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rodowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach im. Stulecia Odzyskania
Niepodległości obchodził pierwszy rok istnienia. Z tej okazji odbyło się urodzinowe
spotkanie. Przybyłych gości wśród których byli m.in. z-ca burmistrza Jakub
Piątkowski, starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących
powitała kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Ewa Marciniak.

„Dziękuję za trud włożony
w pracę z ludźmi wymagającymi pomocy, tym bardziej, że wczoraj obchodzony był dzień pracownika
socjalnego, dzięki naszym
s t a r a n i om d op o s a ż y my
Środowiskowy Dom Samopomocy” – mówił z-ca burmistrza Jakub Piątkowski
przekazując list gratulacyjny od władz Brzezin.
„Dziękujemy za zaproszenie i życzymy kolejnych
lat, żeby było tak fajnie jak
zawsze jest. Życzę spełnienia marzeń i wszystkiego
co sobie życzycie w pierwsze urodziny, aby się spełniło” – mówiła starosta Renata Kobiera.
W imieniu pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
laurkę z życzeniami przekazały dzieci ze świetlicy
Świetlik, którym towarzyszył miejski radny Daniel
Szymczak.
„Cieszę się że udało się
nam dzięki Spółdzielni Socjalnej Communal Service
ten dom wybudować, spółdzielni która była pierwszą
perełką działań społecznych w Brzezinach rozpoczynając myślenie o dawaniu pracy słabszym i sam o p o m o c y. D z i ę k u j ę
byłemu burmistrzowi, org an i z a c j om p oz ar z ą d o wym i uczestnikom, dzięki

kt ór y m d om ż y j e . S e rcem tego domu jest Ewa
Marciniak, która daje miłość drugiemu człowiekowi” – mówił Tomasz Musielski prezes stowarzyszenia Wsparcie Społeczne
Ja - Ty - My.
Pracownice Aneta Pietrzak, Bogusława Ciechomska, Emilia Klimczak, Dominika Snoch, Kinga Łącka i Magda Kolasa wspólnie
z kierownikiem ŚDS-u Ewą
Ma rc i n i a k z d mu c h n ę ł y
świeczkę z 6-kilogramowego tortu. Po degustacji urodzinowego tortu odbył się
koncert Anny Kobylańskiej,
artystki związanej z Teatrem Wielkim w Łodzi,

która w krótkim koncercie
wykonała kilkanaście utworów o miłości. Po koncercie
uczestnicy urodzin uczestniczyli w poczęstunku.
Środowiskowy Dom Samop omo c y przeznaczony jest dla 30 os ób dorosłych z niepełnosprawnością w sferze
intelektualnej i psychicznej nie tylko mieszkańców
Brzezin ale powiatu brzezińskiego. ŚDS czynny jest
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00. Prowadzone są tam zajęcia grupowe m.in. plastyczne, muzyczne, trening twórczoś ci, gimnasty ka umysłu
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Dziękuję za trud włożony w pracę z ludźmi – mówił z-ca burmistrza
Jakub Piątkowski
oraz indywidualne z psychologiem i pracownikiem
socjalnym. Działa zespół

Pracownice zdmuchnęły świeczkę z 6- kilogramowego tortu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

wspierająco – aktywizujący
wprowadzając w życie plan
postępowania z podopiecznym wymagającym pomocy. ŚDS zapewnia uczestnikom śniadanie i obiad,
które przygotowywane są
przez nich samych w ramach treningu kulinarnego. Utrzymanie ośrodka finansowane jest ze środków z budżetu państwa, za
pośrednictwem wojewody łódzkiego jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej, na które miasto Brzeziny w drodze konkursu wyłoniło do
prowadzenia ośrodka organizację pozarządową - stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja - Ty - My.
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Niemen wybrzmiał w Brzezinach



Niezwykłe aranżacje w wykonaniu muzyków, dobre jedzenie i atmosfera
listopadowego wieczoru to aura, w jakiej wybrzmiał Tapas Music Festival.
Półtoragodzinne spotkanie było prawdziwą podróżą do dźwięków muzyki ikony –
Czesława Niemena.

FOT. JLB I KB

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzezinach ma roczek

Zaproszeni goście na pierwszych urodzinach ŚDS FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Tapas Music Festival to inicjatywa, która łączy dobrą muzykę z dobrym jedzeniem. Brzezinianie mogli poznać formułę tego typu
koncertów w sobotę 23 listopada. Trio muzyków, w składzie: trąbka Damian Marat,
akordeon Patryk Walczak
i fortepian Piotr Iwański, zabrało publiczność w świat
muzyki Czesława Niemena.
Ciekawostką jest, że Damian
Marat, który grał na trąbce

jest rodowitym brzezinianinem.
Można było usłyszeć dobrze znane przeboje, takie
jak „Pod Papugami”, „Płonie
stodoła”, „Sen o Warszawie”,
„Wspomnienie” czy „Dziwny jest ten świat” w zupełnie nowej aranżacji. Jazzowe brzmienie nadało nowego wymiaru kompozycjom
Niemena, a solówki muzyków były prawdziwą ucztą
dla uszu. Nie były to wersje

śpiewane, ale mimo tego
można było odczuć siłę muzyki, a słuchacze chwilami
podśpiewywali tekst.
Wśród publiczności najw i ęk s z ą c z ę ś ć st anow i li brzezinianie, ale pojawili się także łodzianie. W sumie Tapas Music Festival
zgromadził ponad 60 słuchaczy. Każdy z nich mógł
spróbować przekąsek i roztoczańskiego wina. Przekąski w stylu tapas (hiszpańskie
przekąski, serwowane często
w barach, małe kanapki, warzywa itp.) cieszyły się popularnością, można było spróbować wersji mięsnej i wegetariańskiej.
Koncert został zorganizowany przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach we współpracy z Agencją Koncertową yMusic.
Kolejne wydarzenia planowane są już na następny rok.
 JLB

Laurkę z życzeniami przekazały dzieci ze świetlicy Świetlik FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Tapas Music Festival to inicjatywa, która łączy dobrą muzykę z dobrym jedzeniem FOT. JLB I KB

Koncert Anny Kobylańskiej, artystki związanej z Teatrem Wielkim w Łodzi FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Koncert został zorganizowany przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach we współpracy z Agencją
Koncertową yMusic FOT. JLB I KB
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BRZEZIŃSKA KRONIKA KRYMINALNA
Zatrzymany sprawca
pobicia znieważył
policjantów
i okazał się być
sprawcą kradzieży
z włamaniem
20 listopada dzielnicowy KPP
Brzeziny jadąc ulicą Świętej Anny w Brzezinach zauważył szarpaninę. Jak się okazało
39-letni brzezinianin bił pięścią
po twarzy 66-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. Policjant obezwładnił agresywnego
mężczyznę i wezwał na miejsce
dodatkowy patrol. Zatrzymano
młodszego z mężczyzn. Sprawca postanowił jednak, że nie pojedzie dobrowolnie na komendę.
W trakcie przewożenia go radiowozem oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach
zatrzymany znieważał funkcjonariuszy, groził im i szarpał się
z nimi. Po zatrzymaniu sprawcy
pobicia do KPP Brzeziny zgłosił
się mężczyzna, który złożył zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do jego domu podczas
którego pokrzywdzony stracił
znaczną kwotę pieniędzy. Dzięki
sprawnemu i wnikliwemu działaniu brzezińskich policjantów
okazało się że 39-latek może być
również sprawcą i tego przestępstwa, co potwierdziły przeszukania w miejscu jego zamieszkania. Policjanci odzyskali ponad
26 tysięcy złotych. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty. Odpowie za
uszkodzenie ciała, znieważanie,
grożenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy

policji oraz za kradzież z włamaniem. Za ten czyn może grozić
mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury wobec 39-latka,
brzezinianina zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt.

Nielegalne wyroby
tytoniowe w rękach
brzezińskiej Policji
20 listopada policjanci Wydziału Kryminalnego brzezińskiej
Komendy weszli do jednego
z mieszkań w Brzezinach, którego jeden z właścicieli notowany
był już za przestępstwa związane z nielegalnym obrotem wyrobów tytoniowych. 65-letni mężczyzna i 68-letnia kobieta tłumaczyli, że nie prowadzą sprzedaży
wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, jednak
podczas skrupulatnego przeszukania mieszkania odnaleziono 1284 paczki papierosów różnych marek oraz blisko 2 kilogramy krajanki tytoniowej, które
nie posiadały polskich znaków
akcyzy. Według wstępnych ustaleń ilość skonfiskowanych, nielegalnych wyrobów tytoniowych
uszczuplała należność akcyzową o blisko 24 tys. złotych. Parze
mieszkańców Brzezin grozi za to
kara pozbawienia wolności do
lat 3. O losie zatrzymanych zadecyduje dalej prokuratura i sąd.

Ukradła słodycze
21 listopada o godz. 09.35 pracownicy sklepu Dino w Dmosinie ujęli sprawcę kradzieży

słodyczy na kwotę 19 złotych.
Przybyły na miejsce zgłoszenia patrol policji nienaruszone opakowanie ze słodyczami
przekazał pracownikom sklepu, a sprawcę kradzieży ukarano mandatem karnym w kwocie
350 złotych.

Pracownicy Biedronki
zatrzymali sprawcę
kradzieży
kosmetyków
21 listopada o godz. 10.07 pracownicy dyskontu spożywczego Biedronka w Brzezinach przy
ul. Modrzewskiego zatrzymali 19-letniego mieszkańca Skierniewic, podczas próby kradzieży
kosmetyków na kwotę 110 złotych. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach po
obejrzeniu monitoringu ukarali sprawcę kradzieży mandatem
karnym w wysokości 500 złotych.

Najechał na leżącego
mężczyznę
20 listopada o godz. 21.00
KPP Brzeziny została powiadomiona o wypadku drogowym
w Dąbrówce Dużej gmina Brzeziny na drodze wojewódzkiej.
Kierujący samochodem iveco 80-letni mieszkaniec gminy
Brzeziny najechał na leżącego na
ulicy mężczyznę. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, a poniesione obrażenia uniemożliwiały

REKLAMA

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

adres: Natolin 30B
USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

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

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

ustalenie personaliów ofiary.
Zdaniem kierującego oślepiły go
światła samochodu nadjeżdżającego z przeciwnej strony i przez
chwilę nic nie widział. Kierujący był trzeźwy. Jak się okazało ofiarą był mieszkaniec powiatu brzezińskiego. Postępowanie
mające ustalić przebieg zdarzenia prowadzi KPP Brzeziny.

Leżał przy wejściu
na cmentarz
20 listopada o godz. 14.10
KPP Brzeziny została poinformowana, że w Jeżowie przy stacji autobusowej przy wejściu na
cmentarz leży nieprzytomny
mężczyzna. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia
przeprowadził badanie, po którym patrol policji przekazał go
pod opiekę siostry. Mieszkaniec gminy Jeżów ukarany został
100-złotowym mandatem.

Uczciwy
znalazca oddał
telefon komórkowy
21 listopada ok. godz. 23.00
do KPP Brzeziny zgłosił się
mieszkaniec Brzezin, który przyniósł odnaleziony w okolicach
banku telefon komórkowy LG.
Policjanci ustalili właściciela telefonu, który w tym czasie przebywał poza miejscem zamieszkania, a telefon odebrał członek
rodziny właściciela telefonu.

Nietrzeźwy uderzył
w zaparkowany
samochód

powiadomił rodzinę, która odebrała mężczyznę. Nałożono na
niego mandat karny w wysokości 100 złotych.

21 listopada o godz. 14.45
w Brzezinach na ul. Zawilcowej kierujący samochodem kia
mieszkaniec Brzezin uderzył
w prawidłowo zaparkowanego
na drodze opla corsę. Przybyły
na miejsce zdarzenia patrol policji ustalił, że kierujący kia był
nietrzeźwy. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2,5 promila alkoholu. Wobec sprawcy
policjanci sporządzili wniosek
do sądu o ukaranie.

Uderzył w dzika

Uderzyła w sarnę
23 listopada o godz. 6.30 w miejscowości Jordanów gmina Brzeziny kierująca fiatem punto mieszkanka Brzezin uderzyła w sarnę, która wbiegła nagle
na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód. Zwierzę padło na poboczu, w samochodzie
uległ uszkodzeniu przód pojazdu. O konieczności uprzątnięcia
zwierzęcia powiadomiono zarządcę drogi.

Siedział na drodze
w stanie upojenia
alkoholowego
24 listopada o godz. 00.20
na drodze wojewódzkiej nr 708
ul. Waryńskiego w Brzezinach
siedział 28-letni mieszkaniec
gminy Brzeziny w stanie upojenia alkoholowego. Patrol policji

25 listopada o godz. 2.00 w miejscowości Paprotnia gmina Brzeziny na drodze krajowej nr 72
kierujący oplem astra mieszkaniec powiatu zgierskiego uderzył
w dzika, który wtargnął nagle na
drogę wprost pod nadjeżdżający
samochód. Dzik padł na miejscu w przydrożnym rowie. Kierujący nie doznał żadnych obrażeń, w samochodzie uszkodzeniu uległ przód pojazdu.

