również ułożyły się
remisowo. Damian Antczak
i Michał Gieraga wygrali 3:1
z Mateuszem Podsędkiem

i Pi ot re m Po d s ę d k i e m ,
a duet Daniel Świerczyński/
Marcin Dens takim samym
rezultatem ulegli parze Mateusz Guzek/Michał Szczepanek. W całym spotkaniu
był zatem remis 3:3. Wyrównanie wyglądała dalsza
część rywalizacji. Damian
Antczak na pierwszym stole wygrał 3:2 z Mateuszem
Podsędkiem, a na drugim
Daniel Świerczyński przegrał 1:3 z Piotrem Podsędkiem. Decydujące okazały
się dwa ostatnie pojedynki.
Na wysokości zadania stanęli Michał Gieraga, który do zera ograł Mateusza
Guzka, oraz Marcin Dens,
który po tie-breaku pokonał Michała Szczepanka.
Ostatecznie MLUKS Brzeziny wygrał z UMKS Księżakiem Łowicz 6:4.
Następnego dnia brzezinianie udali się na bardzo

ciężkie spotkanie do Moszczenicy. Miejscowy ULKS
do tej pory bardzo dobrze
radził sobie w rozgrywkach.
Pojedynek praktycznie był
łudząco podobny do starcia z Księżakiem. Na pierwszym stole Damian Antczak
wygrał 3:1 z Jakubem Baranowskim, a Michał Gieraga w pięciu setach uległ Jarosławowi Nitkowi. Na drugim stole Marcin Dens do
zera przegrał z Hubertem
Gawędą, a Daniel Świerczyński pokonał 3:1 Pawła
Rysia. W grze podwójnej
Damian Antczak i Michał
Gieraga wygrali po pięciosetowym boju z Jakubem
B aranowsk im i Pawłem
Rysiem, a Daniel Świerczyński i Marcin Dens ulegli 0:3 duetowi Hubert Gawęda/Jarosław Nitek. Wynik spotkania brzmiał 3:3.
Kol e j n e p ar t i e rów n i e ż

rozstrzygnęły się po punkcie. Michał Gieraga ograł
3:0 Jakuba Baranowskiego,
a Daniel Świerczyński przegrał 1:3 z Hubertem Gawędą. Bliźniaczo do ostatniego
meczu wyglądały dwa ostatnie pojedynki. Również na
swoją korzyść przechylili
ją zawodnicy MLUKS. Damian Antczak pokonał Jarosława Nitka 3:1, a Marcin
Dens po bardzo trudnym
starciu wygrał 3:2 z Pawłem Rysiem. Brzezinianie
wygrali 6:4 i mogli dopisać
do swojej zdobyczy kolejny
komplet punktów.
Po d w ó c h w y g r a ny c h
wszyscy liczyli na kolejny komplet punktów w wyjazdowym meczu z KS
Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź. Jednak już sam początek pojedynku pokazał, że o triumf będzie bardzo trudno. Damian Antczak wygrał 3:2 z Adamem
Marczakiem, a Marcin Dens
przegrał 1:3 z Bartłomiejem
Maczużakiem. Szczęścia zabrakło Michałowi Gieradze,
który na przewagi przegrał
2:3 z Rafałem Walaszczykiem. Do zera z Robertem
Radwańskim przegrał natomiast Daniel Świerczyński i sytuacja naszej drużyny zrobiła się bardzo trudna. Punkt w deblu dołożyli
Damian Antczak i Michał
Gieraga, którzy pokonali
3:1 parę Robert Radwański/
Adam Marczak, a Marcin
Dens i Daniel Świerczyński
przegrali 1:3 z Rafałem Walaszczykiem i Bartłomiejem Maczużakiem. Tym samym gospodarze prowadzili w całym meczu 4:2.
Niestety szalę zwycięstwa
na swoją korzyść łodzianie przechylili już w kolejnych dwóch pojedynkach.

