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Brzeziński CPiK rozstrzygnął konkurs na „Anioła mojego miasta”

D

o tegorocznego konkursu, pt.;„Anioł mojego
miasta” organizowanego przez Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach zgłoszono ponad 110 prac
wykonanych w bardzo różnych technikach.

Jury nie miało łatwego zadania ale ostatecznie postanowiło nagrodzić autorów ponad 20 aniołów.
W piątek 12 stycznia w ramach organizowanego corocznie Tygla Świątecznego rozstrzygnięto konkurs
„Anioł mojego miasta” organizowany przez C entrum Promocji i Kultury
w Brzezinach. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie
nagród poprzedził występ
dzieci z Przedszkola nr 1
w Brzezinach. Maluchy wykonując świąteczne piosenki
po angielsku, wprowadziły
wszystkich w doskonały nastrój. Równie pięknie zaprezentował się chór Klubu Seniora „Młodzi duchem”, który zaśpiewał kolędy, utwory
związane z zimą i aniołami,

a jedna z członkiń zespołu
wyrecytowała okolicznościowy wiersz .
Na konkurs „Anioł mojego miasta” wpłynęło łącznie
113 prac, z których każda
prezentowała bardzo wysoki
poziom artystyczny, a zatem
konkursowe jury w składzie: przewodniczący Rady
Miasta Tadeusz Barucki,
wiceprzewodnicząca Zofia
Krawczyk, z-ca burmistrza
Justyna Nowak, dyrektor
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Ewa Kalińska nie miało łatwego zadania, aby wybrać tych kilka
najwspanialszych aniołów.
„Aniołów jest wiele, tak
jak wiele zgłoszono prac
do tego konkursu. Wszystkie prace nam się bardzo
podobały i dały nam wiele

Laureaci konkursu „Anioł mojego miasta" FOT. Grzegorz Kozieł
refleksji. Zdumiała nas wielka kreatywność autorów.
Wy wszyscy jesteście aniołami i tyle aniołów nad wami

Poseł Waldemar Buda w Brzezinach
Okazało się, iż za sprawą
panów posłów Waldemara
Budy i Wicepremiera Piotra
Glińskiego miasto otrzymało dofinansowanie na doposażenie i wyposażenie hali
sportowej, której wybudowanie planowane jest przy
dotychczas istniejącej małej
sali sportowej przy Dwójce.
Środki w wysokości 300 tys
złotych zostały na ten rok
zabezpieczone w budżecie
państwowym.
Teraz p ozost aj e t y l ko
kwestia sfinansowania budowy hali, która w znaczący sposób podniesie jakość

FOT. Tomasz Pietraszewski



Dnia 15 stycznia gościł w Brzezinach poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar
Buda. Pojawił się w Urzędzie Miasta z niezwykłą niespodzianką, a zarazem
bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 2.

lekcji i zajęć w szkole oraz
stworzy warunki dla rozwoju dyscyplin zespołowych.
Na ten cel miały zostać

przeznaczone oszczędności
w wysokości 300 tys złotych
rocznie, wynikające z połączenia trzech miejskich
spółek: PEC, ZUK i TBS.
Jednak głosami większości radnych, do konsolidacji
nie dojdzie. Mimo wszystko burmistrz zapowiedział,
iż za wszelką cenę znajdzie
w budżecie środki na sfinansowanie budowy nowej
hali sportowej dla brzezińskiej młodzieży, ich rodziców, a przede wszystkim dla
utytułowanych brzezińskich
hokeistek.
 TP

czuwa” – powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Zofia
Krawczyk.
I miejsce zajęli Mikołaj

i Tymon Józwik, II miejsce
Wiktoria i Patrycja Kubiak
a także, Mateusz Zieliński,
zaś III Natalia Pawłowicz,

Kinga Łapka, Michał Zys,
Tadeusz Gapiński. Wyróżnienia otrzymali Patryk Manista, Klaudia Krzyżanowska, Józefa Staszek, Cyprian
i Katarzyna Stępień, Julia Janiszewska, Andrzej Janicki,
Mikołaj i Ania Jasińscy, Zuzanna Duda, Maria Pachowska, DDPS "Senior-Wigor",
Sebastian Religa, Hubert Zawadzki, Martyna Skutecka
i Jan Gałązka. Nagrody i wyróżnienia laureaci otrzymali z rąk przewodniczącego
Rady Miasta Tadeusza Baruckiego, wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk oraz
dyrektor Centrum Promocji i Kultury Ewy Kalińskiej.
Pozostałym uczestnikom
konkursu wręczono słodkie
upominki. Podczas Świątecznego Tygla zdolnościami kulinarnymi popisywały się Babeczki Chili, proponując czekoladę na gorąco
i słodkie wypieki. 
 GK

Kody QR - nowa jakość BISu



Szanowni czytlenicy, wraz z tym numerem BISu, który trzymacie właśnie
w rękach wprowadzamy pewną nowość, którą są kody QR. Za ich pomocą
otrzymujecie Państwo dostęp do dodatkowych materiałów, których z różnych
względów nie byliśmy w stanie opublikować.

Kod QR jest to kwadratowy kod graficzny opracowany w 1994 roku przez japońskie przedsiębiorstwo
Denso-Wave. Aby móc skorzystać z zamieszczonych
w gazecie kodów QR, wystarczy na swoim urządzeniu mobilnym (smartfon,
tablet) zainstalować bezpłatną aplikację np. Barcode
Scanner, którą można pobrać z zaufanego źródła jakim jest Sklep Play lub App
Store (w przypadku urządzeń Apple). Po uruchomieniu aplikacji wystarczy
zeskanować zamieszczony

w gazecie kod QR. Po zeskanowaniu kodu na ekranie aplikacji pojawi się link
do strony z dodatkowymi
materiałami, które nie ukazały się w gazecie. W ten
sposób będziemy mogli na
bieżąco prezentować Państwu galerię zdjęć, filmy,
ważne linki czy inne ciekawe materiały, które do tej
pory nie miały szansy, aby
zaistnieć na łamach prasy
drukowanej.
Dla przykładu przy tym
ar t y ku l e z am i e s z c z amy
kod QR, który przeniesie
Państwa na stronę Urzędu

Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl. Zachęcamy do korzystania z gazetowych QR
kodów i mamy nadzieję, że
dzięki nim BIS stanie się
dla Państwa jeszcze bardziej
atrakcyjny pod względem
zawartych w nim treści.

 TP
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Zbiórka krwi w brzezińskim CPiK - Brzeziniacy - Krewniacy

W

krwi w brzezińskim Centrum
Promocji i Kultury cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie podczas
sobotniej akcji obecne były
Aneta Szczepaniak i Joanna
Niźnikowska, które dziękując
za oddaną krew, honorowych
dawców częstowały kawą
i herbatą oraz ciastem czekoladowym, z galaretką, ze szpinaku- leśnym mchem, cappuccino, a także mufinkami.
Oddanie krwi rozpoczyna się od wypełnienia ankiety, po której następuje wywiad, uproszczone badanie krwi, a o ostatecznym

akcja honorowego oddawania krwi.
Podczas trzygodzinnej akcji od 10.00- 13.00 prowadzonej przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi do Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
zgłosiło się 24 osoby, spośród
których -20- lekarz zakwalifikował do oddania krwi. Akcje honorowego oddawania

Profilaktyka zdrowia - suplementacja,
moda czy konieczność



Pierwsze w tym roku spotkanie Uniwersytetu III
wieku poświecone było „Profilaktyce zdrowia suplementacja, moda czy konieczność?”.

Ponad godzinne spotkanie
dotyczyło produktów z aloesu.
W środę 17 stycznia w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się pierwszy
w tym roku kalendarzowym
wykład Uniwersytetu III wieku prowadzanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego "Nasz Powiat".

Anna Witczak z firmy Forever
próbowała odpowiedzieć na
pytanie: „Profilaktyka zdrowia - suplementacja, moda
czy konieczność?”. Ponad godzinne spotkanie poświęcone było prezentacji produktów wytwarzanych na bazie
miąższu z aloesu. Jak się okazuje, aloes wzmacniający odporność organizmu ludzkiego

Spotkanie, Uniwersytetu III wieku FOT. Grzegorz Kozieł

nawet o 70%, wykorzystywany jest do produkcji różnego
rodzaju produktów, nie tylko spożywczych. Z tej niezwykłej rośliny wytwarzane
są różnego rodzaju kosmetyki, tj. np. pasta do zębów bez
fluoru, czy dezodoranty.
Środowe spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników Uniwersytetu III wieku, o czym może
świadczyć wypełniona po
brzegi sala.

 GK

zakwalifikowaniu decyzję podejmuje lekarz. Każdy z dawców może oddać do 450 mililitrów krwi, otrzymując
w zamian deputat energetyczny w postaci 8 czekolad,
wafelka, soczku służących regeneracji utraconej energii.
Dodatkowo tym razem honorowi krwiodawcy otrzymywali torby na zakupy. Warto pamiętać, aby przed oddaniem krwi zjeść lekkostrawne
śniadania i nawodnić organizm najlepiej wodą.
Kolejna akcja zaplanowana
jest 24 kwietnia.
 GK
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Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny chcąc upamiętnić ten niepodległościowy
zryw, zaprasza do udziału w 3. edycji Rajdu Pieszego Pamięci Powstania
Styczniowego, który odbędzie się w niedzielę 28 stycznia.

22 stycznia minęła 155.
rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny chcąc upamiętnić ten
niepodległościowy zryw, zaprasza do udziału w 3. edycji
Rajdu Pieszego Pamięci Powstania Styczniowego. Rajd
rozpocznie się od złożenia
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na mogile powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Dobrą
oraz grobie Józefa Skrzyńskiego, który zginął w starciu z kozakami na polach
wsi Kołacinek w lipcu 1863
roku. Groby te znajdują się
na cmentarzu parafialnym
w Brzezinach. Następnie
uczestnicy umiarkowanym
tempem pokonają dystans
około 10 kilometrów. Trasa pieszego rajdu wiedzie
przez niezwykle urokliwe
krajobrazowo pola i lasy na
północ od Brzezin. W połowie drogi, w okolicach
leśniczówki Tadzin, zorganizowane zostanie ognisko.
Organizatorzy zapewnią

FOT. Grzegorz Kozieł

W ramach podziękowań tradycyjnie, oprócz deputatu
energetycznego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi krwiodawcy mogli liczyć
na kawę herbatę i ciasto przygotowane przez Anetę Szczepaniak i Joannę Niźnikowską.
W sobotę 21 stycznia w Centrum Promocji i Kultur y w Br z e z i na ch o dby ła się pierwsza w tym roku

FOT. Grzegorz Kozieł

sobotę 21 stycznia w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach w ramach akcji „Brzeziniacy -Krewniacy” honorowi dawcy oddali 9 litrów krwi - najcenniejszego z leków.

prowiant w postaci kiełbaski
i pieczywa oraz kubka gorącej herbaty. W poprzednich
dwóch edycjach rajdu dopisała piękna, śnieżna zima
dlatego zarówno ognisko jak
i gorąca herbata były bardzo
potrzebne. Jednym z celów
rajdu, oprócz upamiętnienia kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, jest odczucie na własnej
skórze warunków, w jakich
szli do boju powstańcy walczący o niepodległą ojczyznę. Zbiórka uczestników
odbędzie się w najbliższą
niedzielę, 28 stycznia, przy

bocznym wejściu na cmentarz parafialny w Brzezinach
( przy poległych) o godz.
10.45.
Przypomnijmy, że w czasie Powstania Styczniowego
w okolicach Brzezin doszło
do dwóch dużych bitew: pod
Dobrą i pod Wolą Cyrusową oraz kilka pomniejszych
potyczek, ale niestety, dziś
nikt nie jest wstanie stwierdzić, czy trasa rajdu pokrywa się ze szlakiem przemarszu któregoś z powstańczych
oddziałów sprzed przeszło
155 lat.
 GK
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Rozmowa z Panią Renatą Kobiera,
kierownikiem Brzezińskiego Biura Powiatowego Agencj i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jakie zmiany przewiduje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2018 roku?
– Od bieżącego roku obowiązują nowe przepisy unijne,
zgodnie z którymi o dopłaty
bezpośrednie można ubiegać
się jedynie składając wniosek

za pośrednictwem Internetu.
Jest to trudne przedsięwzięcie, ponieważ w Powiecie
Brzezińskim o dopłaty ubiega się nieco ponad 2,7 tys.
rolników. Większość z nich
– ok. 99 %, do tej pory składało wnioski w formie papierowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników
stworzono aplikację e-WniosekPlus. Program ten w stosunku do poprzedniego jest
bardziej transparentny, a jego
obsługa nie powinna sprawiać problemów.
 Jak z niej skorzystać?
– Aplikacja e-WniosekPlus
będzie dostępna na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.
pl. Logowanie będzie możliwe za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła). W przypadku nie posiadania konta będzie istniała
możliwość utworzenia nowego, gdzie będzie należało podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny,
kwota ostatniego przelewu
otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017
(w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku
bankowego (zgodny z numerem w ewidencji producentów).
Mając na względzie dobre przygotowanie rolników do składania e-wniosków m.in. zostanie przeprowadzona szeroka akcja

