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Warsztaty świąteczne z Motomikołajem

Brzezińska Kronika
Kryminalna
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Święto
Patrona Szkoły
Podstawowej nr 2
w Brzezinach 9
Czterdzieści osób uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych w ramach
projektu „ Motomikołaj”
realizowanego przez stowarzyszenie Klub Motocyklowy EBeeRy. Projekt został
dofinansowany w ramach
Pro g r amu Mi k ro g r ant y
„Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez Centrum
OPUS, finansowanego ze
środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020. Za kwotę otrzymaną z mikrograntu w wysokości 5 tys. złotych, przy
udziale pracowników Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach zorganizowano warsztaty świąteczne podczas których uczestn i c y w y k o ny w a l i k a r t ki świąteczne z ozdobami

Bożonarodzeniowymi oraz
dekoracje świąteczne.
Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono materiały do
wykonania kart m.in. cekiny, wstążki, bibuły, papier
ozdobny filc, klej, które wykorzystano do wykonania
kart świątecznych. Produkcja stroików odbywała się
w profesjonalny sposób na
gąbce florystycznej i drewnianej podstawce z w ykorzystaniem sztucznych
kwiatów, ozdobnych gałązek, mchu, bombek, juty
i innych dodatków. Stroiki zostały zabrane przez
uczestników do domu, zaś
wszystkie wykonane kartki jeszcze tego samego dnia
za pośrednictwem Motomikołaja oraz miejskich
radnych Mariety Rdesińskiej i Doroty Sobińskiej

– Chruścielewskiej zostały wręczone mieszkańcom
Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach. Warto dodać,
że w warsztatach uczestn i c z y ł y pr z e d e w s z y s t kim dzieci, ale także dorośli
i uczestnic y Św i e t licy Środowiskowej
„Świetlik”

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
oraz radni Marieta Rdesińska, Dorota Sobińska –
Chruścielewska
i Daniel Szymczak.

Każdy z 40 uczestników od Motomikołaja, w którego wcielił się Damian Strumian, otrzymał
prezenty
w postaci gadżetów. Dla
uczestników
warsztatów
przygotowany
był także słodki
poczęstunek.
Fotorelacja str. 2
 GK

Kawiarenka
św. Mikołaja
w SP3
10,11
W warsztatach uczestniczyły przede wszystkim dzieci, ale także dorośli FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Mikołajkowa
Jedynka

13

Mikołajkowe
warsztaty
z rodzicami
w Przedszkolu nr 1

Czterdzieści osób uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Motomikołaj” realizowanego przez stowarzyszenie Klub Motocyklowy EBeeRy
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BRZEZIŃSKA KRONIKA KRYMINALNA
Nietrzeźwy wtargnął
na jezdnię
i doprowadził
do zderzenia
z samochodem
2 grudnia o godz. 20.03 KPP
Brzeziny została powiadomiona o wtargnięciu mężczyzny
na jezdnie, który doprowadził
do zderzenia z samochodem
w Jordanowie przy sklepie. Na
miejscu patrol policji ustalił, że
mieszkaniec powiatu brzezińskiego w stanie nietrzeźwości wtargnął na jezdnię w wyniku czego doprowadził do
zderzenia z peugeotem boxer
kierowanym przez mieszkańca Łodzi. W wyniku zderzenia
w samochodzie uszkodzeniu
uległo lusterko boczne oraz
została stłuczona boczna szyba. Sprawca zdarzenia ukarany został 250- złotowym mandatem.

Nie dostosował
prędkości do warunków
i uderzył w bariery
3 grudnia o godz. 6.35 KPP
Brzeziny została powiadomiona o zdarzeniu drogowym na
autostradzie A2 na wysokości
gminy Dmosin. Na miejscu patrol policji ustalił, że kierujący
volkswagenem mieszkaniec
Rawy Mazowieckiej nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze
w wyniku czego uderzył w bariery i zjechał z drogi. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu
uległ znak drogowy, kierującemu nic się nie stało. Sprawca
zdarzenia ukarany został 250złotowym mandatem.

Nietrzeźwy rowerzysta
Patrol ruchu drogowego
w miejscowości Stare Koluszki
zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. 74- letni mieszkaniec
powiatu brzezińskiego w wydychanym powietrzu miał
0,6 promila alkoholu. Wobec
sprawcy wykroczenia policjanci sporządzili wniosek do sądu.
Najwyraźniej to nie był jego
dzień

Pobicie w sklepie
z ciągiem dalszym
3 grudnia o godz. 16.15 KPP
Brzeziny została powiadomiona o pobiciu się dwóch

mężczyzn w Biedronce przy
ul. Modrzewskiego w Brzezinach. Na miejscu patrol policji
ustalił, że nieznany mężczyzna
uderzył w twarz nowoprzybyłego mieszkańca Łodzi, który
ukrył pod kurtkę skradzione
w sklepie przedmioty i uciekł
ze sklepu. Poszkodowany poinformował, że nie będzie składał zawiadomienia. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz
pogotowia zabrał poszkodowanego do szpitala. Tego samego dnia o godz. 21.03 KPP
Brzeziny została poinformowana że wspomniany 52- letni mieszkaniec Łodzi uciekł ze
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego brzezińskiego szpitala. Patrol policji zatrzymał go
ok. godz. 21.30 i ponownie
doprowadził na SOR.
4 grudnia o godz. 2.00 patrol policji ujawnił na ul. Mickiewicza leżącego na jezdni mężczyznę. Jak się okazało
był to ten sam poszkodowany ze sklepu, który po raz drugi uciekł z SOR-u i ponownie został tam odwieziony.
4 godziny później patrol policji zatrzymał tego samego
mężczyznę tym razem na ul.
Lasockich, gdzie spożywała
alkohol. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
ukarany został 100- złotowym
mandatem.

Zderzyli się lusterkami
4 grudnia o godz. 8.25 w Pszanowicach doszło do zderzenia
się lusterkami dwóch samochodów. Podczas manewru
wymijania kierujący oplem
mieszkaniec Piły i kierujący citroenem Yumper mieszkaniec
Łodzi nie zachowali ostrożności w wyniku czego doprowadzili do zderzenia się lusterkami. Sprawcy ukarani zostali 250 - złotowym mandatem.

Nieprawidłowo
parkowali
4 grudnia o godz. 13.00 patrol
policji ujawnił sześć nieprawidłowo zaparkowanych samochodów na skrzyżowaniu
ulic Wojska Polskiego i Modrzewskiego w Brzezinach.
Pięciu sprawców wykroczenia
ukaranych został mandatami
karnymi po 100 złotych każdy
zaś szósty otrzymał wezwanie

do stawienia się w Komendzie
Powiatowej Policji w Brzezinach.

Leżał w stanie upojenia
alkoholowego
5 grudnia o godz. 16.05 patrol
policji na placu Jana Pawła II
w Brzezinach ujawnił leżącego
mężczyznę. 60 - letni mieszkaniec Brzezin w stanie upojenia
alkoholowego (utrudniony
kontakt) decyzją lekarza wezwanego na miejsce pogotowia zabrany został na SOR celem wykonania badań.

Otwierając drzwi
w samochodzie
uszkodził drzwi
innego auta
5 grudnia o godz. 16.15 na
parkingu sklepowym w Brzezinach przy ul. Głowackiego kierujący fordem 88 - letni mieszkaniec Brzezin otwierając drzwi uszkodził drzwi
zaparkowanego obok seata, w którym znajdował się
42-letni właściciel także
mieszkaniec Brzezin. Sprawca uszkodzenia był trzeźwy,
a uczestnicy poinformowani zostali przez przybyły na
miejsce zdarzenia patrol policji o możliwościach prawnych
załatwienia sprawy, gdyż parking jest poza drogą publiczną.

Kamień spod koła
ciężarówki uszkodził
szybę samochodu
6 grudnia o godz. 9.00 w miejscowości Teresin gmina Dmosin kierujący samochodem
ciężarowym mann 35-letni
mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego podczas wymijania innego pojazdu zjechał na
pobocze. W tym czasie spod
koła wyleciał kamień, który uderzył w szybę jadącego
z przeciwka opla kierowanego
przez 40-letniego mieszkańca
powiatu brzezińskiego. W wyniku uderzenie szyba w oplu
została uszkodzona. Kierujący byli trzeźwi, a przybyły na
miejsce zdarzenia patrol policji nie zastosował żadnych
środków prawnych.

Nie zachował
należytej odległości
i uderzył w tył
stojącego nissana
wpychając go
pod volvo
6 grudnia w miejscowości
Przecław gmina Brzeziny kierujący iveco 38-letni mieszkaniec powiatu rawskiego nie
zachował należytej odległości
w wyniku czego uderzył w tył
stojącego z zamiarem wykonania manewru lewoskrętu
nissana kierowanego przez
52-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. Uderzenie było tak silne że nissan został wypchnięty wprost pod
nadjeżdżający z przeciwległego kierunku volvo kierowane
przez 32- letniego mieszkańca
powiatu brzezińskiego. W wyniku zderzenia pojazd volvo
dachował, a osoby znajdujące się w tym pojeździe zostały przewiezione do szpitala na
badania. Kierujący samochodami byli trzeźwi. Postępowanie prowadzi KPP Brzeziny.

Wykonując
nieprawidłowo
manewr zawracania
doprowadził
do zderzenia z fiatem
7 grudnia o godz. 18.00
w miejscowości Jeżów na ul.
Brzezińskiej kierujący peugeotem 66-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego wykonując nieprawidłowy manewr
zawracania doprowadził do
zderzenia z prawidłowo jadącym fiatem kierowanym przez
41-letniego mieszkańcem powiatu brzezińskiego. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi, sprawca
ukarany został 250 złotowym
mandatem.