Nie ustąpił
pierwszeństwa
wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej
25 listopada o godz. 21.50
w miejscowości Józefów gmina
Rogów, kierujący audi mieszkaniec powiatu brzezińskiego wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu czym doprowadził do
zderzenia z BMW kierowanym
przez mieszkańca powiatu skierniewickiego. Uczestnicy kolizji
byli trzeźwi. Przybyły na miejsce
zdarzenia patrol policji ukarał
sprawcę kolizji, 220-złotowym
mandatem karnym.
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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

W dniu 21 listopada 2019 r. z rąk Pana Marcina Zielińskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Pani Aldona Świderek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie wraz z Panem Witoldem Wiśniewskim Kierownikiem Działu Administracyjnego –
Gospodarczego w DPS w Dąbrowie oraz Panią Jolantą Łyszkowicz.
Władze Powiatu Brzezińskiego gratulują Zespołowi Pracowników Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie znacznych osiągnięć w dziedzinie pracy społecznej. Jednocześnie przekazuje dla
Wszystkich Pracowników Socjalnych serdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za stwarzanie odpowiednich warunków życia osobom, które potrzebują Waszego wsparcia. Praca, którą wykonujecie to nie tylko zawód- to misja i poświęcenie się drugiemu człowiekowi. Życzymy Państwu energii
i wytrwałości w życiu osobistym i zawodowym.

Noś odblaski – bądź widoczny
na drodze



Policjanci z Wydziału ruchu Drogowego komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
ciągle przypominają pieszym małym i dużym o noszeniu odblasków o zmroku.
Wbrew pozorom to nie tylko nudne gadanie. Kamizelka odblaskowa czy opaska lub
brelok przy ubraniu, czy plecaku szkolnym mogą uratować życie pieszego.

W okresie jesienno - zimowym widoczność na drodze
znacznie spada. Dużo wcześniej robi się ciemno, kiedy
pieszy jest ubrany w ciemną odzież i nie ma na sobie

żadnych elementów odblaskowych, kierowca może go
dostrzec dopiero z odległości 20-30 metrów. Czasem
to niestety zbyt późno, biorąc pod uwagę fakt, że droga
hamowania przy oblodzonej
jezdni znacznie się wydłuża.
Pieszy w kamizele odblaskowej jest już widoczny z odległości 150 metrów i kierowca ma wtedy czas żeby przyhamować nawet w trudnych
warunkach atmosferycznych. Dlatego noszenie elementów odblaskowych ma
duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych. O tej

ważnej zasadzie przypomnieli właśnie uczniom Szkoły Podstawowej w Gałkówku
Kolonii brzezińscy policjanci.
Spotkanie odbyło się ramach
projektu pn. „Czuję się bezpiecznie na drogach powiatu brzezińskiego” realizowanego przez Powiat Brzeziński przy wsparciu Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach, a dofinansowanego
w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na
lata 2018 – 2020.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
"Nasz Powiat" zaprasza na zajęcia aerobiku.
Zajęcia odbędą się
w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Konstytucji 3 Maja 5.
Zapraszamy
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora/Inspektora 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 10 grudnia 2019 r. (do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (0-46) 874 11 11; 874 11 10;
874 25 44.
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ZUK ma nową koparkę kołową
Z
akład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach od 25 listopada ma nową
koparkę kołową. Jest to koparka firmy Doosan typ DX 160-5W. Jej odbiór odbył się
25 listopada w obecności burmistrz Ilony Skipor, przewodniczącej Rady Nadzorczej
miejskiej spółki Grażyny Dziedzic oraz prezesa ZUK Janusza Cywińkiego.

W kabinie nowej koparki burmistrz Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzięki nowej koparce ZUK własnymi siłami będzie mógł budować kanalizację sanitarną FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Koparka obrotowa wyposażona w silnik o mocy 137
KM zapewnia wystarczającą siłę do pracy. Wysięgnik
podwójnie łamany składający się z trzech części (długość
ramienia 2500 mm) przesądza o jej skuteczności i sprawia, że jej maksymalna głębokość kopania wynosi 5,4
metra. Stabilność pracy zapewnia podwozie wyposażone w podpory stabilizujące

i lemiesz. Ramię koparki wyposażone jest w szybkozłącze
hydrauliczne umożliwiające szybką wymianę osprzętu.
Na wyposażenie są trzy łyżki robocze o szerokości 600
mm, 900mm i tzw. skarpowa
o szerokości 1800 mm. Jest
to wszechstronna maszyna,
która dzięki wyposażeniu w
dodatkowe linie hydrauliczne: wysokiego, średniego ciśnienia oraz od szybkozłącza

wyprowadzone na wysięgniku i ramieniu koparki zapewniające możliwość jej doposażenia w inny sprzęt np.
młot do burzenia, zagęszczarkę lub obrotnicę. Regulacja ciśnień i przepływów
na dodatkowych liniach hydraulicznych z pozycji operatora – trzy rodzaje pracy
daje oszczędzać paliwa podczas pracy. Centralne smarowanie wysięgnika sprawia,

że codzienna obsługa maszyny jest bardzo krótka. 17 tonowy kolos po drodze może
poruszać się z maksymalną prędkością 37 km/h. Koparka ma możliwość przeniesienia napędu na wszystkie koła, a układ amortyzacji
ramion sprawia, że podczas
jazdy po mimo długiego ramienia maszyna nie buja się.
Koparka wyposażona jest
w 2 kamery wsteczne, automatyczną klimatyzację w kabinie i system monitorowania pracy maszyny prze GPS.
Posiada pełną gwarancję na
główne podzespoły na okres
24 miesięcy lub 2000mth.
Producent koparki w dniu

dostawy maszyny przeszkolił
2 pracowników w zakresie jej
obsługi i eksploatacji.
Koszt koparki kołowej
wraz z wyposażeniem wynosi 598.600,00 zł netto 736.278,00 zł. brutto. Jej dostarczeniem zajęła się wyłoniona w ramach przetargu
nieograniczonego firma Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o ze Złotkowa. Na zakup koparki
kołowej Zakład Usług Komunalnych otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 500 tys. zł
z których 40 % może być

umorzone.
Dzięki nowej koparce ZUK
własnymi siłami będzie mógł
budować kanalizację sanitarną, która wiosną planowana
jest w ul. Polnej. Do tego czasu maszyna będzie wykorzystywana przy usuwaniu awarii i bieżącej eksploatacji sieci
wodnokanalizacyjnej. Dzięki
możliwości obracania się koparka zajmie znacznie mniej
miejsca w pasie drogowym
przez co w mniejszym stopniu będzie utrudniać przejazd innych pojazdów drogą,
a przez to poprawi bezpieczeństwo. Poza tym wpłynie
na szybkość usuwania awarii.
 GK

REKLAMA

INFORMACJA
Miasto Brzeziny realizowało w 2019 roku projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców
miasta Brzeziny-2019 r.” Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w formie dotacji. Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wyniesie do 23.500,00 zł, przy całkowitym koszcie
38.996,42 zł.
W ramach projektu zorganizowano akcję edukacyjną „Zbiórka makulatury- Drzewko za makulaturę”. Każdy mieszkaniec
miasta, który przyniósł co najmniej 2 kg makulatury, mógł otrzymać zieloną sadzonkę. W tym roku rozdano mieszkańcom
1220 sadzonek drzew i krzewów. Akcja, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród brzezinian. Zakup sadzonek
sfinansowano ze środków własnych.
W trakcie Dni Brzezin 2019 r. mieszkańcy miasta uczestniczyli w pikniku ekologicznym zorganizowanym przez firmę
zewnętrzną. Zostały zorganizowane stoiska o tematyce ekologicznej: oze, ochrona powietrza, zdrowie, koło fortuny, rowery, stół
multimedialny, monidło, puzzle, bramka celnościowa, eko wiklina, eko biżuteria, eko medaliony, eko broszki, eko odlewy, eko
zoo, eko malowanie plakatów. Na organizację pikniku uzyskano dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 12.700,00 zł.
Podczas święta miasta Mieszkańcy w punkcie ekologicznym prowadzonym przez pracowników Urzędu mogli uzyskać
informacje na temat segregacji odpadów oraz uczestniczyć w licznych konkursach. Dla mieszkańców przygotowano drobne
upominki w postaci gadżetów ekologicznych. Nagrodami za udział w konkursach były power banki, światełka odblaskowe,
plecaki, torby, pojemniki na psie odchody, gra domino, kredki świecowe oraz zestawy piśmienne. Łącznie rozdano 590 sztuk
upominków. Zakup gadżetów sfinansowano częściowo ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 10.800,00 zł.
Projekt dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

3.12.2019 r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.:
Sienkiewicza Nr od 2 do 11, Modrzewskiego Nr od
3 do 11.
4.12.2019 r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.:
Okrzei Nr od 1 do 29, Polna Nr od 1 do 14, Składowa
Nr od 1 do 5, Dąbrowskiego Nr 15 i 17.
5.12.2019 r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.:
Czartoryskiego, Potockiego, Niemcewicza Nr 8,
Sejmu Wielkiego Nr od 1 do 7.
6.12.2019 r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.:
Moniuszki Nr od 10 do 34, Słowackiego Nr od 25
do 50, Kopernika Nr od 3 do 5, Kołłątaja, Burskiego,
Stryjkowskiego, Słoneczna.
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Kolejne wodociągi w gminie
Brzeziny
Rozpoczęły się prace związane z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Brzeziny.
Inwestycje obejmować będą
rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Helenów w kierunku Ksawerowa w gminie Nowosolna oraz
zakończenie prac związanych

z rozbudową sieci w obrębie
zbiornika wodnego w miejscowości Rochna. Łącznie
wybudowane zostanie 1,3 km
sieci.
Wykonawcami robót są Zakład Usługowy „BUD-ZIEM”
z siedzibą w Słotwinach oraz
Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX”

z Brzezin.Termin zakończenia prac przewidziano do
dnia 20 grudnia 2019 r.
W trakcie robót mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, na
odcinkach, które są zaznaczone na niebiesko na załączonych mapkach.
 TOM

Brzeziny

Zakończono realizację grantów sołeckich
w gminie Brzeziny



Zakończyła się realizacja projektów lokalnych współfinansowanych środkami z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwach na terenie gminy Brzeziny.
Realizacja projektu trwała od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.

W roku 2019 granty przyznano sołectwom: Polik, Gałkówek Kolonia i Szymaniszki.
Łączna kwota dofinansowania to 30 000,00 zł.
W ramach projektu lokalnego w sołectwie Polik

i Gałkówek Kolonia doposażone zostały pomieszczenia
świetlic wiejskich.
Zakupiono m. in. kuchnie
gazowe, piec konwekcyjny,
zmywarkę, zamrażarkę, mikrofalówkę, baterie kuchenne,
meble wykonane ze stali kwasoodpornej: stoły, regały, zlewozmywaki oraz drobne wyposażenie kuchenne.
Realizacja projektu w sołectwie Szymaniszki z kolei miała na celu utworzenie

wypożyczalni rowerów dla
mieszkańców gminy Brzeziny.
W ramach grantu zakupione
zostały rowery damskie, męskie, młodzieżowe, przyczepka rowerowa dwuosobowa,
foteliki rowerowe oraz kaski
rowerowe.
Sołtys wraz z mieszkańcami
na nowo zakupionym sprzęcie zorganizował rajd rowerowy, który zakończył się spotkaniem integracyjnym.
 TOM

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Wójt Gminy Brzeziny informuje podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) w tym m.in., wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję
odpadów, wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź
akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny lub będące producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań, że do końca 2019r. powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji mogą być nakładane surowe kary.
Od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty
odbioru odpadów. Karta papierowa, która jest w tym celu obecnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej
roli. Rejestracji przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego.
Lista podmiotów, z którymi przedsiębiorcy mogą zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych
z terenu Gminy Brzeziny znajduje się na stronie internetowej bip.ugbrzeziny.nv.pl-> Środowisko-> Gospodarka odpadami-> Rejestr działalności regulowanej. Warunki odbioru odpadów przedsiębiorcy uzgadniają poprzez bezpośredni
kontakt z wybraną firmą.
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Przebudowa ul. Dąbrowskiego i Polnej
R

ozpoczęły się prace modernizacyjne w Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach.
Wykonawcą inwestycji, która potrwa do końca maja przyszłego roku jest firma
Bud – Drog z Koluszek.

