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Zebrano 22,5 litra krwi dla Oliwiera

P

 dczas 6 - godzinnej akcji zebrano 22,5 litra krwi, zbiórkę zorganizowano
o
specjalnie dla 5-letniego Oliwiera. Oliwier jest bardzo pogodnym, otwartym
i sympatycznym dzieckiem uczęszczającym na co dzień do Przedszkola nr 3
w Brzezinach. „Pamiętam jak przyszedł pierwszy raz do przedszkola” – mówi
Agnieszka Gazda dyrektor Przedszkola nr 3 w Brzezinach. „Powiedział wtedy:
"Cześć, mów mi Oliwier”. Rzadko spotykam tak otwarte dziecko jak Oliwier i to
pierwszego dnia w przedszkolu” – dodaje A. Gazda.

Każdy z dawców oddał po blisko pół litra krwi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zainteresowanie piątkową akcją przerosło oczekiwania organizatorów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Spośród zarejestrowanych 74 osób po wstępnym badaniu lekarz ostatecznie dopuścił 50 osób
Chłopca zaatakował chłon i a k ( ro d z aj n owot wo ru). Do leczenia konieczny był zapas krwi, o któr y rodziców Oliwiera

p opro s i l i l e k a r z e . B y ł y
dwie możliwości. Osoby zainteresowane pomocą mogły na własną rękę
jechać do Regionalnego

Centrum Kr wiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi lub można było spróbować akcję zorganizować
w Brzezinach. Dzięki panu

Danielowi Str umianowi
RCKiK, mimo napiętego
grafiku, przyjęło zaproszenie mieszkańców. Zespół
krwiodawstwa ograniczały możliwości techniczne,
dlatego tego dnia krew mogło oddać 50 osób. Miejsce
do zbiórki udostępniła Joanna Kędzia – Kamińska
dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Zainteresowanie piątkową
akcją przerosło oczekiwania organizatorów. Poczęstunek został przygotowany przez rodziców dzieci
z grupy przedszkolnej Oliw i e r a , f i r m ę G e ow or k
oraz panią Hannę Krasińską. W ten sposób chcieli
podziękować ludziom pomagając ym Oliwierowi.
W kolejce ustawiło się ponad 70 osób, w tym 40, które po raz pierwszy w życiu
zdecydowały się na oddanie krwi. Nie zniechęciło
ich kilkugodzinne stanie
w kolejce, aby się zarejestrować, wypełnianie kilkustronicowej ankiety, pobieranie kr wi do badań
i ostateczne badanie lekarskie. Wśród nich wiele osób to rodzice dzieci
z grupy Oliwiera, rodzice

dzieci przedszkolnych, na
co dzień spotykających Oliwiera, często małżeństwa,
s ąsie dzi, znaj omi, bliższa i dalsza rodzina. Dawcom przyświecał jeden cel,
chcieli zrobić wszystko co
mogli - oddać krew - aby
pomóc choremu Oliwierowi, który tej krwi tak bardzo potrzebował. Spośród
zarejestrowanych 74 osób
po wstępnym badaniu lekarz ostatecznie dopuścił
50 osób, które oddały krew.
Akcja przewidziana była na
4 godziny jednak ze względu na duże zainteresowanie
pracownicy RCKiK zostali do ostatniego krwiodawcy. Każdy z dawców oddał po blisko pół litra najcenniejszego z leku jakim
jest krew. W ten sposób po
6 - godzinach udało się zebrać 22,5 litra krwi to tyle
samo ile zawarte jest w organizmie czterech dorosłych mężczyzn.
Kolejna planowa akcja
honorowego o ddawania
krwi odbędzie się 7 grudnia w sobotnie przedpołudnie także w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
 GK
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Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

W

 iedzielne przedpołudnie 17 listopada w przeddzień obchodzonego
n
M i ę d z y n a ro d owe g o D n i a Pa m i ę c i O f i a r Wy p a d ków D ro g ow yc h ,
w Brzezinach na placu Jana Pawła II odbyła się akcja nawiązująca do
obchodzonego dnia.

Akcja zorganizowana przez
Klub Motocyklowy EBeeRy,
Komendę Powiatową Policji w Brzezinach, Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny i Ochotniczą
Straż Pożarną w Brzezinach
miała zwrócić uwagę mieszkańców miasta, a zwłaszcza
uczestników ruchu drogowego na zachowanie bezpie czeństwa na dro dze.
Uczestniczyli w niej także burmistrz Brzezin Ilona Skipor oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko. Już o godz.
10.00 pod rozstawionymi
namiotami rozdawane były

odblaski, ulotki i inne materiały promujące i zachęcające do bezpiecznej jazdy.
Akademia Młodego Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach demonstrowała swoje umiejętności w udzielaniu
pierwszej pomocy, a zwłaszcza w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Mali strażacy wiedząc jak ważne jest
udzielenie pierwszej pomocy podejmowali się nawet
nauki jej udzielania wszystkim chętnym.
Członkowie Strefy Rowerowej Brzeziny rozdawali elementy odblaskowe za

Organizatorem akcji był klub motocyklowy EBeeRy

pomocą których wszyscy
piesi i rowerzyści zwłaszcza po zmroku mogą poprawić swoją widoczność,
a przez to i bezpieczeństwo.
Przygotowany był także rower, na którym można było
sprawdzić swoją kolarską
kondycję.
Fu n k c j o n a r i u s z e Ko mendy Powiatowej Policji w Brzezinach zachęcali do wstąpienia w szeregi
tej mundurowej formacji.
Pod ich namiotem po założeniu alkogogli lub narkogogli można było sprawdzić jak człowiek zachowuje się po spożycia alkoholu

Burmistrz Brzezin przekazała Anioła Robertowi za pośrednictwem jego żony

Motoambulans z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Agnieszki i Oskara Łapka
z powodu śmierci Męża i Ojca
składają

lub zażyciu narkotyków.
W alkogoglach rozegrany
był nawet konkurs w pokonaniu trasy między pachołkami. Jak się okazało
w tych specjalnych goglach
świat wygląda zupełnie inaczej i wykonanie nawet najprostszej czynności nie jest
takie łatwe.
Szymon Banasiak prowadzący sklep „Promyk”
w Brzezinach przy ul. Staszica wyjaśniał stosowanie samochodowych fotelików dziecięcych, a zwłaszcza sposób ich montażu
w aucie i zapinanie w pasach bezpieczeństwa, aby
dziecko przewożone w foteliku było bezpieczne. Jak
się okazało nie jest to takie
proste, ale szalenie ważne,
gdyż trzeba wiedzieć gdzie

koleżanki i koledzy
Prawo i Sprawiedliwość Brzeziny

w samochodzie zamontowane są poduszki powietrzne.
Podczas akcji prezentowany był motoambulans
z Fundacji Ratownictwo
Motocyklowe Polska, a także zbierane były pieniądze
na rehabilitację „Batiego”
(Roberta Wasielewskiego)
w ramach akcji „Razem dla
Batiego”. Przypomnijmy, że
Robert uczestnicząc w wypadku drogowym doznał
licznych urazów. Lada dzień
wyjdzie ze szpitala i rozpocznie rehabilitację. Tylko
podczas niedzielnej zbiórki
zebrano na ten cel 2040,99
zł Aby uświadomić jak motocyklista chroniony jest
podczas zderzenia zaprezentowano także powypadkowy motocykl Roberta.

W niedzielnej akcji
uczestniczyło kilkadziesiąt
motocyklistów z zaprzyjaźnionych klubów, dlatego
trzygodzinna akcja zakończyła się przejazdem motocykli przez miasto.
Jak zapewniają organizatorzy akcja będzie kontynuowana. Już 12 grudnia
o godz. 18.00 w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach odbędzie się spotkanie z funkcjonariuszami
brzezińskiej Komendy Powiatowej Policji dotyczące
udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznemu zachowaniu się na drodze, prezentowane będą nawet filmiki
o niewłaściwym zachowaniu uczestników ruchu drogowego i pieszych.
 GK

Udzielenie pierwszej pomocy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Akademia Młodego Strażaka oraz Szymon Banasiak, który prezentował foteliki dziecięce i sposób
ich montażu w aucie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Szczere wyrazy współczucia
dla naszego kolegi
Jana Mazura z powodu
śmierci Mamy

składają
właściciele oraz koleżanki i koledzy z firmy WAMAR
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BRZEZIŃSKA KRONIKA KRYMINALNA
Nielegalnie
spalał odpady
8 listopada ok. godz. 9.20.
w miejscowości Bogdanka
gmina Brzeziny patrol policji ujawnił mieszkańca
Bogdanki, który na taczce opalał przewody elektryczne z izolacji, przez
co truł środowisko toksycznymi substancjami.
W oparciu o ustawę o odpadach mężczyzna ukarany został 200- złotowym
mandatem.