FOT. Donata włodarczyk

ARiMR aktualnie zajmuję się przyznawaniem płatności za 2017 rok. Czy
w naszym powiecie rolnicy
otrzymują już pieniądze?
– Na wstępie pragnę złożyć
wszystkim rolnikom, beneficjentom naszych programów, jak również wszystkim
mieszkańcom Powiatu Brzezińskiego życzenia wszelkiej
pomyślności, w 2018 roku,
szczęścia, radości i zadowolenia z podejmowanych działań, a w szczególności obfitych plonów.
Od 2016 roku ARiMR wypłaca rolnikom spełniającym
warunki zaliczki w wysokości 70% płatności. W okresie od 17 października 2017r.
do 30 listopada 2017 r. wypłacono łącznie około 14 500
000,00zł płatności zaliczkowych w Powiecie Brzezińskim. Aktualnie już ponad
50% beneficjentów otrzymało płatności końcowe.
Korzystając jednocześnie
z okazji pragnę podziękować
pracownikom Biura Powiatowego w Rogowie za trudną i ciężką pracę. Dzięki ich
zaangażowaniu płynnie i terminowo kończymy Kampanię 2017 przygotowując się
do kolejnej.

informacyjno-szkoleniowa,
w ramach której będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawidłowego przygotowania e-wniosku, jak też
gdzie uzyska pomoc w jego
wypełnieniu.
 Kiedy i gdzie przewidujecie Państwo szkolenia?
– Najbliższe szkolenia zostaną przeprowadzone już
w styczniu. 24.01.2018 r.
w Urzędzie Gminy w Jeżowie, 29.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Dmosinie
i 30.01.2018 r. w Urzędzie

Gminy w Rogowie. Kolejne
szkolenia będziemy prowadzić w lutym 2018 r. w Gminie Brzeziny. O terminach
spotkań rolnicy będą informowani na bieżąco.
 Czy jeszcze jakieś zmiany
czekają rolników w nowym
roku?
– Z go d n i e z z m i an am i
w ustawie o płatnościach
w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw w 2018r.
zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich

i płatności niezwiązanej do
tytoniu, rolnik może złożyć
oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian. Powyższe dotyczy rolników, którzy posiadają mniej niż 10
ha gruntów ornych, a w roku
2017 ubiegali się wyłącznie o:
jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność
do owiec, płatność do kóz,
płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność
ONW) (PROW 2014-2020),
wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 20142020).
Rolnicy spełniający kryteria
będą mogli złożyć stosowne
oświadczenie o braku zmian
w 2018 roku w stosunku do
danych zawartych we wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 roku.
Skuteczne złożenie „Oświadczenia” będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku
o przyznanie płatności na
rok 2018 i ubieganie się przez
rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku
będzie można złożyć od 15
lutego do 14 marca 2018 r.
Wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok będzie
można składać od 15 marca
2018 roku.

 A co zrobi rolnik, który
nie posiada komputera albo
dostępu do Internetu?
– Jak co roku pomocy będą
udzielały Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze oraz inne instytucje działające na rzecz rolnictwa.
Techniczną pomoc zapewnią również biura powiatowe
ARiMR.
 Czy to wszystkie zmiany
zaplanowane na 2018 rok?
– Ni e . W t e r m i n i e o d
15.01.2018 r. do 25.06.2018 r.
pierwszy raz przyjmowane są
wnioski o przyznanie dopłat
z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie. Przypomnę, że
dopłaty do materiału siewnego są udzielane od 2007 r.
Do 2017 r. dopłaty były obsługiwane przez Agencję
Rynku Rolnego. Na skutek
połączenia wspomnianego
organu z Agencją Nieruchomości Rolnych powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a program dopłat od
2018 r. został przekazany do
realizacji ARiMR.
O zachodzących zmianach
informujemy rolników na
bieżąco. W Biurze Powiatowym w Rogowie istnieje
Punkt Informacyjny, w którym każdy rolnik otrzyma
niezbędne informacje o zasadach przyjmowania wniosków. 

Reklama

Pracownia Krawiecka
Maria Glonek

5/I/2018

17/VIII/2017

Oferuje:
Szycia na miarę z materiałów powierzonych.
Suknie, sukienki, garsonki
na uroczyste okazje:

Gwarantujemy dobrą książkę i kawę

24/I/2018

30 stycznia 2018 r. godz.17.30

autopromocja

Zapraszamy na spotkanie DKK
do Centrum Promocji i Kultury w Brzezianch

tel. 505 280 560

 GK
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Bal karnawałowy w miejskich przedszkolach

C

z as karnawału to okres karnawałowych bali w miejskich przedszkolach. Nie inaczej było i w tym roku.
Przedszkolne sale zapełniły się małymi wróżkami,
królewnami, księżniczkami, motylkami, rycerzami,
piratami oraz superbohaterami.

Karnawał to czas przepełniony muzyką i zabawą, gdzie
ważnym elementem okresu są bale karnawałowe. Bal
karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły,

często wyczekiwany przez
wiele tygodni. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci,
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Nie inaczej było
w miejskich przedszkolach.

W Przedszkolu nr 3 bal karnawałowy odbył się 12 stycznia,
zaś w Przedszkolu nr 1 kilka
dni później - 16 stycznia.
W tych dniach już od rana
przedszkola zapełniły się kolorowymi postaciami z bajek. Dzieci przebrane były za
znanych bohaterów. W salach przedszkolnych można
było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów,

policjantów, Spider- Mana,
Batmana, i inne postacie,
których nie sposób wymienić. Barwne i wymyślne stroje sprawiły, że dzieci było bardzo trudno rozpoznać, a kolorowy wystrój sali wprowadził
wszystkich w radosny nastrój
oraz zachęcał do wesołej zabawy. Bal prowadziła bajkowa

postać: wesoły troll, który zachęcał wszystkich do tańca.
Dzieci wraz ze swoimi opiekunkami bawiły się doskonale.
Mimo chwilowego zmęczenia,
uśmiech nie znikał z ich twarzy. Dodatkową atrakcją, która
cieszyła się dużym powodzeniem wśród maluchów, było
łapanie mydlanych baniek.

Kiedy czas zabawy dobiegł
końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową, i jak co roku
okazało się, że taka impreza wszystkich wspaniale integruje i pozwala zarówno dzieciom jak i wychowawcom na
spędzenie czasu w miłej atmosferze.
 GK

Zabawa karnawałowa Dzieci z przedszkola nr 1,3 FOT. Grzegorz Kozieł
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Brzeziny

D

wudziestego stycznia w Poliku odbyło się spotkanie
opłatkowe przygotowane przez lokalną jednostkę
OSP i Koło Gospodyń Wiejskich.

Przybyli nie tylko mieszkańcy Polika, ale również
okolicznych miejscowości, dla któr ych jest ono
szczególnie ważne. Wśród
gości obecna była także
wójt Barbara Marek Kol a s a , k s . B o g u m i ł Wa l czak, prezes zarz. powiat.
ZOSP RP - Leszek Jarząb
i przew. Rej. Koła Pszczelarzy - Zbigniew Sokołowski. Witał ich prezes OSP

Polik, a jednocześnie radny Piotr Kaczmarek oraz
przew. KGW - Bogusława
Mospinek. Wójt Barbara
Hojnacka mówiła, że jaki
będzie nowy rok, zależy od
nas wszystkich, obiecując
ze swej strony intensywną
pracę na rzecz gminy. Tradycyjnie nie zabrakło też
słów ks. Bogumiła Walczaka, byłego dziekana dekanatu brzezińskiego, który

Dzień Kubusia Puchatka
w Dąbrówce Dużej



19 stycznia w oddziałach przedszkolnych 3-4 i 5-6
latków Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej odbył się Dzień Kubusia Puchatka.

Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialne były wychowawczynie grup - Ewa
Dzwonkowska i Faustyna Domiziak. Najważniejszym zadaniem dzieci było przebrać
się tego dnia za przyjaciół Kubusia. W czasie święta odczytano list od Puchatka, w którym
zawarte były zadania specjalne: nauka magicznego zaklęcia

Kubusia, wykonanie puchatkowej gimnastyki, rozwiązywanie zagadek oraz udział w zabawach muzyczno – ruchowych.
Na zakończenie na wszystkich
czekała jeszcze degustacja kanapek z miodem i samego miodu. Każde dziecko otrzymało
medal za uczestnictwo w tym
szczególnym święcie. 
 TOM

mówił, że społeczność Polika jest wielką rodziną.
Później wzajemnym życzeniom nie było końca.
Wspólne wieczerzowanie
rozpoczęło się tradycyjnie od zupy grzybowej. Po
wspaniałej kolacji rozpoczęły się wspólne tańce.
Na s t ę pn e go d n i a , w z o rem lat ubiegłych, zorganizowano zabawę choinkową dla dzieci. Nie zabrakło
poczęstunku, były też konkursy i oczywiście paczki,
które przyniósł św. Mikołaj.
 TOM

Święta w KGW Zalesie



22/I/2018

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 15 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r.

 3 stycznia gospodynie z KGW Zalesie zorganizowa1
ły w siedzibie koła w Bogdance spotkanie opłatkowe. Było to niejako podsumowanie okresu bożonarodzeniowego w kole.

Dla gospodyń z sołectwa
Zalesie rozpoczęło się ono zaś
od upieczenia ponad dwustu pierników. Które wręczono w paczkach uczestnikom
konkursu ogłoszonego przez
brzezińskich franciszkanów.
Później gospodynie włączyły się w przygotowanie opłatka grup parafialnych w klasztorze. Upiekły m.in. pączki ziemniaczane. Ten specjał

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

z Zalesia jest już sławny w całej
Polsce, za sprawą Moniki Zamachowskiej, która umieściła
go w swym zbiorze przepisów
z krajów, w których mieszkała. Taką książkę z osobistym
wpisem telewizyjnej gwiazdy można było wylicytować
w czasie brzezińskiego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na integracyjny opłatek

KGW Zalesie członkinie koła
zaprosiły też innych mieszkańców sołectwa. Wśród gości
obecny byli: gwardian brzezińskiego klasztoru oo. Franciszkanów - o. proboszcz Damian Siwula, sekretarz gminy
Brzeziny - Radzisław Kamiński wraz z żoną oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bogdance - Danuta Grzejszczak.
Dzieci z SP w Bogdance zadbały o część artystyczną spotkania. W zamian gospodynie dla nich i innych obecnych
na opłatku dzieci przygotowały świąteczne paczki. Sołtys

Paweł Kusiak ufundował dla
pań po czekoladzie. Następnie
wszyscy zasiedli do wspólnej
wieczerzy, gdzie wśród potraw
była m.in. zupa grzybowa,
barszczyk czerwony z drożdżowymi pierożkami pieczonymi w piekarniku, ryba
po grecku, pierogi z kapustą
i grzybami, łazanki i przeróżne ciasta. Kolejne świętowanie w kole zaplanowano na 10
marca. Tym razem potrawy
mają przygotować panowie,
gdyż spotkanie będzie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet.
 TOM

USŁUGI KSERO * także kolor
autopromocja

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016
r., poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wywieszony jest wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy
ul. Wojska Polskiego, oznaczonych jako działki nr: 3809/3
o pow. 979 m², 3809/4 o pow. 1000 m², 3809/5 o pow.
1000 m² i 3809/6 o pow. 1000 m², dla których w Sądzie
Rejonowym w Brzezinach są prowadzone odpowiednio
księgi wieczyste: LD1B/00043518/0, LD1B/00043522/2,
LD1B/00043521/4 i LD1B/00043520/7, przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

FOT. Tomasz Guzek

Spotkanie opłatkowe w Poliku

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY
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Dwa koncerty
kolęd w Farze

W

sobotę 6 stycznia w kościele
pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach odbyły się dwa
koncerty kolęd.

Charytatywny turniej o puchar
komendanta powiatowego policji



W niedzielę 28 stycznia o godz. 9.00 w hali SP
w Bogdance rozpocznie się Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji.

Do turnieju zostały zgłoszone czter y 10. osobowe zespoły: Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, Urzędu
Skarbowego w Brzezinach
oraz Urzędu Miasta Brzeziny. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wpłaca wpisowe w wysokości
200 złotych, a zebrane w ten

sposób pieniądze przeznaczone zostaną na Świetlicę Środowiskowo- Terapeutyczną „Świetlik” działającą przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Wspomniany turniej odbędzie się z inicjatywy komendanta powiatowego inspektora Marcina Grzelaka,
który ufundował cztery puchary za zajęcie pierwszych

trzech miejsc, a także dla
najlepszego zawodnika ze
„Świetlika”, bowiem dzieci z
tej świetlicy mają „wzmocnić” uczestniczące w turnieju drużyny. Warto dodać, że
rozgrywki siatkówki wsparli sponsorzy, którzy ufundowali soki owocowe, ciasto i grochówkę zarówno dla
uczestników zawodów jak
i dzieci ze „Świetlika”. Zakończenie zawodów połączone z wręczeniem pucharów planowane jest ok. godz.
16.00.

 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

Rozpoczęło się składanie PIT-ów

o r s z a k u Tr z e c h K r ó l i ,
w koncercie kolęd wystąpili uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. Uczniowie pod opieką Łukasza
Chmur y i Macieja Kałamuckiego wykonali kilkanaście kolęd na różnych

instrumentach. Nie zabrakło kolęd i piosenek świątecznych, które uczniowie
także śpiewali.
Dzięki tego typu koncertom kolęd udaje się przedłużyć okres Bożego Narodzenia.