Zgodnie z zawartą umową
za kwotę 2.146.105 zł brutto w tym roku ma zostać
wykonane 75% inwestycji obejmującej przebudowę drogi w ul. Dąbrowskiego oraz części w ul. Polnej,
która całkowicie zakończona zostanie w przyszłym
roku. Podkreślmy, że inwestycja w 75% dofinansowana będzie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W ul. Dąbrowskiego
prze widziano rozbiórkę
istniejącej jezdni i wybudowanie praktycznie nowej drogi na podbudowie
z chudego betonu i warstwie kruszywa poprzez
położenie dwóch warstw
asfaltu: wiążącej i ś cier a l ne j. Pr z ebu d ow a n i e

obejmuje odcinka 106 metrowej długości drogi przy
skrzyżowaniu z ul. Polną wyremontowanego kilka lat wcześniej ze środków
p op ow o d z i ow y c h . P ro jekt zakłada wybudowanie
drogi asfaltowej o szerokości 7 metrów, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Odwodnienie drogi
ma zapewnić wybudowanie ponad 300 mb. kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm. z 8 studniami
rewizyjnymi i wypustami
ulicznymi, która włączona zostanie do istniejącego kolektora kanalizacji
deszczowej. Po stronie zachodniej na odcinku od ul.
Polnej do Okrzei po zasypaniu rowu wybudowany

zostanie 2 metrowej szerokości chodnik z betonowej kostki z trzema zjazdami do posesji. Po stronie
wschodniej wybudowanych
zostanie 10 zjazdów do posesji. Projekt przewiduje
ponadto wybudowanie jednego aktywnego przejścia
dla pieszych, z podświetleniem lampą LED zasilaną
hybrydowo turbiną i panelem słonecznym.
W ul. Polnej na odcinku między ul. Okrzei do
ul. Dąbrowskiego wybudowana zostanie droga o szerokości 6 metrów na podbudowie z chudego betonu i warstwie kruszywa
oraz dwóch warstw asfaltu: wiążącej i ścieralnej.
Po stronie północnej po

Rozpoczęły się prace modernizacyjne w Dąbrowskiego i Polnej w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
zasypaniu rowu powstanie
chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 metrów
z 7 zjazdami do posesji. Po
stronie południowej pozostanie pas zieleni z 5 zjazdami do posesji. Dodatkowo projekt przewiduje

wybudowanie odwodnienia drogi poprzez budowę ok. 180 mb. kanalizacji
deszczowej o średnicy 400
mm z 5 studniami rewizyjnymi i ulicznymi wpustami. Wybudowana kanalizacja włączona zostanie do

istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul.
Dąbrowskiego. Będzie także wybudowane jedno aktywne przejście dla pieszych z podświetleniem
lampą LED.
 GK

Uczniowie Jedynki najlepsi w województwie
O
d kilkunastu lat uczniowie Jedynki biorą udział w „Konkursie sprawności fizycznej
oraz wiedzy o bezpieczeństwie” realizowanym w ramach działań profilaktycznych
pod nazwą „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

Kilka lat temu udało się zdobyć wicemistrzostwo województwa łódzkiego, a tym
razem reprezentacja szkoły, czyli Emilia Król i Miłosz
Kobus wywalczyli tytuł Mistrzów Województwa Łódzkiego. Przygotowaniami do
zmagań zajęli się wychowawczyni Magdalena Koza
oraz nauczyciel wychowania
fizycznego Piotr Guzek.
22 listopada w hali sportowej „Zatoka Sportu” Akademickiego Centrum Sport owo – D yd a kt yc z n e go

Politechniki Łódzkiej przy
al. Politechniki 10 w Łodzi
odbył się XIV finał tego wyjątkowego konkursu. W turnieju biorą udział uczniowie klas II zestawieni w pary
– dziewczynka i chłopiec.
Konkurs składa się z kilku
etapów – eliminacji szkolnych, powiatowych i zmagań wojewódzkich, podczas
których powiat brzeziński
reprezentowali właśnie uczniowie brzezińskiej Jedynki. Rywalizacja przebiegała w duchu walki fair play.

W trakcie zawodów uczniowie wykazali się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną
na torze przeszkód zbliżonym do tego, który pokonują kandydaci do służby
w Policji. Przeszkody dostosowane były do wieku i rozwoju fizycznego uczestników. Ponadto uczniowie
odpowiadali na 15 pytań
z wiedzy o bezpieczeństwie.
II miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Rawie Mazowieckiej, a na III
pozycji uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli.
Puchary i nagrody laureatom wręczyli: wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Zbigniew Ziemba oraz z-ca
komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - insp. Jarosław Rybka.
Każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy dyplom, medal,
maskotkę Komisarza Błyska,
hulajnogę i kask ochronny.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu w przyszłym
roku.
 GK

8

28 LISTOPADA 2019 | NR 33

Podsumowanie akcji „BohaterOn” w ZSS

Ż

yjący jeszcze Bohaterzy Powstania Warszawskiego otrzymają od uczniów
brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych okolicznościowe kartki z życzeniami.
To niejako podsumowanie akcji „BohaterOn” jaka była realizowana w tej szkole
w ostatnich miesiącach.

Uczniowie z wielkim zapałem wykonywali kolejne rozkazy, które padały z ust „Wodza Naczelnego”
Uczestnicy gry przechodzili zainscenizowanymi kanałami FOT. TOMASZ GUZEK

Podczas gry
Kultywowanie tradycji patriotycznych to jeden z prior ytetów wychowawczych
w Zespole Szkół Specjalnych
w Brzezinach. Uczniowie tej
placówki od najmłodszych
lat uczą się szacunku do Ojczyzny, a w wiedzę o historii
kraju są wprowadzani w sposób innowacyjny, uczestnicząc w warsztatach, wydarzeniach w środowisku lokalnym oraz zwyczajnych
- niezwyczajnych lekcjach.
Młodzi patrioci z ZSS zaangażowali się w opisywaną
ogólnopolską akcję „BohaterON” zachęceni przez Jolantę
Dyrałę - nauczycielkę historii
i inicjatorkę wielu ciekawych
wydarzeń o charakterze patriotycznym. Akcja „BohaterON” jest organizowana

od 2016 r. przez dwie wrocławskie fundacje: „Rosa”
i „Sensoria”. Angażując się
w te działania uczniowie ZSS
w pierwszej kolejności przeżyli żywą lekcję historii Powstania Warszawskiego. Wydarzenia z tamtych dni wplecione zostały w kolejne etapy
plenerowej gry strategicznej, co umożliwiło młodzieży wcielenie się w role Małych Powstańców. Zostali
podzieleni na 8 batalionów
dowodzonych przez wychowawców klas, a ich zadaniem
było symboliczne ocalenie
okupowanej Warszawy.
Z wielkim zapałem wykonywali kolejne rozkazy, które padały z ust „Wodza Naczelnego”, uczestnicząc w tej
pełnej pasjonujących działań
grze. Przechodzili zainscenizowanymi kanałami, skakali
„ze spadochronem”, przenosili rannych, rzucali do celu
granatami i śpiewali rytmicznie "Marsz Mokotowa". Po
każdej konkurencji odkrywali kolejną kartkę z powstania, dowiadując się ciekawostek dotyczących jego historii. Stali się też uczestnikami
nalotu, który przeżyli niemal,
jak ich rówieśnicy sprzed 75
lat. Na koniec gry otrzymali rozkaz zbudowania barykady, którą wznieśli z pudełek ozdobionych wcześniej
muralami upamiętniającymi

1 sierpnia 1944. Choć ta gra
zakończyła się inaczej, niż
prawdziwe Powstanie Warszawskie, gdyż mali powstańcy z ZSS odnieśli zwycięstwo,
to pozwoliła im ona na prawdziwe, pełne emocji przeżywanie fragmentu tej jakże
krwawej karty z historii Polski. Obecnie kartki z życzeniami wykonane przez uczniów trafią do żyjących jeszcze Bohaterów Powstania
Warszawskiego. Uczniowie
przygotowując się do ich wykonania zebrali się na ogólnoszkolnych warsztatach,
w czasie których obejrzeli
film ukazujący relację z akcji
„Kartka dla Powstańca”. Był
to bardzo wzruszający dla
wszystkich obraz, a uczniowie poznając prawdziwego
Bohatera tamtych wydarzeń
z ogromną radością przystąpili do wykonania kartek. Udział w akcji pokazał
nauczycielom ZSS w Brzezinach, jak ważne jest przekazywanie dzieciom wiedzy
o historii Polski, a młodzieży dał wielką radość z odkrywania jej tajemnic. Zaangażowanie w akcję i wielki entuzjazm młodych patriotów
świadczy o dużej wrażliwości i świadomości tego, jakie
wartości są w życiu najważniejsze.
 TOM
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Brzeziński oddział PZHGP podsumował sezon lotowy 2019

W

Oddział skupia ponad 90
hodowców gołębi pocztowych i obejmuje trzy sekc j e : Br z e z i ny, Kolu s z k i
i Głowno. Wśród zaproszonych gości na podsumowaniu obecna była m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
Wręczenie wyróżnień rozpoczęło przekazanie statuetki Ewelinie Szczesek „dla
ukochanej żony Eweliny za
cierpliwość i wyrozumienie
hobby męża Dariusza ”.
Do tegorocznych lotów
kon kurs ow ych brze ziński oddział zgłosił ok. 5,5
tys. gołębi młodych (tegorocznych) i 4,350 tys. gołębi dorosłych. W 2019 roku
odbyło się 13 lotów gołębi
dorosłych oraz 5 lotów gołębi młodych. Wśród lotów
przeznaczonych dla gołębi dorosłych najdalsze loty
odbyły się z miejscowości Mindem w Niemczech
oddalonych od Brzezin
o około 740 km. Były także loty z Burga oddalonego
o 550 km, Pleszewa, Śremu,
Grodziska Wielkopolskiego
i Poźrzadło. Gołębie młode wypuszczane były w Kaliszu oddalonym o 115 km,

Jarocinie 160 km, Śremie
210 km, Grodzisku Wielkopolskim 240 km i Świebodzinie oddalonym o blisko
300 km.
Wręczenia 41 pucharów
oraz ponad 200 dyplomów
dokonali: prezes oddziału
w Brzezinach - Ryszard Rojek, sekretarz - Tomasz Skibiński oraz w-ce prezes ds.
lotowych - Krzysztof Bartłomiejczyk.
W tym roku najwięcej tytułów mistrzowskich
z brzezińskiego oddziału
zdobył 44-letni Mieczysław
Flisiak - mieszkaniec Gzinki, gmina Łyszkowice z sekcji Głowo. Super mistrz oddziału i zdobywca 10 pucharów w gołębniku ma ok.
80 gołębi pocztowych. Z zawodu dziewiarz do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych należy od
2005 roku. „Ozdobne gołębie hodował już mój ojciec
ale dopiero kolega w pracy
zainteresował mnie lotami
gołębi pocztowych” – wspomina Mieczysław Flisiak,
który swój tegoroczny sukces upatruje w posiadanej
bardzo dobrej linii gołębi

pocztowych. „Poza tym potrzebna jest jeszcze wiedza”
- dodaje M. Flisiak, który hodowlę gołębi traktuje
jako hobby. Dodamy, że nie
jest to pierwszy jego sukces,
który po trzech latach zapisania się do PZHGP zdobywał puchary w strykowskim oddziale.
Tytuł wicemistrza brzezińskiego oddziału PZHGP
z d o by ł D a r i u s z Now a k
z sekcji Głowno. Dariusz
Nowak podczas sobotniego podsumowania odebrał
8 pucharów. Za najcenniejszy uważa puchar za najlepszego lotnika samicy, który w okręgu łódzkim zrzeszającym ponad 900 zajęła
trzecie miejsce w kategorii
C. Mieszkaniec Jacochowa,
gmina Maków do PZHGP
należy od 8 lat. „Najbardziej z pucharów zadowolona jest żona, która wtedy docenia moje wyniki”
– mówi D. Nowak. „ Aby
mieć sukcesy trzeba przede
wszystkim dbać o zdrowie
gołębi, a następnie trzeba
zapewnić gołębiom treningi, dobre odżywki i elektrolity” – dodaje D. Nowak,
z zawodu operator urządzeń i instalacji przemysłowych, który myśląc o przyszłorocznych sukcesach już
teraz rozpoczął przygotowanie do nowego sezonu
z 85 gołębiami.
III miejsce w oddziale
brzezińskim PZHGP i tytuł II wicemistrza zajął 51letni mieszkaniec Głowna Jacek Kosielski, który
na sobotnim podsumowaniu odebrał 6 pucharów.
Za najważniejszy tegoroczny sukces uznaje zajęcie II
miejsca w konkursie na typowane gołębie dorosłe (
5 z 10) Do PZHGP należy
od 2002 roku. W gołębniku ma ok. 75 gołębi. „Każdy rok jest inny. W tym
roku miałem dobre gołębie, które dobrze były przygotowane do lotów. Miałem
już wcześniej sukcesy ale
pierwszy raz zająłem trzecie
miejsce ” - mówi Jacek Kosielski. „Staram się jak najbardziej ograniczać koszty bo to wymaga sporych
nakładów i dużo czasu.
Trzeba mieć także podejście do gołębi. Moje dzieci

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

sobotę 23 listopada w restauracji „Natalia” Dariusza i Eweliny Szczesek w Natolinie
odbyło się podsumowanie sezonu lotowego członków brzezińskiego oddziału
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

dotychczas miały sukcesy
w sporcie, teraz ja zaczynam im dorównywać pod
względem ilości zdobytych
pucharów" - dodaje J. Kozielski.
15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach
odbędzie się wystawa gołębi pocztowych okręgu łódzkiego PZHGP organizowana przez brzeziński oddział

z okazji 10 lecie istnienia
oddziału w Brzezinach. Gołębie na wystawę można
przekazać w sobotę w godzinach 8.00-12.00. W niedzielę 15 grudnia wystawa
czynna będzie od 8.00 do
15.00 i w tym czasie wszyscy chętni bezpłatnie mogą
ją zwiedzać. O godz. 11. 00
przewidziano wręczenia
nagród w 14 kategoriach

i ogłoszenie wyników gołębi za kwa lif i kowanych
do w yst aw y ogólnop olskiej w Sosnowcu w styczniu przyszłego roku. Podczas wystawy organizatorzy
przewidzieli loterię fantową z której dochód przeznaczony zostanie na chore dzieci.
 GK
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REKLAMA