W stanie upojenia
alkoholowego
spał w krzakach
9 listopada mieszkańcy
Brzezin poinformowali
KPP Brzeziny, że w krzakach przy przystanku autobus ow ym znajdującym się obok Biedronki
przy ul. Modrzewskiego
w Brzezinach jest mężczyzna w stanie upojenia
alkoholowego. Jak się okazało był to mężczyzna bez
stałego miejsca zamieszkania, który w wydychanym powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu.
Ze względu na brak osób,
któr ym można byłoby
go przekazać pod opiekę.
Mężczyzna został przewieziony do wytrzeźwienia w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych KPP
Łódź - Wschód.

Przywłaszczył
sobie telefon
9 listopada o godz. 18.00
patrol policji ujawnił
sprawcę, który przywłaszczył sobie telefon komórkowy o wartości 100 zł
na szkodę mieszkanki
Brzezin. w wyniku działań policjantów przybyłych na miejsce poszkodowana odzyskała telefon
komórkowy, a sprawca
przywłaszczenia ukarany został 500 - złotowym
mandatem karnym.

Zachowywali się
głośno
9 listopada po godz. 23.00
KPP Brzeziny powiadomiona została o głośnym
zachowywaniu się osób
w prywatnym mieszkaniu przy ul. Moniuszki
w Brzezinach. Na miejscu policjanci ujawnili kilka osób słuchających
głośnej muzyki. Uczestnicy spotkania zostali wylegitymowani. Podczas
potwierdzania tożsamości, jedna z osób znieważyła policjanta, naruszyła
jego nietykalność cielesną, a także używała groźby karalnej w celu nakłonienia funkcjonariusza do odstąpienia od
czynności służbowych.
31 - letni mieszkaniec

Brzezin został zatrzymany,
po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu został zwolniony. Postępowanie prowadzi KPP Brzeziny.

Uszkodzono
ogrodzenie Jedynki
8 listopada ok. godz. 19.00
KPP Brzeziny została powiadomiona o uszkodzeniu czterech przęseł ogrodzenia metalowego Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach od strony ul. Fredry. Czynności mające
ustalić sprawcę zniszczenia ogrodzenia prowadzi KPP Brzeziny, która
prosi świadków zdarzenia o kontakt telefoniczny
0-46 874 -03-38.

Sprzedawali
alkohol i papierosy
bez zezwolenia
12 listopada funkcjonariusze wydziału kryminalnego KPP Brzeziny ujawnili sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych bez
zezwolenia i znaków polskiej akcyzy. Sprzedaży
dokonano na terenie prywatnej posesji w Brzezinach. Postępowanie prowadzi KPP Brzeziny.

REKLAMA

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

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

Rezerwacje proszę zgłaszać pod nr. telefonu
601 050 129, 507 526 543
lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

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

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Psy bez uwięzi
zaatakowały kobietę
rozrywając
niesioną przez nią
reklamówkę
13 listopada ok. godz.
12.00 trzy psy zaatakowały idącą ul. Wojska Polskiego 70- letnią mieszkankę Brzezin. Atakujące psy rozdarły niesioną
przez kobietę reklamówkę. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol policji nie zastał właściciela
posesji, z której wybiegły
psy. Za nietrzymanie psa
na uwięzi ich właścicielowi grozi kara grzywny do
1 tysiąca złotych w drodze
mandatu karnego. Następnego dnia właściciel psów
okazał dzielnicowemu dokumenty potwierdzające zaszczepienie zwierząt
przeciwko wściekliźnie
oraz został pouczony.

Zatrzymany
na kradzieży
w Biedronce
14 listopada o godz. 15.30
pracownicy dyskontu Biedronka w Brzezinach przy
ul. Modrzewskiego zatrzymali sprawcę kradzieży sklepowej. Mężczyzna
dokonał kradzieży dwóch
mydełek o łącznej wartości 2,40 zł. Sprawca kradzieży ukarany został

przez przybyłych na miejsce policjantów - 50 - złotowym mandatem. Dowodem w sprawie było
nagranie ze sklepowego
monitoringu.

Nietrzeźwy kierujący
kładem uderzył
w drzewo
17 listopada ok. godz.
14.20 w miejscowości Jankowice gmina Jeżów 42letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego kierujący
kładem stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył
w drzewo doznając obrażeń ciała. Jak się okazało
mężczyzna był nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. Postępowanie
prowadzi KPP Brzeziny.

Spadł z drabiny
podczas
wykonywania pracy
18 listopada ok. godz.
11.00 KPP Brzeziny została powiadomiona, że
mężczyzna wykonujący
prace przy kościele parafialnym w Jeżowie spadł
z drabiny. Obrażenia ciała
u mężczyzny były na tyle
poważne, że zdecydowano o przetransportowaniu
poszkodowanego do szpitala w Łodzi przy użyciu
śmigłowca pogotowia lotniczego.

Bezdomny w stanie
znacznego
wychłodzenia
18 listopada o godz. 11.30
w Brzezinach przy ul. Kilińskiego ujawniono bezdomną osobę znajdującą się w stanie znacznego
wychłodzenia. Mieszkaniec Brzezin przewieziony
został do schroniska dla
osób bezdomnych w Łodzi i przekazany pod opiekę pracownika schroniska,
gdzie udzielona została
mu niezbędna pomoc.

Leżał na chodniku
w stanie upojenia
alkoholowego
1 8 listopada policjanci
ujawnili mieszkańca Brzezin, który w stanie upojenia alkoholowego leżał na chodniku przy ul.
Lasockich w Brzezinach
przy targowisku miejskim.
Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad 2,7 promila alkoholu.
Mieszkaniec Brzezin został przewieziony do wytrzeźwienia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP Łódź - Wschód.
Za spowodowanie zgorszenia w miejscu publicznym sprawcy grozi grzywna do 500 złotych.
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

Wieczór Patriotyczny w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

W dniu 15 listopada 2019r.
w D o m u Po m o c y S p o łecznej w Dąbrowie odbył się wieczór patr yjotyczny, swoją obecnością

zaszczycili:
Pani Renata Kobiera –
Starosta Powiatu Brzezińskiego, Pan Ryszard Śliwkiewicz – Wicestarosta,

Pan Krzysztof Bogdański –
Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Krzysztof Kotynia - członek zarządu,
Pani Magdalena Adamska

– Dyrektor PCPR w Brzezinach, Pani Anna Wiśniewska - Dyrektor PUP
w Brzezinach, Pani Aleksandra Gumola – Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych
w B r z e z i n a c h , Pa n Ry szard Pater oraz Społeczność Ośrodka Opiekuńczego Fundacji „Dar serca dla
Potrzebujących” w Byszewach, Pan Dominik Trojak, Pan Piotr Łyszkowicz
- Miłośnicy Historii oraz
społeczność lokalna.
Wszyscy spotkali się
w ten wieczór, aby razem,
ze społecznością Mieszkanek DPS w Dąbrowie,
wrócić pamięcią do 11 listopada… Święta Niepodległości.
Inspiracją do zadumy, refleksji był spektakl przygotowany przez Panią Jolantę Łyszkowicz, a wykonany przez mieszkanki Domu
oraz zaproszone dzieci i młodzieży. Spektakl
zrealizowany w oparciu

o p o ezję wojenną, p o ezję współczesną, rozważania i słowa Św. Jana Pawła II, muzykę Chopina,
utwory muzyczne z repertuaru Lecha Makowieckiego, Huberta Smolińskiego,
z cyklu ”Panny Wyklęte”…
opowiadał o tym co znaczy:
„ py t a ć o O j c z y z n ę … ,
walczyć o wolność…, kochać kraj rodzinny…, mieć
nadzieję…, z odwagą mówić o tym, co boli, czego
żal, co kochasz, co tracisz,
co myślisz...”
Wieczór zakończył pokaz mundurów, oraz ref leksja zaproszonych
miłośników historii
„…w carskim wojsku walczyłem, ale tylko dla Polski”.

Podsumowanie projektu "Opera daje powera"



W okresie od maja do października 2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego "Nasz Powiat" realizowało projekt "Opera daje powera" współfinansowany z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu odbyły się moniuszkowskie warsztaty muzyczne, prowadzone przez rodzimych muzyków Janusza Nowańskiego
oraz Justynę Balwierczyk.

