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50 tys. dla Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko”

D

z ięki Zbigniewowi Zamachowskiemu fundacja
TVN „Nie jesteś sam” przeznaczyła 50 tys. złotych
z wygranej w Milionerach na rzecz Stowarzyszenia
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” w Brzezinach.

W środę 31 stycznia Zbigniew Zamachowski odwiedził Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”. Powodem
odwiedzin była darowizna
50 tys. złotych, jaką kilka tygodni wcześniej Fundacja
TVN „Nie jesteś sam” przekazała jako część wygranej
w programie „Milionerzy”
wyemitowanym 6-7 grudnia
ubiegłego roku. W programie wystąpił m.in. Zbigniew
Zamachowski, znakomity aktor urodzony w Brzezinach, Honorowy Obywatel
Brzezin i przyjaciel stowarzyszenia, za sprawą którego część wygranej trafiła do
w jego rodzinnym mieście.

Przekazane środki przeznaczone zostały na doposażenie ośrodka m.in. poprzez
zakup „C-Eye” (cyberoka –
urządzenia do komunikowania się za pomocą wzroku
z osobami niemówiącymi,
dużego stołu rehabilitacyjnego (Bobath) a także zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną.
Przypomnijmy, że to nie
pierwsza wygrana, jaka za
sprawą znakomitego aktora
trafiła do stowarzyszenia pomagającego niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom. W 2002 roku dzięki
przekazanym przez Zbigniewa Zamachowskiego 32 tys.
złotych zorganizowano trzydniową wycieczkę do Krako-

Członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście FOT. Grzegorz KOZIEŁ
wa i Wieliczki dla dzieci niepełnosprawnych, a pozostała
część zainspirowała władze
stowarzyszenia do budowy
obecnego ośrodka. Kolejne

155. rocznica Powstania Styczniowego
Uroczystości rozpoczęły się
na cmentarzu w Brzezinach.
„Zebraliśmy się, aby uczcić
Powstanie Styczniowe i oddać hołd powstańcom styczniowym, którzy oddali życie za ojczyznę – powiedział
Grzegorz Panek, przewodniczący stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, witając uczestników obchodów
wśród których był m.in. burmistrz Marcin Pluta, przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Stowarzyszenia Strefa Rowerowa
Brzeziny, a także mieszkańcy
Łodzi. „Dziękuje wszystkim,
którzy uczestniczą w dzisiejszych obchodach. Dziękuje,

FOT. Grzegorz KOZIEŁ



Trzeci Rajd Pamięci Powstania Styczniowego oraz złożenie kwiatów na grobach
bohaterów znalazły się w programie obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny.

że pamiętacie o wydarzeniach historycznych, pamiętacie o bohaterach i oddajecie

im cześć– powiedział burmistrz Marcin Pluta.
Uczestnicy uroczystości
złożyli kwiaty i zapalili znicze
na grobach 6 powstańców
styczniowych, którzy zginęli
w bitwie pod Dobrą w okolicy Strykowa, a także na mogile kapitana Józefa Skrzyńskiego, który poległ w starciu
z kozakami pod Kołacinem.
Po tej ceremonii uczestnicy
obchodów wyruszyli w Trzeci Rajd Pamięci Powstania
Styczniowego. Ponad 20 osób
(najmłodszy uczestnik miał 6
lat) polną drogą przeszło do
Lasu Tadzińskiego. Wędrówkę zakończono przy wspólnym ognisku.
 GK

dwukrotne wygrane w 2005
i 2011 roku z programów
„Jaka to melodia” stanowiły
znaczącą pomoc w budowie
ośrodka.

„Drogi darczyńco, jest Pan
wspaniałym artystą, zaangażowanym w realizację wielu
projektów, ale jest Pan także Wielkim Człowiekiem,

wrażliwym na potrzeby osób
w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy, że od 16
lat nie zapomina Pan o niepełnosprawnych z Brzezin.
Dotychczasowa pomoc była
dla nas znacząca i ważna.
Równie ważne były Pana
kontakty z podopiecznymi
stowarzyszenia w warszawskich teatrach, dla których
zawsze znajdował pan czas
po przedstawieniu. Te spotkania dostarczały niezapomnianych wrażeń i radości
naszym dzieciom i ich rodzinom – powiedziała Wioletta
Bartyzel prezes stowarzyszenia. Spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim stało
się okazją do zadania pytań
aktorowi, a także zrobienia
sobie z nim wspólnej fotografii. Aktorowi towarzyszyły żona Monika Zamachowska i jego mama – Józefa
Zamachowska-Fligiel.