Michał Gieraga uległ 1:3
Ad a m o w i M a r c z a k o w i ,
a Daniel Świerczyński musiał uznać wyższość Bartłomieja Maczużaka, z którym
przegrał 0:3. Naszej drużynie przyszło zatem już grać
wyłącznie o zmniejszenie
rezultatu porażki. Damian
Antczak dołożył punkt po
wygranej nad Rafałem Walaszczykiem, a Marcin Dens
uległ 1:3 Robertowi Radwańskiemu. Tym samym
MLUKS Brzeziny przegrał
z KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 3:7.
Ciężko było myśleć
o punktach w kolejnym wyjazdowym starciu. Brzezinianie w ostatnią sobotę 2
listopada udali się do Makowa na mecz z niepokonanym dotąd UKS Agris. Już
pierwsze pojedynki singlowe pozbawiły naszych tenisistów złudzeń. Wszyscy
przegrali swoje konfrontacje po 1:3. Damian Antczak
uległ Michałowi Uzarczykowi, Michał Gieraga przegrał z Witoldem Uzarczykiem, Marcin Dens poniósł
porażkę z Michałem Misiakiem, a Daniel Świerczyński musiał uznać wyższość
Pawła Stopińskiego. Pierwszy punkt udało się zdobyć w deblu. Duet Michał
Gieraga/Damian Antczak
ograli do zera parę Michał
Uzarczyk/Witold Uzarczyk.
Niestety 0:3 Marcin Dens
i Daniel Świerczyński przegrali z Michałem Misiakiem i Pawłem Stopińskim.
W całym meczu gospodarze
prowadzili 5:1 i MLUKS,
aby uratować remis i cenny punkt musiał resztę konfrontacji wygrać. Tak się
jednak nie stało. W kolejnej grze pojedynczej Michał
Gieraga poniósł porażkę

z Michałem Uzarczykiem
1:3 i tym samym prawie
wszystko było już jasne.
Punkt dołożyli jeszcze Daniel Świerczyński po wygranej 3:1 z Michałem Misiakiem, oraz Damian Antczak, który do zera ograł
Witolda Uzarczyka. Na drugim stole na tzw. „kole” rywalizację zakończył Marcin Dens, który przegrał 0:3
z Pawłem Stopińskim. Całe
spotkanie wygrał jednak
UKS Agris Maków 7:3. Rozgrywki tenisowe charakteryzują się szczególnie tym,
że wiele spotkań rozgrywanych jest awansem. Tak
więc zespoły mają rozegrane od pięciu nawet do dziewięciu meczów. W tabeli na prowadzeniu MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka,
która w tym momencie zagrałaby w meczach barażowych o promocję do I ligi.
MLUKS Brzeziny jak na razie zajmuje piąte miejsce,
ale ma rozegrane więcej
spotkań od innych rywali.
W tym momencie na miejscu barażowym o utrzymanie w rozgrywkach znajduje się UMKS Księżak Łowicz, a do III ligi spadłyby:
GLKS Burza Pawlikowice
oraz LKS Stomil Bełchatów.
Kolejne spotkanie nasi tenisiści rozegrają w sobotę 23 listopada o godzinie
16:00 na wyjeździe z GLKS
Burza Pawlikowice, a w niedzielę 24 listopada o godzinie 12:00 we własnej sali
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 podejmą
MUKS Włókniarz Pabianice. Wstęp na wszystkie mecze w Brzezinach jest wolny.
Serdecznie zapraszamy.
 DS
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Pasowanie pierwszaków połączone
z 200. rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki

P

iętnastego października w sali konferencyjnej brzezińskiego magistratu odbyło się
pasowanie pierwszoklasistów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach.
W tym roku grono uczniów klas pierwszych liczy aż 32 dzieci, z których 24 uczy się
gry na instrumentach w cyklu 6- letnim, a 8 w cyklu 4- letnim.
przypinki będące namiastką tarczy szkolnej oraz specjalne pamiątkowe dyplomy. Pasowanie pierwszaków
połączone zostało z obchodami Dnia Edukacji Narodowej podczas których dyrektor Joanna Paprocka uhonorowana została nagrodą
Ministra Kultury, nauczyciel
Maciej Kałamucki w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego dołączył do grupy nauczycieli dyplomowanych,

nauczyciele i pracownicy
otrzymali nagrody dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a pięcioro
uczniów: Maja Łukasik, Alicja Tomczyńska, Michał Nowak, Maja Graboń i Patrycja
Szajble otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia
edukacyjne.
Drugą część uroczystości
wypełnił koncert prowadzony przez Benitę Wiśniewską
i Igę Sienkiewicz. Koncert