Uczestnicy warsztatów najpiękniejsze pieśni Stanisława Moniuszki zaśpiewali na scenie amfiteatru
im. Jana Pawła II wspólnie
ze śpiewakiem operowym

Stanisławem Kiernerem.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach
wzięli udział w projekcie
edukacyjno - artystycznym
w ramach, którego pojechali

Projekt jest współfinansowany ze środków województwa łódzkiego w ramach zadania kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
do Teatru Wielkiego w Łodzi na przedstawienie "Moniuszkowy zawrót głowy" ,
na koncert symfoniczny do
Filharmonii Łódzkiej oraz
wzięli udział w warsztatach

artystycznych prowadzonych przez artystów Teatru
Wielkiego w Łodzi. Na zakończenie projektu odbył
się wspaniały koncert uczniów Państwowej Szkoły

Muzycznej I Stopnia w Brzezinach z okazji 200 - rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki połączony z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej.
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Goście z Japonii w brzezińskiej bibliotece

O

d dwóch tygodni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach można oglądać
wystawę pod hasłem „Lalka w kulturze Japonii”, gdzie prezentowanych jest
kilkadziesiąt różnego rodzaju lalek oraz tradycyjne japońskie kimona. Jej
wzbogaceniem było spotkanie z mieszkającym od czterdziestu lat w Polsce
Japończykiem Masakatsu Yoshida.

Masakatsu Yoshida, który jest lektorem języka jap ońs k i e go w Z a k ł a d z i e
Azji Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynaro d ow ych i Pol itol o g i c z ny c h Un i w e r s y t e t u
Łódzkiego, przyjechał do
Brzezin z dwiema Japonkami, przebywającymi w Polsce dopiero od kilku miesięcy. Uczniom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 Masakatsu Yoshida, korzystając

z prezentacji multimedialnej, opowiadał m.in. o ciekawych do zobaczenia
miejscach w Japonii, strojach, piśmie i edukacji
tamtejszych dzieci. Brzezińscy uczniowie poznali
też pierwsze japońskie słowa oraz mogli zobaczyć Japonki w kimonach. O swoich rodzinnych stronach
i kultywowanych tam zwyczajach mówiła też jedna
z Japonek. Później odbył

się p okaz origami, czyli japońskiej sztuki składania z papieru, który wzbudził duże zainteresowanie
wśród dzieci. Na zakończenie każdy z uczestników
spotkania otrzymał miły
prezent - kartkę z własnym imieniem napisanym
po japońsku. W tym języku goście wpisali się też
do kroniki Miejskiej Biblioteki Publicznej. Stanowić to będzie pamiątkę po

ciekawej wystawie i równie interesującej prelekcji, które były elementem
łódzkich obchodów 40 Dni
Kultury Japonii zorganizowanych z okazji 100-lecia nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. Jest
to zarazem potwierdzenie,
że współcześnie biblioteki
to nie tylko miejsca, gdzie
się wypożycza książki, ale
to nowoczesne centra multimedialne, gdzie się przekazuje wiedzę w różnych
formach, także poprzez
wystawy i prelekcje.
 TOM

Nie zabrakło wpisów do kroniki FOT. TOMASZ GUZEK

Spotkanie było też okazją do obejrzenia wystawy pt. Lalki w kulturze japońskiej FOT. TOMASZ GUZEK

Prezentacja origami wzbudziła duże zainteresowanie FOT. TOMASZ GUZEK

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie FOT. TOMASZ GUZEK

Goście otrzymali w podziękowaniu kwiaty FOT. TOMASZ GUZEK
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Brzeziny

Gminny Ośrodek Kultury planuje zajęcia
T

rwa przygotowanie zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Przecławiu. Już teraz
do dyspozycji mieszkańców gminy jest sala komputerowa, sala gimnastyczna
oraz siłownia.

Do dyspozycji mieszkańców są komputery z dostępem do Internetu

Kuchnia już czeka na uczestników zajęć kulinarnych
- Z szeroką ofertą zajęć ruszamy od początku stycznia – wyjaśnia kierownik

GOK-u – Jolanta Białek.
Będą one realizowane m.in.
w ramach projektu „Łączy

nas kuchnia”, gdzie zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy Brzeziny, przewidziano
zajęcia związane z gastronomią, nie tylko z zakresu kuchni tradycyjnej , ale
także kuchni różnych krajów, które będą prowadzili
wykwalifikowani instruktorzy. Został w tym celu
już zakupiony odpowiedni sprzęt kuchenny. W ramach tego samego projektu zaplanowano też zajęcia taneczno-muzyczne.
Tu jedną grupę mają stanowić najmłodsze dzieci, a drugą grupę młodzież
w wieku 14-15 lat. Planowane są także inne zajęcia
m.in. malarskie. Już teraz
są dostępne cztery stanowiska komputerowe, gdzie
będzie można przeglądać
strony internetowe, założyć konto mailowe, czy coś
wydrukować. Dostęp do
tych komputerów ma być
zapewniony 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.
Do dyspozycji mieszkańców gminy jest także siłownia oraz sala gimnastyczna

wyposażona w sprzęt sportowy. Przygotowywana jest
również sala historyczno-regionalna, gdzie zbierane są pamiątki i zdjęcia dotyczące gminy Brzeziny. Tu
także można będzie zaprezentować ciekawych mieszkańców gminy i ich pasje.
Do dyspozycji GOK-u jest
też sala dydaktyczna
z komputerem i projektorem. Na zewnętrz budynku
ośrodek będzie mógł korzystać ze sceny oraz punktów podłączenia wody
i prądu przydatnych przy
imprezach plenerowych.
Głównym wydarzeniem jakie tu będzie organizowane
będą oczywiście dożynki,
ale w planach są też inne
działania m.in. organizacja kina letniego. W okresie letnim planowane jest
też utworzenie grupy rowerowej, która poznawałaby
okoliczne rejony. W wakacje w GOK-u mogą też być
organizowane półkolonie.
– Jestem otwarta na różne propozycje, aby to miejsce tętniło życiem - wskazuje Jolanta Białek. Należy przysyłać je na adres:
gokprzeclaw@o2.pl. Swoimi pomysłami z kierownik
GOK-u można się podzielić też osobiście. Gminny

W jednej z sal znajdą się wystawy historyczno-regionalne

Można także skorzystać z siłowni
Ośrodek Kultury zaprasza
bowiem dzieci wraz z rodzicami na pełen tradycyjnych wróżb wieczór andrzejkow y, któr y zaplanowano 29 listopada na

godz. 17.00 Będzie to swoista prezentacja Gminnego
Ośrodka Kultury szerszej
społeczności.
 TOM

Święto Niepodległości w Bogdance i Dąbrówce Dużej
W poprzednim numerze BIS
pisaliśmy o obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej

w Gałkówku Kolonii. Nie
mniej patriotyczny charakter miały uroczystości
w Szkołach Podstawowych

w Bogdance i Dąbrówce Dużej, co widać na poniższych
zdjęciach.
 TOM
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Koncert uczniów Szkoły Muzycznej z okazji Święta Niepodległości

W

sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach z okazji
Święta Niepodległości. Przybyłych gości wśród których byli m.in.
przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański, z-ca burmistrza
Jakub Piątkowski, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie Marcin Walicki, Józefa Zamachowska – Fligiel wraz
z mężem Mirosławem Fligiel.

Kon c e r t s k ł a d aj ą c y s i ę
z dwóch części rozpoczął się
od hymnu państwowego. Na
pierwszą część koncertu złożył się montaż słowno - muzyczny w którym wystąpili
Maciej Jakubiak, Benita Wiśniewska, Alicja Szymańska,
Liliana Szymańska, Patryk
Kozłowski, Joanna Czochra,
Patrycja Szajble, Iga Sienkiewicz, Małgorzata Nowak,
Gabriela Nowak, Michał

Nowak, Agata Nawaczyk,
Maja Graboń, Bartosz Loba,
Zofia Szkupińska i Aleksandra Rosiak przygotowani
przez Andrzeja Sieranta.
W drugiej części prowadzonej przez Igę Sienkiewicz i Benitę Wiśniewską
wystąpili uczniowie szkoły
grając lub śpiewając utwory i piosenki. Kamil Szczesek na saksofonie wykonał
„Piękną naszą Polskę”, Alicja

Tomczyńska na gitarze zagrała „Etiudę” F. Sorskiego,
Zuzanna Kmieciak na klarnecie „Poloneza warszawskiego”, Amelia Kobierzycka
na flecie „Pieśń wieczorną”,
a Maja Łukasik na akordeonie zagrała „Piechotę”. Piosenkę „Co to jest niepodległość” zaśpiewała Patrycja
Szajble, na skrzypcach Bartosz Loba zagrał „Sarabandę”, na fortepianie Gabriela

Nowak zagrała „Poloneza g-mol op.pośm” a Maja Graboń na flecie „Pożegnanie
Ojczyzny”. Koncert zakończył występ szkolnego chóru

prowadzonego przez Macieja Wójcikowskiego, który wykonał „Hej, hej ułani”
oraz „O mój rozmarynie”.
Uwagę wszystkich zwróciła

misterna scenografia, którą
wykonały Anna Kunka, Agnieszka Wosińska i Violetta
Urbankowska
 GK

Spotkanie po latach w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach

T

o niezwykłe spotkanie byłych pracowników i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3
im. 50-lecia Wielkiego Października w Brzezinach 4 października 2019 r. zaszczycili
swoją obecnością także dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych
w Brzezinach, dyrektor liceum ogólnokształcącego, absolwenci szkoły, sympatycy
oraz zaproszeni goście.