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
Ogłoszenie o przetargu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modrzewskiego 12,
95-060 Brzeziny, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000187263, NIP 8330003307, REGON 750029537, kapitał zakładowy
3.547.000,00 zł sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłoszą przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 35
w budynku przy ul. Sportowej 30 w Brzezinach. Budynek położony jest na nieruchomości,
dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00016556/0.
Lokal mieszkalny nr 35 położony jest na parterze budynku przy ul. Sportowej 30,
ma powierzchnię 46.92 m2. Pomieszczeniem przynależnym do niego jest komórka
lokatorska o powierzchni 2.36 m2 Wraz z lokalem mieszkalnym przedmiotem sprzedaży
jest udział 4933/150701 we współwłasności nieruchomości o numerze księgi wieczystej
LD1B/00016556/0.
Przetarg jest pisemny, nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi 170.000,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
Pisemnie oferty należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze
podawczym PEC Sp. z o.o. w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 12, w zamkniętych
kopertach, opatrzonych adnotacją „przetarg na lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Sportowej
30”
Oferta powinna zawierać:
Imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej
(jeśli oferent go posiada), potwierdzenia wpłaty wadium.
W treści oferty należy wskazać:
„Oferuję nabycie lokalu nr 35 w budynku mieszkalnym położonym w Brzezinach przy
ul. Sportowej 30 za cenę ..................................... złotych. W związku ze złożeniem w/w oferty
oświadczam, że zapoznałam/łem się z postanowieniami „Regulaminu sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul. Sportowej 30 w Brzezinach” oraz treścią ogłoszenia
o przetargu i akceptuję ich treść. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się ze
stanem technicznym lokalu i w przypadku wygrania przetargu nie będę wnosić z tego
tytułu żadnych roszczeń w przyszłości. Ponadto oświadczam, że akceptuję warunek
zgodnie, z którym w przypadku gdy złożona przeze mnie oferta zostanie wybrana przez
Komisję Przetargową i nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lokalu z przyczyn
niezależnych od PEC, złożone przeze mnie wadium przechodzi na własność PEC i nie będą
mi przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec PEC”.
Wraz z ofertą należy załączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 8.500.00 (słownie
osiem tysięcy pięćset) złotych. Wadium należy wpłacać na rachunek Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nr 66 1240 3334 1111 0000 2772 6927. W tytule opłaty należy
wpisać: „Wadium w przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku przy ul.
Sportowej 30 w Brzezinach”. Brak dowodu uiszczenia wadium skutkuje odrzuceniem oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie PEC Sp. z o.o.
w Brzezinach. Sprzedaż lokalu nastąpi na rzecz osoby, która wskazała najwyższą cenę
w ofercie.
W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert zawierających najwyższą cenę
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zastrzega możliwość poprowadzenia aukcji
pomiędzy osobami, które złożyły takie oferty.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej Sp. z o.o.
przy ul. Modrzewskiego 12 w Brzezinach, na stronie internetowej www.pecbrzeziny.pl,
a także pod numerem telefonu 46 874 46 08 lub adresem email pec@brzeziny.pl. Oględziny
lokalu będą możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany lub
odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.
W sprawie prowadzenia postępowania przetargowego zastosowanie znajduje Regulamin
sprzedaży lokalu mieszkaniowego nr 35 w budynku przy ul. Sportowej 30 w Brzezinach,
dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cielnej Sp. z o.o. oraz na stronie
internetowej www.pecbrzeziny.pl .

Konferencja „Jesteśmy po to aby pomagać”



W Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyła się konferencja „Jesteśmy po to
aby pomagać”. W konferencji organizowanej przez Fundację Życie uczestniczyło ponad 30 osób przede wszystkim przedstawiciele służb pomocowych.

Na sali nie zabrakło kuratorów sądowych, policjantów, pracowników ośrodków pomocy społecznej,
p e d ago gów i p s ych ol o gów z powiatu brzezińskiego. Prelegenci prof. Błażej

Kmieciak, red. Łukasz Głowacki oraz Małgorzata Owczarska z Fundacji Życie,
mówili m.in. o tajemnicy
zawodowej i zachowaniu
się wobec mediów w sytuacjach kryzysowych, a także

o funkcjonowaniu ośrodk ów p om o c y p o k r z y w dzonym w przestępstwie
(jak działają takie ośrodki,
komu mogą udzielić pomocy i w jakim zakresie).
 GK

Na sali nie zabrakło kuratorów sądowych, policjantów, pracowników ośrodków pomocy społecznej

Szkolna podróż w czasy Jagiellonów



30 października 2019 r. mury ZSS w Brzezinach przeistoczyły się w zamek
królewski, a uczniowie, nauczyciele i dyrektor w królów, królowe, rycerzy,
dworzan oraz inne postacie z okresu panowania Jagiellonów.

Wielopokoleniowe warsztaty historyczne „Polska Jagiellonów”
To wszystko za sprawą projektu pt.: Wielopokoleniowe
warsztaty historyczne „Polska Jagiellonów”, który realizowała w okresie październik-listopad 2019 nieformalna
grupa ”Ciekawi przeszłości”
w ramach konkursu: MINIGRANTY dla organizacji z województwa łódzkiego 2019-1, którego organizatorem był Łódzki Akcelerator
Obywatelski, będący inicjatywą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki.
Opisywane działania
projektowe obejmowały

przygotowanie wyżej wymienionych warsztatów przez
uczniów i dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną we współpracy z ZSS
w Brzezinach. Warsztaty historyczne, stały się niezwykłą
„podróżą w czasie”. I tak, na
królewskim dworze pojawili
się: Władysław Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz IV Jagiellończyk, Jan
I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary oraz
ostatni z rodu Zygmunt II
August. Do tego wydarzenia
uczniowie przygotowywali się

pod okiem swoich nauczycieli oraz szkolnej bibliotekarki.
Warto podkreślić, że w warsztatach brali udział wszyscy
uczniowie oraz przedszkolaki. O ogromnym zaangażowaniu uczestników w projekt
świadczył dobór kreacji scenicznych dostosowanych do
wybranej formy prezentacji.
Podsumowaniem warsztatów
i epoki Jagiellonów było hasło: „ZŁOTY WIEK DZIEJÓW POLSKI”. Jak przystało na ucztę nie zabrakło gości.
Swoją obecnością dwór Jagiellonów zaszczycił starosta brzeziński – Renata Kobiera oraz
rodzice i dziadkowie uczniów.
Zwieńczeniem realizowanego projektu była wycieczka do
Muzeum Miasta Łodzi, która
odbyła się 13 listopada 2019
r. Pałac Izraela Poznańskiego
zrobił na wszystkich ogromne
wrażenie. Ze zrealizowanych
zadań projektowych powstanie fotorelacja, którą będzie
można oglądać od 20 listopada na holu ZSS w Brzezinach.
Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.

 TOM
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dwójce

D

muzykę ukazali losy powstańca, który symbolizował drogę Polski do uzyskania wolności. Ta lekcja
patriotyzmu i historii odbywała się w pięknej scenerii z narodowymi symbolami w tle. Dekoracja
komponowała się z nastrojem, jaki panował na sali,

zień 12 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach miał niecodzienny
charakter. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości przygotowali uczniowie klas
ósmych. Wzruszający montaż słowno-muzyczny wprowadził widownię w atmosferę
wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 r.
zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Ducha narodu polskiego w walce o wolność
Ojczyzny przedstawiono

w szczególnie podniosły
i wzruszający sposób - teat rem cieni. Uczniow ie
wykorzystując grę świateł i cieni oraz wzniosłą

i tradycje naszej Ojczyzny.
Po akademii nastąpiła cisza i tylko cienie … cienie,
a w uszach brzmiały słowa:
„Co to jest niepodległość,
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła,
to polska wieś, polska
szkoła.”
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W skrócie zobrazowano sytuację polityczną
kraju. Recytowane wiers z e i w y ś pi e w an e pi e ś ni patriotyczne pozwoliły

a hasło wiodące powtarzali uczniowie w swych wierszach; „Pieśń, czyn, wspomnienie – to jedno - TO
POLSKA”. Stroje galowe
uczniów ozdabiały symboliczne biało- czer wone kotyliony. Ten dzień
połączył wszystkich, któr ym bliska jest historia

Brzezińscy seniorzy uczą się obsługi
komputera i języka angielskiego



Członkowie Stowarzyszenia Seniorów Integracja w Brzezinach intensywnie
uczestniczą w kursach obsługi komputerów, a nawet w nauce języka angielskiego.
Zostały utworzone cztery 14 - osobowe grupy, z których dwie uczestniczą
w zajęciach informatycznych, trzecia już wkrótce rozpocznie naukę języka
angielskiego. Tworzy się jeszcze czwarta grupa informatyczna.

Burmistrz Brzezin przekazała
zaległy prezent Violi



Burmistrz Brzezin Ilona Skipor w obecności z-cy Jakuba Piątkowskiego, pełnomocnika
ds. uzależnień Krzysztofa Kotyni oraz przewodniczącego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Kurczewskiego przekazała
zaległy prezent przedstawicielom Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej
Pomocy Viola, który niedawno obchodził jubileusz 26-lecia istnienia.

Prezentem jest wielofunkcyjny zestaw nagłośnieniowy firmy Blaupunkt, który wykorzystywany będzie w świetlicy
stowarzyszenia. Podświetlane LED-owymi lampkami działającymi w 8 trybach

Kurs języka angielskiego będzie odbywać się od podstaw
i obejmuje 120 godzin, z których każda trwać będzie 45
minut. Zajęcia odbywać się
będą dwa razy w tygodniu
i rozpoczną się od stycznia,
a potrwają do końca maja.
Organizatorzy zapewniają
podręczniki i udział lektora,
a sam kurs dla uczestników
jest bezpłatny. Warunkiem
zakończenie kursu jest zapewnienie 80% frekwencji na

zajęciach i pozytywnie zdany
egzamin.
Kurs informatyki już trwa
przynajmniej w pierwszej
grupie, druga i trzecia rozpocznie naukę jeszcze w grudniu. Kurs komputerowy od
podstaw także obejmuje 120
godzin 45 minutowych. Organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt jak chociażby laptopy i rzutnik za pomocą którego seniorzy mogą
obserwować komputerowe

operacje zadane przez instruktora do wykonania.
Kurs zakończy się 5-modułowym egzaminem zewnętrznym sprawdzającym zdobytą wiedzę w zakresie obsługi
komputera.
Kursy dla brzezińskich
emerytów finansowane są
ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„E-kompetentne łódzkie – II
edycja”. 
 GK

urządzenie posiada funkcje
karaoke, radio internetowe
oraz dwa bezprzewodowe mikrofony. Może być podłączane
z innymi urządzeniami mobilnymi za pomocą modułu Bluetooth. Wbudowane głośniki

o mocy 1200 watów zapewniają doskonałą słyszalność,
a akumulatory zapewniają
nieprzerwaną pracę do 10 godzin. Urządzenie to może być
także zdalnie sterowane za pomocą pilota.
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego 46, 505 927
959
ZŁOMOWANIE samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM Opel-Zafira 1,8 automat, z 2002, sprawny, bezwypadkowy, 725 682 624
SPR ZEDAM mercedesa GL
450Matic, 604 607 306

USŁUGI
PROFESJONALNE wykańczanie
wnętrz, poddasza, malowanie itp.,
735 300 550
USŁUGI ogólnobudowlane, remonty, kompleksowo elewacje, docieplenia, zabudowy k/g, 514 723 688
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
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ , Panele,
Siatki, Sztachety, 606 303 471
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60

OGŁOSZENIA DROBNE
„DROBNE REMONTY” malowanie,
płytki, panele, kamień, „złota rączka", 510 779 378
USŁUGI budowlane, remonty, docieplenia, 793 053 808
GŁADŹ i malowanie, tel. 531 484 914
PODCINANIE borówki amerykańskiej z doświadczeniem, 721 276 783
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
KOREPETYCJE matematyka szkoła podstawowa, matura podstawowa, 518 628 341

PRACA
POSZUKUJĘ osoby uczciwej do
prac pomocniczych, 604 607 306
SZUKAM Pani do sprzątania,
604 607 306
ZATRUDNIĘ pracownika(cę) kuchni, 783 985 926
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj z doświadczeniem, stała praca,
tel. 606 155 155
SZUKAM pracy, młody, dyspozycyjny, ostatni rok studiów, prawo jazdy
kat B, tel. 601 965 671
SZWACZKI – stała praca, szyjemy
sukienki cały rok, 661 121 966
SKŁAD drewna zatrudni pracownika fizycznego, kierowcę z kat.B,
504 010 550
Z ATRUDNIĘ
prasowaczkę,
500 285 518
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 500 285 518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin,
504 010 550

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ 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
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 murarzy 604 543 817
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
PR Z YJ M Ę 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
ZATRUDNIĘ pracownika do zakładu hydraulicznego, tel. 602 310 059

OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM mieszkanie M-4, drugie
piętro, 60m2 ul. Modrzewskiego,
tel. 602 221 260
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 50m2 ul. Lasockich 17, 46 874 29
96, 889 178 155
WYNAJMĘ mieszkanie 60m2 w bloku (Kulczyńskiego) od 01.12.2019,
507 593 557
MIESZKANIE w kamienicy do wynajęcia, tel. 783 785 738
SPR ZEDAM 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 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
WYNAJMĘ
mieszkanie,
Modrzewskiego, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, niskie opłaty, 607 728 830

LOKAL na działalność wynajmę,
tel. 790 690 501

RÓŻNE
SPRZEDAM profesjonalny rower szosowy Nishiki, stan idealny,
604 607 306
S PR Z E DA M rower męsk i,
604 607 306
SPRZEDAM lampy jarzeniowe z demontażu, 604 607 306
SPRZEDAM precyzyjny stymulator
lotu Saitek X52, 604 607 306
SPRZEDAM rower treningowy,
markowy w bardzo dobrym stanie,
604 607 306
SPRZEDAM piękną antyczną sypialnię, styl ludwikowski, 604 607 306
SPRZEDAM profesjonalne organy
Technicsa (stan idealny) nadające
się do nauki gry, 604 607 306

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM niedrogo segment
młodzieżowy, biurko, 604 607 306
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
SPRZEDAM odpady ziemniaków
sadzeniaki Michalina, 600 812 586
S P R Z E DA M kozie mleko,
600 884 135
SPRZEDAM palnik kompletny do
pieca na ekogroszek i deski topolowe, 504 047 545

REKLAMA

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100

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

Dom weselny Wiktoria

Edyta i Przemysław Prusinowscy
zapraszają na bal sylwestrowy
2019/2020 w Syberii

Cena 560 zł/para
Serdecznie zapraszamy
513 006 418, 512 462 188

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

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

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

zatrudni:
pracownika
produkcji
do zakładu
w Bogdance

Firma SOLCRAFT
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XI memoriał Stanisława Dorynia

J

uż po raz jedenasty w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 w Brzezinach odbył się memoriałowy turniej tenisa
stołowego imienia Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego.
Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy,
Starosta Powiatu Brzezińskiego Renata Kobiera oraz Łódzki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego w Łodzi.