Powiadomienie
o zaginięciu 15-letniej
dziewczyny
7 grudnia o godz. 20.50 do
KPP Brzeziny zgłosiła się
mieszkanka Koluszek, która zawiadomiła o zaginięciu na terenie Brzezin swojej 15-letniej córki. Dziewczyna nie przyszła na umówione
spotkanie i nie odbiera telefonu. W trakcie przyjmowanego
zawiadomienia o zaginięciu

patrol policji odnalazł nieletnią na terenie gminy Brzeziny
i przekazał ją rodzicom.

Noga z gazu przekroczył prędkość
i stracił prawo jazdy
na 3 miesiące
7 grudnia o godz. 21.15
w Brzezinach ul. Waryńskiego
patrol policji zatrzymał volkswagena kierowanego przez
mieszkańca Łodzi. Powodem
zatrzymania samochodu było
przekroczenie prędkości o 79
km/h w terenie zabudowanym. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy i ukarano go
również 500- złotowym mandatem.

Kierowali
po użyciu alkoholu
8 grudnia o godz. 13.50
w Brzezinach na ul. Kościuszki
funkcjonariusze KPP Brzeziny
zatrzymali do kontroli drogowej forda fiestę kierowanego
przez 54 – letniego mieszkańca Łodzi. W wyniku kontroli okazało się, że kierujący był
po spożyciu alkoholu. Mężczyzna w wydychanym powietrzu
miał blisko 0,5 promila alkoholu. Kierującemu zatrzymano
prawo jazdy.
10 grudnia o godz. 03.20
w miejscowości Kołacin patrol
policji zatrzymał do kontroli seata cordoba kierowanego
przez 51-letniego mieszkańca
powiatu skierniewickiego. Kierujący był po użyciu alkoholu.
Mężczyzna w wydychanym
powietrzu miał 0,5 promila alkoholu. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy.

Jechali
na podwójnym gazie
9 grudnia patrol policji w Brzezinach na ul. Kilińskiego zatrzymał do kontroli mazdę
kierowaną przez 44-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. W trakcie kontroli okazało się że kierujący jest
nietrzeźwy. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad 1 promil alkoholu. Kierującemu zatrzymano prawo
jazdy.

9 grudnia o godz. 20.13
w Brzezinach patrol policji
zatrzymał do kontroli forda
transita, kierowanego przez
31-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. Kierujący był nietrzeźwy. Mężczyzna
w wydychanym powietrzu
miał ponad 1 promil alkoholu.
Kierującemu zatrzymano prawo jazdy.

Nie trzymał psa
na uwięzi i zapłacił
mandat
8 grudnia o godz. 18.55
w miejscowości Kołacin nie
trzymany na uwięzi pies wybiegł na jezdnię wprost pod
jadącego volkswagena passata kierowanego przez 46-letniego mieszkańca powiatu
brzezińskiego. W wyniku uderzenia w samochodzie uszkodzeniu uległ przód pojazdu.
Zwierzę przekazano pod opiekę właścicielowi, który ukarany został 50- złotowym mandatem za niedopełnienie
obowiązku trzymania psa na
uwięzi.

Potrącił sarnę
9 grudnia o godz. 16.10
w miejscowości Rogów kierującemu audi 25-letniemu mieszkańcowi Koluszek
wprost pod nadjeżdżający samochód wbiegła sarna. W wyniku zderzenia zwierzę padło
a w pojeździe uszkodzony został przód samochodu. Zwierzę zabezpieczył zarządca drogi. Kierujący był trzeźwy.

Kierował rowerem
po użyciu alkoholu
9 grudnia o godz. 17.20
w miejscowości Gałków-Kolonia funkcjonariusze KPP
Brzeziny zatrzymali do kontroli 54-letniego mieszkańca
powiatu brzezińskiego, który kierował rowerem. Jak się
okazało mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 0,23
promila. Rowerzystę ukarano
200 - złotowym mandatem.
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pow i at
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

dwóch ważnych
Przebudowa drogi powiatowej 2913 E Podsumowanie
inwestycji



Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego
w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb
w miejscowości Gałkówek Kolonia oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913
E w miejscowości Gałkówek Kolonia - dwa odcinki (160 mb i 540 mb)” .

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej
Nr 2913 E na łącznej długości 940 mb. W ramach robót budowlanych wykonano:
rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni, remont przepustów pod zjazdami, wykonanie poszerzenia jezdni (dotyczy warstwy
ścier.), wbudowanie warstwy

podbudowy, wbudowanie
warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, wbudowanie warstwy ścieralnej,
wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy
z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych,

montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustów oraz montaż progów
zwalniających.
C a ł o ś ć i nwe st yc j i w r a z
z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 1.359.272,00
zł. Dofinansowanie
w 50 % z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie
679.635,00 zł .

W dniu 29 listopada 2019 Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński otrzymała od
przedstawiciela firmy Renault kluczyki do samochodu dostosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych. Jednocześnie Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński wraz
z Panem Ryszardem Śliwkiewiczem Wicestarostą i Panem Krzysztofem Bogdańskim
Przewodniczącym Rady Powiatu, uroczyście wręczyli Pani Aldonie Świderek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Akt Przekazania tegoż samochodu.
Samochód Renault był współfinansowany ze środków PEFRON-u. Pani Starosta
Renata Kobiera podziękowała za to dofinansowanie Panu Władysławowi Skwarce
Dyrektorowi PFRON w Łodzi obecnemu na tej uroczystości. W związku z niedawno
obchodzonym Dniem Pracownika Socjalnego Pani Aldona Świderek Dyrektor DPS
w Dąbrowie podziękowała swoim pracownikom za ich codzienną i trudną pracę .
Mieszkanki DPS w Dąbrowie wraz z Panią Joanną Łyszkowicz przygotowały spektakl pt. „ Szelmostwa lisa Witalisa’’, który obejrzeli zaproszeni goście, pracownicy oraz
mieszkanki DPS Dąbrowa.



W dniu 9 grudnia w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie odbyło się podsumowanie dwóch ważnych dla Powiatu Brzezińskiego projektów. Jednym z nich był projekt „Czuję się bezpieczniej na drogach powiatu brzezińskiego” współfinansowanego w ramach u „Rządowego programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Drugim powodem do
świętowania było zakońc z e n i e i nw e s t y c j i p. n . :
„Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz
z d oj a z d e m n a d ł u go ś c i 1 0 0 0 mb w m i e j s c o wości Gałkówek Kolonia,
wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2913 E
w m i e j s c owo ś c i G a ł kó wek Kolonia - dwa odcinki (160 mb i 540 mb)”.
Gospodarzem spotkania
byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. Obecni byli zaproszeni goście: poseł
Waldemar Buda, Komend ant Pow i atow y Pol i c j i

Marcin Grzelak, przedstawicielka Wydziału B ezpieczeństwa i Z arządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi –
Izabela Sabiniewicz, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Brzezinach dh Leszek Jarząb, Koła Gospodyń Wiejskich z okolicznych miejscowości, sołtysi sołectw
Gałkówek Kolonia, Jordanów, Eufeminów, Przewodniczący Rady Gminy
Brzeziny – Marek Kolasa
oraz mieszkańcy. Starosta
Renata Kobiera oraz wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz wraz z Przewodnicząc ym R ady Powiatu
w Brzezinach Krzysztofem
Bogdańskim opowiedzieli o działaniach realizowanych w ramach tych dwóch
projektów. Proboszcz Parafii Bedoń ks. Włodzimierz
Kujawin dokonał uroczystego poświęcenia zmodernizowanego skrzyżowania
oraz przebudowanej drogi. Podsumowaniem spotkania był pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej
dla ofiar wypadków drogowych przeprowadzony

przez strażaków z OSP Jordanów na czele z dh Krystianem Wojtysiem oraz
OSP Helenów z dh Jarosławem Pawłowiczem. Mł.
asp. Jakub Rożej profilaktyk KPP Brzeziny przeprowadził wspaniały wykład w ramach re a lizowanej a kc ji e du kac yjno
- prewencyjnej dla mieszkańców na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Informował ich jak
należy się zachować, aby
być widocznym na drodze.
Mi e s z k ańc y d ow i e d z i e li się, że odblaski noszone o zmroku mogą uratować życie człowieka. Człowiek ubrany w elementy
odblaskowe jest widoczny
dla kierowcy z odległości
150 m. Po skończonej prelekcji uczestnicy spotkania
otrzymali kamizeli odblaskowe, które zostały zakupione w ramach projektu
„Czuję się bezpieczniej na
drogach powiatu brzezińskiego.” Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem
przygotowanym przez gospodynie z trzech sąsiadujących miejscowości oraz
pieczeniem kiełbasek przy
ognisku.
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W dniach od 3 do 5 grudnia w holu Urzędu Miasta miał miejsce tradycyjny
bożonarodzeniowy kiermasz rękodzieła zorganizowany przez brzezińskie Warsztaty
Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”.
WTZ, gdzie 30 osób wykonuje pracę w 6 pracowniach:
informatycznej, krawieckiej,
rękodzieła, plastycznej, gospodarstwa domowego oraz
umiejętności społecznych
i przygotowania zawodowego. Efekty ich działalności

można było podziwiać na
świątecznym kiermaszu, lecz
także można je obejrzeć na
facebookowym profilu WTZ
- pod hasłem „Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" w Brzezinach”.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

Jak co roku dużym powodzeniem cieszyły się stroiki,
bombki oraz karty świąteczne. Nowością były krasnale
wykonane przez pracownię
krawiecką. Zebrane środki
będą przeznaczone na integrację społeczną uczestników

Dużym powodzeniem na tegorocznym kiermaszu cieszyły się m.in. ręcznie malowane bombki
REKLAMA

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

W Słoneczku podsumowano kreatywne
spotkania nieformalnej grupy



P r z y p om n ij my, ż e n i e formalna grupa złożona
z członków stowarzyszenia
„Naszym dzieciom” Barbarę Bigoszewską, Wiesławę Krawczyk i B ogusławę Winowską przygotowała wniosek który został
złożony w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich łódzkiego akceleratora obywatelskiego. Grupa
uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 4950 zł ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego dystrybutorem środków
był łódzki oddział Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Środki te zostały przeznaczone na zorganizowanie spotkania z dietetykiem
oraz warsztatów kulinarnych i plastycznych, które
odbywały się przez cztery
kolejne tygodnie listopada
począwszy od 7 listopada.
Na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez
Sylwię Sztandera mistrza
kuchni znaną z programu „Top Chef ” uczestnicy
przygotowywali przekąski:
warzywa w papierze ryżowym, sałaty z sosem winegret o obniżonej zawartości
oliwy, marchew z cukinią
w paski, topinambur, fioletowe ziemniaczki, ratatouille, nadziewane pomidory,
pastę z selera, pasztet z wątróbek drobiowych oraz
zdrowe i smaczne potrawy
REKLAMA

ALEXANDER-MED.