Wspominano nieżyjących
pracowników szkoły, dawne
szkolne uroczystości, wspólne
wycieczki i konferencje, atmosferę tamtych lat i znaczniejsze
wydarzenia.
- „Jesteśmy szczęśliwi, że
po latach szerokie grono pracowników, których los rzucił w różne zakątki Polski, pokonało trudności, aby wziąć

udział w jubileuszowym „posiedzeniu rady pedagogicznej”. Najtrudniejsze i najbardziej wzruszające były chwile powitania i przekraczania
progu szkoły. „Nigdy wcześniej, nawet w marzeniach,
nie sądziliśmy, że po latach
taki sentymentalny zjazd będzie możliwy” – mówi Luc yna St asze wska, j e dna

z organizatorek. Jubileuszowemu posiedzeniu rady pedagogicznej przewodniczyły Aldona Nawrocka i Lucyna
Staszewska. W swoim wystąpieniu prowadzące przypomniały historię powstania
szkoły, podkreślając, że przechodziła ona różne etapy, ale
najważniejsze, że powrócono do punktu wyjścia, a mianowicie do odtworzenia Szkoły Podstawowej nr 3, już nie
imienia 50-lecia Wielkiego
Października, ale godnej szacunku szkoły z tradycjami.
Jak się okazuje „zwykłe
miejsca potrafią nieść ze sobą
niezwykłe wspomnienia”. Tej
refleksji poddali się nauczyciele, szkolny personel medyczny, pracownicy administracji i obsługi oraz absolwenci
dawnej Szkoły Podstawowej

nr 3 w Brzezinach.
– „We wspomnieniach przywoływaliśmy liczne spotkania,
lekcje koleżeńskie, wizytacje,
współpracę międzynarodową w formie wyjazdów zagranicznych w ramach nauki języków obcych” – mówi Lucyna Staszewska.
Wyeksponowana w sali
spotkań „Galeria zdjęć” oraz
Kronika szkoły przywoływały osiągnięcia młodzieży w konkursach przedmiotowych, w ogólnopolskich
olimpiadach i festiwalach czy
rozgrywkach sportowych.

Wzruszającym momentem
było wystąpienie jednego z absolwentów naszej szkoły, p.
Zbigniewa Zielińskiego, który
po latach starał się odtworzyć
niektóre poczynania młodzieży w życiu szkoły.
W trakcie tradycyjnej narady każdy z uczestników miał
okazję przypomnieć choćby
jeden epizod z bogatego w wydarzenia życia dawnej „Trójki”.
Wśród gości znaleźli się też
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. Uświetnili oni spotkanie, prezentując

wspaniały spektakl oparty na
sentymentalnych piosenkach
i fragmentach literatury.
W dalszej części spotkania przewidziano spacer po
szkole, tym razem już w wersji współczesnej. Goście mieli
możliwość wstąpić do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń,
aby poddać się wspomnieniom. Miłym akcentem był
też udział w spotkaniu przy
herbacie, co stwarzało kolejne okazje do integracji, wspomnień i wzruszeń.
 Redakcja
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Bal z okazji 26. rocznicy Klubu „Viola”
P

onad 300 osób zgromadził bal, który odbył się w sobotni wieczór 16 listopada w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny z okazji 26. rocznicy Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach.
Bogumiła Duda, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień i jednocześnie członek
Zarządu Powiatu Krzysztof
Kotynia, terapeutka ds. uzależnień Jolanta Szczepańska
oraz członkowie zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń abstynenckich.
„ D z i ę ku j ę , Pa n i B u rmistrz za wsparcie i pomoc w tym finansową dzięki którym możemy funkcjonować. Stowarzyszeniem
kieruje zarząd, w którym
oprócz mnie pracuje Ewa,
Wiesia, Asia, bez których
stowarzyszenie nie mogłoby funkcjonować” – mówił prezes Wojciech Lewandowski. „Wielki mnie spotkał zaszczyt, że dzisiaj mogę
tutaj być z Wami. 26 lat to

wspaniała rocznica. Gratuluję członkom stowarzyszenia wytrwałości. Mam nadzieję, że sprzęt nagłaśniający, który za kilka dni trafi
do świetlicy przyda się stowarzyszeniu” – mówiła burmistrz Ilona Skipor przekazując list gratulacyjny.
„Dziękuję za zaproszenie,
jesteśmy pierwszy raz na
balu. Chcemy pogratulować
26 lat ciężkiej pracy i życzyć kolejnych. Cieszymy
się, że jest stowarzyszenie,
które może wspierać osoby,
które są w trudnej sytuacji,
mają do kogo pójść i ma kto
im pomóc. Dziękujemy za
to” - mówiła starosta Renata Kobiera przekazując list
gratulacyjny. „Wielkie słowa uznania i wielki ukłon

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ponad 300 osób zgromadził
bal, który odbył się w sobotni wieczór 16 listopada
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny z okazji 26. rocznicy Abstynenckiego Klubu Wzajemnej
Pomocy „Viola” w Brzezinach. Imprezę otworzył
prezes stowarzyszenia Wojciech Lewandowski, witając uczestników spotkania
i zaproszonych gości, wśród
których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, starosta brzeziński Renata Kobiera, przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Bogdański, przewodniczący Rady
Gminy Brzeziny Marek Kolasa i wiceprzewodnicząca

przed Państwem ponieważ
to co przez lata powadzicie
jest dla dobra waszych rodzin i nas wszystkich i za
to w imieniu pani wójt gratuluję i życzę dalszej wytrwałości i dalszych wspaniałych sukcesów” – mówił
przewodniczący rady Gminy Marek Kolasa przekazując anioła.
„Z klubem współpracuję od 25 lat kiedy to rozpocząłem pracę w samorządzie. Niektórych z Państwa pamiętam od samego
początku. Życzę dużo wytrwałości, samozaparcia tak
abyście chorobę zwalczyli
sami, z podniesionym czołem przechodząc przez życie. Państwa stowarzyszenie promuje nasze miasto”
–mówił wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Barucki.
„Jesteście wzorem dla
m i a s t a i c a ł e g o re j o nu

w województwie łódzkim.
Macie przyjaciół, którzy doceniają waszą pracę. Wiele osób wciąż jeszcze cierpi
i myślę że im pomożecie” –
mówił Krzysztof Kotynia.
W sobotnim balu uczestniczyło ok. 300 osób reprezentujących kilkadziesiąt
stowarzyszeń, klubów abstynenckich i grup wsparcia, któr ych przedstawiciele przyjechali z różnych
miejscowości, m.in. „Granica” z Pabianic, „Niedzielny Poranek” z Konstantynowa, „Przedwiośnie”
z Białej Rawskiej, „Ametyst” ze Skierniewic, „Efata”
z Dmosina, „Ostoja” z Koluszek, „Rodzina” z Łodzi,
„Rodzina” z Łowicza, „Pałacyk” z Piotrkowa Tr ybunalskiego, „Azyl” z Tomaszowa Mazowieckiego,
„Jaś i Małgosia” ze Strykowa, „U Księdza” z Łowicza,

„Al Anon Fatima” z Łowicza, „Iskierka” z Koluszek,
„U Siebie” z Łodzi, „Tęcza”
i „Opoka” z Opoczna, „Barbara” z gminy Brzeziny.
Bal z okazji 26. rocznicy
istnienia Abstynenckiego
Klubu Wzajemnej Pomocy
„Viola” w Brzezinach rozpoczął się „Modlitwą o pogodę ducha” śpiewaną w kręgu. Po tej części zabawa rozpoczęła się na dobre przy
muzyce w wykonaniu zespołu Fenix.
Abstynencki Klub Wzaj e m ne j Pomo c y „Vi ol a”
w Brzezinach, którego siedziba mieści się przy ul,
św. Anny 57 czynny jest codziennie od godziny 17.00
do 20.00. W klubie odbywają się mitingi dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 GK
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Dwójce
zaprezentować swoje umiejętności. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykazali się znajomością symboli narodowych, wiedzą
jak bezpiecznie poruszać się
po drodze. Tego dnia nie zabrakło także tańców. Po każdym występie mali artyści

nagrodzeni byli gromkimi
brawami. Swoim występem
przed zgromadzoną publicznością uczniowie klas pierwszych udowodnili, że gotowi
są do uroczystego ślubowania. W niezwykle podniosłej
atmosferze, przed pocztem
sztandarowym ślubowali

wypełniać sumiennie swoje obowiązki, godnie reprezentować dobre imię szkoły, a swoim zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po
złożeniu ślubowania dyrektor Anna Mrówka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając kolorowym ołówkiem ramion
pierwszoklasistów. Niespodzianką dla dzieci były pamiątkowe medale, które wręczyła burmistrz Ilona Skipor
wraz z wicedyrektor Elżbietą