 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

O godz. 11.20 rozpoczął
się koncert kolęd w wykonaniu połączonych orkiestr
dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
oraz Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżącej. Połączone orkiestr y
z bardzo dobrym skutkiem
od kilku lat prowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk. Wiernych w kościele
powitał Piotr Dębski nowy
prezes OSP Brzeziny prezentując orkiestrę. Konferansjeremprzybliżającym
hister ię p owst ani a prezentowanych kolęd wcieliła się Katarzyna Leszczak z Gminnego Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąc e j. W r am a ch kon c e rtu instrumentaliści wykonali najpiękniejsze kolędy.
Warto wspomnieć o popisach solowych na trąbce Mateusza Szymczyka,
a na puzonie Adama Królikowskiego. Zgromadzona
przez ołtarzem orkiestra
swoim udziałem uświetniła także oprawę mszy świętej o godz. 12.00.
Z kolei, po zakończeniu
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 d początku stycznia trwa akcja rozliczania się z fiskusem. „Dotychczas do UrzęO
du Skarbowego w Brzezinach wpłynęło ponad 50 rocznych zeznań podatkowych,
to zaledwie ułamek procenta wszystkich zeznań jakich się spodziewamy" – mówi
Aneta Byczkowska kierownik samodzielnego referatu obsługi bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Brzezinach.

Od nowego roku w rozliczaniu podatku dochodowego
od osób fizycznych obowiązują nowe zasady. Osoba zatrudniona - pracownik nie ma
możliwości skorzystania z rozliczenia przez pracodawcę –
znika PIT- 40 oraz PIT -12.
Ponadto obowiązują nowe
zasady dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Ulga internetowa
pozostaje bez zmian i nadal
można odliczyć maksymalnie 760 złotych podobnie jak
wysokość ulgi prorodzinnej,
w której maksymalna kwota odliczenia na jedno dziecko wynosi 1112 złotych rocznie. Nowe zasady rozliczania

kosztów uzyskania przychodów obowiązują także twórców i artystów.
W celu usprawnienia i ułatwienia podatnikom rozliczenia się z fiskusem Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Brzezinach zachęca do składania
formularzy drogą elektroniczną, co znacznie zaoszczędzi
czas bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego,
a ponadto system elektroniczny sprawdza błędy rachunkowe. Doskonałą formą jest platforma ministerstwa finansów „e-Deklaracje”, w której
nie potrzebny jest kwalifikowany podpis, a dla autoryzacji

zeznania wystarczy kwota
przychodu za ubiegły rok.
W ramach współpracy
z wójtami gmin, brzezińska
skarbówka organizuje dyżury tzw. punktów przyjmowania zeznań. Już najbliższe dyżury w godzinach od 10.00
do 12.00 pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić
w Urzędzie Gminy w Dmosinie - 29 stycznia, w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rogowie - 30 stycznia, a w Urzędzie
Gminy w Jeżowie - 31 stycznia. W przypadku zainteresowania akcja ta będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.
 GK

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW

tel. 736 147 889

23/XI/2017

15/I/2013

1/I/2011

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis
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Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w ZSS

W

ramach rządowego programu „ Za życiem” Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach został wyznaczony do realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego .

Jest to jedna z 380 w całym
kraju i jedyna tego typu placówka w powiecie brzezińskim.
Najważniejszym i kluczowym zadaniem realizowanym
w ramach projeku jest organizowanie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania dziecka. Zajęcia odbywają już od grudnia ubiegłego
roku w siedzibie ośrodka przy
ul. Konstytucji 3-Maja. Są one
skierowane do dzieci od początku życia aż do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Szczęgólną uwagę zwraca
się na dzieci do 3 roku życia,
u których występują wybrane
deficyty rozwojowe, utrudniające w przyszłości rozpoczęcie przez nie efektywnej edukacji. Z zajęć mogą

korzystać dzieci z powiatu
brzezińskiego, a podstawą zakwalifikowania na zajęcia jest
decyzja zespołu „WWR” działającego w ośrodku wydana
na podstawie udostępnionej
przez rodzica dokumentacji
medycznej, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, jeśli dziecko
taką posiada oraz wywiadu
z rodzicami.
Do szczegółowych zadań
ośrodka należy udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów
rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych form
i jednostek, gdzie dziecko
i jego rodzina mogą uzyskać
kompleksową, specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty SI,

jak również w zakresie rehabilitacji, terapii pedagogicznej, czy fizjoterapii. Ważne
jest przy tym koordynowanie działań pomocowych dostępnych na obszarze powiatu
przy współpracy z podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą, ośrodkami pomo-

usług rehabilitacji, opieki,
w tym opieki pielęgniarskiej.
W zesp ole wczesnego
wspomagania pracują specjaliści wielu dziedzin – psycholog, rehabilitant, terapeuta Integracji sensorycznej, pedagodzy i terapeuci różnych
specjalności wykorzystują-

Zajęcia w ośrodku FOT. Agnieszka Zielińska
cy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu
wspierania rodziny i pieczy
zastępczej w celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności,

cy w swojej pracy nowoczesne metody pracy z dzieckiem
z dysfunkcjami w rozwoju.
Na zajęcia uczęszczają wcześniaki, dzieci z autyzmem, maluchy z opóźnieniem rozwoju

psychomotorycznego, jak
również dzieci chorujące na
choroby przewlekłe. Wśród
podopiecznych ośrodka nie
brakuje maluchów, u których
istnieje zagrożenie niepełnosprawnością.
Naczelnym celem terapeutycznym jest wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapobieganie pogłębianiu się deficytów rozwojowych, które
mogłyby negatywnie wpłynąć
na przyszłe funkcjonowanie
dziecka w szkole. Ważny jest
przy tym aktywny udział rodzica w zajęciach, który obserwując działania terapeutów, nabywa umiejętności
kontynuowania pracy z dzieckiem w warunkach domowych.
Ośro dek p osi ad a s a le
wczesnego wspomagania rozwoju, doświadczania świata, integracji sensorycznej,
logopedyczną oraz usprawniania ruchowego. Dzięki

finansowemu wsparciu z budżetu państwa został doposażony w specjalistyczne pomoce edukacyjne umożliwiające
kompleksową terapię, rehabilitację i edukację malucha od
kołyski aż do podjęcia nauki
w szkole.
Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w 2 –osobowych grupach w wymiarze do
5 godzin tygodniowo. Każde
dziecko przechodzi kompleksową diagnozę, a opracowany
dla niego program uwzględnia potrzeby rozwojowe malucha i zawiera wskazania interdyscyplinarnej terapii mającej doprowadzić do sukcesu
rozwojowego i edukacyjnego.
Szczegółowe informacje
dotyczące pracy ośrodka dostępne są na stronie www.zssbrzeziny.wikom.pl oraz pod
numerem telefonu 46-87437-22. 
 TOM

Noworoczne spotkanie pszczelarzy Prezentacja terapii mięśniowo –

powięziowej w Słoneczku



 czwartek 18 stycznia w Ośrodku Rehabilitacji
W
„Słoneczko” prowadzonym przez Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” w Brzezinach odbyła się prelekcja poświecona terapii mięśniowo – powięziowej.

W ramach projektu ,,Ćwiczymy w Słoneczku" dofinansowanego przez Fundację PZU spotkanie poprowadziła Bogusława Kowacka,
dr nauk medycznych specjalistka rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i masażu

matek oraz Sławomir Podgajny, który zrelacjonował Międzynarodową Konferencję
Pszczelarzy w Burzeninie. Po
części organizacyjnej głos zabrał ks. dziekan Marek Balcerak proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, który
poprowadził cześć ekumeniczną świąteczno- noworocznego
spotkania zakończoną składaniem sobie życzeń i dzieleniem się opłatkiem. Dalsza część wydarzenia upłynęła
przy kawie, herbacie i pączkach. Artystycznym deserem
było wykonanie kilku kolęd

przez gromadę Wilczków ze
Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego prowadzoną przez Janusza
Nowańskiego i przybocznego Dariusza Brodeckiego oraz
dziewczynki ze scholii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach.
Na zakończenie prezes Koła
Rejonowego w Brzezinach
Zbigniew Sokołowski podziękował za wspaniały występ artystyczny, który uświetnił styczniowe spotkanie,
a pszczelarzom za udział.

 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

W drugą niedzielę stycznia,
tradycyjnie od lat, na spotkaniu noworocznym zbierają
się pszczelarze z Rejonowego
Koła w Brzezinach. Jak przystało na spotkanie wielkiej
pszczelej rodziny wielu członków koła przybyło ze swoimi
współmałżonkami. Warto dodać, że coraz więcej pań należy do koła. Obecnie zrzesza
ono 138 pszczelarek i pszczelarzy oraz pasjonatów pszczelarstwa. Na niedzielne spotkanie przybyli także: sekretarz miasta Grażyna Dziedzic,
wójt gminy Brzeziny Barbara
Hojnacka, starosta brzeziński
Edmund Kotecki, wójt gminy Nowosolna Piotr Szcześniak, a także wójt gminy Rogów i jednocześnie pszczelarz
Daniel Kołada. Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi reprezentował sekretarz Kamil Staroń, a Ewa
Czechowska brzeziński oddział Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zaproszeni goście złożyli uczestnikom spotkania
noworoczne życzenia. Po powitaniu gości przez Zbigniewa Sokołowskiego prezesa rejonowego koła głos zabrali
Ryszard Balcerak, który przedstawił oferty zakupu pszczelich

FOT. Grzegorz Kozieł



Ponad stu pszczelarzy i pszczelarek uczestniczyło w spotkaniu noworocznym Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.

le czniczego. Czwar t kowa prelekcja dotyczyła terapii mięśniowo - powięziowej, która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów
w róż nych k i e r u n k a ch ,
we wrażliwych miejscach
w tkance mięśniowej. Celem

prezentowanej terapii było
uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych metod terapii schorzeń
narządu ruchu. Dzięki prezentacji podopieczni, rodzice i pracownicy Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko” mieli
możliwość bezpłatnego zapoznania się z nowoczesnymi metodami rehabilitacji. 
 GK
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Spotkanie sekcji emerytów
i rencistów ZNP



„
Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz
go nie stracić.” Pod takim mottem w czwartek 18
stycznia o godz. 11.00 w świetlicy dawnego Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
rozpoczęło się spotkanie noworoczne sekcji emerytów i rencistów oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.

W czwartkowym spotkaniu,
spośród blisko 90 członków, uczestniczyło ponad
60 osób, co należy uznać za
wysoką frekwencję, biorąc
pod uwagę mało sprzyjającą pogodę i podeszły wiek
członków sekcji. Przybyłych uczestników powitała
przewodnicząca sekcji Lucyna Mulczyk. Pierwszym
punktem wydarzenia było
przedstawienie pt. „Świąteczne jasełka” w wykonaniu uczniów i nauczycieli

Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzezinach przygotowane przez Mariolę Tyralską
wg scenariusza Katarzyny
Gołębiewskiej. Warto dodać, że wśród aktorów wystąpiła dyrektor Aleksandra
Gumola, która z rogami na
głowie wcieliła się rolę naczelnego diabła - Lucyfera.
Po przedstawieniu podano
obiad przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Każdy uczestnik

spotkania od Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymał noworoczny
upominek. Ostatnim punktem styczniowego spotkania były sprawy organizacyjne, których omówienie
trwało do godziny 14.00.
Kolejne spotkania zaplanowano w marcu z okazji
święta kobiet.
Sekcja emerytów ZNP składa serdeczne podziękowania dyrekcji, pracownikom
i uczniom Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach
za wspaniałe przedstawienie oraz Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych za
przygotowanie poczęstunku.

 GK

Emeryci i reńciści ZNP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

9

Ciacho z innego świata



„Ciacho z innego świata” to projekt społeczny realizowany przez siedmioosobową grupę uczniów łódzkich liceów pod patronatem łódzkiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Siedmioosobowa grupa realizujaca projekt "Ciacho z innego świata" FOT. Grzegorz Kozieł
Jego celem jest zebranie pieniędzy na utworzenie sali relaksacyjno- terapeutycznej dla
dzieci ze spektrum autyzmu
na terenie Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi „Navicula” głównie poprzez sprzedaż ciasta.Siedmioosobowa grupa rekrutująca się
spośród uczniówXII Liceum
Ogólnokształcącego w Łodzi,
III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz X Technikum
(Informatycznego) w Łodzi
postanowiło zrobić coś dla innych. Poszukiwanie problemu społecznego, jakim mogą
się zająć trwało jakiś czas, jednak z uwagi na fakt występowania w rodzinie osoby chorej
na autyzm wybór był prosty.
W skład grupy wchodzą: Wiktoria Dyrała, Iwona Pardoń,
Barbara Kaczor, Patrycja Stępora, Paulina Szymczak, Patrycja Gocał i Maciej Chmielewski.
Po podpisaniu umowy patronackiej z łódzkim oddziałem Krajowego Towarzystwa
Autyzmu akcja objęta została

honorowym patronatem, dzięki któremu grupa otrzymała
gadżety i może liczyć na pomoc zwłaszcza w załatwianiu
spraw urzędowych. Nieoceniona jest tutaj pomoc Janiny
Różyckiej.
Co prawda akcja oficjalnie rozpoczęła się 2 stycznia, jednak przygotowania do
niej trwały od października
ubiegłego roku. „Organizujemy zbiórkę pieniędzy poprzez
sprzedaż ciacha w szkołach.
Pieczemy ciasta, umawiamy
terminy spotkań, a następnie
sprzedajemy nasze smakołyki" – mówi Wiktoria Dyrała
17- letnia mieszkanka Brzezin,
uczennica II klasy XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. „Mnie osobiście najlepiej
wychodzi ciasto czekoladowe. Czasami w wypiekach pomagają rodziny, a czasami wolontariusze" – dodaje Wiktoria Dyrała. Dotychczas grupa
przeprowadziła trzy akcje, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dwie w XIILiceum Ogólnokształcącym oraz

jedną z Zespole Szkół Salezjańskich, który jest partnerem akcji. W ten sposób udało się zebrać ponad tysiąc złotych.
Zbierane pieniądze mają
być przeznaczone na utworzenie sali relaksacyjno- terapeutycznej dla dzieci ze spektrum
autyzmu na terenie Centrum
Diagnozy i Terapii Autyzmu
w Łodzi „Navicula”. Jej koszt
to wydatek ok. 30 tys. zł. „Jeżeli nie zbierzemy całej kwoty
to przynajmniej zakupiona zostanie część wyposażenia - dodaje Wiktoria Dyrała. Zbiórka potrwa do połowy kwietnia i zakończy się Wielkim
Finałem w formie charytatywnego festiwalu połączonego
z występami różnych artystów,
konkursami, atrakcjami dla
najmłodszych oraz oczywiście
słodkim poczęstunkiem. Osoby chcące wesprzeć akcję drogą internetową, mogą tego dokonać na portalu zrzutka.pl.
Zaraz po feriach planowana
jest także zbiórka w brzezińskich szkołach podstawowych.
 GK
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8/XII/2017

21/IX/2017

20/IX/2017

29.01.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00: Kędziorki. w godz. 12:00 do 14:00: Koluszki
Stare 2. w godz. 8:00 do 15:00: Ząbki Hydrofornia, Zawady.
30.01.2018r. w godz. 9:00 do 11:00: Ksawerów. w godz. 12:00 do 14:00:
Witkowice 1.
31.01.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00: Wągry 1, Polik. w godz. 12:00 do 14:00:
Wągry 3, Małczew 1. 1.02.2018r. w godz. 9:00 do 11:00: Syberia 1. w godz. 12:00
do 14:00: Brzeziny ul. Strykowska.
2.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00: Helenów. w godz. 12:00 do 14:00:
Ściborów.w godz. 8:00 do 15:00: Uchań Górny 2.