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

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

28 listopada w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Słoneczko” prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom” w Brzezinach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pt. „Kreatywne spotkania”.

FOT. TOMASZ GUZEK

Świąteczny kiermasz WTZ

5

W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Brzezin Ilona Skipor
mięsne: polędwica wieprzowa w panierce z orzechów
ziemnych, roladki z piersi
kurczaka, stek wołowy, polędwiczki pieczone. Podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez
łódzką plastyczkę Adę Rybka uczestnicy wykonywali karty świąteczne na deseczkach i ozdoby metodą dekupażu oraz biżuterię
ze sznurków bawełnianych
korzystając ze srebrnych
baz do naszyjników i kolczyków. Podczas podsumowania na specjalnej wystawie można było zobaczyć
wyprodukowaną biżuterię
i świąteczne karty.
W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Brzezin Ilona Skipor, która przyniosła
ze sobą skarbonkę do której zbierane były pieniądze w sekretariacie Urzędu Miasta dla podopiecznych stowarzyszenia. Jak

się okazało w ten sposób
zebrano 293,49 zł. Drugim
specjalnym gościem była
Anna Sobkiewicz kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Danuta Sztandera
wiceprezes Stowarzyszenia
Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej. Uczestnicy zaprezentowali swoje prace plastyczne na specjalnej wystawie i przygotowali potrawy,
korzystając z umiejętności nabytych podczas warsztatów kulinarnych. Każdy uczestnik projektu za
udział w nim otrzymał nagrodę w postaci ekologicznych kosmetyków i suszonych owoców. W projekcie
uczestniczyło ok. 60 osób
w tym 25 uczestników niepełnosprawnych.
Jak się okazuje tego typu
zajęcia są bardzo potrzebne,
a uczestnicy wyrazili chęć
ich kontynuowania.
 TOM
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Dobiega końca termomodernizacja świetlic i szkół

D

obiegają końca tegoroczne prace w ramach projektu pod nazwą „Poprawa
jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Brzeziny” dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z środków
przeznaczonych dla Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

W ramach projektu w bieżącym roku dokonano termomodernizacji m.in.
świetlicy w Dąbrówce Małej. Na obiekcie docieplone
zostały ściany zewnętrzne oraz f undamentowe,
posadzka, stropodach.

W zakresie prac wykonano
kotłownię opalaną biomasą, czyli pelletem, wykonano rynny, rury spustowe,
obróbki blacharskie oraz
nową elewację. Wykonawcą prac była firma „Moderndom” ze Skierniewic.

Świetlica w Dąbrówce Małej jest piątym obiektem
modernizowanym w efekcie realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza
uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie

gminy Brzeziny” w ramach
zintegrowanych inwestycji terytorialnych.Dofinansowanie stanowiło 83,29%
kosztów kwalifikowanych
netto.
W tym roku miała też
miejs ce termomo dern i z a c j a bu d y n ku S z k o ły Po dst awowej w B ogdance - docieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana
źródła ciepła z kotłowni
olejowej na kotłownię opalaną biomasą oraz montaż

instalacji fotowoltaicznej
dla potrzeb ciepłej wody
użytkowej. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku termomodernizacja zakończyła się na
obiektach Szkół Podstawowych w Dąbrówce Dużej i Gałków ku Kolonii
oraz w świetlicy w Przecławiu. Na rok 2020 r. przewidziano jeszcze termomodernizację budynku nowopowstałego Gminnego
Ośrodka Kultury w Przecławiu.
W sumie projektem pn.
„Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez

modernizację budynków
użyteczności publicznej na
terenie gminy Brzeziny”
objętych jest 7 obiektów:
świetlice: w Przecławiu,
Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Małej oraz szkoły w Bogdance, Gałkówku
Kolonii i Dąbrówce Dużej
i budynek GOK-u w Przecławiu.
 TOM

XVII sesja Rady Gminy Brzeziny

28 listopada miała miejsce
XVII sesja Rady Gminy Brzeziny.
W czasie obrad podjęto uchwały m.in. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzeziny
na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022,
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2019, w sprawie
przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w sprawie zmiany

uchwały odnośnie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego
na terenie gminy Brzeziny.
Tradycyjnie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami przedstawiła wójt Barbara
Hojnacka, która informowała
m.in. o zakończeniu realizacji
projektu pod nazwą „Przebudowa budynku użyteczności
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb
Gminnego Ośrodka Kultury”, który ma siedzibę w Przecławiu, rozliczeniu tzw. grantów sołeckich współfinansowanych dotacją udzieloną
przez samorząd województwa łódzkiego, których realizacja miała miejsce w sołectwie Gałkówek Kolonia, Polik i Szymaniszki, trwających
pracach związanych z budową

sieci wodociągowej w miejscowości Helenów i Rochna,
opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę spinki wodociągowej łączącej sieć zasilaną
z SUW Jaroszki z siecią zasilaną z ujęcia wody w Dąbrówce
Dużej oraz opracowaniu dokumentacji geologicznej na
budowę studni głębinowej nr
3 na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu. Wójt
informowała również o wyłonieniu wykonawcy prac związanych z zimowym posypywaniem dróg na terenie gminy Brzeziny oraz zakończeniu
prac związanych z odbiorem i utylizacją azbestu z terenu gminy. W sumie odbioru i utylizacji azbestu dokonano z 61 posesji.
 TOM
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ZADENT kliniką bez bólu

Bezpłatne badanie mammograficzne





Z badań przeprowadzonych
na zlecenie tej organizacji
wynika bowiem, że 75% pacjentów obawia się bólu podczas leczenie stomatologicznego. – „Ten program ma zaś
na celu zwalczanie „dentofobii, która w naszym społeczeństwie jest mocno zakorzeniona, choć współcześnie
znacznie wyższe są kwalifikacje personelu medycznego
jak i znacznie lepiej wyposażone są gabinety stomatologiczne” – wyjaśnia Katarzyna
Kruszczyńska z ZADENTU.
– „Ten lęk związany z obawą przed potencjalnym bólem powoduje, że pacjenci często nie podejmują próby leczenia zębów, a to jest
niezwykle istotne w kontekście dbania o ogólne zdrowie,

gdy ż probl e my z w i ą z a ne z chorobami zębów, czy
przyzębia, mogą generować
problemy ogólnoustrojowe,
czy związane z leczeniem innych chorób np. cukrzycy,
czy nadciśnienia” – wskazuje lekarz stomatolog – Grzegorz Kruszczyński. W ramach kampanii „Klinika bez
bólu” prowadzone są też liczne działania edukacyjne.
W „ZADENCIE” np. dzieci
zapraszane są na wizyty adaptacyjne, a dla starszych dostępne są filmy instruktażowe. Celem zmniejszenia stresu stosowane są także sedacje
wziewne, które ograniczają lęk. Gabinet, aby uzyskać
miano „Pogromcy bólu” musiał spełnić także odpowiednie standardy wyposażenia.

ZADENT w programie pt. „Klinika bez bólu” FOT. TOMASZ GUZEK
REKLAMA

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali ,,Inspiro''
Oprawą muzyczną zajmie się
zespół Atut-Pilage,
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.salaweselnainspiro.pl
Koszt 500 zł/para
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

– „Do dyspozycji pacjentów
mamy m.in. tomograf stomatologiczny, co w połączeniu z piezochirurgią pozwala przy ekstrakcjach ciąć zęby
i kości bez ranienia tkanek
miękkich tzn. dziąseł i nerwów, gdyż nie używamy”
wierteł o charakterze „agresywnym” – informuje właściciel Kliniki „ZADENT”
Michał Zając. Przydatne to
jest także przy wszczepianiu implantów, który to zabieg można przeprowadzić
bez nacinania dziąseł. Więcej informacji o opisywanej
kampanii, a także listę gabinetów w niej uczestniczących
można znaleźć na stronie internetowej www.klinikabezbolu.pl.

 TOM

W sobotę 7 grudnia w mammobusie zaparkowanym przed brzezińskim magistratem
odbyło się ostatnie w tym roku badanie mammograficzne.

Firma Medica z Brzezin przeprowadzała bezpłatne badanie diagnostyczne dla kobiet
w wieku 50- 69 lat pod warunkiem, że tego typu badań
refundowanych z NFZ nie
miały wykonywane w ciągu
ostatnich 24 miesięcy. Z sobotniego zaproszenia firmy
Medica skorzystało ponad 50
pań.
Mammografia wykonywana jest aparatem cyfrowym, jest praktycznie bezbolesna, nieinwazyjna i pozwala wykryć zmiany już
we wczesnym stadium. Wynik z badania po 3-4 tygodniach wraz z opisem wysyłany jest do domu na adres
REKLAMA

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Klinika Stomatologiczna ZADENT jako jedyna w powiecie brzezińskim przystąpiła do
ogólnopolskiego programu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pt. „Klinika bez
bólu”. Warunkiem udziału w tej akcji jest m.in. udział w serii szkoleń PTS.