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Tradycyjnie pasowanie poprzedziło ślubowanie, w którym uczniowie klas pierwszych zobowiązali się nie
tylko być pilnymi uczniami ale także ćwiczyć gry
na instrumentach muzycznych. Następnie dyrektor
Joanna Paprocka dotykając ramienia każdego z nich
smyczkiem dokonała pasowania na pełnoprawnego
ucznia tej szkoły. Pierwszoklasiści z tej okazji otrzymali

rozpoczął występ Anny Ścibiorek, która na flecie wykonała utwór pt. „Pierrot”.
W dalszej części koncertu
wystąpiły m.in. Benita Wiśniewska, która na fortepiania zagrała „Brzózkę małą”,
Gabrysia i Małgosia Nowak grające na skrzypcach
„Triolet” S. Moniuszko, Zuzanna Kmieciek na klarnecie wykonała „Bajkę” , Patrycja Szajble na fortepianie
„Krakowiaka”, Basia Nowak
na flecie „Scapino”, duet fortepianowy złożony z Judyty
Karlińskiej i Mai Kopaniewskiej zagrał „Kum i Kuma”.,
Maja Łukasik na akordeonie

zagrała „Kozaka”, a Maja
Graboń na flecie „Prząśniczkę”. Koncert zakończył występ chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja
Wójcikowskiego. Warto dodać, że koncert z okazji 200.
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki uświetnił występ znakomitego tenora Janusza Nowańskiego, któremu akompaniowała Justyna
Balwierczyk. Jak nie trudno się domyśleć tenor wykonał przepiękne pieśni Stanisława Moniuszki. W koncercie uczestniczyli m.in.
burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, starosta brzeziński

Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański oraz dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego
w Brzezinach Maria Pisarska. Koncert został zorganizowany w ramach projektu
"Opera daje powera" współfinansowanego z budżetu województwa łódzkiego
w ramach zadania Kultura,
Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizatorem projektu
jest Stowarzyszenie Rozwoju
Powiatu Brzezińskiego "Nasz
Powiat".
 GK
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Zawodowi strażacy najlepsi w Powiatowym Turnieju
Służb Mundurowych powiatu brzezińskiego w piłce nożnej
Turniej organizowany jest
z inicjatywy komendanta
powiatowego PSP w Brzezinach, Dariusza Guzka oraz
prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach,
Leszka Jarząba. W turnieju uczestniczyło sześć drużyn, które reprezentowały Komendę Pow i atową

Państwowej Straży Pożarn e j w B r z e z i n a c h , Ko mendę Powiatową Policji
w Brzezinach, Ochotniczą
Straż Pożarną w Paprotni,
Ochotniczą Straż Pożarną

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

D

w Przyłęku Dużym, Ochotniczą Straż Pożarną w Rogowie oraz Ochotniczą Straż
Pożarną w Woli Cyrusowej.
Zmagania zawodników obserwowali m.in. Roman Sasin poseł na Sejm RP, nadbryg. Jarosław Wlazłowski
łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi, Renata

ziewiętnastego października na kompleksie boisk spor towych Orlik
w Dmosinie po raz drugi odbył się Powiatowy Turniej Służb Mundurowych
powiatu brzezińskiego w piłce nożnej.