Z roku na rok zawody cieszą
się coraz większą popularnością i na stałe wpisały się
w kalendarz turniejów tenisowych naszego województwa. Po raz kolejny impreza
przyciągnęła wielu uczestników z całego województwa łódzkiego. Wśród nich
byli sportowcy, którzy grają regularnie oraz amatorzy. Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
zachęcenie ich do uprawiania tego sportu oraz przede wszystkim uczczenie pamięci zasłużonego trenera
i działacza tenisa stołowego na terenie Brzezin, Powiatu Brzezińskiego i Ziemi Łódzkiej – Stanisława
Dorynia. Imprezę krótkim

przemówieniem otworzył
prezes MLUKS Brzeziny Roman Jochman, a całe zawody tradycyjnie poprzedziła minuta ciszy poświęcona Stanisławowi Doryniowi
oraz zmarłym w ostatnich
latach zasłużonym działaczom tenisowym w naszym
regionie. Podczas zmagań
na zawodników czekał kącik
kawowy z pysznym ciastem.
W tym roku do rywalizacji przystąpiono w trzech
kategoriach: szkoły podstawowej chłopców, szkoły
średniej chłopców oraz open
mężczyzn. Zmagania zostały podzielone na dwa dni.
W sobotę - 16 listopada jako
pierwsi do rywalizacji przystąpili chłopcy ze szkół podstawowych. W tej kategorii

podium należało do zawodników uczęszczających na co
dzień do Międzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego. Najlepszy okazał się Kacper Waleski, który w finale pokonał
Seweryna Szalińskiego. Na
najniższym stopniu podium
stanął natomiast Kacper Kuleta. W kategorii szkół średnich bezkonkurencyjny okazał się zawodnik MLUKS
Brzeziny - Damian Pakuła.
Na drugim miejscu rywalizację zakończył Patryk Winciorek, a na trzecim Sebastian Urbański. Tradycyjnie
największe emocje towarzyszyły zmaganiom w najwyższej grupie wiekowej, czyli kategorii open. Specjalnie
zaplanowano je na niedzielę

Młodzi uczestnicy i prezes MLUKS Brzeziny Roman Jochman podczas memoriału Stanisława Dorynia
- 17 listopada jako główne
wydarzenie. W tym roku,
podobnie jak w najmłodszej kategorii całe podium
należało do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Zwycięzcą został Daniel
Świerczyński, który okazał

się lepszy m.in. od drugiego Marcina Densa i trzeciego Damiana Antczaka. Nagrody finansowo-rzeczowe
oraz medale wręczał prezes MLUKS Brzeziny Roman Jochman. Organizacja imprezy nie byłaby możliwa, gdyby nie finansowe

wsparcie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, nieodpłatne udostępnienie sali
sportowej przez Dyrekcję
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach oraz pomoc sponsorów
i fundatorów nagród.
 DS

Bardzo ważne zwycięstwa tenisistów

Z

godnie z planem rozstrzygnęli ostatnie mecze zawodnicy Międzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Brzezinianie odnieśli dwa bardzo
ważne zwycięstwa pokonując na wyjeździe zespół GLKS Burza Pawlikowice oraz
we własnej hali MUKS Włókniarz Pabianice. To pozwoliło naszym tenisistom na
awans w ligowej tabeli o kilka pozycji i przedłużyło szansę na dostanie się do
najlepszej szóstki.

Nie ma co ukrywać, że wygrana w starciu z przedostatnim w tabeli GLKS Burza Pawlikowice nie była
wyzwaniem, a wręcz obowiązkiem. Jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo,
a o wszystkim zadecydował tak naprawdę pierwszy
stół i ostatnie pojedynki singlowe. Mecz zaplanowany
na sobotę 23 listopada rozpoczął się od wyrównanego boju. Michał Gieraga pokonał 3:1 Mateusza Kowalskiego, a Marcin Dens uległ
po tie breaku Krzysztofowi
Bednarkowi. W kolejnych
singlowych pojedynkach
Damian Antczak wygrał 3:1
z Robertem Rejze, a Daniel
Świerczyński przegrał 0:3
z Kamilem Jarmakowskim.
Niespodziewanie przed rywalizacją deblową w całym spotkaniu był remis 2:2.
Gra podwójna również nie

przyniosła przewagi. Michał Gieraga i Damian Antczak ograli 3:1 parę Robert
Rejze/Krzysztof Bednarek,
a duet Marcin Dens/Daniel
Świerczyński ulegli 0:3 Mateuszowi Kowalskiemu i Kamilowi Jarmakowskiemu.
Brzezinianie stanęli na wysokości zadania w ostatnich
grach singlowych. Sygnał
do walki dali Damian Antczak i Daniel Świerczyński.
Pierwszy pokonał 3:0 Mateusza Kowalskiego, a drugi wygrał 3:1 z Krzysztofem
Bednarkiem. Do zwycięstwa
w całym meczu brakowało
naszej drużynie tylko jednej małej wygranej. Szybko sprawę załatwił Michał
Gieraga, który rozgromił 3:0
Roberta Rejze. Punkt dołożył również Marcin Dens,
który ograł po pięciu setach Kamila Jarmakowskiego. Tym samym MLUKS

Brzeziny wygrał na wyjeździe z GLKS Burza Pawlikowice 7:3.
Na drugi dzień w niedzielę 24 listopada w samo południe nasi tenisiści podejmowali teoretycznie trudniejszego r ywala MUKS
Włókniarz Pabianice. Już
pierwsze gry pojedyncze
pokazały, że brzezinianie
szybko mogą przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Na pierwszym stole
Michał Gieraga wygrał po
ciężkiej walce 3:0 z Jackiem
Robakiem, a Damian Antczak również odniósł zwycięstwo nad Andrzejem Romanowskim, ale dopiero po
tie breaku. Komplet punktów dołożyli również Daniel
Świerczyński i Marcin Dens,
którzy rywalizowali na drugim stole. Pierwszy zawodnik MLUKS pokonał pewnie
3:0 Pawła Mazura, a drugi

okazał się lepszy od Kamila Kierzeka. Przed rywalizacją deblową MLUKS Brzeziny prowadził 4:0. Na pierwszym stole Michał Gieraga
i Damian Antczak bez problemów pokonali 3:0 Andrzeja Romanowskiego i Jacka
Robaka, a na drugim duet
Daniel Świerczyński/Marcin
Dens przegrali po pięciosetowym boju z parą Paweł
Mazur/Kamil Kierzek. Tym
samym nasz zespół miał już
pewny remis, a do zwycięstwa w całym spotkaniu potrzebował wygranej jednego
z czterech pojedynków. Wygraną zapewnił szybko Michał Gieraga, który wygrał
3:0 z Andrzejem Romanowskim. Porażki 1:3 doznał
niestety Daniel Świerczyński, który uległ Kamilowi
Kierzekowi. Kolejne starcia padły już łupem brzezinian. Damian Antczak ograł
3:1 Jacka Robaka, a Marcin Dens 3:2 uporał się z Pawłem Mazurem. MLUKS
Brzeziny wygrał ostatecznie
8:2 i mógł dopisać na swoje konto cenne dwa punkty.
Tym samym weekendowy

plan został w całości wykonany i nasi tenisiści nieco
spokojniejsi mogą czekać na
wyniki spotkań innych rywali. Do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek zostały brzezinianom jeszcze tylko dwa mecze. Nasz zespół
podejmie UKS Orlęta Bilcza oraz zmierzy się na wyjeździe z LKS Biała Rawska.
Oba spotkania są niezwykle
istotne dla końcowego układu tabeli. Trudno stwierdzić
na ten moment, które zespoły oprócz lidera MLUKS
Dwójka R awa Mazowiecka, ULKS Moszczenica
i UKS Agaris Maków znajdą się w najlepszej szóstce. Być może naszym tenisistom wystarczy tylko jedno

zwycięstwo nad drużyną
z Białej Rawskiej, jednak nie
ma co ukrywać i kalkulować, tylko najlepiej zwyciężyć w obu konfrontacjach.
Pierwszy ze wspomnianych wcześniej meczów
M LU K S Br z e z i ny roz e gra we własnej sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Konstytucji
3-Maja 5 z UKS Orlęta Bilcza w sobotę 30 listopada
o godzinie 16:00, natomiast
dzień później w niedzielę 1
grudnia o godzinie 12:00 na
wyjeździe zagrają z LKS Biała Rawska. Wstęp na wszystkie mecze w Brzezinach jest
wolny. Serdecznie zapraszamy.
 DS
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Aby zachęcić dzieci do czytelnictwa
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
organizuje akcję „Zapisz dziecko do biblioteki”
Ma ona na celu uświadomienie korzyści jakie daje czytanie
dzieciom książek już od pierwszych dni życia. Jest to
niezastąpiona pomoc w wychowywaniu i stymulowaniu
rozwoju młodych ludzi. Bibliotekarze podpowiedzą w jaki
sposób zainteresować dziecko książką i pomogą w doborze
odpowiedniej literatury. Rodzice przychodząc z dziećmi do
biblioteki będą mieli też okazje zapisać się w Oddziale dla
Dorosłych, a jeśli są już czytelnikami będą mogli wypożyczyć
dla siebie coś ciekawego.
Czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie nie tylko dla
ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego, ale także
emocjonalnego i społecznego. Zapisanie dziecka do biblioteki
jest nieodpłatne, a akcja promocyjna prowadzona jest od
kilku lat.
Serdecznie zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami do naszej placówki.
REKLAMA

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

1/I/2011

Anna Sokołowska
Janusz Nowański
04.12.2019 r.
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Porażka piłkarzy w okresie roztrenowania

P

iłkarze Startu Brzeziny półtora tygodnia temu zakończyli rundę jesienną sezonu
2019/2020 łódzkiej klasy okręgowej. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka
nie mają jednak jeszcze wolnego. Czarno-czerwoni przechodzą obecnie okres
roztrenowania po ciężkich tygodniach ligowych zmagań i rozgrywają mecze
sparingowe. W pierwszym z nich ulegli czwartoligowej Andrespoli Wiśniowa
Góra.

Spotkanie odbyło się w ostatnią sobotę na płycie głównej
Stadionu Miejskiego przy
ulicy Sportowej 1. W składzie naszej drużyny wystąpiło wielu młodych zawodników z drużyny juniorów
oraz gracze, którzy podczas
rundy jesiennej wchodzili na boisko z ławki lub grali w małym wymiarze czasowym. Przyjezdni natomiast
wystawili połowę zawodników występujących na boiskach czwartoligowych oraz
połowę młodych graczy występujących w filialnym klubie z Wiśniowej Góry, czyli Sport Perfect Łódź. Trenerowi Startu Radosławowi
Wasiakowi zależało głównie na tym, aby wszyscy zawodnicy pograli i wybiegali

odpowiednią liczbę minut
na boisku. Wynik był tak naprawdę sprawą drugorzędną.
Andrespolia wygrała 2:0. To
nie ostatni piłkarski akcent
w tym roku. W najbliższy
czwartek 28 listopada o godzinie 20:00 czarno-czerwoni rozegrają kolejny mecz
kontrolny. Na wyjeździe
zmierzą się w Konstantynowie Łódzkim z miejscowym
KAS występującym w łódzkiej klasie A. Ostatni sprawdzian sztab szkoleniowy zaplanował na 7 grudnia. Tego
dnia nasz zespół zagra z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź, które są wiceliderem łódzkiej klasy okręgowej. Po tym pojedynku
nasi piłkarze otrzymają wolne. Do zajęć treningowych

powrócą prawdopodobnie
w połowie stycznia. Na razie
szczegóły dotyczące samych
przygotowań nie są jeszcze
dokładnie znane. Trener Radosław Wasiak przedstawi
je piłkarzom w najbliższym
czasie. Nie znamy również
sparingpartnerów, z którymi swoją formę brzezinianie sprawdzą w okresie przygotowawczym. Wszystkiego
dowiemy się w najbliższych
dniach. Przypomnijmy, że
Start Brzeziny na półmetku zmagań uplasował się na
znakomitym piątym miejscu z dorobkiem dwudziestu dziewięciu punktów.
Nasz zespół traci trzy punkty do ksawerowian i jedenaście do lidera, ale ma trzy
oczka przewagi nad szóstym

Piłkarze Staru Brzeziny mają za sobą udaną rundę FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
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.
 DS

„Mam na imię … niepełnosprawność”
- konferencja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach

N

ieformalna grupa złożona z nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach
zorganizowała konferencję „Mam na imię … niepełnosprawność”, która odbyła się
25 listopada w świetlicy szkoły.