9/XII/2017

18/I/2018

14/IX/2017

Szukasz
niebanalnych
rzeczy?
Zajrzyj do nas
www.zolza.com.pl
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Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych w DPS Dąbrowa

D

wunastego stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie odbył się XX Jubileuszowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych, które mieszkańcy uczestniczących w nim DPS-ów, wykonują z taką
starannością, że większość z nich można uznać za małe dzieła sztuki.
W tym roku nad jubileuszowym przeglądem patronat
objął wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Uroczystość rozpoczął dyrektor DPS Dąbrowa Krzysztof Czułno, witając
uczestników przeglądu: delegacje Domów Pomocy Społecznej z Brzezin, Lisowic,
Wiśniowej Góry, Łochyńska,
Borówki i Konstantowa Łódzkiego, reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Blisko ciebie” z Brzezin oraz
licznych gości m.in. Małgorzatę Pykę – zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, starostę
brzezińskiego Edmunda Koteckiego i wicestarostę Romana Sasina. Następnie zaprezentowany został spektakl,pt:
„"Gdzie jest nasze Betlejem..."
w wykonaniu lokalnego Teatru Limpa. W przedstawieniu,
obok mieszkanek DPS Dąbrowa, wystąpiła też młodzież
i dzieci pracowników domu.
Jubileuszowy przegląd miał
szczególny charakter, gdyż-odmiennie niż przez

minione19 lat- w tym roku
nie wybierano najładniejszej
szopki, lecz wszystkie prace
zostały uznane za najpiękniejsze, a ich wykonawcy otrzymali równorzędne nagrody. Po spektaklu, wszyscy oficjalni goście–przyjaciele DPS
w Dąbrowie, otrzymali Nagrody „ZŁOTEGO SERCA”- wyrażające myśl: „Ten kto przychodzi dla innych, Nigdy nie
będzie już sam, Chlebem na
wiązce jedliny, Zawsze przypomnisz się nam…”.
W dalszej części uroczystości do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie zawitali również kolędnicy, którzy
z radosnymi pieśniami i kolędami zaprosili wszystkich
gości i uczestników przeglądu do wspólnego korowodu.
Śpiewając i radując się, świąteczny orszak opuścił na kilka
chwil DPS i przeszedł wśród
oświetlonych pochodniami
parkowych drzew, a następnie
w miejscowej kaplicy wszyscy
pokłonili się nisko i złożyli do
żłóbka Maleńkie Dzieciątko
- symbol wspomnianego już

Atrakcją XX Przeglądu Szopek w DPS Dąbrowa była możliwość fotografii w jubileuszowej ramce FOT. WITOLD WIŚNIEWSKI
spektaklu „Gdzie jest nasze
Betlejem..." „aby sobie przypomnieć i… żeby nie zapomnieć, że znów Bóg się narodził… miłość, dobroć, nadzieja…”.

Całemu przeglądowi towarzyszyła także szczególna
sesja zdjęciowa. W specjalnych ramach symbolizujących jubileusz, ufundowanych
przez starostę brzezińskiego,

można było fotografować
się w różnych ważnych momentach uroczystości. Chętnych nie brakowało, więc pamiątką po XX Międzypowiatowym Przeglądzie Szopek

Bożonarodzeniowych w DPS
Dąbrowa, będą nie tylko
wspaniałe wspomnienia, ale
także niepowtarzalna galeria
zdjęć.

 TOM
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FIZJOTERAPIA

25/I/2018

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

tel. 535 228 336

Just-Car
Wszystko dla domu i auta

- pranie tapicerek, dywanów, sprzątanie i kosmetyka
wnętrz
- woskowanie, przygotowywanie aut do sprzedaży
- mycie okien, czyszczenie pianą
20/I/2018

- terapia manualna, mobilizacje
kręgosłupa i stawów
-terapia mięśniowo-powięziowa
-leczenie zespołów bólowych
-rehabilitacja domowa
-masaż leczniczy
-fala uderzeniowa

795 449 085; 735 029 088

SUPER PROMOCJE ZIMOWE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

24/XI/2017

OKNA - do
4/I/2018

5/I/2014

22/X/2017

22/X/2017

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

40%-45%*
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Pisarka z Brzezin w bibliotece
„Pamiętam ją jako bardzo
aktywną czytelniczkę spędzającą w bibliotece wiele czasu”
- mówi kierownik Oddziału dla Dzieci - Maria Witkowska, która przyjmowała niezwykłych gości. O jej dużym
zainteresowaniu książkami
świadczył kierunek studiów,
który pisarka wybrała. Jest bowiem absolwentką Katedry
Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Jeszcze w czasie nauki podjęła
pracę w miejscowym wydawnictwie, do czego zachęciła ją

promotor pracy magisterskiej.
Później Paulina Płatkowska
przeniosła się do Warszawy,
gdzie przeszła całą ścieżkę zawodową, pracując w redakcji
wydawnictwa, począwszy od
asystenta redaktora aż do wydawcy. Tu poznała Agnieszkę
Jeż, z którą postanowiła, że razem spróbują swych sił twórczych. Ich praca polegała na
wymianie e-maili opublikowanych później w formie pierwszej książki pt. „Nie oddam
szczęścia walkowerem”będącej
zapisem rozmów dwóch

FOT. Tomasz Guzek



 ie wszyscy wiedzą, że Paulina Płatkowska (z domu
N
Lewandowska), która wychowała się w Brzezinach,
j e s t a u t o r k ą p o c z y t nyc h k s i ą ż e k . B ę d z i e j e
promować na spotkaniu autorskim, które odbędzie
się 6 marca w brzezińskiej bibliotece, gdzie ostatnio
gościła ze swoją rodziną.

Pisarka Paulina Płatkowska odwiedziła brzezińską bibliotekę wraz ze swoją rodziną

Zaśpiewali dla mieszkańców DPS-u

„Brzezinianki”, zespół instrumentalno- wokalny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
wystąpił w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

We wtorek 9 stycznia w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wystąpiły
„Brzezinianki”. Specjalnie dla

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zespół instrumentalno- wokalny Oddziału Rejonowego w Brzezinach

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
przygotował okolicznościowy świąteczno - noworoczny
program: kolędy i pastorałki przeplatały się z wierszami i piosenkami o tematyce świąteczno - noworocznej.

19/I/2018

17/I/2018

4/XII/2017

Reklama

Dzięki funkcjonującemu
w brzezińskim Domu Pomocy Społecznej nagłośnieniu
ten specjalny koncert mogły usłyszeć nie tylko osoby
zgromadzone w kaplicy, ale
także wszyscy mieszkańcy
DPS-u. 
 GK
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przyjaciółek. Obecnie autorki
wydały już trzy książki. Wiele postaci w nich opisanych,
jak przyznaje Paulina Płatkowska, ma swoje pierwowzory
w jej znajomych, także z Brzezin. Czwarta książka tego pisarskiego duetu będzie wydana w marcu, piąta w czerwcu,
a być może jeszcze w tym roku
ukaże się szósta pozycja.
Są to, utrzymane w konwencji romansu książki skierowane do kobiet, choć powieść,
która ma się ukazać w czerwcu, jak zdradza jej autorka, będzie pełna czarnego humoru. Więcej o książkach Pauliny
Płatkowskiej i Agnieszki Jeż,
będzie można dowiedzieć się
na spotkaniu autorskim, o którym jeszcze napiszemy.
 TOM
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Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO SKUP całe, uszkodzone
502-59-20-35
AUTO -SKUP wszystkie, całe,
uszkodzone, skorodowane, bez
opłat, 505-927-959
LP G - M O N TA Ż-S E RW I S auto
naprawa-regeneracja turbin
789-188-646
SPRZEDAM Volkswagena Passata Tanio 691-279-289
SPRZEDAM ciągnik C-330 z turem 2 – stopniowym, 697 977 590
SPRZEDAM samochód ciężarowy
KIA K2500 z 2003 r., 697 977 590
SPRZEDAM citroena saxo, stan
dobry, rok 1999, cena 2700 zł do
negocjacji, tel. 697 821 893
SPRZEDAM VW POLO, 1,2, 500
390 682

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
ELEK TRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLET Y, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ALARMY, domofony – montaż,
naprawa, 601-207-689 PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie i koszenie
trawników, naprawa, malowanie
ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605236-737
NAPRAWA ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne,
szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły
drewniane. Tanio i solidnie!, 515361-875
WYLEWKI agregatem zacierane
mechanicznie, 600-086-995
BETONOWE wylewki agregatem,
608-577-428
NAPRAWA traktorów, remonty
maszyn i traktorów 518-708-935
MINIKOPARK A - USŁUGI tel.
608-612-013
KOMPLEKSOWE usługi hydrauliczne tel. 782-948-952
KOREPETYCJE matematyka 515779-048
MATEMATYKA, fizyka, chemia
664-626-854
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604-381-688
MATEMATYKA- korepetycje 663250-585

DJ na IMPREZY 662-132-698
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher, 606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje: wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, imprezy
integracyjne 502 778 947. Zapraszamy
GŁADZIE, glazura, wykończenia
wnętrz, 605 431 020
W YKOŃCZENIA wnętrz kompleksowo
POMOC w wyliczaniu odszkodowań
SAMOCHÓD do ślubu, 692 981
421
BRAMY, ogrodzenia siatkowe,
panelowe, producent + montaż,
503 572 046
POSPRZĄTAM w twoim domu
i aucie, pranie dywanów, tapicerki samochodowej, mycie okien.
603-043-007
MATEMATYKA, 789 155 704
SZWALNIA przyjmie przeszycia –
(kurtka), tel. 664 166 096
PIASEK, ziemia, wywóz gruzu,
731 356 404
SPRZĄTANIE po budowach, remontach, czyszczenie działek,
731 356 404
GŁADZIE, malowanie, płyty G.K.,
glazura, terakota, 508 148 130,
wykończenia od A do Z
SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę, Nowosolna, 509
862 610
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
KOMLEKSOWE budowy domów,
514 723 688
KOMPLEKSOWE remonty, tynki maszynowe, docieplanie poddaszy, ocieplanie elewacji, instalacje elektryczne, hydrauliczne,
514 723 688

Praca
SZWACZKĘ –sukienki. Prasowaczkę. 661-121-966
ZATRUDNIĘ szwaczki , pomocnika na krojownię z doświadczeniem 601 91 40 90
SZWACZKI zatrudnię - czapki
Koluszki 608-810-914
POMOC szwalni Koluszki 508860-054
ZATRUDNIĘ szwaczkę . Praca
stała. 507-755-880
ZATRUDNIĘ szwaczki 500-285518
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna (46) 874-39-22, 605-139-221
SZWACZKI- 512-970-000
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985926
POMOCNIK mechanika . Praca
stała . Atrakcyjne wynagrodzenie 505-027-436
ZATRUDNIĘ kierowcę, kraj kat.
C+E tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E na
kraj, nisko podwozie, tel. 602579-706