Kobiera starosta brzeziński. Na zakończenie turnieju złożono gratulacje i wręczono pamiątkowe puchary.
I miejsce po raz drugi zajęli zawodniczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
II Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej, zaś
III Komendy Powiatowej

Policji w Brzezinach. Najlepszym bramkarzem turnieju został Michał Szostak
z KPP w Brzezinach, królem strzelców turnieju Piotr
Mielczarek z OSP w Woli
Cyrusowej, a najlepszym
piłkarzem Krzysztof Trzewikowski z KP PSP w Brzezinach.
 GK
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Muzeum Żołnierza Polskiego w Dmosinie

W

niedzielę 20 października odbyło się otwarcie Muzeum Żołnierza Polskiego
w Dmosinie. Poprzedziła je msza św. w kościele parafialnym w Dmosinie, po
której złożono kwiaty na kwaterze wojennej żołnierzy polskich poległych we
wrześniu 1939 roku w okolicach Dmosina.
droższe rzeczy uczestnicząc
w rekonstrukcjach historycznych, rynkach, bazarach
i giełdach” – mówi Konrad
Walak pasjonat z Dmosina, z zawodu administrator
magazynu pod Strykowem,
z zamiłowania historyk –
amator i kolekcjoner militariów. Żona Adria wspiera jego działania. Na powierzchni 35 metrów kw.
piwnicy zgromadził ok. 3
tys. eksponatów. Głównie są
to mundury, wojskowy ekwipunek i wyposażenie. Nie

brakuje zdjęć i osobistych
pamiątek żołnierzy polskich
i to zarówno Wielkiej Wojny (1914-1918), Błękitnej
Armii gen. Hallera, Wojska
Polskiego (1920-1939) żołnierzy kampanii wrześniowej, polskich sił zbrojnych
na zachodzie oraz polskiego
podziemia niepodległościowego. Na otwarcie wystawy
Konrad Walak wystąpił w replice munduru kaprala I Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sasabowskiego.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

O godz. 10.00 odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi i poświęcenie muzeum, po których można było zwiedzić
prywatne muzeum. Jego założycielem, właścicielem
eksponatów i dyrektorem
jest 26-letni Konrad Walak,
który eksponaty zbierał od
13 lat, a otwierając muzeum spełnił swoje marzenie.
„W wieku 13 lat zacząłem
zbierać pierwsze niewielkie eksponaty, na zakup których pozwalało mi kieszonkowe. Później pozyskiwałem

Muzeum można zwiedzać
po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź emailowym tel. 504327183, e-mail:
muzuemzolnierzapolskiego@gmail.com
Otwarciu muzeum towarzyszył piknik wojskowy zorganizowany na pobliskim parkingu. Wystawiły
się m.in. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi, Komenda Powiatowej Policji w Brzezinach, druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie, którzy
udostępnili najmłodszym
pojazd bojowy straży pożarnej, Klub Byłych Żołnierzy
Wojsk Powietrzno-Desantowych z Łodzi przygotował

wystawę o Wojskach Areomobilnych, członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Poj azdów Z abyt kow ych
„Wisła” zaprezentowali kilka samochodów, a właściciele strzelnicy Stone Range z Kamienia przygotowali
wystawę broni. Najciekawszym eksponatem pikniku
była bez wątpienia polska
tankietka (TKS) jedna z pięciu zachowanych na świecie
na oryginalnych częściach
(i na chodzie), przywieziona przez Jacka Kopczyńskiego posiadacza jednej z najciekawszych kolekcji pojazdów militarnych w Polsce.
Poza tym prezentowana
była m.in. przedwojenna

armata polowa, wyposażenie
i uzbrojenie żołnierzy Wojska Polskiego II RP.
Podczas otwarcia Muzeum
Żołnierza Polskiego w Dmosinie zaprezentowały się także Brzeziny. W specjalnie
przystosowanym namiocie odbywały się historyczne
prelekcje. Obok Pawła Goździńskiego autora kilku książek o kampanii wrześniowej,
specjalną prezentację poświeconą historii Oddziału
„Sama” partyzanta z Obwodu Brzeziny - Koluszki AK
przedstawił Grzegorz Panek
przewodniczący stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny.
 GK
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Dzień otwarty Akademii Sztuk
Walki Fight And Win
Podczas dnia otwartego w godzinach od 10.00 do 15.00
uczestnicy mogli zobaczyć
m. in. pokaz kata, pokaz kihono oraz walki w formule Light
Contact.
Dzień otwarty Akademii
Sztuk Walki Fight And Win

rozpoczął się treningiem otwartym karate dla dzieci. Następnie odbyły się kolejne treningi otwarte: kick-boxing,
samoobrona dla kobiet oraz
ćwiczenia oddechowo – ruchowe. Osoby zainteresowanie mogły wziąć także udział

w treningu Body Karate, Boksu itp. O godz. 12.30 otwarto
turniej walk, w którym mogli
wziąć udział wszyscy uczestnicy spotkania. Na zakończenie
dnia otwartego na wszystkich
czekał słodki poczęstunek.
 GK