7

Badanie organizowane jest przez firmę Medica z Brzezin
podany podczas rejestracji.
Według szacunków ok. 3 procent badań wymaga pogłębionej diagnostyki, która wykonywana jest na oddziale

szpitalnym w Łodzi przy
ul. Szparagowej. Kolejne badanie planowane jest już
w styczniu przyszłego roku.
 GK
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Integracyjne Andrzejki w Zespole Szkół Specjalnych

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu w środowe przedpołudnie 27 listopada odbyły się wspaniałe, integracyjne andrzejki, które na
świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych skupiły uczestników
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach,
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz uczestników
AUTOPROMOCJA

Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach
prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja- Ty- My. Była to więc
integracja z prawdziwego

zdarzenia obejmująca niepełnosprawnych uczestników
z różnych środowisk.
Zabawę prowadzili Dominika i Krzysztof Rokiccy, którym pomagał zespół.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

I

ntegracyjną imprezę andrzejkową zorganizowała nieformalna grupa w składzie
Dominika Rokicka, Krzysztof Rokicki i Witold Sikorski. „Integracyjne Andrzejki" były
wynikiem napisanego przez nich projektu, który uzyskał wsparcie minigrantów dla
organizacji z województwa łódzkiego oraz finansowanie przez Narodowy Instytut
Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Wodzirej Krzysztof dwoił się
i troił aby nikt się nie nudził
czy też nie podpierał ściany. Były więc wspólne tańce,
puszczanie mydlanych baniek i konkursy. Podczas andrzejkowej imprezy nie mogło zabraknąć wróżb, które
odbywały się w Magicznym
Salonie Wróżki C ec ylii.
W rolę wróżki wcieliła się
starosta brzeziński Renata
Kobiera. We wróżbach pomagała jej pensjonariuszka
DPS Dąbrowa - Ula oraz wolontariusze z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Uczniowie ZSP obsługiwali również słodki bufet i malowali twarze uczestnikom andrzejkowej zabawy.
 GK
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach

W

piątek 29 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach, której
patronem jest Andrzej Frycz Modrzewski obchodziła imieniny Patrona.
Do listopadowej uroczystości uczniowie Dwójki przygotowywali się już od
października, wykonując określone zadania. Gospodarzami uroczystości
były klasy siódme, które zadbały o odświętny wystrój szkoły oraz część
artystyczną.

O go d z i n i e 9 . 0 0 o d by ła się uroczysta akademia
dla starszych uczniów szkoły (o godz. 11.00 dla młodszych klas). Uroczystą akademię rozpoczęła dyrektor
Anna Mrówka witając zaproszonych gości wśród których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor oraz

przedstawiciele rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół
Centrum Kształceniu Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu.
Część artystyczna składała się z multimedialnej prezentacji przedstawiającej

wycieczkę uczniów klas siódmych do Wolborza, gdzie
urodził się Andrzej Frycz
Modrzewski. Zaprezentowano także wiele ciekawych
faktów z pobytu Modrzewskiego w Brzezinach. Patron
Szkoły przybył na akademię i udzielił uczniom cennych rad, cytując fragmenty

z księgi ,,O szkole" z dzieła ,,O naprawie Rzeczpospolitej". Następnie uczniowie
klas piątych złożyli solenizantowi życzenia, do których
dołączyli się artyści muzyczni: Michał w walcu ,,Masquerade" wykonanym na flecie,
Filip i nauczyciel Janusz Nowański w arii Skołuby oraz
Zosia i Maja w piosence na
cześć Patrona.
„Mam nadzieję, że naszym gościom z Wolborza
występ młodzieży dostarczył
tyle samo emocji co mi. Składam na ręce Pani Dyrektor

podziękowania za doskonale przygotowany spektakl.
Jest to duży zaszczyt, że szkoła nosi imię Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Uczniom
życzę dalszych sukcesów
i wykorzystywania swoich talentów dla osobistego rozwoju" – mówiła burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
W czasie akademii uczniowie klas młodszych przygotowywali sałatki warzywne
z produktów, które do Polski
sprowadziła królowa Bona.
Z kolei uczniowie z klas I i II
przygotowali imieninowe

laurki dla Patrona, które dopełniły wystawę poświęconą
Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu znajdującą się
w szkolnym holu. Nie mogło zabraknąć prelekcji o historii Brzezin z okresu przebywania Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w wykonaniu pracowników Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
Prelekcję w wykonaniu Bogusławy Tyralskiej wysłuchali
także goście z Wolborza, którzy później przedstawili prezentację swojej szkoły.
 GK

Uroczystą akademię rozpoczęła dyrektor Anna Mrówka witając zaproszonych gości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Patron Szkoły przybył na akademię i udzielił uczniom cennych rad FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zaprezentowano także wiele ciekawych faktów z pobytu Modrzewskiego w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Do listopadowej uroczystości uczniowie Dwójki przygotowywali się już od października

Nie mogło zabraknąć prelekcji o historii Brzezin FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przedstawiciele rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ZSCKU im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Wolborzu z dyrektor Anną Mrówką FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Kawiarenka św. Mikołaja w SP3

J

uż po raz drugi społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach spotkała się na
wspólnej zabawie mikołajkowej zwanej „Kawiarenką Świętego Mikołaja”. Celem była
nie tylko dobra zabawa, ale także zbiórka funduszy na atrakcje dla dzieci w czasie
majowego Dnia Rodziny. Organizatorem imprezy była Rada Rodziców, której
z zaangażowaniem pomagało grono pedagogiczne.

Swoje umiejętności wokalne prezentowali nauczyciele FOT. TOMASZ GUZEK

Solo śpiewał dyrektor Michał Gołąbek FOT. TOMASZ GUZEK

Na warsztatach przygotowywano też świąteczne słodkości FOT. TOMASZ GUZEK
Kolejną okazją do integracji będzie spotkanie wigilijne zaplanowane na 20 grudnia FOT. TOMASZ GUZEK
Spotkanie rozpoczęło się od
tanecznych występów dzieci, a także popisu umiejętności wokalnych nauczycieli. Później rozpoczęła się
integracyjna zabawa dzieci i rodziców, którzy m.in.
wspólnie przygotowywali ozdoby na świąteczną
choinkę. Wszyscy również
z ochotą częstowali się wybornymi słodkościami serwowanymi przez rodziców
na specjalnych stoiskach.
Podczas imprezy mamy prowadziły kiermasz, na któr y m moż na by ł o nabyć
m.in. wykonane przez rodziców świąteczne ozdoby.
Dyrektor Michał Gołąbek

poprowadził też licytację
kilku szczególnie atrakcyjnych przedmiotów, o których kupno toczyła się między rodzicami ostra walka.
Największą frajdę sprawiła jednak dzieciom wizyta
Mikołaja – świadczy o tym
choćby liczba pamiątkowych zdjęć, do których pozowały z tym niecodziennym gościem. Podsumowaniem imprezy było wspólne
ubieranie choinki.
„Cieszymy się, że tyle
ro dzin przy było na nasze spotkanie, cel był bowiem szczytny, zbieraliśmy
środki finansowe dla naszych dzieci” – wyjaśniała

przewodnicząca Rady Rodziców Elwira Ambrozińska. „Sprawę nie mniejszej
wagi stanowiła też ścisła integracja całej społeczności
Szkoły Podstawowej nr 3.
„Wszyscy – dzieci i rodzice stanowią naszą dużą rodzinę, znamy przecież każde
dziecko i każdego rodzica,
i ważne jest dla nas, żebyśmy zacieśniali nasze relacje” – wskazuje dyrektor SP3
Michał Gołąbek. Kolejną
okazją do integracji będzie
spotkanie wigilijne zaplanowane na 20 grudnia, w którym wraz z dziećmi ponownie wezmą udział nauczyciele i rodzice.
 TOM

Uczniowie klas drugich wyglądali bardzo mikołajkowo FOT. TOMASZ GUZEK
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Zadaniem dzieci było m. in. przygotowanie ozdób choinkowych na szkolną choinkę FOT. TOMASZ GUZEK

Z świątecznymi występami zaprezentowali się uczniowie FOT. TOMASZ GUZEK

Idą święta w ZSS
bożonarodzeniowe i wykonują prace plastyczne
w tym zakresie. Najmłodsze dzieci wspólnie ubierały choin kę, a wszystkim wielką niespodziankę

sprawiła wizyta św. Mikołaja, któr y 6 grudnia zawitał w mur y tej szkoły,
gdzie panuje iście rodzinna atmosfera.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

Nastrój świąt Bożego Narodzenia na dobre już
wkradł się do brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych . Na l e kc j a ch u c z niowie poznają zwyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SPRZEDAM Mazdę 626
1998r., 604 257 648
SKUP AUT do 25 tys. Każdy
stan. Brzeziny, Słowackiego
46, 505 927 959
ZŁOMOWANIE samochodów, 500 484 727
SPRZEDAM mercedesa GL
450Matic, 604 607 306
USŁUGI
PROFESJONALNE wykańczanie wnętrz, poddasza, malowanie itp. 735
300 550
MIKOŁAJ na zamówienie tel.
509 048 574
DROBNE usługi stolarskie i montaż mebli,
575 685 609 dzwonić po 15.00
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

OGŁOSZENIA DROBNE

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,
508 537 104
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830
DACHY krycie papa
termozgrzewalna,
500 335 060
US ŁUGI
budowlane, remonty, docieplenia
793 053 808
SYLWESTER w Gościńcu
tel. 46 875 63 99
DROBNE remonty, malowanie, gładź, panele itd. „złota
rączka” 505 760 223
KOREPETYCJE matematyka szkoła podstawowa, matura podstawowa,
518 628 341
PRACA
FIRMA produkująca ogrodzenia zatrudni brygadzistę, montera, pracownika produkcji, sekretariat@bob-ogrodzenia,
663 333 991
ZATRUDNIĘ pracownika
kuchni, 783 985 926
SZWACZKI – stała praca,
szyjemy sukienki cały rok,
661 121 966
POSZUKUJĘ chałupniczek. Praca cały rok
tel. 508 363 911
ZATRUDNIĘ kucharza, młodszego kucharza oraz osobę na
stanowisko garmażeryjne tel.
601 050 129
POSZUKUJĘ
osoby do założenia lamp,