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj,
praca w kółku 508-301-062
SKŁAD budowlany TOBARTUS
w Jeżowie zatrudni sprzedawcę/
nię 601-692-302
ZATRUDNIĘ na stanowisko – stolarz meblowy, -pomocnik stolarza 519-124-604
POSZUKUJĘ pracownika na budowę 535-662-878
ZATRUDNIĘ od zaraz do sklepu
spożywczego z działem mięso
wędliny. Rynek Nowosolna, ul.
Pomorska 606, 604 936 065
ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047
314
PRZYJMĘ do pracy w ochronie,
pracownik kwalifikowany, praca
w Brzezinach, 500 041 363
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
z kat. B lub B,C. Dobre wynagrodzenie, tel. 601 153 348
ZATRUDNIĘ sprzedawcę materiałów budowlanych w Strykowie, dobre wynagrodzenie, tel.
605 086 824
ZATRUDNIE murarzy i na roboty wykończeniowe, 603 872 901
ZATRUDNIĘ preserkę, presera,1/2 etatu, 502 219 299
ZATRUDNIĘ sprzątaczkę w godzinach popołudniowych, 502
219 299
ZATRUDNIĘ szwaczki – stała praca, 509 477 106
PRZYJMĘ kierowcę do baru, 508
593 330
ZATRUDNIĘ kucharza/kę, 601
944 849
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni pracownika fizycznego
oraz kierowcę z prawo jazdy B,
504 010 550
CUKIERNIKÓW, pomocników,
sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 505 096 505
KONSERWATORA maszyn cukierniczo – piekarniczych (emeryt – rencista), Nowosolna, 505
096 505
PR Z YJ M Ę sz wac zki-sukienki
i preserów 799-781-832
BIURO rachunkowe w Brzezinach
poszukuje księgowej/księgowego do prowadzenia ksiąg podatkowych, tel. 46 874 37 54, cv na
email: kancelariaroger@gmail.
com
Z AT RU D N I Ę pracownika na
produkcje do stolarni Grzmiąca. Stawka 12 zł/h, wymagane
umiejętności stolarskie z uwagi
na charakter pracy, zakaz palenia papierosów, tel. 882 928 505
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki, 574 816 600
ZAKŁAD krawiecki zatrudni krojczego, tel. 506 563 780
KROJOWNIA usługowa zatrudni
krojczego, 666 845 570
PRACOWNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248
MŁODEGO do przyuczenia, możliwość zdobycia zawodu, stolarnia, Paprotnia, 509 771 248

FIRMA Gra-Lech zatrudni operatora frezarki CNC oraz operatora
robota spawalniczego, prosimy
o wysyłanie CV na: gralech@gralech.com
FARMER sp.z.o. w Brzezinach zatrudni na umowę o pracę pracownika do mieszalni pasz, tel. kontaktowy 504 184 065
ZATRUDNIĘ szwaczki stała praca, 500 285 518
PRZYJMĘ chałupniczki 500 285
518
ZATRUDNIĘ Ukrainki do szycia,
574 816 600
ZATRUDNIĘ mechanika, praca
stała,18 zł/za godzinę, tel. 505
027 436
PRZYJMĘ szwaczkę. Praca cały
rok, 790 882 804
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C,
604 491 774
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, pełny etat – umowa o pracę, 601 395
885
ZATRUDNIĘ pizzermana/kucharza, atrakcyjne warunki, Jeżów,
602 416 846
SZUK AM pracy chałupniczej
(oprócz szycia), 501 615 173
SZUK AM pracy w godz. 8.0016.00, 533 140 155
ZATRUDNIĘ szwaczki, Stare Koluszki, 602 776 665
ZLECĘ przeszycia, 604 976 964
FI R M A odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
FARMER sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni kierowcę z uprawnieniami kat C i kursem na przewóz towarów, tel. Kontaktowy 504 184
065
ZATRUDNIĘ murarzy, cieśli szalunkowych, wysokie zarobki, tel.
603 100 575
ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę, tel. 602 898 689
POSZUKUJĘ kierowcy do baru,
tel. 508 593 330
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, rejestracja, praca cały rok, sukienki,
502 219 299
ZATRUDNIĘ do pracy w branży
budowlanej w kraju i na wyjazdy za granicę, do przyuczenia
jak również z doświadczeniem,
wysokie zarobki tel. 669 779 429
MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH, montaż konstrukcji stalowych, cięcie, gięcie i wiązanie
stali zbrojeniowej.
Oczekujemy: umiejętności obsługi elektronarzędzi, zaangażowania, sumienności, dyspozycyjność, umiejętności pracy
w zespołu.
Znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem. Stabilne warunki zatrudnienia. Wysokie zarobki.
tel. 600615750
SPEC JALISTA ds. inwest ycji
nadzór i koordynację realizacji projektów inwestycyjnych,

współpracę z wykonawcami.
Oczekujemy: zaangażowania,
sumienności, dyspozycyjność,
umiejętności pracy w zespołu.
Stabilne warunki zatrudnienia.
Tel 600615750

Nieruchomości
WYNAJMĘ mieszkanie w Kołacinie 50m na parterze. tel. 509829-274
DOM sprzedam Koluszki , Brzezińska 149a , 665-925-923
DO WYNAJĘCIA hala magazynowo-produkcyjna o pow. 550m2
ul. Południowa , 519-124-604
SPRZEDAM mieszkanie 32m2
i 48m2 , działkę na ogródkach
„BRATEK” Nr. 99 , 605 48 26 48
DOM 140m2 okolice Kalonki 501
384 860, 511 191 496
SPRZEDAM działkę, ul. Hallera,
601 317 866
SPRZEDAM działkę 3 h rolno budowlaną, szeroka 95 m, media
przy drodze asfaltowej, 6zł/m2,
gmina Rogów, tel. 502 553 569
SPRZEDAM działki budowlane
o pow. do 2000 m, Paprotnia, tel.
533 438 765
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy C.O. gazowe, 120 tys. do negocjacji, 731 746 722
SPRZEDAM działkę 3200 m, Mroga Dolna, 510 724 760
SPRZEDAM działka 5200m, 510
724 760
SPRZEDAM nieruchomość 60 m2
z działką 600m2, działka ogrodzona, tel. 572 638 345
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojona,
602 259 432
SPRZEDAM działkę budowlaną
przy ul. Malowniczej 607 717 037
SPRZEDAM działkę 1632m2,669
44 63 44
SPRZEDAM lub wynajmę kawalerkę, tel. 601 316 136. Dostępne
od 1.03.2018 r.
2000 m2 budowlana WZ, ogrodzona, woda, prąd na działce pilnie, okolice Koluszek 512 295 994
WYNAJMĘ lub sprzedam 40 m2,
media, 505 410 441
SPRZEDAM kawalerkę na parterze, (blok Batory), 507 308 425
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, tel. 531 775 979
SPRZEDAM zamienię 72 m2, IV p
na mniejsze, os. Kulczyńskiego,
698 189 876
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
DOM 140m2 okolice Kalonki 501
384 860, 511 191 496
SPRZEDAM działkę rolną pow.
2,8ha Janów, gm. Dmosin tel.
(46)874-72-01 kom. 726-223-824
WYNAJMĘ lokal 150 m2, wszystkie media, parking, 606 144 698
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach najlepiej w blokach bez

pośredników od 48 m2 do 70 m2,
tel. 669 779 429
W YNA JMĘ mieszkanie 47 m2,
blok obok ZUS-u, 603 764 328
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508 301 005, 601 305 357

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego,
upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże 508-471-814
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
FUTERKO (kozy – ciemne) tanio
sprzedam Roz 48-50, 783-995882
SPRZEDAM prosięta 512-105-749
SKŁAD drewna, drewno kominkowe oraz opałowe, rozpałka.
Ceny konkurencyjne palet i brykiet drzewny, 504-010-550
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta 660-854-640
SPRZEDAM maszyny do wulkanizacji cały komplet, prawie nowe,
502 778 947 pilnie!
ODDAM gruz za darmo w Brzezinach, telefon 798 504 224 (składowany razem)
FALBANEK i stoły warsztatowe,
kompresor, lina stalowa 14-tka,
602 572 606
WYPRZEDAŻ dzianiny podszewkowej w bardzo atrakcyjnej cenie.
Różne kolory. tel. 602-379-302,
Adres: Brzeziny ul. Południowa
14,
KUPIĘ siewnik Poznaniak, 607
717 037
SPRZEDAM elektroniczną wagę
samochodową, 15 ton, 697 977
590
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM jałówkę na ocieleniu,
510 038 099
SPRZEDAM okna z demontażu
889 600 297
SPRZEDAM schody metalowe
z podestem, tel. 882 504 288
OSOBY które w dniu 9 VIII 2017 r.
(niedziela), jadące samochodem,
zostały zatrzymane do kontroli przez patrol policji w miejscowości Jordanów proszę o kontakt
tel. 887 742 122
KUPIĘ zboże, 508 471 814
PSZENICĘ jarą sprzedam, 516
061 980
SPRZEDAM, króliki 30 szt., 785
217 379
KUPIĘ używane drzwi metalowe
90L, 606 144 698
DRZEWO akacjowe na pniu lub ścięte
sprzedam, 796 678 311
POTNĘ tanio drzewo, 537 843 600
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Dlaczego warto pić wodę?
Należy pamiętać, że woda
stanowi około 70% masy
ciała zdrowego człowieka,
a utrata nawet 1,2 % płynów
negatywnie wpływa na działanie organizmu. Odwodniona skóra jest skłonna do
szybszego starzenia; brak
płynów zwiększa gęstość

krwi, co powoduje wzrost
ciśnienia.
Odwodnienie organizmu
wpływa też na nasze samopoczucie - jesteśmy bardziej
zmęczeni i zniechęceni, brak
wody powoduje również zaparcia i problemy z trawieniem, a także sprzyja tyciu,

ponieważ często mylimy głód
z pragnieniem.
Powinniśmy pamiętać
również, że aby dobrze nawodnić organizm, musimy
wypijać małymi łyczkami
około 2 litrów wody dziennie. Można także dokładnie
obliczyć, jakie jest zapotrzebowanie każdego człowieka.
Aby to sprawdzić, wystarczy
przeliczyć bilans wody (na
każdy kilogram ciała przypisać 30 mililitrów wody).
Wiemy już, ile powinniśmy

pić i dlaczego. A teraz kilka
sposobów na to jak pić więcej i bardziej regularnie:
-zawsze miej przy sobie
butelkę wody, gdy będziesz
ją widział, zaczniesz pić automatycznie,
-ściągnij aplikację, która
będzie przypominać Ci o kolejnej szklance,
-jeśli nie lubisz smaku
wody, dodaj do niej ulubione
owoce lub miód,
-zacznij i zakończ dzień
szklanką wody,

FOT. freepik.com

O

tym, że picie wody jest ważne wie prawie każdy
człowiek. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak stosować się do tych zaleceń na co dzień. Przedstawiamy
kilka faktów, które pomogą przekonać czytelników
do picia większej ilości wody.

-wypij szklankę wody pół
godziny przed posiłkiem.
Wtedy zjesz mniej i dostarczysz kolejną dawkę płynu,
-pij szklankę wody przed
wykonaniem danej czynności np. przed nauką, treningiem, czy oglądaniem telewizji
Zdrowy tryb życia to nie
tylko wysiłek fizyczny, czy
zdrowa dieta, ale przede
wszystkim prawidłowe nawadnianie organizmu.
 Młoda redakcja

K

ontynuujemy cykl poradnikowy dotyczący wyboru
przyszłego zawodu. W tym numerze prezentujemy
dwie profesje: fizjoterapeuty i kucharza.

Fizjoterapeuta - aby wykonywać ten zawód, trzeba nie tylko ukończyć odpowiednie studia, ale także cały
czas się doszkalać. Dobry fizjoterapeuta musi mieć wiele
godzin praktyki i ukończyć
wiele dodatkowych kursów
z różnych dziedzin fizjoterapii. Zostać dobrym fachowcem w tej dziedzinie nie
jest prostym zadaniem. Wymaga wielu lat nauki i doświadczenia. Niedoszkolony fizjoterapeuta może uczynić dużo szkody pacjentowi.
Nie jest więc to łatwy zawód.

Wymaga dobrego kontaktu z pacjentami. Praca ta
daje jednak wiele satysfakcji. To fizjoterapeuci stawiają
nas na nogi po udarach, wylewach i różnych groźnych
wypadkach. To oni rehabilitują niepełnosprawnych.
Przynoszą nam ulgę w różnych dolegliwościach kręgosłupa, kolan, bioder. Pomagają nam po operacjach
i wypadkach dojść do pełnej sprawności fizycznej. Fizjoterapeuci pracują w przychodniach, klinikach, w domach z pacjentem. Zarobki

uzależnione są od kreatywności i wiedzy fizjoterapeuty. Warto wspomnieć, że jest
to zawód przyszłości, ponieważ coraz większa część społeczeństwa choruje na różnego typu zwyrodnienia kręgosłupa, cierpi na różne bóle
i musi korzystać z pomocy
fizjoterapeuty.
Kucharz - jest to bardzo
niedoceniany zawód, ponieważ wśród wielu osób panuje błędny stereotyp, że
każdy może wykonywać tę
pracę i nie wymaga ona specjalnych umiejętności. Nie
wszyscy zaś mają odpowiednie wyczucie smaku, czy
zmysł artystyczny potrzebny
do wymyślania nowych potraw i ich dekoracji. Trzeba