Piotrowską. Dzieci otrzymały również pomoce dydaktyczne ufundowane przez
Klasowe Rady Rodziców.
Następnie przyszedł czas na
życzenia, podziękowania
i uściski. Jako pierwsza gratulacje nauczycielom i rodzicom złożyła burmistrz Ilona Skipor. Życzyła dzieciom
sukcesów w nauce i wielu
niezapomnianych chwil spędzonych w tej szkole. Również dyrektor Przedszkola nr
1 Elżbieta Ostrowska życzyła dzieciom wielu szkolnych

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wszystkich przybyłych serdecznie przywitała Anna
Mrówka - dyrektor szkoły
oraz uczennice klas starszych
Michalina Poddemska i Maria Ciesielska.
Z anim pier wszok lasiści zostali przyjęci do społeczności szkolnej musieli

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ś

lubowanie uczniów to piękna tradycja szkolna. Uroczystość ta odbyła
się w Szkole Podstawowej nr 2 im Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Brzezinach 8 listopada. W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli:
burmistrz Brzezin Ilona Skipor, dyrektor Przedszkola nr 1 w Brzezinach
Elżbieta Ostrowska, wychowawca grupy przedszkolnej Katarzyna Wosik
oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie.

sukcesów i obdarowała słodkościami.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do klas na słodki
poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Wszystkim
pierwszakom Szkoły Podstawowej nr 2 życzymy dużo
radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki,
niezapomnianych szkolnych
przyjaźni oraz samych piątek i szóstek na pierwszym
szkolnym świadectwie.
 GK

10

21 LISTOPADA 2019 | NR 32

Brzezińscy strażacy ostrzegają przed tlenkiem węgla

S

ezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych to okres nie tylko zwiększonej liczby pożarów ale również zatruć
tlenkiem węgla.

W związku z przypadkami
zatruć użytkowników urządzeń grzewczych opalanych
paliwem stałym i gazowym Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zwraca
się z apelem do mieszkańców powiatu o bezpieczne
eksploatowanie urządzeń
ogrzewczych. W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się
spotkać podczas eksploatacji urządzeń grzewczych
na paliwo stałe i gazowe,
w których odbywa się proces spalania przy małej ilości powietrza - następuje niepełne spalenie. Wówczas może powstać trujący
tlenek węgla wydobywający
się z urządzenia grzewczego lub przewodu kominowego (w przypadkach niewłaściwego odprowadzania
spalin i dymu z urządzeń
grzewczych). Tlenek węgla zwany „czadem” jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym, ale przede wszystkim
toksycznym. Wiążąc się
z hemoglobiną krwinek hamuje oddychanie komórek,
stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi w przypadku wdychania. Na skutek zatrucia
czadem w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają
narządy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie czyli układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. „Czad”
jest gazem nieco lżejszym
od powietrza i tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
„Zaniedbania w zakresie
czyszczenia i przeglądów
okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i went y l ac yjnych) mogą być,
a jak wykazuje codzienna

pr a kt y k a , s ą pr z yc z y n ą
śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla” – mówi Aleksander Grad z Komendy
Powiatowej PSP w Brzezinach. „Tlenek węgla jest
bezwonny i jeżeli osoby
przebywające w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe
lub piecyki gazowe poczują się źle (nudności, zawroty głowy), powinny jak
najszybciej opuść to pomieszczenie i dokonać jego
wietrzenia oraz skontaktować się w tej sprawie z kominiarzem” – dodaje Aleksander Grad.
Tlenek węgla ze względu n a s w oj e w ł a ś c i w o ści jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia.
Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla należy: nie zasłaniać k ratek wenty lacyjnych i otworów nawiewowych, co najmniej raz
w roku zlecić firmie kominiarskiej kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, dla własnego bezpieczeństwa zamontować
czujnik wykrywający tlenek
węgla w pomieszczeniu,
w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy
urządzeń grzewczych elektr ycznych), nie dokonywać podłączenia urządzeń
grzewczych do przewodów
kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
dokony wać ok res ow ych
czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwać
zgromadzoną w osadniku
pieców węglowych sadzę.
Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym
są: nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym,
w tym palenie papierosów

(szczególnie przed zaśnięciem), niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grze wczych. - p ozostawienie b ez dozor u
włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej, niefachowe przeróbki
i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
Wymienione przyczyny
powstawania pożarów powtarzają się od lat. Dlatego też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zwrócenie
uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń. A oto kilka zasad
ogólnych:
W przypadku eksploatacji urządzeń elektrycznych:
nie należy stosować naprawianych własnym sumptem
bezpieczników topikowych
oraz montować bezpieczników o większej mocy niż
wskazane, należy używać
tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, z uwagi na to, że
nadmierne obciążenie instalacji p owo duje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie
styków w gniazdkach
i puszkach rozgałęźnych, nie wolno wykonywać prowizorycznych p o dłączeń
e l e k t r y c z ny c h

i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy
elektr ycznych, nie należy ustawiać elektrycznych
urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych
(mebli, firanek, itp) - zachowaj odległość minimum
0,5m; należy tak ustawiać
el ekt r yc z ne u r z ą d z e n i a
grzewcze, aby przedmioty
palne nie mogły się z nimi
zetknąć; należy chronić
palne podłoże przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi urządzeniami)
podczas włączania lub wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych
należy upewnić się czy została włożona lub wyjęta
właściwa wtyczka.
W przypadku eksploatacji instalacji i urządzeń
gazowych zagrożenia mog ą c e p ow s t a ć w y n i k aj ą
przede wszystkim z braku
należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe.
W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub
ograniczenia ich skutków
należy się kierować następującymi zasadami: użytkownicy zobowiązani są
do utrzymywania instalacji
gazowej w dobrym stanie
technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji), gazomierz znajdujący się poza
lokalem odbiorcy powinien
być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi, wszystkie odbiorniki gazu powinny być
utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym
pojawienie się sadzy, lub
żółty płomień na palniku
to oznaki wadliwego spalania gazu), odbiorniki gazu
powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta
(np. nie wolno używać kuchenek
gazowych do

mł. ogn. Aleksander Grad FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

ogrzewania pomieszczeń),
włączone odbiorniki gazu
powinny być na bieżąco
kontrolowane, chyba, że
ich konstrukcja jest przystosowana do prac y bez
dozoru, właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz
w roku powinien wykonać
przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić
drożność przewodów kominowych (czynności te
mogą wykonać osoby pos i a d aj ą c e o d p o w i e d n i e
uprawnienia), zabronione
jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie
przeróbek, napraw instalacji i urządzeń gazowych
oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu
bez uzgodnienia, użytkownikom urządzeń gazowych
nie wolno zatykać otworów
wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach,
w któr ych zamontowane
są odbiorniki gazu, do zasilania urządzeń gazowych
może być stosowany gaz
płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem
i nst a l ow an i a w j e d ny m
mieszkaniu, w warszt acie lub lokalu użytkowym
nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda,
butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń
promieniując ych ciepło
(grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni
gazowych oraz ogrzewaczy
promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na
butle, butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie, butle
należy instalować w pozycji
pionowej oraz zabezpieczyć
przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
temperatura pomieszczeń,
w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35
stopni Celsjusza .
Ogólne zasady bezpieczeństwa instalacji grzewczych: nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych
z a rów n o e l e kt r y c z ny c h
i gazowych, jak również na
paliwo stałe, należy zlecać

okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych
czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć
tlenkiem węgla, szczególnie
podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrze wacze wo dy,
w obiektach, w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego należy usuwać
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów
wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również
zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza) - częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z prze wo dów
k om i n ow y c h z a l e ż y o d
ro dzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się
w ciągu roku co najmniej
czterokrotnego czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno)
lub co najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów
w przypadku spalania paliw
gazowych lub oleju opałowego, piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz
przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych,
nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co
najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem - co najmniej 0,15 m, podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być
zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m
sięgając ym poza krawędzie drzwiczek co najmniej
po 0.3 m, przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, należy
używać tylko tych urządzeń
ogrzewczych elektrycznych
i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia, w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy
bezwzględnie przestrzegać
instrukcji producenta.
„Stosując powyższe zasady poprawimy nasze bezp i e c z e ń s t w o” – d o d aj e
Aleksander Grad.
 GK
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Ciekawi ludzie - Marcin Zalewski,
czyli jak walczyć ze swoją niepełnosprawnością

Z

bliża się Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który jest
obchodzony 3 grudnia. O tym, że wiele barier związanych z własnymi
ułomnościami można pokonać, postanowiliśmy porozmawiać z Marcinem
– rocznik 1980, który mimo swojej choroby: dystrofii mięśniowej, czyli
postępującego zaniku mięśni, może być przykładem dla innych, jak być
aktywnym, choć obecnie może poruszać się jedynie w przypadku, gdy wózek
pcha inna osoba, a na specjalnej półce wózka znajduje się respirator.