„Jej temat podyktowany został przez rosnącą potrzebę
środowiska lokalnego w zakresie edukacji o różnych
rodzajach i aspektach niepełnosprawności ” – mówiła
Aleksandra Gumola dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, otwierając konferencję
i witając zaproszonych gości wśród których byli m.in.
starosta brzeziński Renata Kobiera, z-ca burmistrza
miasta Brzeziny Jakub Piątkowski, w-ce dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinach
Aneta Pecyna, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
w Koluszkach Paweł Lewiak,
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach
Anna Sobkiewicz.
W części głównej konferencji odbył się cykl wykładów z zakresu orzekania o:
potrzebie kształcenia specjalnego ( Anna Podczarska

–Wypych dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach) orzekaniu o niepełnosprawności (Małgorzata Glon
– Witkowska przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności), niepełnosprawności intelektualnej
jako drogi życia od dzieciństwa do później dorosłości (dr Radosław Piotrowicz wykładowca Akademii
Pedagogiki Specjalnej Warszawie), tyflopedagogiki –
diagnoza, formy wsparcia
i terapie ( Magdalena Dominiak – Szymczak pedagog z Łódzkiej Szkoły dla
Słabo Widzących i Niewidomych „Na Dziewanny”),
diagnoza osób słabosłyszących i głuchych oraz dzieci z afazją (Joanna Łazowska – Szczecińska pedagog ze Specjalnego Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego nr 4 w Łodzi dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących i z Afazją. Przedstawiono również aspekt roli lekarza pediatry i rodzica w procesie diagnostycznym (dr
Piotr Materla). Część główną zakończył panel dyskusyjny w trakcie którego padło wiele pytań do wykładowców. Uczestnicy konferencji
wymielili się również chętnie własnymi doświadczeniami w tym zakresie.
W części drugiej odbyły się warsztaty już w mniejs z ych g r up a ch . W c z a sie spotkania w gabinetach
psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, logopedy i pracowni terapii pedagogicznej można
było zapoznać się z różnymi pomocami dydaktycznymi i możliwościami ich
w y kor z y st an i a w pr a c y

Część główną zakończył panel dyskusyjny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
z dzieckiem z niepełnosprawnościami.
Konferencja „ Mam na
imię … niepełnosprawność”,
była czwartą z kolei konferencją organizowaną przez
Zespół Szkół Specjalnych
w Brzezinach. Tegoroczna

została sfinansowana przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014 – 2020 w ramach
minigrantów dla organizacji

województwa łódzkiego. Był
to projekt lokalny „Mam na
imię … niepełnosprawność”,
został napisany przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych – członków grupy
nieformalnej.
 GK
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D

wudziestodwuletnia phm. Aneta Bogdan została nową komendantką Hufca
ZHP Brzeziny. W skład Komendy na najbliższą 4- letnią kadencję weszli: pwd.
Agnieszka Sośnicka - z-ca komendanta ds. programu, pwd. Adrian Olejarz - z-ca
komendanta ds. organizacyjnych, pwd. Adam Adamski - członek komendy ds.
pracy z kadrą oraz phm. Joanna Kędzia - Kamińska - skarbnik.

Wyboru nowego składu Komendy dokonano podczas
Zjazdu Hufca ZHP Brzeziny, który odbył się w sobotę
16 listopada w sali Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach. W zjeździe uczestniczyli m.in. phm. Karolina
Kubis – Pluta - członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi
Łódzkiej, hm. Joanna Marcinkowska - członek Komendy Chorągwi Łódzkiej
ds. pracy z kadrą oraz hm.
Marek Skrzydlewski - członek Komendy Chorąg wi
Łódzkiej ds. wychowania.
Specjalnymi gośćmi zjazdu były: burmistrz Brzezin
Ilona Skipor oraz starosta
brzeziński Renata Kobiera, której towarzyszył przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Bogdański. Włodarze miasta i powiatu uhonorowane zostały podziękowaniami za współpracę.
„Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że dzięki wam harcerstwo nie zaginie na Ziemi Brzezińskiej.
Dziękuję wam wszystkim,

za trud włożony w szerzenie harcerskiej idei i tradycji" – mówiła burmistrz
Brzezin Ilona Skipor.
Podczas zjazdu podziękowano ustępującej Komendzie w składzie phm. Aneta Bogdan, phm. Piotr Zendeł, phm. Grzegorz Kędzia,
oraz przewodniczącym hufcowych zespołów pwd. Arturowi Tyralskiemu, dh.
Magdalenie Szulc, hm. Czesławie Jaremko oraz hm.
Barbarze Kędzi.
Wyrazy wdzięczności złożono Joannie Kędzia - Kamińskiej, która przez ostatnie 5 lata pełniła funkcję
Komendanta. „Za najważniejsze wydarzenia w czasie mojej pracy jako Kom e n d a nt a u w a ż a m n a danie nowego sztandaru
Hufcowi w 2014 roku, organizację zjazdu z okazji 100 - lecia harcerstwa
na Ziemi Brzezińskiej
w 2015 r. oraz organizację zlotu z okazji 30- lecia nadania imienia Aleksandra Kamińskiego

brzezińskiemu hufcowi,
a prywatnie urodzenie trójki wspaniałych dzieci. Był
to trudny okres. 5 lat temu
Huf iec zrzeszał ok. 120
członków w wieku bardzo
dojrzałym oraz bardzo młodym. Przez okres 5 lat wychowało się nowe pokolenie instruktorów, którzy teraz mogą przejąć obowiązki
w Komendzie Hufca. Obecnie hufiec liczy ok. 180 zuchów i harcerzy. – mówi
phm. Joanna Kędzia – Kamińska.
W czasie zjazdu wyróżniono hm. Barbarę Kędzia.
Z rąk hm. Joanny Marcinkowskiej otrzymała najwyższe odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego
„Złoty krzyż za zasługi dla
ZHP”.
„Dziękuję za wybór, za
zaufanie i mam nadzieję, że będzie nam się dobr z e w sp ó ł pr a c ow a ć” –
powiedziała po wyborze
nowo wybrana Komendant
phm. Aneta Bogdan. Aneta Bogdan jest mieszkanką

Na wspólnym zdjęciu harcerze Hufca ZHP Brzeziny im. Aleksandra Kamińskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Koluszek, studentką inżynierii biomedycznej na
Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, (obecnie
pisze pracę inżynierską).
Do harcerstwa należy od 13
lat. Pierwsze kroki stawiała jako drużynowa gromady zuchowej i dlatego jak
sama mówi „sercem zawsze
jestem z zuchami”. Przez
ostatnie 2 lata prężnie działała jako zastępca Komendanta Hufca ds. programu
i pracy z kadrą, skupiając
się na budowaniu wspólnoty brzezińskiego hufca, a wybór na Komendanta traktuje jako zwieńczenie
swojej dotychczasowej pracy w harcerstwie. Warto dodać, że Aneta Bogdan jest
założycielką pierwszego od
wielu lat szczepu utworzonego w brzezińskim Hufcu. Co prawda 13. Harcerski Szczep „Niebo” obejmujący gromadę zuchową
oraz dwie drużyny harcerskie powstał w Koluszkach,
ale przynależy do brzezińskiego Hufca i nikt nie myśli o przenoszeniu Hufca do
Koluszek.
Podczas zajazdu powołano także nową Komisję Rewizyjną w składzie phm.
Danuta Cieślak, pwd. Artur

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zjazd brzezińskiego Hufca wybrał nową Komendę

phm. Aneta Bogdan - nowa komendantka Hufca ZHP Brzeziny
Tyralski oraz phm. Piotr
Zendeł, który objął funkcję
przewodniczącego Komisji.

Zjazd zakończyło obrzędowe zawiązanie kręgu.
 GK
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Gratulacje dla nowej komendant FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zjazd zakończyło obrzędowe zawiązanie kręgu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Podczas zjazdu powołano, także nową Komisję Rewizyjną

Podziękowania od starosty Renaty Kobiery FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wyboru nowego składu Komendy dokonano podczas Zjazdu Hufca ZHP Brzeziny, który odbył się w sobotę 16 listopada
REKLAMA

W czasie zjazdu wyróżniono hm. Barbarę Kędzia - z rąk hm. Joanny Marcinkowskiej otrzymała najwyższe
odznaczenie Związku Harcerstwa Polskiego

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

Burmistrz Ilona Skipor dziękuje komendant Joannie Kędzi – Kamińskiej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Jedynce

W

piątkowe popołudnie brzezińska Jedynka oficjalnie i uroczyście
przywitała nowych członków braci uczniowskiej podczas ślubowania
klas pierwszych. Bohaterami uroczystości byli uczniowie trzech
klas pierwszych I a, I b i I c, których do tego ważnego wydarzenia
przygotowały wychowawczynie Jolanta Maślanko, Beata Szewczyk
i Aleksandra Wojdal.

W tym szczególnym dniu
pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele oraz starsze
koleżanki i koledzy, a gośćmi szczególnymi byli: burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor, przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko. Dyrektor
Zbigniew Zieliński, rozpoczynając uroczystość podkreślił wagę tego wydarzenia, wspomniał o odpowiedzialności za dobre imię
klasy i szkoły oraz nowych
obowiązkach wynikających
z bycia uczniem. Wyraził
nadzieję, że każdy z pierwszoklasistów zapisze kartę historii pobytu w Jedynce w sposób godny, pracując
nad doskonaleniem własnego charakteru, dążąc do

zdobywania wiedzy i odkrywając wciąż na nowo tajniki nauki. Pierwszoklasistów
powitali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, zapewniając wsparcie młodszym koleżankom
i kolegom w postaci szeregu
rad, wskazówek, które będą
niezbędne w codziennym,
szkolnym życiu.
Sprawdzianem gotowości do stania się pełnoprawnym uczniem Jedynki był
występ przed zgromadzoną publicznością, która wypełniła salę gimnastyczną.
Pierwszaki zaprezentowały się w montażu słowno –
muzycznym. Były rozważania czy warto się uczyć,
a polemika doprowadziła do ważnego i słusznego
wniosku, że szkoła i nauka
są potrzebne, należy tylko

właściwie zaplanować swoją pracę i być otwartym na
zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności.
Pierwszaki pochwaliły się
ponadto zdobytą dotychczas wiedzą, zapewniając
o swoich dobrych chęciach
i zapale do pracy. Po barwnym przedstawieniu nadszedł czas na najważniejszą część uroczystości, czyli ślubowanie. Uczniowie
obiecali być dobrymi Polakami, sprawiać radość rodzicom i dbać o dobre imię
klasy i szkoły. Tym razem
ślubowanie nie ominęło
także rodziców, którzy zapewnili że będą doceniać
swoje pociechy i cieszyć się
ich dzieciństwem, pamiętając, jak szybko mijają szkolne lata. Uroczysty moment
pasowania na ucznia przez

dyrektora Zbigniewa Zielińskiego wywołał wzruszenie
nie tylko na twarzach dzieci,
ale także ich najbliższych.
W tym wyjątkowym
i ważnym dniu nowi
c z ł on k ow i e s p o ł e c z n o ści uczniowskiej otrzymali dyplomy, tarcze szkolne,

VI Przegląd Pieśni Ludowej
i Patriotycznej w Trójce

Wszyscy uczestnicy uroczystości wystąpili w galowych
strojach, ozdobionymi kotylionami w barwach narodowych. Przygotowana scenografia nawiązywała zarówno
do symboli narodowych jak
i do motywów ludowych.

Występy przedszkolaków
otworzyły debiutujące na scenie dzieci z najmłodszych
przedszkolnych grup. 3-latki
zaprezentowały się w tańcach
„Kujawiak", „Poszło dziewczę po ziele", całkiem dziarsko wykonując przygotowaną

choreografię. Dzieci ze starszych grup - zaśpiewały piosenkę „Katarynka", przedstawiły historię odzyskania
niepodległości po zaborach,
a 6-latki rozbawiły publiczność artystycznie wykonując utwór „Hej szalała, szalała". Szósty przedszkolny Przegląd był zwieńczeniem cyklu
zajęć edukacyjnych poświęconych odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Cały listopad nauczyciele Przedszkola nr 3 w Brzezinach poświęcili na przybliżenie najmłodszym trudnych
tematów związanych z historią naszego kraju, narodowymi symbolami i znanymi postaciami historycznymi. Najstarsze przedszkolaki złożyły
też kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Brzezinach.

 GK
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W środę, 20 listopada w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach odbył się VI Przegląd Pieśni
Ludowej i Patriotycznej. Inspiracją do jego przeprowadzenia było niewątpliwie
Święto Niepodległości ale przede wszystkim chęć wpojenia młodemu pokoleniu
dumy z bycia Polakiem.

legitymacje, a od trzecioklasistów upominki. Były gratulacje, fotografie i oczywiście słodki poczęstunek.
Ten uroczysty i wyjątkowy dzień z pewnością na
zawsze zostanie zamknięty w pamięci pierwszoklasistów i ich rodziców, a jego

najważniejsi uczestnicy,
czyli uczniowie, będą mogli z dumą powiedzieć po
latach, że uczniami stali się
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach.
Fotorelacja str. 19
 GK
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Powiatowy Dzień Pracownika
Socjalnego



Tradycją jest organizowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, na który zapraszani są przedstawiciele różnych
instytucji służb społecznych.