FOT. freepik.com

Fizjoterapeuta i kucharz
też umieć zachować czystość na miejscu pracy, być
dokładnym i cierpliwym.
Ważna jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych, ponieważ nie
zawsze okoliczności sprzyjają, a wszystko musi być gotowe na czas. Zajęcie to jest
bardzo wyczerpujące fizycznie. Kucharz pracuje wtedy,

gdy inni ludzie odpoczywają - w weekendy i święta, czasami nawet po 20 godzin na
dobę. Jednak praca ta ma też
swoje zalety, np. możliwość
ciągłego rozwoju osobistego m.in. poprzez naukę nowych przepisów, czy pracę
na nowym sprzęcie. Wspaniały jest również widok radości ludzi, którym smakują

potrawy i, którzy świetnie się
bawią w restauracji, czy na
imprezie. Daje to naprawdę
wiele satysfakcji i sprawia, że
wielu kucharzy kocha swoją pracę. Chcąc wykonywać
ten zawód, najlepiej uczyć
się w szkole gastronomicznej, a później znaleźć staż
w restauracji.
 Młoda redakcja
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ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Polecamy:
komplety pościelowe z bawełny, kory,
flaneli – różne rozmiary
prześcieradła bawełniane, frote,
jerseyu, ręczniki, obrusy, ściereczki itp.
Wyprzedaż sukienek 14.00-18.00

ul. Tulipanowa 5, Brzeziny

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

26/I/2018

tel. 603 86 70 51,

sklep czynny pn.-pt 14.00 - 18.00

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wywieszony jest wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych jako działki nr: 3746/1
o pow. 1258 m², 3746/2 o pow. 1130 m², 3746/3 o pow. 1491 m², 3746/4 o pow. 1699 m²,
3746/5 o pow. 1825 m², 3746/6 o pow. 1326 m², 3746/7 o pow. 1483 m², 3746/8 o pow.
1261 m², 3746/9 o pow. 1102 m², 3746/10 o pow. 1104 m², 3746/11 o pow. 1103 m²,
3746/12 o pow. 1103 m², 3746/13 o pow. 1103 m², 3746/14 o pow. 1107 m² i 3746/15
o pow. 1209 m², dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach są prowadzone odpowiednio księgi wieczyste:
LD1B/00043560/9,
LD1B/00043559/9,
LD1B/00043558/2,
LD1B/00043557/5,
LD1B/00043556/8,
LD1B/00043555/1,
LD1B/00043554/4,
LD1B/00043568/5,
LD1B/00043567/8,
LD1B/00043566/1,
LD1B/00043565/4,
LD1B/00043564/7,
LD1B/00043563/0, LD1B/00043562/3, LD1B/00043561/6, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

pellet- wysokiej jakości firmy "STELMET"
kostka, orzech, ekogroszek, miał,
brykiet kominkowy REKORD, brykiet drzewny,
Brzeziny, PAPROTNIA 30,
tel. 691 485 027

21/I/2018

WYSOKIE
ZAROBKI!!
TEL 600 615 750

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

1/I/2018

27/I/2018

MONTER
KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 15 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r.
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Start nadal w czołówce HLPN

P

Niżej w tabeli plasują się
dwie pozostałe drużyny z naszego miasta: Misie
oraz Wybrzeże Klatki Schodowej.
Pr a kt yc z n i e w i a d omo
już, które zespoły powalczą
o mistrzowski tytuł, a które zagrają wyłącznie o prestiż. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich czterech
meczach. W 7. kolejce Start
rozgromił ostatni w tabeli
Wild Cats 9:0. Hat-trickiem
popisali się: Artur Poździej
i Szymon Skwarek, dwa
gole dołożył Paweł Swaczyna, a raz na listę strzelców wpisał się Marcin Olejniczak. W kolejnym meczu
czarno-czerwoni wygrali
derbowy pojedynek z Misiami 2:1.
Dla Startu oba gole strzelił Dominik Jedynak, zaś
dla czołowego zespołu ligi
orlikowej Maciej Maślanko. W 9. kolejce triumfatorzy rozgrywek z 2016 roku
ponieśli pierwszą porażkę
w tym sezonie ulegając 1:2
Czerwonym Diabłom. Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił Maciej Borowski. W ostatnią niedzielę Start wygrał skromnie

1:0 ze Zdrowiem Rogów po
trafieniu Dominika Jedynaka. Jeśli chodzi o Misie to
w drugim derbowym meczu pokonali 3:0 Wybrzeże
Klatki Schodowej. Na listę
strzelców wpisali się: Łukasz Markiewicz, Michał
Bartosiński oraz Maciej
Grochowalski. W przedostatniej kolejce Misie uległy 0:3 Pol-Hunowi, a w 10.
kolejce po emocjonującym
pojedynku przegrały 3:4.
Bramki dla brzezinian zdobyli: Grzegorz Kaźmierczak, Łukasz Markiewicz
i Piotr Pietrzak. Wybrzeże
Klatki Schodowej przegrało
1:3 z Red Devils, a jedyną
bramkę strzelił Marcin Bykowski. W 9. kolejce zwycięzcy Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo
pokonując 2:1 zespół Chłopaki Nie Płaczą. Tym razem do siatki rywali trafił
Marcin Bykowski i Bartek
Łącki. Ostatnio Wybrzeże
Klatki Schodowej poniosło
porażkę 2:4 z Czerwonymi Diabłami. oba gole dla
zespołu z Brzezin strzelił
Marcin Bykowski. W czołówce klasyfikacji panuje

FOT. Dawid Saj

 woli dobiega końca pierwsza część rozgrywek Hao
lowej Ligi Piłki Nożnej w Koluszkach. W ostatnich tygodniach rozegrano cztery kolejki. Przed podziałem
na grupę mistrzowską i aspirującą w ścisłej czołówce
znajdują się piłkarze Startu Brzeziny.

spory ścisk. Aż trzy pierwsze zesp oły mają p o 25
punktów. Na drugim miejscu znajdują się piłkarze
Startu. W najlepszej szóstce znajdują się też: Sonata,
Czerwone Diabły, Pol-Hun,
R e d D e v i l s or a z Z d ro wie Rogów. Na dziewiątym
miejscu plasują się Misie,
a na dziesiątym Wybrzeże
Klatki Schodowej.
Następne spotkania odbędą się w niedzielę 28
stycznia. Wszystkie mecze Halowej Ligi Piłki Nożnej rozgrywane są w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.
 DS
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imowa przerwa między rozgrywkami piłkarskiZ
mi wkracza w decydującą fazę i zawodnicy klubów
wszystkich klas rozgrywkowych w naszym kraju już
rozpoczęli, albo zaraz rozpoczną przygotowania do
ligowej wiosny.

Swoje plany mają również piłkarze Startu Brzeziny, którzy
treningi po świąteczno-noworocznej przerwie wznowią na
początku lutego.
Trenerzy Waldemar Pabiniak i Robert Szubert pierwsze zajęcia wyznaczyli na poniedziałek 5 lutego. Tego dnia
brzezinianie odbędą inauguracyjny trening, który poprzedzi rozmowa ze szkoleniowcami na temat poszczególnych
etapów przygotowania. Nasz

zespół w trakcie rundy rewanżowej będzie bronić pozycji lidera. Wszystkich nie interesuje nic innego jak tylko awans
i jak najszybszy powrót do klasy okręgowej. Biorąc pod uwagę rundę jesienną, to trenerzy nie przewidują większych
wzmocnień zespołu. Czarno-czerwoni będą ćwiczyć na
własnych obiektach i rozegrają serię meczów sparingowych.
Swoją formę liderzy II grupy łódzkiej klasy A sprawdzą

m.in. z rezerwami Widzewa
Łódź (łódzka klasa okręgowa),
LKS Rosanów (łódzka klasa
okręgowa), Olympicem Słupia (skierniewicka klasa okręgowa), Stalą Niewiadów (IV
liga łódzka), GLKS Sarnów/
Dalików (łódzka klasa okręgowa), Stalą Głowno (łódzka klasa okręgowa) oraz Górnikiem
Łęczyca (łódzka klasa okręgowa). Prawdopodobnie wszystkie pojedynki odbędą się poza
Brzezinami. Start zmierzy się
z rywalami m.in. na boisku
ze sztuczną nawierzchnią na
obiekcie Chojeńskiego Klubu
Sportowego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Łodzi.
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Ostatni turniej hokejowy zadecyduje

Z

awodniczki KS Hokej-Start Brzeziny są bliskie obrony
tytułu Halowych Mistrzyń Polski w hokeju na trawie
kobiet. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
nadal przewodzą w klasyfikacji generalnej, ale ich
przewaga nad rywalkami stopniała do zaledwie trzech punktów. Wszystko ze względu na skromną wygraną z ZSMS Poznań 1:0 i porażkę z AZS Politechniką Poznańską 1:2.

Po pierwszym znakomitym
turnieju w Koluszkach zawodniczki KS Hokej-Start
Brzeziny z kompletem zwycięstw przewodziły w klasyfikacji generalnej. Najgroźniejszy rywal AZS Politechnika Poznańska znajdowała
się na ostatnim miejscu bez
zdobyczy punktowej i nic
nie wskazywało na nerwową
końcówkę halowych zmagań.

Tymczasem w drugim turnieju rozegranym w Gąsawie
brzezinianki stoczyły bardzo
trudne spotkania z ZSMS Poznań i wspomnianą wcześniej Politechniką. W pierwszym spotkaniu podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak rywalizowały z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego. Biorąc pod uwagę
pierwszy mecz, można było

liczyć na kolejne wysokie
zwycięstwo naszych hokeistek. Niestety, poznanianki
postawiły poprzeczkę bardzo
wysoko. Na listę strzelców
dopiero w 34. minucie wpisała się Monika Polewczak. Jak
się później okazało było to jedyne i decydujące trafienie.
Wielkie emocje towarzyszyły pojedynkowi z AZS Politechniką Poznańską. Rozpoczął się on dla brzezinianek znakomicie. W 16.
minucie bramkarkę rywalek
pokonała Paula Sławińska.
Niestety, poznanianki chwilę później wyprowadziły dwa
zabójcze ciosy. W ciągu stu
dwudziestu sekund najpierw

wyrównującego gola strzeliła
Wiktoria Błaszyk, a później
naszą bramkarkę pokonała
Oriana Walasek. W innych
pojedynkach Ludowy Klub
Sportowy Gąsawa przegrał
2:3 z AZS Politechniką Poznańską i wygrał 3:2 z ZSMS
Poznań. W tabeli głównej
KS Hokej-Start Brzeziny ma
na swoim koncie dziewięć

punktów i o trzy oczka wyprzedza AZS Politechnikę
Poznańską oraz LKS Gąsawa. Na ostatnie miejsce spadł
ZSMS Poznań. Aby stanąć
na najwyższym stopniu podium, nasze hokeistki muszą
wygrać dwa ostatnie spotkania, albo wygrać jedno z nich
i liczyć na potknięcie rywalek. Trzeci i zarazem ostatni

turniej mistrzowski zaplanowano na najbliższą niedzielę 28 stycznia w Skierniewicach. Przypomnijmy,
że o tytuł Halowego Mistrza
Polski sięgnie zespół, który
po trzech turniejach zdobędzie największą liczbę punktów i zajmie pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej.
 DS

Ruszyły zapisy do ligi orlikowej

W

raz z nowym rokiem ruszyły zapisy do szóstego
sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorzy w tym roku chcą powiększyć liczbę zespołów do osiemnastu drużyn. Wszystko ze względu
na to, że te amatorskie rozgrywki cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko w powiecie brzezińskim, ale także województwie łódzkim..
Po my s ł o d a w c ą i g ł ó w nym organizatorem rozgrywek jest Mateusz Cieślak. Pierwszy sezon BLPN
rozegrany został w 2013
roku, a triumfatorem został
wtedy zespół Łap Gołębia,
w którego skład wchodzili
głównie zawodnicy Startu
Brzeziny. Przez kilka lat istnienia liga przeszła szereg
gruntownych zmian, które
nadały rozgrywkom obecny kształt. Wśród głównych założeń, oprócz przystępności, promocji piłki nożnej i zdrowego trybu
życia, jest m.in. utrzymanie amatorskiego charakteru rozgr ywek poprzez
ograniczenie liczby tzw.
„zawodowców” (zawodników zrzeszonych w klubach
A-klasy, okręgówki, IV ligi

itd.). Nie oznacza to jednak, że takie osoby są zupełnie wykluczone – kadra może liczyć maksymalnie sześciu „zawodowców”,
a w meczu może ich być
maksymalnie trzech).
W ubiegłym sezonie
udział w rozgr ywkach
wzięło prawie 300 osób
z r z e s z o ny c h w p i ę t n a stu zespołach. Oprócz samych piłkarzy z Brzezin,
do ligi zgłoszeni są zawodnicy m.in. z Koluszek, Rogowa, Andrespola, Jeżowa, Gałkowa, Lipin, Polika, Nowosolnej, Strykowa,
Rawy Mazowieckiej oraz
Łodzi. Warto odnotować,
że przedział wiekowy zawodników jest bardzo szeroki. W Brzezińskiej Lidze
Piłki Nożnej grają zarówno

Podsumowanie piątego sezonu BLPN - Uczestnicy spotkania podsumowującego piąty sezon BLPN FOT. Dawid Saj
gimnazjaliści, jak i osoby
nawet po sześćdziesiątym
roku życia.
Jeszcze prze d Now ym
Rokiem organizatorzy zapowiedzieli, że na 2018 rok
mają wiele ambitnych planów. Chodzi m.in. o wprowadzenie dodatkow ych,
równoległych rozgrywek Pucharu Brzezin, organizację Strefy Kibica na tegoroczne Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej, a także szereg zmian, które uproszczą

zasady (zmiana w systemie karania zawodników –
wprowadzenie żółtej i czerwonej kartki, zamiast kar
minutowych; zniesienie limitu zawodników w drużynie; zmiany w przepisach dot. „zawodowców”
– odtąd piłkarze klubów
z B-klasy przestają być wliczani do tego grona). Wielkim sukcesem okazała się
również produkcja i dystrybucja pierwszych w historii kalendarzy Brzezińskiej

L ig i, na któr ych zna l azły się zdjęcia z najciekawszych momentów zeszłorocznej edycji rozgrywek.
Oprócz tego, dzięki współpracy z Powiatem Brzezińskim oraz Starostą Edmundem Koteckim, organizatorzy zapowiadają atrakcje
nie tylko dla piłkarzy. Podczas tr wania rozgr y wek
co jakiś czas, na oficjalnej
stronie ligi (http://www.blo.
ligspace.pl) oraz na portalu
Facebook (www.facebook.