BIS: Czy trudno być aktywnym w życiu mimo swojej
niepełnosprawności?
Marcin Zalewski: Myślę, że to
wszystko zależy od chęci, od
tego w jakim kierunku zmierza nasze życie, czy chcemy
w jakimś sensie żyć, czy po
prostu egzystować.
BIS: Pan wybrał życie?
– M Z : Ta k m o ż n a p o wiedzieć, staram się być

AUTOPROMOCJA

aktywnym zawodowo, głównie jeśli chodzi o informatykę i grafikę, komputerową, choć skończyłem pedagogikę specjalną. W czasach
kiedy studiowałem nie było
jednak kierunków dla osób
niepełnosprawnych. Początkowo wybrałem dziennikarstwo multimedialne, ale już
po wpłacie wpisowego, okazało się, że zajęcia odbywać

się będą w trzech różnych
budynkach, z których tylko jeden był przystosowany do osób niepełnosprawnych. Niejako z przymusu
wybrałem więc pedagogikę
specjalną, ale jak skończyłem te studia zacząłem szukać informacji na temat różnych programów komputerowych i obecnie zajmuję
się m.in. tworzeniem stron

internetowych oraz grafiką
komputerową.
 BIS: Nie obca Panu jednak jest także twórczość artystyczna?
– MZ: Tak pisałem też wiersze, w sumie stworzyłem ich
około stu i udało mi się nawet wydać dwa tomiki poetyckie w 2010 i 2016 r. Ale
od kilku miesięcy mam jakąś blokadę, gdyż jak czytam
wiersze innych poetów wydają mi się one duże lepsze.
Poza tym uważam, że pisałem za dużo o sobie, o swoich
uczuciach, życiowych porażkach i chciałem też od tego
się niejako odciąć i podążyć
w innym kierunku.
BIS: Ale jak pokonywać te
własne słabości?
– MZ: To jest trudne pytanie,
bo na to nie ma chyba jednej
recepty, to wynika z charakteru konkretnej osoby. Jak jest
się osobą niepełnosprawną
w pewnym momencie wydaje się, że wszyscy się od Ciebie odsuwają i ty też od innych wówczas się odsuwasz
i może, niektórym wydaje się,
że siedzenie w domu jest ok,
ale nie tędy wiedzie właściwa droga. To ważne, aby się
nie poddawać, nie zamykać
w domu, tylko starać się jakoś
walczyć ze swoimi słabościami, ja staram się pokonywać
te bariery, choć różnie mi to
też wychodzi, ale wszyscy zarówno niepełnosprawni jak
i zdrowi, powinni, moim zdaniem, walczyć o swoje szczęście i nie poddawać się.
BIS: Co dla Pana jest taką
pomocą w tej walce?
– MZ: Ważna jest tzw. grupa
wsparcia, ja od samego początku miałem grono przyjaciół, którzy mnie motywowali. Dla wielu niepełnosprawnych oknem na świat jest
komputer z dostępem do Internetu. Ja też się kontaktuję z innymi poprzez wiadomości na Facebooku, e-maile,
czy smsy. Wiele osób poznałem dzięki Internetowi, choć
zauważyłem, że obecnie trudniej zawrzeć znajomość poprzez tą wirtualną sieć, niż
kiedyś, gdyż ludzie są bardziej nieufni. Wielu z tych
znajomych spotkałem później osobiście i mogę stwierdzić, że po takim spotkaniu
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więcej radości dają mi bezpośrednie kontakty, niż pisanie jakiś wiadomości. Mam
też dużo znajomych, których poznałem jeszcze w czasach szkolnych, później długo nie miałem z nimi kontaktu, ale dzięki Internetowi te
więzi znów się odnowiły. Kiedyś łatwiej było mi też kogoś
osobiście spotkać, gdyż byłem bardziej sprawny i byłem w stanie jeździć wózkiem
elektrycznym. Mam jednak
nadzieję, że wrócę do tych
przejażdżek, gdyż wystarałem
się o wózek sterowny brodą,
tylko muszą nauczyć się nim
dobrze sterować.
 BIS: Co chciałby Pan jeszcze przekazać mieszkańcom
Brzezin i naszego powiatu
w związku ze zbliżającym się
Międzynarodowym Dniem
Osób Niepełnosprawnych.
– MZ: To nie jest tak prosto
powiedzieć, żeby nie zamykali się na osoby niepełnosprawne, gdyż myślę, że to

nie jest wina samych ludzi,
tylko jak są wychowywani,
gdzie są nauczani. Powiedzmy, że współcześnie funkcjonują szkoły integracyjne, ale
jest w nich dużo barier architektonicznych, jak wyjeżdżałem kiedyś wózkiem na miasto, też musiałem pokonać
wiele takich barier, życie osób
niepełnosprawnych w Brzezinach nie jest lekkie, w porównaniu na przykład z takim
Ciechocinkiem, gdzie wiele
z tych ograniczeń zostało zlikwidowanych. Nie o to jednak tylko chodzi, chciałbym,
aby hasło integracja, nie było
tylko pustym frazesem, chodzi o to, żeby osoby niepełnosprawne nie były izolowane,
gdyż głównie dzięki bezpośredniemu kontaktowi rodzi
się jakaś forma empatii, wzajemnego zrozumienia.
BIS: Dziękuje za rozmowę.
 Rozmawiał
Tomasz Guzek
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SPRZEDAM Audi A3 1997 r.
510 165 150
AUTO-SKUP całe, uszkodzone,
502 592 035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego, 46 505 927 959
ZŁO M OWAN I E samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM Opel-Zafira 1,8 automat,
z 2002, sprawny, bezwypadkowy,
725 682 624
SPRZEDAM Mercedesa GL 450Matic
604 607 306

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
DACHY krycie papa termozgrzewalna 500 33 50 60
MEDICA zatrudni kierowców kat. C do
jazdy mammobusem na terenie całego kraju, 510 110 963
USŁUGI budowlane, remonty, docieplenia 793 053 808
GŁADŹ i malowanie tel. 531 484 914
PODCINANIE borówki amerykańskiej
z doświadczeniem, 721 276 783

OGŁOSZENIA DROBNE
S Y LW E S T E R
w
Gościńcu,
tel. 46 875 63 99
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele, itd., „złota rączka”,
505 760 223
POMOGĘ w nauce, 736 256 041

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika kuchni, praca w czwartki, piątki i soboty,
783 985 926
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj z doświadczeniem, stała praca,
tel. 606 155 155
SZWACZKI – stała praca, szyjemy sukienki cały rok, 661 121 966
SKŁAD drewna zatrudni pracownika fizycznego, kierowcę z kat. B,
504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
(również na ½ etatu)
Z AT R U D N I Ę
prasowac zkę,
500 285 518
ZTRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu cukierniczego w Nowosolnej,
516 190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 500 285 518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin,
504 010 550
Z ATRUDNIĘ wykwalifikowane
szwaczki, szyjemy przez cały rok – tylko sukienki i żakiety, tel. 601 306 380
ELEKTROMONTERA lub pomocnika
zatrudnię tel. 579 439 613 ZATRUDNIĘ
murarzy i pomocnika. Wysokie zarobki, 603 872 901
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
PRACOWNIKA młodego do myjni samochodowej przyjmę, 502 778 947
ZATRUDNIĘ pracownika na budowę,
783 117 546
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
POSZUKUJĘ pracownika na budowę,
535 662 878
SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok,
663 496 011

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego (również mężczyzn), 509 127
870 po godz. 15.00
PRZYJMĘ szwaczki na stałe, 601 160
669
PRZYJMĘ do prasowania, 601 160 669
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym (wolne weekendy),
601 366 373
ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni krojczego i prasowaczkę, praca stała, tel. 602 898 689
PRASOWACZA lub prasowaczkę zatrudnię, tel. 601 590 796 32
ZATRUDNIĘ pracownika do zakładu
hydraulicznego, tel. 602 310 059
SZUKAM Pani do sprzątania, 604 607
306

NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIE w kamienicy do wynajęcia, tel. 783 785 738
SPRZEDAM M-2 48 ,5 m2, 500 606 252
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

SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
do 3 piętra w blokach do remontu,
731 746 722
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 działki budowlane,
603 307 493
WYNAJMĘ mieszkanie w miejscowości Kołacin o powierzchni 38 m2,
tel. 506 860 317
SPRZEDAM gospodarstwo rolne
w Marianowie Kołackim, 46 874 52 32
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
SPRZEDAM gospodarstwo 15ha
w tym 10ha stawy rybne, budynek
gospodarczo- mieszkalny + media,
tel. 506 671 456