Twórczość niepełnosprawnych
w bibliotece



3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji
Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przygotował ekspozycję prezentującą ich twórczość.

Znajdziemy tu zdjęcia nagrodzonych prac w ogólnopolskim konkursie PFRON
pod hasłem „Sztuka osób
niepełnosprawnych”, wyroby rękodzielnicze, a także

okolicznościowe kartki wykonane przez artystów malujących ustami i stopami. Prezentowane są także sylwetki
dwojga niepełnosprawnych
poetów z Brzezin – Eweliny

Sikorskiej i Marcina Zalewskiego, z którymi wywiady
ukazały się niedawno w Brzezińskim Informatorze Samorządowym.
 TOM

Na sali zgromadzili się liczni przedstawiciele służb społecznych FOT. TOMASZ GUZEK

Wyroby rękodzielnicze, a także okolicznościowe kartki FOT. TOMASZ GUZEK

Kończą się obchody Dni Kultury Japońskiej


Obchody Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
W tym roku p owiatowe
obchody tego święta miały miejs ce 22 listop ad a
w świetlicy brzezińskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i odbywały się
pod patronatem starosty
brzezińskiego Renaty Kobiery. Licznych gości witała
tu dyrektor PCPR - Magdalena Adamska, a przybyli tu przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej ze
wszystkich gmin powiatu
brzezińskiego – tzn. z miasta i gminy Brzeziny, Jeżowa, Rogowa i Dmosina,
a także reprezentanci Domów Pomocy Społecznej

w Brzezinach i Dąbrowie,
Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Specjalnych i Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Blisko Ciebie”.
Pierwszym prezentem dla uczestników Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego był występ uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. Później
nie zabrakło także okolicznościowych dyplomów, które wręczyła starosta Renata Kobiera wraz
z wicestarostą Ryszardem
Śliwkiewiczem. Odczytano także list minister Pracy

i Polityki Społecznej Marleny Ma ląg, która pis ała m.in. „Dzień Pracownika Socjalnego jest szczególnym dniem dla wszystkich
pracowników służb społecznych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach
samorządowych, jak i działających podmiotach niepublicznych. Jednak przede wszystkim dzień ten
jest okazją do wyrażenia
wdzięczności za codzienny wysiłek i trud wkładany
w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych”.
 TOM

Tylko do końca tygodnia można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach wystawę „Lalki w kulturze japońskiej”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem brzezinian.

Zwiedzały ją zarówno grupy
szkolne, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy, jak osoby indywidualne. Ekspozycji towarzyszyły prelekcje na temat kultury
japońskiej prowadzone przez

Marię Mroczkowską z Czytelni dla Dorosłych. Zorganizowano także spotkanie
z Masakatsu Yoshida - Japończykiem, który od 40 lat
mieszka w Polsce. Wystawa
i prelekcje były elementem

łódzkich obchodów 40 Dni
Kultury Japonii zorganizowanych z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią.
 TOM

Wystawę „Lalki w kulturze Japonii” zwiedzały m.in. grupy szkolne FOT. TOMASZ GUZEK
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Szlakiem Bitwy Łódzkiej



W niedzielę 24 listopada członkowie i sympatycy Strefy Rowerowej Brzeziny wyruszyli, aby zapalić znicze na okolicznych cmentarzach, gdzie są pochowani żołnierze polegli w „Przełamaniu pod Brzezinami”, czyli najkrwawszym epizodzie Bitwy Łódzkiej.
żołnierzy. Oprócz nagrobków,
są tu ustawione trzy pomniki
przypominające o losach poległych w Bitwie Łódzkiej Rosjan, Niemców oraz Polaków
walczących po obu stronach
frontu. Pomnik poświęcony Polakom został w Pustułce odsłonięty w 2014 r., czyli
w 100 lecie Przełamania pod
Brzezinami. Polskie nazwiska
można także zobaczyć na nagrobkach jakie się tam znajdują. Symboliczne znaczenie
mają tu dwa splecione drzewa, jakie zwiedzający Pustułkę mogą zobaczyć przy wejściu na tą wojenną nekropolię
- brzozę i dąb - symbole Rosji
i Niemiec. Kolejne przystanki

na trasie rajdu Strefy Rowerowej Brzeziny miały miejsce
w Małczewie i lesie gałkowskim. O wydarzeniach, które
miały tu miejsce 105 lat temu
uczestnikom rajdu opowiadał Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. W ciągu dwóch tygodni zginęło
tu wówczas ponad 200.000
żołnierzy. Do czasów obecnych na terenie województwa łódzkiego zachowało się
ponad 250 miejsc, gdzie zostali pochowani. Więcej o tej
bitwie można poczytać m.in.
na stronie internetowej http://
www.lodz1914.pl.
 TOM

"Pierwsze czytanki" dla przedszkolaków
w brzezińskiej bibliotece



W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach trwa rozdawanie
książek pt. „Pierwsze czytanki dla…” w ramach akcji „Mała książka – Wielki człowiek”,
czyli projektu realizowanego przez Instytut Książki z siedzibą w Krakowie,
a finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

FOT. TOMASZ GUZEK

Mija właśnie 105 lat od tamtych wydarzeń, które miały
miejsce w okolicach Brzezin
w listopadzie 1914 r.
Tym razem samochodowy rajd tematyczny rozpoczął
się na brzezińskim cmentarzu, gdzie także pochowani są
uczestnicy walk Bitwy Łódzkiej. Ich groby znajdowały się
w okolicach prawosławnego
krzyża, który został już usunięty, ale obecnie o tym fakcie
przypomina kamienna tablica, którą wmurowano w ubiegłym tygodniu w 105 rocznicę walk. W dalszej kolejności
uczestnicy rajdu udali się do
Pustułki, gdzie wśród drzew
pochowano wiele tysięcy

Brzezińska biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo wśród dzieci
Zaplanowano tu rozdanie 80
wyprawek dla małych czytelników z roczników 20132016 zawierających książkę „Pierwsze czytanki dla…”
oraz Kartę Małego Czytelnika. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu czytelnika
REKLAMA

Wśród grobów poległych żołnierzy znaleźć można polskie nazwiska, a obok nich znicze FOT. TOMASZ GUZEK

Wkrótce kiermasz WTZ



Wkrótce w holu Urzędu Miasta rozpocznie się tradycyjny kiermasz rękodzielniczy
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”. Zaplanowany jest on w dniach od 3 do
5 grudnia w godzinach od 10.30 do 13.00.

- „Tradycyjnie będziemy oferować stroiki, ręcznie malowane bombki m.in. z aniołami
i pejzażami, kartki świąteczne
oraz inne ozdoby choinkowe”
– informuje kierownik WTZ
– Anna Sobkiewicz. – „Nowością w tym roku będą m.in.
krasnale wykonane przez pracownie krawiecką” – dodaje. Środki zebrane podczas

kiermaszu zostaną wykorzystane później na cele integracji
społecznej uczestników WTZ
np. na wyjazdy do kina, czy
dalsze wycieczki. Na przykład
w tym roku po kilku latach
oszczędzania udało im się wyjechać do Wilna. – „To mobilizuje naszych uczestników do
pracy” - wyjaśnia Anna Sobkiewicz.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w tej
chwili funkcjonuje 6 pracowni, gdzie w sumie pracuje 30
osób. Efekty ich pracy można
obejrzeć m.in. na profilu warsztatów na portalu Facebook
pod hasłem „Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie"
w Brzezinach”.
 TOM
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brzezińskiej 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. „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. - „Nasza biblioteka
promuje czytelnictwo wśród
najmłodszych, gdyż ono je
właściwie kształtuje i wychowuje, a że warto zostać naszym czytelnikiem można się
przekonać wchodząc i zapisując dziecko do biblioteki”
– wyjaśnia Maria Witkowska
z Oddziału dla Dzieci.
 TOM
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Problem społeczny podejścia rodziców i dzieci do sportu cz. 5

T

ak jak wspomniałem w poprzedniej części artykułu niezwykle istotne w uprawianiu
sportu i piłki nożnej jest uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkółek lub akademii
piłkarskich. Wielu rodziców chcąc pomóc swoim pociechom w osiągnięciu sukcesu,
szuka najlepszych ośrodków szkolenia futbolowego.

Te w naszym kraju prześcigają się w naborach do
p oszczególnych ro czników i uciekają się do różnych, często nieuczciwych
chwytów marketingowych.
Wszystko po to, aby rzecz
jasna wykorzystać zapał
opiekunów i młodych piłkarzy. W piątym artykule oraz
kilku kolejnych materiałach
postaram się kontynuować
społeczny problem i przedstawić oraz wyjaśnić pozytywne oraz negatywne interakcje rodziców i dzieci,
na które warto zwrócić uwagę. Tym razem postanowiłem skupić się na biznesie
AUTOPROMOCJA

szkółek i akademii piłkarskich.
Nieodłącznym elementem szkolenia młodzieży są
oczywiście pieniądze. To one
odgrywają jedną z kluczowych ról w szkoleniu przyszłych adeptów piłkarskiego rzemiosła. Chodzi przede
wszystkim o pieniądze związane z opłatami za wyszkolenie dzieci. Rodzice często
ulegają zasadzie: „im drożej
tym lepiej”. Niestety z reguły
jest zupełnie inaczej i wyższe opłaty nie dają większych
sukcesów. Znane i renomowane kluby w naszym kraju wykorzystują swoją markę

i za przynależność do jednej z wielu grup młodzieżowych każą płacić sobie bardzo duże pieniądze. Rodzic
wychodzi z założenia, że jeśli klub może pochwalić się
historią bogatą w sportowe
sukcesy i w danym momencie również walczy o najwyższe cele, tak samo będzie wyglądać szkolenie jego dziecka i to jego pociecha będzie
w przyszłości gwiazdą danego klubu. Pozycja marki drużyny jest wtedy wiodącą kwestią w wyborze
szkółki. Dodatkowo zespoły często chwalą się swoimi wychowankami, których

w przeszłości już wyszkolili. Na taki pomysł wpadło
kierownictwo Legii Warszawa. W stolicy oraz podwarszawskich miejscowościach,
na wielkich bilbordach zamieszczano plakaty
przedstawiające ówczesnych Mistrzów Polski z 2013
roku, gwiazdy drużyny Legii Warszawa, którzy rzekomo byli wychowankami warszawskiego zespołu.
Hasło na plakacie brzmiało: „Wychowujemy przyszłych Mistrzów, dołącz do
nas i Ty”. Chwyt marketingowy trzeba przyznać był
bardzo pomysłowy, jednak
rodzic i dziecko wprowadzani byli w błąd. Na plakacie na pierwszym planie
w zielonej koszulce widoczny był Dominik Furman,

który swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Szydłowiance Szydłowiec, w której przed przejściem do Legii występował przez cztery
i pół roku. Po lewej stronie
stał Marek Saganowski, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Łódzkim Klubie Sportowym,
a do stołecznego klubu trafił dopiero po ośmiu latach. Po prawej stronie widoczny był urodzony w Serbii Chorwat Ivica Vrdoljak,
który początkowo występował w FK Vojvodinie Nowy
Sad, a do Legii przyszedł po
dziesięciu sezonach. Podobnie wyglądała przeszłość Jakuba Koseckiego, który wychował się we Francji, a dokładnie w klubie FC Nantes
Atlantique. Kontrakt z Legią

podpisał dopiero po sześciu latach. Klub z Warszawy to nie jedyny, który sięga
po tego typu metody. Takich
znanych marek jest w świecie futbolu znacznie więcej.
Rodzice głównie pod namową dzieci fascynują się
też międzynarodową myślą
szkoleniową. Wolą posłać
swoje pociechy do polskiej
akademii piłkarskiej współpracującej z zagranicznymi
klubami. Coraz częściej do
Polski sprowadzane są szkółki piłkarskie najbardziej utytułowanych klubów europejskich. Znane zespoły starego
kontynentu opanowują największe miasta naszego kraju. Do tej pory swoje oddziały otworzyły m.in: Juventus Turyn, FC Barcelona,
AC Milan, Ajax Amsterdam
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czy Real Madryt. Poza wielką sławą i prestiżem trenowania pod szyldem tak wielkich futbolowych marek
idą wysokie opłaty za wyszkolenie dzieci. Miesięczna składka w akademii FC
Barcelona Escola Varsovia
Warszawa wynosi 230 złotych. Dodatkowo każdy rodzic musi uiszczać co roku
opłatę za sprzęt sportowy
w kwocie około 380 złotych.
Ceny są bardzo zróżnicowane i wpływ na nie oprócz nazwy ma wiele czynników.
W Juventus Soccer Schools
Kraków opiekunowie co
miesiąc muszą płacić 145
złotych, a za sprzęt sportowy z góry narzucony przez
szkółkę 357 złotych rocznie. W Milan Scuola Calcio
działającej na terenie Łodzi
stawka miesięczna za szkolenie dziecka wynosiła kilka
sezonów temu 190 złotych,
a roczny sprzęt sportowy to
bardzo wysoki koszt ponad
400 złotych. Trzeba jednak
jeszcze wspomnieć o wszelkich innych kosztach związanych z funkcjonowaniem
szkółek takich jak m.in: wycieczkach integracyjnych,
udziałach w turniejach piłkarskich lub obozach szkoleniowych. Wszystkie te wydatki muszą pokryć rodzice. W zamian za regularne
trenowanie i opłacanie miesięcznych składek akademie mają dla swoich podopiecznych przygotowane
wyjątkowe atrakcje. Należą do nich przede wszystkim okazjonalne zajęcia
pod okiem znanych trenerów, czy obozy szkoleniowe
w zagranicznych klubach.
Prawie dziesięć lat temu po
raz pierwszy w Polsce zostały zorganizowane letnie
Campy Realu Madryt, które
obecnie zostały przekształcone w letnie Campy Ligi
Mistrzów. Co roku inicjatywa polega na przygotowaniu w okresie wakacyjnym
trzech tygodniowych turnusów sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 17 lat. W tamtym czasie piłkarski obóz zorganizowano dwukrotnie w województwie łódzkim, a dokładnie w Tworzyjankach
w powiecie Brzezińskim
i raz w podpoznańskiej Daglezji. Codziennie dzieci odbywały trzygodzinny trening
piłkarski pod okiem trenerów Hiszpańskiej Federacji
współpracującej z Realem
Madryt i Atletico Madryt
oraz dwie godziny nauki