OGŁOSZENIA DROBNE

gniazdek na całym poddaszu,
604 607 306
POSZUKUJĘ osoby do położenia glazury w domu,
604 607 306
ZATRUDNIĘ do produkcji mebli- stolarza meblowego lub osobę z doświadczeniem w branży meblowej,
tel. 519 124 604
POSZUKUJĘ osoby uczciwej
do prac pomocniczych, 604
607 306
SZUKAM pracy, młody, dyspozycyjny, ostatni rok studiów, prawo jazdy kat B,
tel. 601 965 671
SKŁAD drewna zatrudni pracownika fizycznego, kierowcę z kat.B,
504 010 550
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin,
504 010 550
Z A T R U D N I Ę
W Y K WALIFIKOWAN E
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ
CAŁY ROK - TYLKO SUKIENKI
I ŻAKIETY - TEL. 601 306 380
ELEKTROMONTERA lub
pomocnika zatrudnię,
tel. 579 439 613
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, Wysokie zarobki.
603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę
w ruchu międzynarodowym (wolne weekendy),
601 366 373

OGŁOSZENIA DROBNE

ZAKŁAD
k r aw i e c k i
w Brzezinach zatrudni krojczego i prasowaczkę, praca
stała tel. 602 898 689
ZATRUDNIĘ pracownika
do zakładu hydraulicznego
tel. 602 310 059
NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ mieszkanie 44
m2, 1 piętro, Rogów od stycznia tel. 601 514 875 po 15.00
SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 760 m2,
504 983 556
WYNAJMĘ mieszkanie
w Kołacinie 509 829 274 lub
509 829 273
DZIAŁKĘ budowlaną przy
ul. Okrzei 2100 m, uzbrojoną (prąd, woda na działce) ogrodzona (panele, siatka, brama, furtka) szeroki
dojazd. Sprzedam. 185 tyś.,
tel. 696 719 111,
501 034 069
MIESZK ANIE w kamienicy do wynajęcia
tel. 783 785 738
SPRZEDAM M-3 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

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

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

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

adres: Natolin 30B
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!

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

KUPIĘ
mieszkanie
w Brzezinach do 3 piętra w blokach do remontu,
731 746 722
WYNAJMĘ mieszkanie,
Modrzewskiego, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, niskie opłaty, 607 728 830
RÓŻNE
SPRZEDAM rozrzutnik
obornika 3,5 t, stan dobry,
723 170 140
SPRZEDAM dębowy, zabytkowy kredens, ciemny brąz,
604 607 306
SPRZEDAM serwisy obiadowe i kawowe z porcelany,
604 607 306
SPRZEDAM komplet: biurko dębowe plus komoda,
604 607 306
SPRZEDAM piec żeliwny,
ozdobny, 604 607 306
SPRZEDAM duży telewizor 65 cali, stan perfekcyjny
Panasonic, 604 607 306
SPRZEDAM w bardzo dobrym stanie pralkę Miele plus
suszarkę, 604 607 306
SPRZEDAM piekarnik z płytą
ceramiczną firmy Miele, używany, niedrogo, 604 607 306
SPRZEDAM profesjonalny rower szosowy Nishiki, stan idealny, 604 607 306

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM rower męski,
604 607 306
SPRZEDAM lampy jarzeniowe z demontażu,
604 607 306
SPRZEDAM tanio koła zimowe 175-65-14, do Seata silniki elektryczne 1.5, 2.2 kW tel.
662 641 718
SPRZEDAM rower treningowy, markowy w bardzo dobrym stanie,
604 607 306
SPRZEDAM piękną antyczną
sypialnię, styl ludwikowski,
604 607 306
SPRZEDAM niedrogo segment młodzieżowy, biurko,
604 607 306
SPRZEDAM ekspres
do kawy FRANKE PURA,
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 odpady ziemniaków sadzeniaki Michalina,
600 812 586
SPRZEDAM kozie mleko,
600 884 135

REKLAMA

GABINETY
STOMATOLOGICZNE
Justyna Hajduk

- dr M. Lewicki
CHIRURGIA
SZCZĘKOWO - TWARZOWA
- IMPLANTY, EKSTRAKCJE,
ZABIEGI CHIRURGICZNE,
KONSULTACJE

Brzeziny,
ul. Głowackiego 45/1,
514 344 243
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Mikołajkowa Jedynka

M

ikołajki, które przypadają na szósty dzień grudnia są zwiastunem zbliżających
się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia. W piątek szkolne korytarze
Jedynki zapełniły się dziećmi w najróżniejszych mikołajowych czapkach.
W rolę św. Mikołaja wcielił się natomiast dyrektor Zbigniew Zieliński, który
obdarował wszystkich uczniów słodkościami.

Tego dnia grupa przedszkolna udała się do urzędu pocztowego, aby wysłać
listy do L aponii z prośbą o świąteczne prezenty.
W klasach edukacji wczesnoszkolnej każdy z uczniów przygotował list do
św. Mikołaja w wybranej
przez siebie formie. Wychowawcy przeczytali uczniom świąteczne opowieści, co było elementem
akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”, w której Jedynka bierze aktywny udział.
W klasach starszych uczniowie przypominali sobie prawdziwą historię św.
Mikołaja, czyli Mikołaja
z Miry, znanego również
jako Mikołaj z Bari, który według średniowiecznej

hagiografii był biskupem
Miry w Licji, wsławił się
cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Inspirując się postacią świętego Mikołaja uczniowie
Jedynki wzięli udział w akcji charytatywnej - świątecznej zbiórce dla łódzkich domów dziecka.
Podczas uroczystego mikołajkowego apelu wszystkie
klasy podzieliły się wielk im s ercem przy nosząc
najpotrzebniejsze artykuły, m.in. produkty spożywcze i higieniczne, artykuły
chemii gospodarczej a także zabawki, książki, ubrania, a nawet lampki nocne,
myszki komputerowe i telefony. Dyrektor Zbigniew
Zieliński podsumowując

akcję podziękował serdecznie wszystkim uczniom,
wyrażając swoje zadowolenie z tak dużego zaangażowania w bezinteresowne
pomaganie najbardziej potrzebującym. Uśmiechy na
twarzach dzieci były bezcenne, a zobaczenie Mikołaja w osobie dyrektora
szkoły wywołało prawdziwe wybuchy śmiechu i radości.
Prawdziwą gratką była
pouczająca lekcja udzielania pier wszej pomocy. Uczniowie w mikołajowych strojach demonstrowa li czy nnoś ci p omo c y
przedmedycznej prowadzące do zabezpieczenia
i utrzymania przy życiu
osoby poszkodowanej, do

czasu przyjazdu wykwalif i kowanych służb medycznych. Mikołajkowa
akcja po raz kolejny pokazała prawdziwą integrację społeczności Jedynki,

współpracę między rodzicami, którzy z wielkim zaa n g a ż ow a n i e m w ł ą c z y li się do przedsięwzięcia
oraz nauczycielami i uczniami. Święta są doskonałą

okazją, aby otworzyć swoje
umysły i serca na potrzeby
innych, aby choć na chwilę
zapomnieli o codziennych
troskach i obowiązkach.
 GK
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Mikołajkowe spotkanie brzezińskich emerytów

B

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Jak przystało na Mikołajki
nie mogło się obyć bez prezentu. Tym razem mikołajkowym prezentem był występ zespołu „Brzezinianki”, który w przyszłym roku
obchodzić będzie jubileusz
25-lecia. Zespół zaprezentował się w nowym programie

lisko sto osób uczestniczyło w mikołajkowym spotkaniu emerytów i sympatyków
organizowanym przez brzeziński oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów.
byli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Maślanko,
z-ca burmistrza Jakub Piątkowski, przewodnicząca

skierniewickiego oddziału okręgowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Krystyna Ozga powitała Krystyna
Mrozińska przewodnicząca brzezińskiego oddziału

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W piątek 6 grudnia o godz.
15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny uczestników uroczystości organizowanej pod
patronatem starosty brzezińskiego wśród któr ych

przygotowanym specjalnie
na te okazję przez Grzegorza Jędrzejczaka. Po brzeziniankach na scenie zaprezentował się zespół „Bez
Nazwy” z Lipiec Reymontowskich. Zespół swój występ rozpoczął „Lipieckimi
chłopokami” następnie były
przeboje góralskie, łowickie
a na końcu przeboje włoskie

po polsku. Po zespole wystąpił w niewiele zmienionym składzie kabaret także „Bez Nazwy” z Lipiec
Reymontowskich, którego
kierownikiem jest Tomasz
Milewski. Pełne humoru anegdoty przeplatały się
ze scenami z życia z Lipiec
Reymontowskich.
 GK
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Wino musujące rodem z Brzezin dla koneserów

J

eszcze w grudniu działalność rozpocznie pierwsza w Brzezinach winnica produkująca
naturalną metodą wino musujące. „Przez 8 lat pracowałem jako dyrektor techniczny
w firmie Champagne de Castellane we Francji, produkującej szampan. Poznałem
i ożeniłem się z Ewą z Brzezin z którą przyjechałem do jej rodzinnego miasta.