Nowe plany „Partnerstwa
Ziemi Brzezińskiej”



23 października członkowie stowarzyszenia „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej”, które
m.in. zajmuje się współpracą z miastami partnerskimi Brzezin i gminy Brzeziny,
spotkali się w Centrum Promocji i Kultury, aby podsumować działania prowadzone
w minionych miesiącach i podjąć decyzje odnośnie nowych priorytetów.

Na wstępie podsumowano realizowany w ostatnim okresie projekt „Pam i ę ć e u r o p e j s k a , i nt e gracja, imigracja, trudne
pytanie jak żyć razem”. Renata Nowak przedstawiła tu prezentację na temat
omawianej akcji, w której wzięło udział 15 samorządów z 6 krajów: Polski,
Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii.
Należy tu podkreślić, że
Renata Nowak jako prezes „Par t nerstwa Z iemi
Brzezińskiej” została też

wiceprezesem organizacji
realizującej wspomniany
projekt, czyli "Sieci Miast
i Gmin Obywateli Europy".
Postanowiono, aby obecnie priorytetem była sprawa kryzysu klimatycznego i w tym temacie mają
być podejmowane nowe
przedsięwzięcia. Należy tu
zwrócić szczególnie uwagę na aktywność w działaniach „Partnerstwa Ziemi Brzezińskiej” młodych
członków stowarzyszenia
m.in. Agnieszki Gałązki,
Alicji Mozgi i Sylwii

Sztandera. Na październikowym zebraniu mowa
była również o możliwościach współpracy młodzieży szkolnej . Podkreślano,
że stowarzyszenie jest do
dyspozycji dla szkół, nauczycieli oraz rodziców.
Warto też wspomnieć, że
w 2020 roku organizowane będą obchody 10 - lecia
współpracy miast partnerskich we Włoszech. Uroczystości planowane są na
1,2,3 maja 2020 r. 
 TOM

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



W sobotę 19 października w Brzezinach przy ul. Traugutta 5 odbył się dzień
otwarty Akademii Sztuk Walki Fight And Win organizowany przez Sensei
Krzysztofa Derach 2 DAN.

REKLAMA

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 rekreacyjnowypoczynkowe, 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 rekreacyjnowypoczynkowe 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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Brzeziny kodują

Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych





W sobotę 26 października członkowie stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy
Wyklętych odwiedzili posadzoną dwa lata temu w Brzezinach aleję dębów
Żołnierzy Wyklętych.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W piątek 18 października przez dwie godziny w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach odbyła się akcja Brzeziny Kodują. Była to akcja w ramach europejskiego
tygodnia kodowania.

21

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w ciągu dwóch tygodni odbywa się ok. 10 tys. wydarzeń w różnych miejscach
w Europie. Jednym z nich
było właśnie Brzeziny - Kodują. W tracie otwartych zajęć dzieci rozwijają myślenie
komutacyjne poprzez rozwiązywanie problemów z różnych
dziedzin przy użyciu narzędzi
wyniesionych z informatyki

poprzez edukację z robotami. Młodsze dzieci budowały
budowle z klocków edukacyjnych, zaś starsze programowały poruszające się roboty, które nie tylko poruszają się ale
dzięki specjalnemu chwytakowi są wstanie przetransportować niewielkie przedmioty.
Najwyraźniej ta zabawa przypadła do gustu nie tylko dzieciom ale także ich rodzicom,