com/ligabrzeziny), będą
o d by w a ł y s i ę kon ku r s y
z atrakcyjnymi nagrodami.
Regulamin, aktualności
oraz zgłoszenia przyjmowane są w wiadomości na
stronie ligi oraz drogą mailową (ligabrzeziny@gmail.
com). Organizatorzy rozgrywek czekają na zgłoszenia do 16 lutego. Inauguracyjne mecze przewidziane są na pierwszy weekend
marca.
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W Brzezinach zagrały dwie orkiestry WOŚP
W Brzezinach zagrały dwie orkiestry świątecznej pomocy,
które łącznie zabrały 62 480,
48 złotych. Sztab przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach zebrał 39,2 tys. zł, 31 euro,
17 dolarów, 60 koron szwedzkich, 200 forintów węgierskich,
a przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach
23.280,48 zł. W charytatywną
akcję 26 finału WOŚP zaangażowanych było ponad sto osób,
którym przyświecał jeden cel zbieranie pieniędzy na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków.
Sztab przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach zbierał pieniądze przy pomocy 44
wolontariuszy ( 1 osoba zrezygnowała) wyposażonych
w tekturowe puszki oraz siedem skarbon stacjonarnych
umieszczonych w brzezińskim
szpitalu, restauracji Zapiekane, kwieciarni Marcina Benki, kwiaciarni Cecylii Stąporek, salonie fryzjerskim Marzeny Satel. Siódma skarbona
znajdowała się w posiadaniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, które
w holu Urzędu Miasta prowadziło kiermasz nowej odzieży. Wśród wolontariuszy najwięcej zebrali Karolina Bielak
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach - 3159,10 zł, Julia
Rubaszewska (Liceum Ogólnokształcące im.J Iwaszkiewicza w Brzezinach) – 3156,60
zł., Maja Hrowatić (Szkoła
Podstawowa nr 3 w Brzezinach) – 2967,70 zł, Hubert
Zawadzki (Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach) –
1260zł i Karolina Chojnacka (Szkoła Podstawowa
nr 3 w Brzezinach).
Orkiestra zaczęła grać
o godz. 15.00 na scenie w ogrodzie Muzeum Regionalnego
w Brzezinach. Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnił Konrad Pawłowicz.
Bezpłatnie wystąpiły lokalne
zespoły muzyczne m.in. Pilage
(w składzie Ernest Kopaniewski, Paweł Lange i Mariusz
Jarkowski ) „Iness” z udziałem Anety Działak, „Co
noc” (Grzegorz Woźniakowski i Artur Nogalski), a także

dzieci i młodzież z brzezińskich szkół podstawowych nr
1 ( Aleksandra Andrzejewskasolistyka i zespół w składzie
Zuzanna Duda, Zuzanna Maciak, Natalia Mikuta, Zuzanna Kłos, Daria Gońda, Zuzanna Kornecka, Nikolina Kreter,
Maja Maciak, Aleksandra Waliszewska, Aleksandra Zdziarska, Maria Gontarek, Weronika Kuczyńska, Faustyna Kuczyńska, Marcel Korbel, Julita
Zieleska, Kamila Butkiewicz )
i nr 2 (Maja Stankiewicz, Zofia Ziółkowska, Wiktoria Susmaga i Magdalena Bieńkowska), absolwenci Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych („Duet
Trio” w składzie: Artur Rojek
i Mateusz Jacczyk) i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach (Klaudia Głowacka, Karol Pawlik, Przemysław
Kapusta, Justyna Radzikowska,
Kamila Marcinkowska ), a także Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Łodzi ( Sara Kunka,
Kacper Zybała, Julia Janicka,
Róża Stępień, Sonia Stępień

Aleksandra Wosińska zebrała 3027,60 zł FOT. Grzegorz Kozieł

i Zosia Kulikowska). W przerwach odbywały się licytacje
niepowtarzalnych przedmiotów jak bony do restauracji, pudełko muzealnych pierników,
tort w kształcie serca Babeczek
Chili, zwierzaki wykonane szydełkiem, zestawy herbaciano –
kawowe przygotowane przez
kawiarnię „Szwalnia", przysmaki mięsne produkcji firmy
„Szaszłyk”, a nawet jazda w parowozie kolejki wąskotorowej.
Największa sumę spośród licytowanych przedmiotów osiągnęła piłka do koszykówki z autografem Marcina Gortata
– 1200 zł . Wspomnianą licytację prowadzili: Barbara Kędzia
oraz Paweł Zybała.
Tradycyjnie dla zmarzniętych była grochówka przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach, kiełbaski i kaszanka z grilla od firmy „Rzeźnik” z Jeżowa, a także ognisko.
Nie mogło zabraknąć wspaniałej gorącej kawy i herbaty, którą serwował Sławomir Jatczak.
Przedstawiciele Stowarzyszenia
Klub Seniora Młodzi Duchem
częstowali ciastami. Dla dzieci przygotowano specjalny namiot, w którym brzezińscy harcerze wykonywali mini latawce, mini puszki WOŚP, a także
zwierzaki ze skręcanych ze
sobą balonów. Dzięki restauracji „Zapiekane” dla dzieci była
wata cukrowa. Po raz pierwszy
w tym roku światełko do nieba
wysłano laserami.
Dla zmarzniętych zbieraniem
pieniędzy wolontariuszy instruktorki ZHP przygotowały
poczęstunek. Było to możliwe
dzięki sponsorom: Elżbiecie Olszyńskiej, która ofiarowała na ten cel ciasto
i pieczywo, firmie Intermarche oraz firmie
Gar- Spółka Arkadiusz Garnysz, która podarowała żurek
i pączki. W liczenie
pieniędzy zaangażowali się nauczyciele ze szkół podstawowych nr 1 i nr
2. Mimo mroźnej
pogody, brzezinianie
licznie przybyli na 26.
finał WOŚP w Brzezinach
i nie szczędzili pieniędzy.
Warto dodać, że brzeziński finał przygotowany
był wyłącznie przez ludzi
dobrej woli, którzy z dobrego serca, bezpłatnie, postanowili zorganizować akcję.

Finał WOŚP w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł

FOT. Grzegorz Kozieł

B

lisko 62,5 tys. złotych zebrały w Brzezinach dwie Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab przy Muzeum
Regionalnym w Brzezinach zebrał 39,2 tys. a przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach ponad 23,2 tys. zł.

Zgodnie z ideą WOŚP wszelkie koszty organizacyjne ponieśli ludzie, którym na sercu leży
dobro dzieci, zwłaszcza tych
bardzo małych, oraz sponsorzy, którym należy się duże uznanie za okazaną bezinteresowność m.in.: Ekogaz Rozlewnia
Gazu Płynnego, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Brzeziny W. Kaźmierczak, Kwadrat,
Wamar Brzeziny, PHUP Kamit Fasteners &Textilles, City
Net, Modem Line Collection,
Rzeźnik Paszkowski, Intermarche Brzeziny, Piekarnia Olszyńscy w Koluszkach, Gar- Spółka
i tym samym nie trzeba było
angażować środków budżetowych. Dzięki zaangażowaniu
Czesławy Jaremko, Teresy Kaweckiej, Anny Korzeniowskiej,
Katarzyny Hyżej- Malczak,
Grzegorza Maślanko, Waldemara Wojdala i Pawła Zybały,
którzy utworzyli sztab i wnieśli ogromny wkład pracy, finał
WOŚP w Brzezinach mógł zaistnieć.
Z kolei Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach,
by wesprzeć WOŚP, we wtorek
16 stycznia o godz. 17.00 w sali

konferencyjnej brzezińskiego magistratu zorganizowała
okolicznościowy koncert. Na
widowni zasiedli, oprócz rodziców, babci i dziadków uczniów szkoły, m.in. Tadeusz Barucki przewodniczący Rady
Miasta i miejski radny Tadeusz Klimczak. Występ rozpoczęła piosenka i taniec w wykonaniu uczniów klasy I czyklu
6- letniego. W dalszej kolejności wystąpili Alicja Sobkiewicz- skrzypce, Milena Donasz
– fortepian, Maria Prostańska
– skrzypce, Alicja Dębkowskafortepian, Maja Graboń - flet
poprzeczny, Bartłomiej Płocki
– fortepian, Tomasz Korbel –
akordeon, Maciej Goździński –
fortepian, Szymon Klotz – saksofon, Patrycja Szajble – fortepian, Zofia Szkupińska – gitara,
Andżelika Matusiak –fortepian,
Wojciech Przybył – akordeon, Judyta Karlińska – fortepian, Dominika Modrzejewska
– klarnet, Joanna Siemiątkowska – fortepian, Kamil Szczesek- saksofon, Maria Gołąbek,
Wiktor Żabczyński - duet fortepianowy, Magda Wosińska –
akordeon, Aleksandra Rosiak,

Zofia Szkupińska, Jakub Koneczny -trio gitarowe, Michał
Nowak - flet poprzeczny, Wiktor Żabczyński – fortepian, zespół instrumentalny w składzie
Anastazja Cegielska, Dominika
Modrzejewska, Magda Wosińska, Gabriela Nowak, Rodzina
Nowaków. Występ zakończył
chór szkolny prowadzony przez
Macieja Wójcikowskiego.
Po koncercie odbyła się licytacja zgromadzonych gadżetów. W sumie sztab przy Szkole
Muzycznej zebrał 23.280,48 zł
w tym z licytacji 865 zł. Wśród
26 wolontariuszy najwięcej
zabrali Aleksandra Wosińska - 3027,60 zł, Anna Skwarka - 1996,16 zł, Magda Wosińska - 1618,91zł, Inga Kunka
- 1471,53 zł i Franciszek Dałkowski - 1016,80 zł.
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Finał WOŚP w Muzeum Regionalnym w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł, Tomasz Guzek
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Za sto dni matura - Studniówka "Iwaszkiewicza"

W

sobotę 20 stycznia w sali bankietowej „Red Diamond” w Bogdance o godz. 18.30 na 117 dni
przez egzaminem maturalnym rozpoczęła się
Studniówka Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, bo „zawżdy tak bywało, gdy na sto dni nauk zostało, wielce godni żakowie biesiadowali na zdrowie.”
Studniówkę rozpoczęli Klaudia Głowacka i Przemysław
Kapusta, witając zaproszonych
gości, wśród których byli min.
uczniowie, rodzice i wychowawcy a także wicestarosta
brzeziński Roman Sasin, burmistrz Brzezin Marcin Pluta,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach Zbigniew
Zieliński, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach Anna Mrówka.
„To wasz wielki wieczór.
Spotykamy się na balu wieńczącym czas, który spędziliście
na edukacyjnych zmaganiach
w szkole. Zaczynając naukę,
byliście młodymi nastolatkami spędziliście w murach liceum kilka lat. Nawiązaliście
przyjaźnie, znajomości. Zdobyliście nowe doświadczenia.
Poszerzyliście wiedzę. Dzisiaj stoicie tu jako ludzie dorośli pełni nadziei, gotowi wejść
w dorosłe życie. Życie odpowiedzialnych zachowań i poważnych decyzji. Za sto dni

matura. Zasiądziecie do pisania jednego z najważniejszych
egzaminów w waszym życiu.
Domyślam się, że wielu z was
postanowiło dopomóc losowi
i zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami podczas egzaminów – zabierając na studniówkę wiele czerwonych dodatków. Wierzę,
że z pomocą studniówkowej
magii czy też bez niej spotkamy się w tym składzie po maturze i będę mogła pogratulować wam odniesionego sukcesu. A to wszystko za sto dni.
Życzę powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Mam nadzieję, że symboliczne sto dni, które pozostały,
upłyną w spokojnej atmosferze rzetelnej pracy. Życzę pomyślności, połamania piór,
a dzisiaj szampańskiej zabawy
do białego rana. Niech ten bal
będzie niezapomnianym wydarzeniem, jednym z najpiękniejszych przeżyć w waszym
życiu. Niech ta wyjątkowa noc

pozostanie w waszej pamięci
i utrwali wyłącznie te najlepsze
wspomnienia z waszego pobytu w Iwaszkiewiczu – mówiła
dyrektor Maria Pisarska
„Jesteśmy po to, aby przybliżyć się i uczcić sto dni do wielkiego egzaminu maturalnego,
jaki jest przed wami. W wielu
przypadkach ten bal jest najważniejszy w życiu, gdyż poprzedza najważniejszy egzamin, od którego zależy wasza
dalsza kariera a nawet życie.
Życzę połamania piór. Wierzę,
że dzięki wiedzy, którą zdobyliście w Iwaszkiewiczu egzamin będzie dobrze napisany, co zaprocentuje w waszym
przyszłym życiu” – mówił burmistrz Brzezin Marcin Pluta
„W imieniu organu prowadzącego życzę gronu pedagogicznemu, aby jeszcze lepiej
was przygotowało do egzaminu, rodzicom wytrzymałości i spokoju na najbliższe sto
dni, a wam drodzy maturzyści
uzupełnienia brakującej wiedzy tak, aby wszyscy zdali maturę nie na piątkę ale na szóstkę” – życzył wicestarosta brzeziński Roman Sasin.
W podziękowaniu za przygotowanie do egzaminu i za
dobrze układającą się współpracę burmistrz i wicestarosta

Tegoroczni maturzyści z nauczycielami „Iwaszkiewicza” w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł

Zaproszeni goście na Studniówce FOT. Grzegorz Kozieł
złożyli kwiaty na ręce dyrektor Marii Pisarskiej. Po powitaniu gości i oficjalnych
przemówieniach brzezińscy
licealiści z Iwaszkiewicza wystąpili w części artystycznej,
która w związku z udziałem
wychowawcy klasy maturalnej
Krzysztofa Grzelaka w teleturnieju „Jaka to melodia”, nawiązywała właśnie do odgadywania piosenek. Jak nie trudno
się domyślić, teleturniej wygrał
Krzysztof, który w nagrodę

otrzymał odpowiedź na pytanie: co trzeba zrobić, aby zdać
maturę? Wygrana odpowiedź
brzmiała: wystarczy się uczyć.
Nieoceniona podczas przygotowywania części artystycznej
okazała się Lucyna Staszewska.
Nie zabrakło podziękowań dla
dyrekcji, rodziców, wychowawcy i nauczycieli w formie
kwiatów i piosenek. Zwieńczeniem oficjalnego rozpoczęcia studniówki był „Polonez” do którego maturzystów

przygotowała Iwona Łoszewska. Potem była jeszcze symboliczna lampka szampana,
ostatnie życzenia od dyrekcji, wystawny obiad, zbiorowe
zdjęcie i wreszcie mogła rozpocząć się studniówkowa zabawa, która trwała do rana.
Wczesnym popołudniem odbyły się studniówkowe poprawiny, a za niewiele ponad sto
dni matura.
 GK
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FOT.Grzegorz Kozieł
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Bal karnawałowy w Jedynce

Z

 odnie z polską tradycją zapusty, zwane popularnie
g
karnawałem, rozpoczynają się w Nowy Rok, a kończą w ostatkowy wtorek, tuż przed Środą Popielcową.
Jest to czas ożywionych kontaktów towarzyskich, zabaw, hulanek i swawoli.