języka hiszpańskiego z Native Speakerami. Dodatkowo dzieci miały wypełniany czas wolny wycieczkami
oraz zajęciami na basenie. Podczas danego turnusu każdy uczestnik otrzymał
oryginalny i kompletny strój
piłkarski jednego z klubów
Ligi Mistrzów. Tygodniowy
koszt udziału w Campach
ze wszystkimi przywilejami wynosił 1680 złotych od
osoby. Cena była zdecydowanie przesadzona ze względu na jakość obozu. Moim
zdaniem to najlepiej odzwierciedla fakt wyciągania
pieniędzy z kieszeni rodziców. Wszystkie punkty ogłoszenia zostały spełnione tylko podczas pierwszego sezonu letnich Campów. Później
z każdym kolejnym rokiem
organizatorzy wywiązywali się z coraz mniejszej liczby
obietnic. W rzeczywistości
zajęcia z dziećmi prowadzili polscy trenerzy z niszowych klubów piłkarskich,
a zagraniczni eksperci tylko
się temu przyglądali. Zajęcia sportowe nie różniły się
niczym od tych przeprowadzanych w innych klubach
piłkarskich. Co do oryginalnych strojów piłkarskich to
były one zastępowane zwykłymi koszulkami, spodenkami i getrami sportowymi z hurtowni z wprasowanym herbem danego klubu.
Warto dodać, że zgłoszenia
do Campów były przyjmowane z całej Polski i rodzice
nie mogli na miejscu monitorować sytuacji, a podczas
treningów na obiekcie sportowym mogli przebywać jedynie mali piłkarze i obsługa
obiektu. Rodzice nie mogli
wejść na stadion i oglądać
zmagań swoich pociech.
Kontakt opiekunów z pociechami był możliwy tylko dzięki telefonom komórkowym i to tylko w wyznaczonych wcześniej porach.
Dzieci podczas obozu nie
mogły mieć przy sobie telefonów, laptopów ani innych
urządzeń elektronicznych.
Tym samym opiekunowie
nie mieli żadnej kontroli nad
przebiegiem i funkcjonowaniem letnich Campów.
Ciekawą kwestią dotyczącą uprawiania piłki nożnej przez dzieci są prywatne
szkółki piłkarskie zakładane
przez znanych sportowców.
Nie są one związane z popularnymi klubami sportowymi tylko są prywatnymi
przedsięwzięciami. Od kilku
lat jest to bardzo popularne,

szczególnie w dużych miastach. Po przejściu na tzw.
sportową emeryturę, niektórzy piłkarze zakładają szkółki piłkarskie pod własnym
nazwiskiem, aby tym samym przyciągnąć do nich
jak najwięcej dzieci. Tak naprawdę ten chwyt marketingowy w większym stopniu
działa na rodziców niż dzieci. Najmłodsi tak naprawdę nie wiedzą z kim mają do
czynienia. Większość dzieci zna byłych zawodników
tylko z opowiadań rodziców lub z archiwalnych materiałów i mediów społecznościowych. To dorośli interesujący się futbolem znają
byłe gwiazdy futbolu, których drogę na szczyt śledzili często od początku do samego końca. Dorośli wiążą z tym olbrzymie nadzieje
myśląc, że powierzenie dziecka futbolowemu idolowi
stworzy z ich pociechy taką
samą lub podobną, przyszłą gwiazdę światowej piłki nożnej. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Założyciele szkółki zajmują się
jej promowaniem, głównie
własnym wizerunkiem. Celebryci pojawiają się na plakatach w towarzystwie dzieci, zapraszają przedstawicieli telewizji na nagrywanie
treningów pokazow ych,
które prowadzą z dziećmi,
udzielają wywiadów i biorą udział w różnych spotkaniach z młodzieżą. Na
co dzień zajęcia treningowe nie prowadzą jednak
znani piłkarze tylko trenerzy. Co prawda założyciele
szkółek z reguły dbają o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, ale
sami rzadko prowadzą zajęcia z dziećmi w pełni powierzając najmłodszych pod
skrzydła młodych trenerów.
Jedną z najbardziej znanych
szkółek piłkarskich w Polsce
jest Akademia Piłkarska Reissa, której oddziały otwarte są w wielu miastach województwa Wielkopolskiego.
Piotr Reiss to ikona Lecha
Poznań, jednego z najbardziej utytułowanych klubów
piłkarskich w naszym kraju. To właśnie w tej drużynie Reiss rozpoczynał swoją
przygodę z piłką i w niej zakończył futbolową karierę.
W tym czasie rozegrał czterysta siedem spotkań w barwach „Kolejorza” w trakcie, których dwa razy sięgnął po Puchar Polski, raz po
Superpuchar Polski oraz raz
w 2007 roku zdobył koronę

króla strzelców Ekstraklasy. W sumie w barwach Lecha strzelił sto trzydzieści
sześć goli. Dodatkowo Piotr
Reiss jest także czterokrotnym reprezentantem Polski.
Nie ma w Poznaniu i okolicach osoby, która nie znałaby tego piłkarza. Obecnie w Akademii Piłkarskiej
Reissa w ponad osiemdziesięciu oddziałach trenuje ponad trzy tysiące dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje dwustu dwudziestu
trenerów. W województwie
łódzkim na podobny pomysł wpadł m.in.: Tomasz
Hajto, który założył Akademię Futbolu Tomasza Hajto. Były reprezentant Polski
od samego początku zaczął
namawiać do swojego projektu znanych zawodników
Widzewa Łódź i ŁKS Łódź.
To właśnie oni mieli szkolić
młodych piłkarzy, a nie on.
Dodatkowo pomysłodawca
szkółki chciał organizować
spotkania z rodzicami na
temat odpowiedniego stylu życia i odżywiania przyszłych futbolistów. Przez
cały czas nad uczestnikami
treningów piłkarskich miała czuwać wykwalifikowana
opieka medyczna. Największą atrakcją dla małych piłkarzy oraz ich opiekunów

miało być wypromowanie
do najlepszych klubów piłkarskich w kraju i zagranicą w celu dalszego wyszkolenia. W osiągnięciu tego celu
miały pomóc szerokie kontakty głównego szefa akademii. Po początkowym sukcesie objawionym sporym
zainteresowaniem ze strony
dzieci i dorosłych popularność szkółki zdecydowanie
spadła. Podobnie sytuacja
wyglądała w przypadku Bogusława Wyparło. Popularny „Bodzio W” był jednym
z kierowników zagranicznej szkółki AC Milan Soccer School Calcio Łódź. Idea
pracy głównie z bramkarzami bardzo spodobała się rodzicom. Na zajęcia uczęszczało bardzo dużo dzieci.
Z czasem spore miesięczne opłaty w kwocie ponad
200 złotych zaczęły zniechęcać opiekunów do posyłania najmłodszych na zajęcia. Wyparło postanowił
odejść ze szkółki i opuścić
Łódź. Zajął się zakładaniem
szkółek i trenowaniem dzieci w innych częściach kraju. W prosty i logiczny sposób całą sytuację związaną
z posyłaniem dzieci do akademii piłkarskich i wydawaniem pieniędzy na szkolenie skomentował w jednym
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z wywiadów dla popularnego portalu internetowego Prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Szef piłkarskiej centrali
naszego kraju stwierdził, że
w obecnych czasach, kiedy
dziecko przejawia chociaż
niewielki talent albo jego
opiekunowie tak myślą, prowadzą je do szkółki i chcą
zrobić wielkiego piłkarza.
W społeczeństwie funkcjonuje takie myślenie, że jeśli
rodzic przyprowadzi dziecko w wieku dziesięciu lat
do akademii i będzie co miesiąc za to płacić, to w przyszłości będzie z dziecka piłkarz. To jednak nie jest
prawdą. Z tego może wyjść
normalny chłopak, który
będzie się lepiej uczył, a do
tego będzie zdrowszy, bez
nadwagi, bardziej dotleniony, zakochany w piłce i kibicujący jakiejś drużynie. Na
pewno nie ma żadnych predyspozycji, żeby w przyszłości zawodowo grać w piłkę.
Tylko, że rodzicie nie zdają
sobie z tego sprawy. Dlatego
chodzą na mecze, chcą dziecku pomóc, krzyczą, na siłę
chcą je przepychać. A jak się
przepycha, to później ma się
pretensje do sędziego, trenerów, wszystkich dookoła.
 DS

Dzień życzliwości i pozdrowień


W czwartek 21 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach obchodzili
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jest to stosunkowe nowe święto.

Dzieci pod pieką Ewy Pawlik i Urszuli Klim odwiedziły burmistrz Brzezin Ilonę Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Narodziło się w 1973 roku
z inicjatywy braci McCormacków, którzy zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu p omiędzy Egiptem, a Izraelem,
a jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy
problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy. Z tej okazji

uczniowie dwóch klas drugich Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach postanowili odwiedzić zaprzyjaźnione instytucje aby przekazać
im pozdrowienia. Dzieci
pod pieką Ewy Pawlik i Urszuli Klim odwiedziły burmistrz Brzezin Ilonę Skipor, której przekazały wykonaną przez siebie kartkę

z pozdrowieniami. Uczniowie Dwójki swoje pozdrowienia z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień zanieśli
m.in. do Centrum Promocji
i Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3, Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 
 GK
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Zostań darczyńcą Szlachetnej Paczki!

W

tym roku w ramach akcji „Szlachetna paczka” organizowanej przez
Stowarzyszenie Wiosna, po kilku latach przerwy znów powstał rejon „Powiat
Brzeziński”. Działa w nim siedmioro wolontariuszy na czele z liderem - Igą
Nazarską.

Przez kilka tygodni odwiedzali oni rodziny potrzebujące wsparcia z terenu powiatu
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brzezińskiego, zgłaszane
przez różne instytucje pomocy społecznej, poznając

ich problemy oraz potrzeby. Powodem trudnej sytuacji w rodzinie jest zazwyczaj
choroba lub niepełnosprawność dzieci lub rodziców,
lecz także starość, samotność
lub śmierć jednego z członków rodziny. Po wypełnieniu dokumentów dotyczących sytuacji osób, które odwiedzili wolontariusze, opisy
rodzin zostały zamieszczone w ogólnodostępnej internetowej bazie dostępnej
na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Znajdziemy tam

ponad 10 tysięcy różnych życiowych historii. Darczyńca, który pragnie wspomóc
wybraną rodzinę, znajdzie
tam wszystkie potrzebne informacje o jej sytuacji oraz
najpilniejszych potrzebach.
W związku z nadchodzącą zimą w wielu rodzinach
jedną z najpotrzebniejszych
rzeczy jest opał. Po wybraniu rodziny darczyńca ma
stały kontakt w wolontariuszem, który się nią opiekuje. Jednym z zadań wolontariuszy jest bowiem udzielanie wszelkich informacji,
które są niezbędne, żeby rzeczy, którymi zostanie obdarowana rodzina w pełni odpowiadały jej uzasadnionym

potrzebom.
Choć wiele rodzin zostało już wybranych i darczyńcy przygotowują dla nich
paczki, są jeszcze takie, które wciąż czekają na pomoc.
Paczkę dla rodzin najczęściej
przygotowują inne rodziny,
czasem jest to grupa znajomych, a kiedy indziej znów
zakład pracy, szkoła, strażacy, policjanci, czy inne grupy zawodowe. Dużo łatwiej
zapewnić najważniejsze potrzeby, kiedy w paczkę zaangażowanych jest więcej osób.
Wtedy kosztuje to naprawdę niewiele. Za to dla rodziny w kryzysowej sytuacji to
pomoc dzięki, której może
się ona podnieść, odzyskać

siły do dalszej walki z biedą, chorobą, smutkiem, czy
samotnością. Zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej www.szlachetnapaczka.pl i pomocy rodzinom z terenu naszego powiatu. Mimo, że baza została
otwarta 16 listopada wciąż
są tam rodziny, które czekają na pomocną dłoń. Zazwyczaj udział w „Szlachetnej
paczce” jest wielkim przeżyciem dla darczyńcy i obdarowanego. Jeśli rodzina wyrazi na to zgodę, dochodzi do
spotkania pełnego wzruszeń
i pozytywnych emocji, które
pamięta się przez całe życie.
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