Jeszcze w grudniu działalność rozpocznie pierwsza w Brzezinach winnica produkująca naturalną metodą wino
musujące FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Aby jednak powstało wino musujące, fermentację trzeba powtórzyć
„U z n a ł e m , ż e k l i m a t
w B r z e z i n a c h j e s t b a rdzo podobny do tego jaki
panuje w Champagne

i bardzo dobrze nadaje się
do założenia winnicy. Kupiłem pierwszy hektar ziemi i posadziłem 4 tysiące

sadzonek winogron. Oczywiście nie były to przypadkowe szczepy, ale staranie
dobrane do gleby szczepione sadzonki odmian Seyval
Blanc, Chardonnay, Leon
Millot i Pinot Meunier,
z któr ych każda sadzonka ma swój paszport. Są
to odmiany bardzo szlachetne, zawierające dużą
ilość cukru zapewniające do 12 % alkoholu w gotowym wyrobie i nadające
się do produkcji wina musującego. Po pięciu latach
zebrałem pierwsze owoce
i mogłem wyprodukować
pierwszą butelkę wina na
własne potrzeby” – wspomina Jean Thierry Smolis.
Po latach prób i unowocześnień Ewa i Jan Smolis
dojrzeli do tego, aby dokonać p ełnej rejestracji

winnic y i r uszyć z produkcją wina musującego,
co nie było wcale takie łatwe. Winnica musiała zostać zarejestrowana, a jej
istnienie co roku trzeba
potwierdzać w centralnym
re j e st r z e. Ur z ą d C e l ny,
który trzeba było powiadamiać o każdej czynności
dokonywanej przy produkcji wina musiał zatwierdzić
atestowany sprzęt i recept u r ę p r o d u k c j i . Tr z e b a
było także zakupić banderole Polskiego Znaku Akcyzy, a Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa objął nadzór nad winnicą,
nie mówiąc o Sanepidzie,
który także przeprowadza
kontrole, ani o wykupie zezwolenia na sprzedaż wina.
Jan Smolis postawił na
ekologiczną uprawę winorośli, z którego naturalnymi metodami (bez dodatku chemii) produkuje
wino musujące. Do oprysków winorośli stosuje jedynie wodę z pokrzywami
oraz roztwór siarki (siarkol). Niestety produkcja
dobrego wina musującego
zawierającego naturalny
dwutlenek węgla trwa kilka lat, co doceniają prawdziwi znawcy ale co także
musi przełożyć się na cenę.
Warto jednak poznać jego
produkcję.
Na p r z e ł o m i e w r z e ś nia i października odbywa się winobranie, które
trwa kilka dni. Zbiór owoców musi być dokonany
w okresie zapewniającym
odpowiednią ilość cukru.
Za pomocą hydraulicznej
prasy membranowej z tegorocznego zbioru udało się pozyskać ok. 5,5 tys.
REKLAMA

litrów soku. Zastosowana
w prasie membrana sprawia, że sok pozyskiwany
jest z miąższu, a nie z pestek, któr y zawiera olej.
Następnie do soku dodawane są drożdże i rozpoczyna się pierwsza fermentacja. Po trzech tygodniach
powstały płyn poddaje się
trzykrotnej filtracji. W takim winie jest kamień winiarski (biały osad) i białko (powodujące szybkie
psucie się wina). Najlepszym sposobem pozbycia
się niepożądanych dodatków jest zamrożenie wina,
c h o c i a ż by p opr z e z w y stawienie go na mróz. Na
ściankach naczynia osadza
się wtedy białko i kamień,
a czyste wino jako alkohol nie zamarza pozostając
płynne. Powstały produkt
określany jest jako młode
wino o zawartości alkoholu ok. 10-11% i mimo nieco cierpkiego smaku nadaje się już do picia. Aby
jednak powstało wino musujące, fermentację trzeba
powtórzyć co niestety nie
jest ani łatwym, ani szybkim procesem.
„ A l ko h o l ś c i n a d ro ż dże, dlatego drożdże trzeba zahartować niewielką
ilością sukcesywnie dodawanego winem przez kilka dni i dopiero po dodaniu tak zahartowanych
drożdży do wina można
rozpocząć drugą fermentację. Ta fermentacja odbywa się już w butelkach
zamykanych zwykłym metalowym kapslem. Przez
okres 2-3 lat drożdże wolno rozkładają cukier, a ciśnienie podczas tej fermentacji dochodzi nawet do

8-9 atmosfer. Mimo, że butelki wykonane są z grubego szkła zdarza się, że
któraś nie wytrzyma ciśnienia i zostaje rozsadzona” - mów i Jan Smolis.
Po 2-3 latach drugiej fermentacji butelkę trzeba
odwrócić do gór y dnem
aby resztki z drożdży
opadły do szyjki butelki.
Po dwóch tygodniach szyjkę butelki należy zamrozić
wywołując tzw. „korek lodowy” , który zamrożony
łatwo można usunąć, a butelkę zamknąć już właściwym korkiem. Wtedy dopiero wino musujące jest
czyste i gotowe, a butelkę przed podaniem trzeba
jeszcze ubrać (nalepić etykietę, a korek zakryć folią).
Na z w a pro du kow ane go w Brzezinach wina pochodzi od nazwiska właściciela Jean Thierry Smolis, które będzie dostępne
w odmianach wina musującego białego i różowego
jako wytrawny i półsłodki
alkohol. Warto dodać, że
wino musujące półsłodkie
powstaje poprzez dodanie
do gotowego wyrobu przed
korkowaniem, likieru
(tzw. starego wina), w którym co roku odbudowuje
się cukier resztkowy i dzięki któremu wino co roku
staje się coraz słodsze. Po
dodaniu likieru wytrawne
wino musujące zmienia się
w półsłodki bąbelkowy napój. Musujące wina z brzezińskiej winnicy już od 16
grudnia będzie można nabyć po uprzednim umówieniu się przez telefon
695090143.

 GK

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2511/3, 2512, 2511/5, 2510/3 i 2510/4
położone w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10, targowisko miejskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta
LD1B/00004217/5, 00000039/5, 00015133/2, 00004404/3 przeznaczone do oddania w najem na okres do 31.12.2019 r. na rzecz właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 09 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
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Stowarzyszenie Klub Biegacza
Brzezińskie Dziki
ma termoaktywne koszulki

P

onad 20 uczestników projektu „Brzeziny biegają” dofinansowanego z budżetu miasta
Brzeziny otrzymało koszulki. Nie jest to zwykła pamiątkowa koszulka jakich wiele
ale funkcjonalna koszulka do biegania określana jako termaktywna, a dodatkowo
spełnia jeszcze inne funkcje.

Koszulka zawiera herb Brzezin dzięki czemu uczestnik
biegów będzie promował
miasto Brzeziny. Na koszulce jest także logo klubu, tak
aby było wiadomo że to biegną „brzezińskie dziki” i trzeba im zejść z drogi. Dodatkowo koszulka zawiera logo
sponsora Stan – Dar, który
już teraz zobowiązał się do
sponsorowania przyszłorocznego II brzezińskiego biegu
”Dzika dyszka”. Z tyłu z kolei
zawiera logo koluszkowskiej
Strefy Leczenia Ruchem,
która zadeklarowała zniżki

na swoje usługi dla każdego posiadacza takiej koszulki. Dodatkowo każda koszulka została zindywidualizowana gdyż zawierała imię
lub pseudonimy danego biegacza, który od minionej soboty stał się jej właścicielem.
Pamiątkowe koszulki poza
biegaczami otrzymali także
burmistrz Brzezin Ilona Skipor, z-ca burmistrza Jakub
Piątkowski oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko. Koszulka zobowiązuje więc być może
i brzezińscy samorządowcy

zaczną biegać.
Projekt „Brzeziny biegają” dofinansowany z budżetu miasta Brzeziny zakładał
zorganizowanie na stadionie miejskim w Brzezinach
pięciu treningów biegowych
przez pięć kolejnych sobót
począwszy od 16 listopada.
Dzięki projektowi, który zakładał integrację mieszkańców miasta i powiatu w bieganiu zawiązała się grupa
wsparcia, która ćwiczy, biega
i już teraz myśli o przyszłorocznych biegach.
 GK

Podczas ostatniej w tym roku
zbiórki zebrano ponad
17 litrów krwi



Ponad 17 litrów krwi zebrano podczas organizowanej ostatni raz w tym roku
zbiórki krwi. Tradycyjnie zbiórkę w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
p r z e p r o w a d z i l i p r a c o w n i c y R e g i o n a l n e g o Ce n t r u m K r w i o d a w s t w a
i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Również tym razem spodziewano się dużego zainteresowania dlatego w ekipie medycznej znalazły się aż dwie
pielęgniarki, które pobierały krew mając do dyspozycji
cztery fotele. Tak duże zainteresowanie wynikało z możliwości oddania krwi na 5letniego Oliwiera, dziecka
z Przedszkola nr 3 w Brzezinach, którego zaatakował

chłoniak (rodzaj nowotworu). Podczas sobotniej akcji zarejestrowało się aż
55-osób potencjalnych dawców, z których lekarz po
wstępnych badaniach dopuścił 38 osób do oddania
krwi. Każdy z dawców mógł
liczyć na deputat energetyczny składający się z 8 czekolad
i dwóch wafelków. O poczęstunek tradycyjnie zadbały

Aneta Szczepaniak i Joanna
Niźnikowska, które od kilku
lat przygotowują kawę, herbatę i ciasta dla honorowych
dawców. Tym razem ich wypieki w postaci mufinków,
orzechowca i cappuccino zasili rodzice Oliwiera i rodzice z przedszkola organizując
bufet ze słodkościami.