OGŁOSZENIA DROBNE
WYNAJMĘ mieszkanie 60m2 w bloku (Kulczyńskiego) od 01.12.2019,
507 593 557
WYNAJMĘ
mieszkanie,
Modrzewskiego, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, niskie opłaty, 607 728 830
LOKAL na działalność wynajmę,
tel. 790 690 501

RÓŻNE
SPRZEDAM
pszenżyto,
tel. 691 770 716
ŚCINK A i uprzątanie drzew,
727 668 566
JĘCZMIEŃ po centrali sprzedam,
516 061 980
SPRZEDAM koparkę gąsiennicową „Nobes” oraz betoniarkę 120l.,
506 671 456
SPRZEDAM ekspres do kawy FRANKE
PURA, organy elektryczne, amplituner
kina domowego, 604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę, suszarkę, lodówkę, zmywarkę, 604 607 306
SPRZEDAM pianino antyczne, komodę, komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy, 604 607 306
SPRZEDAM amplituner Onkyo,
604 607 306

REKLAMA

Burmistrz Miasta Brzeziny
informuje, że wszelkie informacje dotyczące możliwości podłączenia
się do budowanej sieci gazowniczej w Brzezinach w tym wydania
warunków przyłączenia do sieci gazowej można uzyskać w Oddziale
Zakładu Gazownictwa w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 92 00, faks 42 675 93 14, email: lodz@psgaz.pl.

5.12.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Olsza 3.
6.12.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Nadolna
Mikuły 1.

REKLAMA

RESTAURACJA
„NATALIA”
w Natolinie
zaprasza serdecznie
na bal sylwestrowy
2019/2020
kontakt
tel. 604 694 522,

adres: Natolin 30B

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

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

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,
lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali Leśny Dworek
Imprezę poprowadzi Dee Jay Arti.
Koszt 500 zł /para
Szczegóły oferty oraz rezerwacje
pod nr. telefonu 501 741 470, 665 188 470
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Zmiana organizacji ruchu na czas przebudowy ciągu dróg
na ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach

P

rzebudowa ciągu dróg na ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja
została podzielona na etapy. W I etapie ( na mapie określonym jako A) planowane
jest zamknięcie ul. Bohaterów Warszawy od ul. Głowackiego do ul. Konstytucji
3-go Maja wraz z realizacją robót na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do
ul. Sienkiewicza przy częściowym zawężeniu ulicy Bohaterów Warszawy dla
umożliwienia prowadzenia prac po jednej stronie ul. Bohaterów Warszawy.

Ze względu na konieczność realizacji robót po
st ron i e z a ch o d n i e j d o jazd do bloków o numerach
7 i 5 będzie realizowany od
ul. Głowackiego istniejącą uliczką osiedlową. Na dojazdach od strony budynków nr 5 i 7 zostaną ustawione zastawy. Od strony ulicy
Głowackiego ulica Bohaterów Warszawy będzie częściowo zamknięta przy użyciu
tablicy oraz znaku „zakaz ruchu” z dopiskiem nie dotyczy
mieszkańców bloków nr 5A
i 8 oraz sklepów osiedlowych.

Zamknięcie chodników po
obydwu stronach ul. Bohaterów Warszawy przy użyciu
znaku „zakaz ruchu pieszych”
z tabliczkami nakierowującymi na najbliższą drogę dojścia do budynków wielorodzinnych oraz punktów usługowych. Wyjazdy z budynku
przy ul. Bohaterów Warszawy
nr 8 zostaną oznakowane
znakiem „nakaz jazdy w prawo” natomiast z budynku nr
5A znakiem „nakaz jazdy
w lewo” Dodatkowo na ulicy
Głowackiego przed i za skrzyżowaniem zostaną ustawione

znaki „zakaz skrętu w lewo”
i „zakaz skrętu w prawo” z dopiskiem „nie dotyczy mieszkańców bloku nr 5 i 8 oraz
sklepów osiedlowych”. Zejście ciągu pieszego od strony
wschodniej tj. budynku wielorodzinnego nr 8 zostanie zamknięte poprzez oznakowanie go tablicą ze znakiem „zakaz ruchu pieszych”.
Od strony ul. Konstytucji 3-go Maja nastąpi całkowite zamknięcie ul. Bohaterów Warszawy za pomocą
tablic drogowych ze znakiem
„zakaz wjazdu”. Chodniki

zamknięte zostaną dla pieszych znakiem „zakaz ruchu
pieszych” z tabliczkami informującymi o braku przejścia
i nakierowującymi na dojście do osiedli. Dodatkowo od
wschodniej strony ul. Konstytucji zostanie ustawiony znak
„zakaz skrętu w prawo”, natomiast po stronie wschodniej
od drogi wojewódzkiej znak
zakaz skrętu w lewo. Natomiast jadąc ulicą Bohaterów
Warszawy od strony ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie
znak „nakaz jazdy w lewo lub
w prawo”. W I etapie założono
realizację robót na ul. Bohaterów Warszawy w pasie drogi
gminnej poprzez jednostronne zawężenie jezdni ulicy Bohaterów Warszawy od strony
wschodniej na odcinku pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul.

Konstytucji 3-go Maja. Wygrodzenie nastąpi poprzez
ustawienie zapór (od strony
najazdu) ze znakiem „zakaz
ruchu pieszych” z tabliczką
„przejście drugą stroną ulicy”.
Wygrodzenie zakończone zostanie zastawą ze znakiem zakaz ruchu pieszych z tabliczką
„przejście drugą stroną ulicy”.
Wzdłuż zawężonego odcinka
zostaną ustawione ograniczenia skrajni co 10 metrów. Zawężenie ulicy zapewni pozostawienie jezdni o minimalnej
szerokości 5,5m tak aby mogły wyminąć się pojazdy. Dodatkowo przed zawężeniem
zostaną ustawione komplety znaków: od strony najazdu
(od ul. Sienkiewicza) „roboty drogowe” oraz „zawężenie
jezdni prawostronne” oraz od
strony Konstytucji 3-go Maja

„roboty drogowe” oraz „zawężenie jezdni lewostronne”.
Usunięcie czasowej organizacji ruchu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót
i doprowadzeniu pasa drogowego do stanu przed robotami
Prace rozpoczęły się także na ul. Dąbrowskiego i Polnej. Jak zapewnia wykonawca firma Bud- drog planuje
tylko odcinkowe wygrodzenia fragmentów jezdni, a ruch
będzie się odbywał bez zmian,
z czasowymi utrudnieniami.
W kolejnych etapach prac remontowych nastąpi zamknięcie ulicy Dąbrowskiego, ale
powiadomimy o tym mieszkańców jak tylko wykonawca
zgłosi zamiar zamknięcia ul.
Dąbrowskiego.
 GK
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„BIS Brzeziński Informator
Samorządowy” poszukuje
współpracowników, reporterów.

Jeżeli:
• chcesz uczyć się pracy dziennikarskiej
• tematy lokalne (powiat brzeziński) są Ci dobrze znane
• pasjonują Cię sprawy lokalne albo zjawiska atmosferyczne
• podchodzisz krytycznie do informacji i lubisz sprawdzać
je w kilku źródłach
• cechuje Cię kreatywność i otwartość
• lubisz wyzwania
• wydaje Ci się, że potrafiłbyś pisać w sposób zrozumiały
dla czytelnika

Aplikuj do nas,

zadzwoń i daj się poznać – tel. 46 874 31 31

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

1/I/2011

REKLAMA

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
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Start zakończył rundę na piątym miejscu



Zakończyły się rozgrywki rundy jesiennej łódzkiej klasy okręgowej. Na półmetku
zmagań piłkarze Startu Brzeziny plasują się na piątym miejscu. W ostatnim meczu
w tym roku podopieczni trenera Radosława Wasiaka nieznacznie przegrali na
wyjeździe z liderem rozgrywek Stalą Głowno 1:2 (1:1).