Uczniowie Jedynki, tuż po
wystawieniu ocen semestralnych, spotkali się w piątek 19
stycznia na zabawie karnawałowej, która potocznie nazywana jest „choinką”.

Jako pierwsi bawili się uczniowie klas 0 – III, do tańców
zachęcał DJ Krzysztof, profesjonalnie prowadząc imprezę, angażując do wspólnych pląsów także nauczycieli

i rodziców. Słodki poczęstunek dodał wszystkim energii,
uczestnicy „choinki” opuszczali salę gimnastyczną zmęczeni, ale zadowoleni z udanych i szalonych pląsów.
Popołudniowy czwartek
zarezerwowany był dla uczniów klas IV – VII, którzy
pod „okiem i uchem” tego
samego DJ - a bawili się do
wieczora przy dźwiękach

popularnych współcześnie melodii, ale też szlagierów sprzed lat, które zawsze wzbudzają entuzjazm.
Uczestnicy dyskoteki, świetnie przygotowani do zabawy,

nie oszczędzali się, tańcząc
prawie bez przerw. Wielką frajdą był też pokaz tańca
breakdance. Chętni uczniowie mogli spróbować swoich
sił w oryginalnych układach

choreograficznych.
Karnawałowa zabawa przyniosła dużo radości, satysfakcji, było głośno i wesoło.

 GK

Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej nr 1 FOT. Grzegorz Kozieł
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA z "DWÓJKĄ"

S

ą takie dni w roku, kiedy obdarzamy szczególnymi
dowodami miłości i szacunku Babcie i Dziadków. Pamiętali o nich również uczniowie klasy przedszkolnej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, którzy pod
kierunkiem nauczycielek Ewy Pawlik i Marzeny Kaźmierczak
przygotowali piękną uroczystość, zapraszając Babcie i Dziadków.
W piątek 19 stycznia do
szkoły przybyli szacowni goście, by podziwiać występy
swoich wnuczków. Wszystkich zebranych ciepłymi słowami przywitała dyrektor
szkoły Anna Mrówka. „Babcia i dziadek to osoby, którym
często zawdzięczamy większość rozkoszy naszego dzieciństwa. Zaraz po rodzicach
są najważniejszymi osobami
w życiu każdego człowieka.
Niech ta dzisiejsza uroczystość

będzie podziękowaniem za
miłość, dobroć, cierpliwość,
wyrozumiałość i doświadczenie, jakimi obdarzacie państwo swoich wnuków” – mówiła dyrektor Anna Mrówka.
W części artystycznej dzieci z wielkim przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Obdarowały
swoich Dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami i zaprosiły na słodkie poczęstunek. Na twarzach gości

można było zaobserwować radość i łzy wzruszenia. Dziadkowie byli pełni uznania dla
swoich wnucząt i nagrodzili
ich gromkimi brawami. Wychowawczynie podziękowały
gościom za tak liczne przybycie i życzyły zdrowia, pogody
ducha oraz pociechy z wnuków na co dzień : „Bądźcie
z nami Państwo jak najdłużej
, bo to od Was uczymy się jak
żyć, jak zachować to co najważniejsze, miłość, rodzinne ciepło i życiową mądrość”.
Wszyscy wiemy, że kalendarz jest po to, by przypominał nam ważne daty. Jednak
nie on jest najważniejszy w relacjach wnuczkowie – babcia,
dziadek. Każde z dzieci powinno wiedzieć, że ważniejszy

jest ten drugi kalendarz…
w sercu. To on nie powinien
nam pozwalać na dłuższe zapominanie o babci i dziadku. Ktoś kiedyś powiedział, że
świat bez babć i dziadków byłby jak ogród bez kwiatów.

Dwa dni później w niedzielę 21 stycznia te same dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach wystąpiły w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

w Brzezinach. Był to niezwykły prezent już nie dla swoich
dla babć i dziadków, ale także
osób starszych, które uczestniczyły we mszy św. o godz.
9.30.
 GK

Uczniowie zerówki z Dwójki złożyli życzenia dziadkom i babciom w szkole i kościele FOT. Grzegorz Kozieł
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XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne

D

 udziestego stycznia w sali gimnastycznej Zespołu
w
Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie odbyło się XVI
Powiatowe Spotkanie Noworoczne, na które licznie
przybyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji
i organizacji z terenu całego powiatu brzezińskiego.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
W dalszej części spotkania
wystąpiła schola z parafii św.
Jana Chrzciciela w Świnach
oraz finaliści V Regionalnego
Przeglądu Kolęd, który odbył
się 5 stycznia w Brzezinach.
Po tym artystycznym przerywniku nagrody i wyróżnienia wręczono Mistrzom Ortografii, którzy wzięli udział
w II Dyktandzie o Pióro Starosty Brzezińskiego. Pełną listę laureatów tego niecodziennego sprawdzianu wraz z tekstami dyktand można znaleźć
m.in. na stronie internetowej
www.powiat-brzeziny.pl. Następnie na scenie pojawiły się
jeżowskie zespoły taneczne –
Elita i Jazz Folk Dance, gdzie
barwne układy prezentowały różne grupy wiekowe. Finałem spotkania, a jednocześnie Inauguracją Powiatowych
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez
Polskę był koncert Noworoczno – Niepodległościowy jeżowianina - Stanisława Kiernera.
W jego przerwie okolicznościowe życzenia wspólnie złożyli przedstawiciele władz samorządowych z powiatu brzezińskiego w osobach: starosty
brzezińskiego Edmunda Koteckiego, wójtów: - Babary Hojnackiej, Anny Szeligowskiej
i Danuty Supery oraz przewodniczących rad - Mariana
Krasińskiego, Tadeusza Baruckiego, Krzysztofa Orłowskiego i Barbary Kosmy. Na zakończenie przygotowano jeszcze poczęstunek, przy którym

Spotkanie noworoczne było okazją do wręczenia statutek Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego FOT. Tomasz Guzek

Okolicznościowe życzenia noworoczne wspólnie złożyli przedstawiciel wszystkich samorządów z terenu powiatu brzezińskiego FOT. Tomasz Guzek
przez długi czas toczyły się integracyjne rozmowy przedstawicieli różnych środowisk
z powiatu brzezińskiego.

 TOM

FOT. Tomasz Guzek

To ważne wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia starosty brzezińskiego Edmunda
Koteckiego, który wiele mówił o osiągnieciach samorządu powiatu brzezińskiego oraz
planach na przyszłość. Spotkanie było okazją też do pokazania efektów pozyskania przed
5. laty dla brzezińskiego szpitala - strategicznego udziałowca w postaci spółki Profesor Adam Dziki sp. z o.o. Prof.
Adam Dziki był też pierwszą
osobą,której wręczono statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego 2017. W sumie takich wyróżnień w tym
roku przyznano 20 . Na tej liście znaleźli się także : Małgorzata Pyka – zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego , Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej, ks. Andrzej
Chmielecki – proboszcz z Jeżowa, Tłocznia soków z owoców i warzyw Wiatrowy Sad
– Grażyna Wiatr, sołtysi –
Andrzej Płoszka z Przyłęka
Dużego, Zbigniew Rudnicki
z Rewicy, Elżbieta Skowrońska
z Rogowa i Emilia Staszewska ze Strzelnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, Koło
Gospodyń Miejskich „Babeczki Chili” w Brzezinach, rodzina Państwa Sereczyńskich,
Marek Markus – właściciel
żwirowni we wsi Podłęcze, Jakub Woźny – właściciel Zakładu Przetwórstwa Zbożowego
JAKPOL, Skansen w Nagawkach, Gospodarstwo Agroturystyczne Zalew Batorówka,
Park Rozrywki Kołacinek oraz

Mistrzowie Ortografii w II Dyktandzie o Pióro Starosty Edmunda Koteckiego w kategorii samorządowców
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Umowa z nowym schroniskiem dla zwierząt
Jak poinformował nas Inżynier Miasta, umowa zawar ta została ze S chron i s k i e m Ja s i o n k a , k t ó re znajduje się w Białej,
przy ulicy Skośnej 15.
Z e schroniskiem można

FOT. Tomasz GUZEk

skontaktować się pod numerem telefonu 501 23 23
00 lub poprzez stronę int e r n e t o w ą w w w. s c h r o n i s k o j a s i o n k a . p l . Wa rto również przypomnieć,
że na stronie internetowej

Ur z ę d u M i a s t a B r z e z i ny www.brzeziny.pl możecie Państwo znaleźć listę
psiaków, które pozostały
w schronisku w Łowiczu,
z którym współpracowaliśmy do tej pory.
Tym samym mamy również nadzieję, że sytuac j i w kt ó r y c h In ż y n i e r
Mi a s t a b ę d z i e z mu s z o ny do odłowienia zwierząt

błąkających się po mieście
będzie jak najmniej
 TP

FOT. freepik.com



Z początkiem 2018 roku Urząd Miasta Brzeziny podpisał umowę z nowym schroniskiem, które przyjmować będzie bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta.
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Ferie w Brzezinach

W

Centrum Kultury Fizycznej
zaprasza wszystkich uczniów
przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
Brzeziny, z ważnymi legitymacjami szkolnymi, do korzystania z 90-minutowych
bezpłatnych wejść na pływalnię. Dzieci, w godzinach 1018, będą mogły raz dziennie
skorzystać z oferty specjalnej.
Szczegółowe informacje pod
numerem tel. 46-875-26-57.
Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza młodych brzezinian

autopromocja

Reklama

do korzystania z czytelni i wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
46-874-21-93.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przygotowało cykl warsztatów tematycznych. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9-13, trzy
razy w tygodniu – poniedziałki, środy i piątki. W tym
czasie na dzieci czekają nie
tylko ciekawe zajęcia, ale także ciepły obiad. Koszt zajęć

FOT. freepik.com

poprzednim numerze „Brzezińskiego Informatora Samorządowego” Młoda Redakcja pisała o miejscach w Polsce i zagranicą, które warto
odwiedzić podczas zimowych ferii. Tym razem
przedstawiamy propozycje miejskich instytucji, mieszkańcy
którzy zostaną w Brzezinach mają duży wybór atrakcji.

wraz z posiłkiem wynosi 15
zł, dla rodzin wielodzietnych
przewidziano rabaty.
29 stycznia warsztaty plastyczne poprowadzi Patrycja Lewy. Dzieci wykonają
prace związane z tematyką

zimową. 31 stycznia odbędą się zajęcia wokalno-logopedyczne Agaty Ostrowskiej
(solistka Teatru Muzycznego). To oferta i gwarancja nie
tylko dobrej zabawy, ale także ćwiczenia pozwalające na

korygowanie wad wymowy.
2 lutego członkowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec” opowiedzą dzieciom o bezpieczeństwie i przybliżą zawód
wojskowego. 5 lutego dietetyczka Anna Zielińska przypomni zasady zdrowego odżywiania i podpowie dzieciom jak przygotowywać
zdrowe przekąski. 7 lutego
Grażyna Bosiacka (wykwalifikowana florystka) pokaże, jak z różnych materiałów
przygotować elementy strojów karnawałowych. 9 lutego
Centrum zaplanowało karnawałowy bal przebierańców.
Na dzieci czeka wiele trakcji i dobra zabawa. Strój karnawałowy dowolny. Szczegóły i zapisy pod numerem tel.
46-874-31-31 i w siedzibie

Centrum. Muzeum Regionalne w Brzezinach zaprasza
dzieci we wtorki (30.01.2018,
06.02.2018) i czwartki
(01.02.2018, 08.02.2018). Zajęcia będą trwały 4 godziny,
we wtorki odbędą się warsztaty z robotyki i warsztaty
filmowe, prowadzone przez
absolwenta łódzkiej Szkoły
Filmowej. W czwartki natomiast dzieci będą uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych dotyczących krawiectwa. Efektem
zajęć będzie uszycie strojów
karnawałowych. Szczegóły
dotyczące godzin zajęć dostępne w Muzeum i pod numerem tel. 46-874-33-82.
Zapraszamy do skorzystania z miejskiej oferty feryjnej.

 JLB