 GK

Każdy z dawców mógł liczyć na deputat energetyczny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
20 uczestników projektu „Brzeziny biegają” dofinansowanego z budżetu miasta Brzeziny otrzymało koszulki

Pamiątkowe koszulki poza biegaczami otrzymali, także włodarze miasta Brzezin FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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O poczęstunek tradycyjnie zadbały Aneta Szczepaniak i Joanna Niźnikowska FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Mikołajkowe warsztaty z rodzicami w Przedszkolu nr 1

Ś

więta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach rozpoczęły się już 5 grudnia od
przeprowadzenia konkursu na Bożonarodzeniową Ozdobę Ludową. Wszystkie
przedszkolne grupy wykonały ludowe ozdoby z papieru przyozdabiając nimi
świerkowe gałązki.
wyczekiwany przez wszystkie dzieci Mikołaj. Przyjmował małych petentów
w uroczym kąciku, przy
komin ku i choince, d l a
każdego dziecka miał słodki upominek. Można z nim
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Z tej możliwości nie korzystały same
przedszkolaki ale także i ich rodzice. Sala gimnastyczna zamieniła się
w pracownię plastyczną,
w której działo się wiele
ciekawych rzeczy. Celem
warszt atów było rozbudzanie aktywności dzieci

i ro dziców, o dczuwanie
więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do
najbliższych, wzmacnianie
wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej, a także
kształtowanie wrażliwości
i ekspresji twórczej. W rodzinnej atmosferze, powstały pełne uroku dekoracje świąteczne. Rodzice
i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby, stroiki,

 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Podłaźniczki zawisły pod
s u f i t e m w h o l u s z at n i ,
gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów przez dyrektor Elżbietę Ostrowską.
Aby poczuć magię zbliżających się świąt oraz przekazywać tradycje związane
z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia w przedszkolu po raz kolejny zorganizowano warsztaty ozdób
bożonarodzeniowych, na
które zaproszono rodziców
w dniu 6 grudnia.
Tego dni a Prze dszkole nr 1 odwiedził również

kartki świąteczne, aniołki, gwiazdki, bombki, choinki, wykazując przy tym
wiele pomysłowości i kreatywności. Przy jednym ze
stolików można było napisać list do św. Mikołaja
zaadresować i wrzucić do
prawdziwej skrzynki pocztowej z gwarancją dostarczenia listów bezpośrednio
do św. Mikołaja w Laponii.
Piątkowe warsztaty były
niezwykle radosnym przeżyciem i przeniosły wszystkich w nastrój oczekiwania na święta. Wszystkim
towarzyszył dobry humor
i radość tworzenia ozdób.
Ta wspólna praca pozwoliła poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Już po raz szósty w Centr um Promo cji i Kultur y w B r z e z i n a c h o d by ło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Anioł
mojego miasta”. Do konkursu ogłoszonego w październiku zgłoszono kilkanaś cie prac pl ast ycznych wykonanych dowolną
techniką na płaszczyźnie
lub w przestrzeni. 6 grudnia rozstrzygnięcia i wręczania nagró d dokonali
z-a burmistrza Jakub Piątkowski, miejska radna Marieta Rdesińska oraz dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Joanna Kędzia - Kamińska. I miejsce zajęła Martyna Skutecka, II miejsce
Wanda Lipińska ze Środowiskowego Domu Pomocy
w Brzezinach, III miejsce
Stefan Loba z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i B ożena Kosuda
z Agnieszką i Tomkiem,
z a ś w y r ó ż n i e n i a Ja c e k
Frydrych i Krystyna Selw a kow s k a . Poz o st a ł ych
9 uczestników otrzymało
dyplomy za udział. Nagrodami były karnety do groty solnej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach,

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Rozstrzygniecie konkursu „Anioł mojego miasta”

karnety na zajęcia C entr um Promo cji i Kultury w Brzezinach, karnety
Halo Kultura przyznające
zniżki na bilety do łódzkich teatrów oraz gadżety

promocyjne.
Po rozd aniu nag ró d
w y st ąpi ł y d z i e c i z g r u py tanecznej prowadzonej przez Zuzannę Dinter
– Markowskiej w Centrum

Promocji i Kultury w Brzezinach. Z ajęcia obejmują naukę tańca dla dzieci, a grupa funkcjonuje od
października.
 GK
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6 grudnia - dzień imienin
Mikołaja stał się okazją do
czynienia sobie niespodzianek i obdarowywania się
drobnymi prezentami. ,,Mikołajki” to dzień, na który
wielu uczniów czeka z utęsknieniem przez cały rok.
Szkolne pracownie i korytarze wypełniły się „świętymi” w czer wonych

czapeczkach i niekiedy już
z długimi, siwymi brodami,
ale jak zawsze uśmiechniętych. Nie zabrakło też Śnieżynek, reniferów i wielu innych postaci kojarzonych ze
zbliżającymi się świętami.
Najciekawsze stroje i przebrania zostały nagrodzone słodkimi upominkami.
Mikołaj odwiedził uczniów

wszyst k ich k las. Dzie ci
młodsze z klas 0 – III witały Mikołaja wierszami i piosenkami, a Święty - wyraźnie
wzruszony - w zamian obdarował je cukierkami. Również dla starszych uczniów
nie zabrakło cukierków. Mikołaj odwiedził wszystkich,
i tych grzecznych, i tych
niegrzecznych.Samorząd

Szkolny oraz Dyrekcja we
współpracy z Radą Rodziców zadbali o to, aby dzień
ten minął szczególnie miło.
Pamięć o Świętym Mikołaju jest wciąż żywa. Choć to
odległa postać historyczna,
to uczy wrażliwości, dobrego postępowania i rozbudza
dziecięcą wyobraźnię.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W Dwójce było wielu Mikołajów
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Brzezińskie drużyny rozpoczęły HLPN

T

radycyjnie po raz kolejny z rzędu w zimowej przerwie między rozgrywkami
ligowymi na trawie i orliku zawodnicy z Brzezin i okolic biorą udział w rozgrywkach
Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.
Trzeci raz w historii w tych prestiżowych zmaganiach biorą udział, aż trzy zespoły
z naszego miasta: Łap Gołębia, Misie i Grube Wióry.

To już dwudziesta pierwsza
edycja futsalowych zmagań w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Koluszkach.
W tym sezonie w rozgrywkach bierze udział dziesięć
drużyn. Zmagania rozpoczęły się w weekend (30 listopada/1 grudnia) i potrwają do lutego. W każdej kolejce odbywa się pięć
spotkań. Zespoły rywalizują ze sobą systemem każdy z każdym po dwa spotkania, mecz i rewanż. Mistrzem zostanie drużyna,
która zgromadzi najwięcej punktów. Zmieniły się
zatem zasady względem
ost at niej e dyc ji. W p oprzednim sezonie bowiem
po zakończeniu pierwszej
rundy, czyli tzw. fazy zasadniczej pięć najlepszych
drużyn z największą liczbą punktów zakwalifikowało się do drugiej rundy, w której rywalizowali
o mistrzostwo rozgrywek
z uwzględnieniem zdobytych wcześniej punktów
systemem każdy z każdym
po jednym meczu. Zespoły
ze słabszym bilansem natomiast tworzyły tzw. grupę aspirującą i mierzyły się
o miano najlepszej z grona outsiderów na tych samych zasadach. Opró cz
brzezińskich zespołów Łap

Gołębia, Grubych Wiórów
i Misiów o halowe mistrzost wo w a l c z ą : C z e r wone
Diabły, Strefa Zrzutu, Fit
Centrum & I LO, LKS Gałkówek, Mariany oraz debiutanci: KP PSP Koluszki
i Opel-Reaktywacja.
W pierwszej kolejce, która odbyła się w sobotę 30
listopada Fit Centrum &
I LO rozgromili Opel Reaktywację 10:1, a Czerwone Diabły rozbiły Mariany 9:0. Jeśli chodzi o drużyny z Brzezin i rozgrywek
Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej to zwycięstwo odniosły dwie ekipy. Po wielkich emocjach i wyrównanej rywalizacji Łap Gołębi a w yg ra li z KP PSP
Koluszki 3:2. Dwukrotnie
na listę strzelców wpisał
się Krzysztof Trzewikowski, a jednego gola dołożył Dominik Jedynak. Misie wygrały skromnie lecz
w pełni zasłużenie ze Strefą Zrzutu 1:0, a zwycięską
bramkę dla „orlikowiczów”
zdobył Dariusz Meszka.
Szczęście nie dopisało jedynie Grubym Wiórom,
które przegrały 2:3 z LKS
Gałkówek. Bramki dla
Wiórów strzelili: Mateusz
Stępień i Nicolas Karczewski. W niedzielę 1 grudnia
odbyła się druga kolejka.

Czerwone Diabły nie dały
żadnych szans KP PSP Koluszki rozbijając go 12:0.
Mar iany w ygrały z LKS
Gałkówek, a Opel Reaktywacja uległ Strefie Zrzutu
1:4. Grube Wióry zremisowały 2:2 z Fit Centrum
& I LO, a bramki dla naszej drużyny strzelali: Mateusz Stępień oraz Dawid
Filipiński. W derbowym
pojedynku Misie przegrały z Łap Gołębia 0:2, a na
listę strzelców wpisali się:
R o b e r t S z u b e r t i No rbert Kowalski. Trzecia seria zmagań została rozegrana w sob otę 7 gr udnia. Fit Centrum & I LO
wygrało z Marianami 3:1,
a KP PSP Koluszki uległo
LKS Gałkowek 0:3. Znakomicie spisały się brzezińskie ekipy, a w szczególności Misie, które pokonały 3:1 Czerwone Diabły
po golach: Grzegorza Kaźmierczaka, Piotra Pietrzaka i Szymona Skwarki. Takim samym rezultatem zespół Łap Gołębia wygrał
ze Strefą Zrzutu, a na lis t ę s t r z e l c ów dw u k rot nie wpisał się Robert Szubert, a jedną bramkę dołożył Artur Poździej. Po
trzy punkty sięgnęły również Grube Wiór y, które
okazały się lepsze 3:0 od

drużyny Opel-Reaktywacja po trafieniach Wojciecha Koperniaka, Mateusza
Stępnia i Marcina Prusa.
W niedzielę 8 grudnia Łap
Gołębia pokonał 5:3 Opel-Reaktywację. Czterema
golami popisał się Krzysztof Trzewikowski, a raz na
listę strzelców wpisał się
Artur Poździej. Misie rozgromiły 6:1 LKS Gałkówek po dwóch bramkach
Gr z e gor z a Ka ź m i e rc z a ka, oraz po jednym: Piotr
Pietrzak, Maciej Grochowalski, Adrian Skwarka
i Łukasz Markiewicz. Na
wysokości zadania stanęły również Grube Wióry,
które rozbiły 6:1 Mariany.
Hat-trickiem popisał się
Wojciech Koperniak, dwa
gole dołożył Dawid Filipiński, a jeno trafienie zanotował Dariusz Budzyński. W innych meczach KP
PSP Koluszki zremisowała
2:2 z Fit Centrum & I LO,