Przypomnijmy, że 30 września 2017r. posadzono 25 dębów, z których 24 dęby posadzili synowie i córki Żołnierzy Wyklętych a jeden dąb
ku pamięci bezpotomnych
żołnierzy. W sobotnim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele co najmniej 10 rodzin Żołnierzy Wyklętych,
którzy w Brzezinach posadzili dęby pamięci, a także
władze miasta i powiatu.
„Jest to jedno z niewielu miejsc, w którym my jako
członkowie stowarzyszenia

którzy nie mogli oprzeć się
możliwości pobawienia się
programowanymi zabawkami. Zajęcia poprowadził Waldemar Wyka matematyk z Instytutu Rozwoju Kompetencji
Cyfrowych w Łodzi, który na
codzień w Centrum Promocji i Kultury prowadzi zajęcia
z robotyki.

 GK

Posprzątali cmentarz
ewangelicki w Brzezinach

Wśród nich byli zarówno członkowie stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny, brzezińscy harcerze,
Skauci Europy jak i osoby
niezrzeszone, które postanowiły włączyć się w sobotnią akcję. W kilka godzin teren cmentarza i przed nim został uporządkowany, a śmieci

zebrano w jednym miejscu. Liście zostały zgrabione, chwasty wyrwane, a alejki pograbione. Udało się także uporządkować większość
grobów, które jeszcze tam pozostały. Na kilku innych zdewastowanych grobach, prawie już niewidocznych postawiono nowe drewniane

krzyże. Jak się okazało był to
już trzeci sprzątany cmentarz.
Do tej pory udało się sprzątnąć cmentarze w Łaznowskiej Woli, Kolonii Gałkówek.
W sobotę 26 października odbyło się sprzątanie cmentarza wojennego we Wiączyniu
(gmina Nowosolna).
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W sobotę 19 października kilkadziesiąt osób sprzątało cmentarz ewangelicki
w Brzezinach. Jego opiekunem jest Kacper Buldecki, który „skrzyknął” znajomych do
sprzątania.

możemy sie spotkać i upamiętnić Żołnierzy Wyklętych” – mówił prezes stowarzyszenia Jan Suchora.
„Ukłony i szacunek należą
się członkom stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny,
którzy dbają o tę aleję. Za ich
sprawą aleja jest utrzymywana w czystości a miejsce pamięci jest widoczne. Za ich
sprawą na budynku przy ul,
Chopina zamontowana zostanie tablica upamiętniająca Kazimierza Nowakowskiego „Wilka” komendanta

placówki AK w Brzezinach”
– powiedziała burmistrz
Brzezin Ilona Skipor.
Po złożeniu kwiatów i zapaloniu zniczy pod tablicą z imionami, nazwiskami
i pseudonimami Żołnierzy
Wyklętych uczestnicy spotkania zaśpiewali hymn Polski i odmówili modlitwę.
Białe i czerwone znicze znalazły się przy każdym spośród 25 dębów kolumnowych tworzących aleje przy
ul. Hetmana.
 GK
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Październik u „Młodych Duchem”

C

złonkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem”
w październiku co środa spotykali się w Centrum Promocji i Kultury, gdzie czekały
na nich kolejne atrakcje. We wtorki o godz. 19.15 odbywają się próby chóru, który
prowadzi Maciej Wójcikowski.

Na 9 października zaplanowano zajęcia kulinarne, czyli przygotowywanie potraw
z ziemniaków m.in. klusek
żelaznych z boczkiem i cebulą. Nie zabrakło też bigosu

z kapusty włoskiej. Środa
16 października była dniem
dowcipów przy kawie, herbacie i oponkach, czyli ciastkach, któr ych głównym
składnikiem jest twaróg. 23

października zaplanowano spotkanie organizacyjne, a przy okazji wykonywane były wiązanki w związku ze zbliżającym się Dniem
Wszystkich Świętych.