Mimo porażki czarno-czerwoni mogą być z siebie bardzo dumni, ponieważ po raz
pierwszy od kilku lat przezimują w górnej połowie ligowej tabeli.
Brzezinianie przed tą kolejką zajmowali piątą lokatę, jednak mieli na swoim koncie tyle samo punktów co trzeci Zawisza Rzgów
i czwarty GKS Ksawerów.
Nasz zespół ustępował rywalom tylko gorszym bilansem
bramkowym. Nic więc dziwnego, że do Głowna Start udał

się niezwykle zmotywowany
walką o ligowe podium, ponieważ w przypadku wygranej i ewentualnych potknięć
rywali mógł wskoczyć samodzielnie na trzecie miejsce.
Początek meczu był bardzo
emocjonujący. W 10. minucie
Mikołaj Raźny wprowadzając
futbolówkę do gry zbyt długo zwlekał z jej podaniem, że
został zaatakowany przez napastnika Stali. Golkiper naszej
drużyny musiał ratować się
faulem i w ten sposób arbiter podyktował rzut karny. Na

szczęście gospodarze nie wykorzystali jedenastki. Chwilę później sytuacja się odwróciła i przed szansą z jedenastu
metrów stanęli brzezinianie.
W 14. minucie pewnym egzekutorem rzutu karnego był
Rafał Mordon i Start prowadził na trudnym terenie 0:1.
Niestety radość czarno-czerwonych nie trwała zbyt długo.
Dwie minuty później wyrównującego gola dla gospodarzy strzelił Eryk Lebioda. Od
tego momentu tempo spotkania wyraźnie spadło i żadna

15

ze stron nie była w stanie
przeprowadzić groźnej akcji.
Dopiero pod koniec pierwszej odsłony dali o sobie znać
piłkarze Stali. Naszą drużynę dwukrotnie od straty gola
uratowała poprzeczka i raz
słupek. Po przerwie znakomitą akcję przeprowadzili
miejscowi, po której drugiego gola strzelił Eryk Lebioda.
Start próbował odrobić straty
i ruszył zdecydowanie do ataku, a rywale ograniczyli się do
kontrataków. Czarno-czerwoni stworzyli kilka groźnych okazji, ale nie potrafili
ich zmienić na bramki. Swoją
okazję zmarnował m.in. Bartłomiej Szadkowski. Stal natomiast miała zdecydowanie
więcej do powiedzenia. Gospodarze cztery razy wyprowadzali kontrę i wychodzili z akcją trzech na jednego,
ale na całe szczęście obronną
ręką z opresji wychodził Mikołaj Raźny. Nasz zespół próbował w końcówce kilka razy
dośrodkować w obręb szesnastki gospodarzy, ale bardzo
dobrze na przedpolu radził
sobie Dariusz Rogaliński, który wyłapywał większość piłek.
Ostatecznie wynik nie uległ
już zmianie i Start Brzeziny
przegrał ze Stalą Głowno 1:2.
Brzezinianie wystąpili w składzie: Mikołaj Raźny - Piotr
Baryła (60. Krzysztof Nowacki), Bartłomiej Szadkowski
(71. Roger Smuga), Robert
Przybyła, Filip Anuszczyk,

Jakub Dybowski (46. Łukasz
Kobierski), Maciej Kwaśniak
(75. Patryk Przybylski), Mateusz Lubczyński, Rafał Mordon, Damian Goździk (82.
Waldemar Pabiniak), Artur
Pożdziej (80. Mateusz Stępień).
W innych meczach 15. kolejki łódzkiej klasy okręgowej Orzeł Parzęczew skromnie 1:0 wygrał z UKS SMS
Łódź, rezerwy czwartoligowego KS Kutno zostały rozbite 0:6 przez rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź,
Termy Uniejów uległy LKS
Rosanów 2:3, LKS Sarnów/
Dalików przegrał nieoczekiwanie 1:2 z PTC Pabianice,
GKS Ksawerów wygrał 2:1
z GLKS Dłutów, Włókniarz
Pabianice rozgromił 6:0 rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki, a Zawisza Rzgów zremisował 1:1
z KKS Koluszki. Mistrzem jesieni został nasz ostatni rywal Stal Głowno, który o trzy
punkty wyprzedził rezerwy drugoligowego Widzewa
Łódź. Trzecie miejsce przypadło GKS Ksawerów. Start
Brzeziny na półmetku zmagań uplasował się na znakomitym piątym miejscu z dorobkiem 29 punktów. Nasz
zespół traci trzy punkty do
ksawerowian i jedenaście do
lidera, ale ma trzy oczka przewagi nad szóstym Włókniarzem Pabianice. Jeśli liga zakończyłaby się już teraz klasę

okręgową opuściłyby trzy
ostatnie zespoły: LKS Sarnów/Dalików, PTC Pabianice
oraz rezerwy trzecioligowego
Sokoła Aleksandrów Łódzki. Dlaczego trzy, a nie dwa
zespoły? Wszystko ze względu na to, że w IV lidze łódzkiej na miejscu spadkowym
jest obecnie drużyna z naszego okręgu: Termy Ner Poddębice. Co ciekawe nowymi zespołami w naszej lidze byliby:
KAS Konstantynów Łódzki,
LKS Różyca i Victoria Rąbień
(mistrzowie jesieni trzech
klas A).
Mimo zakończenia rundy
jesiennej dla kibiców Startu to
nie koniec piłkarskich spotkań. Szkoleniowiec Radosław
Wasiak zaplanował dla swoich podopiecznych dwa mecze w okresie roztrenowania przed okresem zimowym.
Tym samym czarno-czerwoni najbliższy mecz kontrolny rozegrają w najbliższą sobotę 23 listopada na obiekcie
Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
z czwartoligową Andrespolią Wiśniowa Góra. Oprócz
zawodników, którzy występowali na boisku w ostatnich miesiącach trener będzie testował nowych graczy.
Wstępnie godzina rozpoczęcia pojedynku jest zaplanowana na 10:00, ale w każdej chwili może ulec zmianie.
Serdecznie zapraszamy.
 DS

oraz raz zremisował, nie ponosząc żadnej porażki. Reszta drużyn musi jeszcze walczyć. Przypomnijmy, że 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.
Pierwszy ze wspomnianych
meczów MLUKS Brzeziny
rozegra na wyjeździe z GLKS
Burzą Pawlikowice w sobotę
23 listopada o godzinie 16:00,
natomiast dzień później
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

Ważne mecze przed tenisistami stołowymi



Bardzo ważne mecze czekają naszych tenisistów stołowych. Zawodnicy MLUKS Brzeziny
w najbliższy weekend rozegrają dwa pojedynki na wyjeździe z GLKS Burzą Pawlikowice
oraz przed własną publicznością z MUKS Włókniarzem Pabianice.

Brzezinianie jeśli chcą zapewnić sobie miejsce w najlepszej
szóstce, nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów z teoretycznie słabszymi rywalami.
Do zakończenia pierwszej rundy zmagań naszej
drużynie pozostało rozegranie jeszcze czterech meczów. Rozgrywki II ligi mężczyzn w tenisie stołowym toczą się w trochę innym rytmie
niż w innych dyscyplinach.
Zespoły między sobą ustalają kiedy rozegrają swoje spotkania awansem i część zespołów jest już bliska końca
rundy, a druga część jest dopiero w połowie. Dla przykładu UMLKS Moszczenica
ma za sobą dziesięć konfrontacji, a GLKS Burza Pawlikowice i LKS Biała Rawska tylko

sześć. Trudno więc ocenić
szansę poszczególnych drużyn na dostanie się do najlepszej szóstki. W tej chwili MLUKS Brzeziny zajmuje
ósme miejsce w tabeli z siedmioma punktami, ale wyprzedza go z takim samym dorobkiem zespół z Pabianic, który rozegrał jedno spotkanie
więcej. Wszystko powinno się
rozstrzygnąć w najbliższym
czasie. Nie oznacza to, że nasi
tenisiści mogą być spokojni
gry w grupie mistrzowskiej.
Na początek rywalem brzezinian będzie przedostatni w tabeli zespół GLKS Burza Pawlikowice, który w tym sezonie
przegrał wszystkie sześć spotkań. Pawlikowicanie wygrali
zaledwie osiem małych pojedynków w meczach oraz przegrali aż 52. O ile najbliższych

przeciwników trzeba szanować to można spodziewać
się łatwiejszej wygranej niż
w starciu z MUKS Włókniarzem Pabianice. Wspomniani wcześnie pabianiczanie są
znacznie mocniejszym rywalem i tutaj o ważne punkty może nie być już tak łatwo.
Do tej pory MUKS w ośmiu
spotkaniach zdobył siedem
punktów na co złożyły się trzy
zwycięstwa jeden remis i cztery porażki. Włókniarz wygrał
41 konfrontacji w meczach
i przegrał 39 pojedynków.
Pewne występów w grupie
mistrzowskiej są już liderujący MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka, która wygrała wszystkie osiem meczów,
oraz drugi w tabeli UKS Agris
Maków, który w siedmiu meczach odniósł sześć zwycięstw
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GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

Z

dniem 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję
w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy
oraz mieszkańców najistotniejsza zmiana to obowiązek zbierania w sposób
selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, do niezwłocznego złożenia
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie deklaracji korygującej, może skutkować zastosowaniem wobec właściciela nieruchomości podwyższonej stawki opłaty, która może stanowić nawet 4- krotność stawki podstawowej.
Wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji śmieci na następujące frakcje: do pojemnika/
worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne,
a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji oraz popiół do pojemnika czarnego (lub
odpowiednio oznakowanego).
Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.
 Opracowano
w Wydziale Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny
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
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD
(tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.
Przypominamy o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od dnia 1 października 2019 roku ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 17,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