a Czer wone Diabły rozgromiły Strefę Zrzutu 9:1.
Bardzo ciekawie wygląda
ligowa tabela, w której jak
na razie samotnym liderem jest Łap Gołębia, a zaciekły bój o drugą lokatę toczą Czerwone Diabły
i Misie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie pomiędzy tymi trzema zespołami rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł. Na
piątym miejscu plasują się
Grube Wióry.
Następne spotkania odbędą się w weekend 14 grudnia i 15 grudnia. W sobotę w 5. kolejce
o godzinie 14:15 Mariany zagrają ze Strefą Zrzutu, o goddzinie 14:50 LKS
Gałkówek zmierzy się
z Opel-Reaktywacją, trzydzieści pięć minut później
KP PSP Koluszki skonfrontuje się z Misiami, punktualnie o godzinie 16:00
rozpocznie się derbow y

pojedynek Grubych Wiórów z Łap Gołębia, a o god z i n i e 1 6 : 3 5 C z e r won e
Diabły powalczą o punkty z Fit Centrum & I LO.
W niedzielę w ramach
szóstej kolejki o go dzinie 13:30 Czerwone Diabły zagrają o zwycięstwo
z LKS Gałkówek, o godzinie 14:05 KP PSP Koluszki
zmierzą się z Opel-Reaktywacją. Na godzinę 14:40
zaplanowano starcie Misiów z Marianami, kwadrans po piętnastej Ł ap
Gołębia podejmą Fit Centrum & I LO, a o godzinie
15:50 szóstą serią zmagań
zakończy pojedynek Strefy
Zrzutu z Grubymi Wiórami. Wszystkie mecze Halowej Ligi Piłki Nożnej rozgrywane są w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ulicy Ludowej 2 w Koluszkach, a wstęp jest wolny.

Brzeziny w półfinale spotkała się z czwartą KS Stellą
Gniezno, natomiast druga
AZS Politechnika Poznańska z trzecią ekipą KS Rogowo. Tak samo będzie to
wyglądać i tym razem. Do
rywalizacji oprócz obrończyń tytułu z Brzezin przyst ąpi ą: AZS Polite chnika Poznańska, KS Rogowo
i UKHT Ósemka Tarnowskie Góry.
Pierwszy turniej odbędzie się w sobotę 21 grudnia w Poznaniu. Zainauguruje go starcie KS Hokej-Start Brzeziny z UKHT
Ósemką Tarnowskie Góry.
Następnie AZS Politechnika Poznańska zagra z KS

Rogowo. Po krótkiej przer w i e K S R o g ow o z a g r a
z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry, a zaraz po nich
na parkiet wyjdą brzezinianki z AZS Politechniką
Poznańską. Kolejny turniej
odbędzie się w niedzielę 19
stycznia. Tego dnia pierws z e n a p ar k i e t w y bi e g ną zawodniczki AZS Politechnika Poznańska, które
skonfrontują się z UKHT
Ósemką Tarnowskie Góry.
W drugim meczu KS Hokej-Start Brzeziny zagra
z KS Rogowo. Następnie
nasze zawodniczki spotkają się z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry, a KS
R o g ow o p o d e j m i e A Z S

Politechnikę Poznańską.
Ostatni turniej odbędzie
się w niedzielę 9 lutego.
Rozpocznie go mecz KS
Hokej-Start Brzeziny z KS
Rogowo. Po nim AZS Politechnika Poznańska zagra z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Następnie
poznanianki zagrają z KS
Hokej-Start Brzeziny, a KS
Rogowo powalczy z UKHT
Ósemką Tarnowskie Góry.
Miejsce rozegrania tych
dwóch imprez jest jak na
razie w trakcie ustalania.
Półfinały zaplanowano na
sobotę 22 lutego, a mecz
o trzecie miejsce i wielki
finał na sobotę 29 lutego.
 DS

 DS

Hokeistki szykują się do halowych mistrzostw

W

ielkimi krokami zbliżają się Halowe Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie
kobiet. Zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny szlifują swoją formę, aby po raz
czwarty z rzędu obronić mistrzowski tytuł. Podopieczne trener Małgorzaty
Polewczak wezmą udział w trzech turniejach finałowych. Pierwszy z nich
odbędzie się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Polski podobnie jak w poprzednim sezonie odby wać się będą
w t r ó j t u r n i e j ow y m c y klu, któr y składał się na
klasyfikację generalną
oraz turnieju finałowego.
W pierwszym etapie rywalizacji cztery zespoły zmierzą się ze sobą w trzech
turniejach eliminacyjnych.
Po zakończeniu rozgr ywek w sezonie 2018/2019
drużynom klubowym

zostały przydzielone numer y zgodnie z klasyfikacją końcową Halowych
Mistrzostw Polski seniorek oraz kolejnością zgłos z e ń d r u ż y n , kt óre n i e
brały udziału w rozgrywkach w minionym sezonie. Rok temu po ostatnim
meczu trzeciego turnieju
zliczono wszystkie wyniki z trzech imprez i w ten
sposób pier wsze miejsce
w klasyfikacji generalnej
zajęły brzezinianki, które

z g rom a d z i ł y pi ę t n a ś c i e
punktów. Tyle samo oczek
na s woi m konc i e m i a ł a
AZS Politechnika Poznańska, ale to nasze hokeistki
zajęły wyższe miejsce dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Trzecie miejsce przypadło KS
Rogowo (sześć punktów),
a czwarte KS Stelli Gniezno (zero punktów). Według przepisów pierwsza
drużyna klasyfikacji generalnej KS Hokej-Start
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Dobiega końca realizacja projektu Miasta Brzeziny nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18 pn. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta
Brzeziny w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WŁ na lata 2014-2020.
W zakres projektu wchodzi:
- odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
- odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
- zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
- budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek”.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.
Odrestaurowany obiekt Muzeum oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w zabytkowych budynkach Muzeum i jego unikatowym
usytuowaniu (w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego oraz XIV- wiecznego Kościoła Farnego). Odrestaurowane budynki, którym przywrócono wygląd z historycznych zdjęć i widokówek,
będą świetnym magnesem przyciągającym potencjalnych turystów (neogotycki pałacyk jest zabytkiem unikatowym w skali województwa łódzkiego). Liczymy, że już samo przywrócenie
zabytkom pierwotnego wyglądu spowoduje wzrost liczby zwiedzających muzeum i uczestników wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na utrzymanie dotychczasowej funkcji tej instytucji, ale
również umożliwi znaczne poszerzenie świadczonych przez nią usług społecznych oraz podniesienie jej znaczenia w życiu mieszkańców miasta. Rozszerzona oferta Muzeum obejmie również
osoby starsze oraz niepełnosprawne, które nie napotkają tu na bariery architektoniczne (dostosowane wnętrza oraz środowisko zewnętrzne do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Projekt obejmuje również prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków na potrzeby stworzenia kulturowej ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb nawiązującej
do średniowiecznego miasta Krakówek. Na tym terenie, dotychczas podmokłym i porośniętym chaszczami, dokonano bardzo ważnych odkryć. To jedno z najcenniejszych stanowisk
archeologicznych w województwie. Znaleziono tu fragmenty osady miejskiej z XIV–XVIII wieku: ulice, pozostałości budynków, przedmiotów codziennego użytku oraz zabytkową studnię.
W ramach projektu teren przy ścieżce o powierzchni 1 ha zostanie zagospodarowany łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostaną ustawione ławki, kosze oraz tablice
informacyjne.
Wszystkie prace związane z projektem zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
Całkowita wartość projektu: 2.898.173,50 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1.833.829,90 PLN
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Weekend Cudów za nami!
P
FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

rzez te dwa dni w Polsce działy się prawdziwe cuda. Wolontariusze Szlachetnej Paczki
w sobotę i niedzielę 7-8 grudnia ponownie zapukali do tysięcy domów w całej Polsce,
by przekazać dedykowaną pomoc najbardziej potrzebującym i wnieść w ich życie
nadzieję na zmianę.

REKLAMA

W tym roku Paczka dzięki
szlachetnym sercom Darczyńców pomogła 14 562
rodzinom z najdalszych zakątków kraju. W powiecie
brzezińskim odwiedziliśmy
z paczkami 21 potrzebujących rodzin.
Były to 2 dni przepełnione pracą, ale i radością, wzruszeniem i zadum ą . W s z y s t k i e ro d z i ny
otrzymały piękne pakunki w niesamowicie dużych
ilościach. W paczkach poza
żywnością i chemią, znajdowały się rzeczy takie jak:
o dzie ż, obuw ie, zab awki, koce, pościel, ale także
sprzęty AGD, piece, opał,
a nawet elektryczny wózek
inwalidzki.
Wartość wszystkich paczek tylko w naszym rejonie to kwota ponad 50.000
zł!
Ciężko jest opisać radość
oraz wdzięczność rodzin,
które w tym przedświątecznym okresie, otrzymały tak

ogromną pomoc od bezinteresownych osób.
„ Projekt Szlachetna
Paczka jest tworem niesamowitym, na naszych
oczach dzieją się cuda! Cieszę się, że w tym roku udało się utworzyć nasz rejon,
a co za tym idzie, pomagać
lokalnie. Jestem przekonana, że z każdym rokiem będzie tylko lepiej.
Jako Lider Rejonu na powiat brzeziński, chciałabym
REKLAMA

bardzo podziękować najwspanialszym wolontariuszom, bez których ta magia nie byłaby możliwa:
Joannie Nowickiej, Mariecie Rdesińskiej, Renacie
Wosińskiej-Guzek, Bożenie Zawadzkiej, Dawidowi
Skus oraz Danielowi Wątorowskiemu. Jeszcze raz
ogromnie dziękuje!”
 Iga Nazarska
Lider Rejonu powiat
brzeziński

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