Jesienne porządki na
cmentarzach ze Strefą
Rowerową
Październikowe soboty członkowie i sympatycy Strefy Rowerowej Brzeziny poświęcili na sprzątanie dawnych cmentarzy.
W tym roku akcje te odby ł y s i ę w Ł a z now sk i e j
Woli, Gałkowie Kolonii
w Wiączyniu i na cmentarzu ewangelickim w Brzezinach, któr y w sumie
sprzątało blisko 100 osób,

gdyż włączyli się tu również harcerze i skauci Europy. - 24 listopada w rocznicę bitwy pod Brzezinami o godz. 11 planujemy
jeszcze zapalić znicze na
cmentarzu w Pustułce –
zaprasza do udziału w tym
wydarzeniu prezes Strefy Rowerowej Brzeziny Krzysztof Wątorowski.

 TOM

Wyjątkowo w czwartek 7
listopada o godz. 18 rozpocznie się natomiast u „Młodych Duchem” kolejny wieczór z cyklu „Znani, nieznani”, gdzie przypomniany
zostanie zespół „Czerwone gitary”. Oprócz historii
tej formacji, zaprezentowane będą tu jej utwory, szczególnie te o tematyce jesiennej. Do tego zaplanowano
poczęstunek w postaci zupy
z dyni z płatkami migdałowymi i racuchy. 20 listopada
„Młodzi Duchem” mają się
jeszcze spotkać na wieczorze
niepodległościowym, kiedy to zaprezentowane będą

współczesne pieśni patriotyczne. Zaplanowano też losowanie w związku ze zbliżającymi się mikołajkami.
W środę 27 listopada przewidziane są andrzejki, a 18

grudnia członkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub
Seniora „Młodzi Duchem”
podsumują rok na wspólnej
wigilii.
 TOM

Wystawa lalek i kimon japońskich
w brzezińskiej bibliotece



W brzezińskiej bibliotece można obecnie oglądać wystawę „Lalka w kulturze Japonii”.
Planowany jest też pokaz kaligrafii japońskiej i prelekcja „Japońskie kanony piękna”,
którą poprowadzi Masakatsu YOSHIDA.

55 tys. na stypendia i zasiłki szkolne dla
mieszkańców Brzezin



Są już pieniądze na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych w Brzezinach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na rok szkolny 2019/2020 do
16 września wpłynęło blisko 90 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami o przyznaniu stypendium decyduje kryterium
dochodowe, które na obecną chwilę wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie. Na realizację wniosków
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 miasto Brzeziny od wojewody łódzkiego otrzymało dotację celową,
która po zwiększeniu o udział
własny z budżetu miasta daje
kwotę ponad 55 tys. zł. Wysokość stypendium uzależniono od dochodu na jednego członka rodziny. Przy dochodzie miesięcznym netto
do 316,80 zł na jednego członka rodziny, wnioskodawcy przyznano kwotę stypendium w łącznej wysokości 680
zł, a przy dochodzie powyżej 317,00 do 528,00 zł przyznano stypendium w łącznej wysokości 652,00 zł. Są to

kwoty jednorazowe na I semestr obejmujące okres od
września do grudnia 2019r.
Należy jednak pamiętać, że
żaden z wnioskodawców nie
otrzyma pieniędzy w gotówce, lecz jedynie jako całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych prowadzonych
w ramach planu nauczania,
jak również wykraczających
poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących
w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych,
encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia
wychowania fizycznego oraz

innego wyposażenia uczniów
wymaganego przez szkołę,
opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych
i sportowych oraz opłat za
udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach)
do kin, teatrów lub innych
imprezach organizowanych
przez szkołę. Wnioskodawcy przyznane stypendia zostaną przekazane jako częściowa lub całkowita refundacja
kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dotyczących dofinansowanych
kosztów zakupów, w terminie
14 dni od dnia złożenia rachunków. Termin realizacji stypendiów przyznanych
w ramach pierwszej transzy
upływa 9 grudnia br.
 TOM

Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt różnego rodzaju lalek oraz tradycyjne japońskie stroje, czyli
kimona, których jest w sumie
dziesięć.
Warto tu wspomnieć, że
lalka w kulturze Japonii miała swoje szczególne miejsce.
Najstarsze lalki pojawiły się 10
tys. lat temu, wykonane były
z gliny i nazywały się Dogu.
W Japonii lalki były traktowane jako dzieła sztuki, nadające życiu piękno oraz chroniące przed złymi duchami i chorobami. Obecnie, lalki kojarzą
się głównie z okresem dzieciństwa, są symbolem szczęścia i dobrobytu w dorosłym
życiu każdej dziewczynki

i stanowią dekorację, nie służąc do zabawy. W dniu 3 marca w japońskich domach ustawia się regał nakryty czerwonym suknem, na którym stoją
przepiękne lalki, przedstawiające dwór cesarski z dawnych
czasów. Hinamatsuri to święto dziewczynek obchodzone
w Japonii bardzo uroczyście.
Dzień Dziecka – Kodomo –
no – hi, czyli Dzień Chłopca,
to czas, w którym w ogrodach
ustawia się wysokie maszty,
na których powiewają latawce w kształcie karpia. Karp
jest symbolem wytrwałości
i siły, ponieważ potrafi płynąć
pod prąd rzeki. Wspina się po
wodospadzie i na szczycie zamienia się w smoka. Oprócz

karpi, tylu ile jest chłopców
w domu, na specjalnych podestach ustawia się lalki wojowników oraz ich zbroje.
Takiego wojownika można
oglądać także w Brzezinach.
Różnego rodzaju lalki można
obecnie zobaczyć w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Brzezinach ponieważ włączyła się
ona w obchody 40 Dni Kultury Japonii w Łodzi organizowanych z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
i Japonią. Szczegółowe informacje w tym temacie można znaleźć na stronie internetowej brzezińskiej biblioteki
www.mbp-brzeziny.eu.
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Pierwszy listopada na brzezińskim cmentarzu

24

7 LISTOPADA 2019 | NR 30

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu nr 3
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Nietypowo Dzień Edukacji Narodowej uczcili nauczyciele z Przedszkola nr 3
w Brzezinach, chociaż uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od złożenia życzeń
wszystkim pracownikom przez dzieci.

REKLAMA

GROSZEK STANDARD – 750 zł (22-24 MJ/KG)
EKOGROSZEK PREMIUM – 850 zł (24-26 MJ/KG)
EKOGROSZEK ULTRA – 950 zł (27-30 MJ/KG)
PELLET DRZEWNY – 850 zł
KOSTKA – 900 zł (26-27 MJ)
ORZECH – 850 zł (26-27 MJ)
DREWNO ZRZYNA – 80 zł/MP

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Słowa wdzięczności uzupełniały drobne upominki
dla każdego w postaci słodkiej paczuszki. Druga część
akademii, która zgromadziła w sali całą przedszkolną

społeczność była dla wszystkich niespodzianką, przygotowywaną w tajemnicy przez pracowników. Wystawili oni przedstawienie
oparte na bajce „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" . W odpowiedni nastrój wprowadził dzieci narrator - Beata Iwanicka,
której opowieść wiodła wid z ów pr z e z c a ł ą b aj kę.
W rolę Królewny Śnieżki
wcieliła się Emilia Hoft, którą zła macocha (Bogusława
Gajkowska) za sprawą gajowego (Anna Sztuka) wysłała do domku krasnoludków
(Justyna Pawlak, Małgosia
Wiśniewska, Ola Antosiak,

Justyna Dziubińska, Karolina Świderska, Anna Delewska, Aneta Kamińska).
W bajce nie zabrakło też
księcia (Justyna HenzlikSzczepaniak) ratującego
z opresji Śnieżkę i lustereczka (Anna Kowalska). Całość
inscenizacji uzupełniona
muzyką i wyświetlaną scenografią wzbudziła zachwyt
zgromadzonej publiczności, co wyraziło się brawami i owacją na stojąco. Wierzymy, że taka forma przekazu na długo pozostawi
w pamięci dzieci wspomnienia o swoich pierwszych nauczycielach.
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REKLAMA

Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 874 26 89

Masz wadę wzroku
skorzystaj z jesiennej promocji
Wtorek, środa, czwartek – szkła w cenie oprawek
Nowość – soczewki kontaktowe firmy
Johnson&Johnson Acuvue Oasys with Transitions
Pierwsze soczewki samoprzyciemniające się
Umów się na badanie wzroku
Szczegóły w salonie