 GK

Z okazji zbliżającego się Dnia Św. Walentego,
życzę wszystkim zakochanym Mieszkańcom Brzezin
dużo ciepła i miłości.
Miłość to największe pragnienie człowieka,
a dar kochania i bycia kochanym
jest najcenniejszy na świecie.
Wszystkiego najlepszego
życzy
Burmistrz
Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

2
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Bezpieczne ferie
uczniów Dwójki

Ważne telefony

Z

a sprawą klasy IIa 25 stycznia br. sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej numer 2
w Brzezinach zamieniła się w „Mroźną Krainę”. Uczniowie pracowali pod kierunkiem
wychowawczyni Jolanty Swaczyny oraz nauczycielek Marzeny Bykowskiej
i Weroniki Sikorskiej.

Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82
Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej
- Pływalnia 46 875 26
57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42

ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy
46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46
875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

Urząd Miasta w Brzezinach

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

wiatowej Komendy Straży
w Brzezinach. Strażacy w aktywny sposób przedstawili
właściwy sposób zachowania
się w sytuacjach niebezpiecznych np. gdy załamie się lód
pod dzieckiem oraz szybkiej
reakcji w przypadku utraty
przytomności. Na zakończe-

nie spotkania przypomniano numery telefonów alarmowych. Mamy nadzieję, że
dzięki podjętym działaniom
profilaktycznym tegoroczne
ferie zimowe będą bezpieczne
i przyniosą uczniom dużo pozytywnej energii.

 GK

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 22 24, fax. 46 874 27 93
http://brzeziny.pl/, e-mail: brzeziny@brzeziny.pl,
Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Uczniowie klasy II przedstawieniem pt. „Bezpieczne i zdrowe ferie” pokazali
najmłodszym uczniom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w czasie zimowego
szaleństwa na śniegu i lodzie.
Głośno wyrażone i jednocześnie zilustrowane przestrogi –
„pamiętajcie, aby śniegowe
kulki lepić lekkie jak bibułki”
czy też „nie zjeżdżajcie z górki na ulicę, bo możecie stracić życie” – to tylko niektóre
zasady bezpiecznych zachowań, jakie starali się przekazać w odgrywanych scenkach
drugoklasiści. Edukacyjne
treści wierszy i piosenek, kolorowe stroje małych aktorów, ciekawe dekoracje oraz
doskonała oprawa muzyczna
pod kierunkiem Krzysztofa
Rokickiego, stworzyły atmosferę zachęcającą do szybkiego i łatwego przyswojenia
przez najmłodszych uczniów
niezwykle ważnych informacji związanych z ich zdrowiem i bezpieczeństwem.
Gośćmi specjalnymi imprezy byli przedstawiciele Po-

Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc
medyczna PCZ Brzeziny
46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny
46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa
46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
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Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
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Dotacje na ekologiczne ogrzewanie

S

tare piece, w których można palić nie tylko węglem
i drewnem, ale tak naprawdę wszystkim, zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu ludzi. Jednak korzyści z wymiany pieca nie ograniczają się tylko do
czystszego powietrza w najbliższej okolicy. Nowy piec to
także bardziej nowoczesny i czysty dom, mniej zabrudzeń
z węglowego pyłu, mniej codziennych obowiązków i mniejsze ryzyko awarii.

W ramach walki ze smogiem
Miasto Brzeziny realizując
zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana
w ramach PONE”, przystąpiło do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” ogłoszonego i finansowanego z pomocą środków WFOŚiGW
w Łodzi. W ramach podpisanej umowy zostały przyznane środki w wysokości
ponad 1,0 mln zł. Obecnie
Miasto na bieżąco podpisuje
umowy z odbiorcami końcowymi, którzy zadeklarowali
przystąpienie do Programu.
Po wykonaniu zadeklarowanej inwestycji, spełnieniu warunków określonych w Programie oraz regulaminie
(załącznik do Uchwały Nr
XLI/274/2017 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 29 czerwca
2017 r.) i prawidłowym rozliczeniu, odbiorca końcowy uzyska dofinansowanie

w formie refundacji zgodnie
z zawartą Umową. Dofinansowanie sięga 40% kosztów
kwalifikowanych i obejmuje
m.in. wymianę starych kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne, podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej oraz zastosowanie pomp ciepła. Pieniądze pozyskać mogą osoby fizyczne oraz spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe.
Do tej pory rozliczono
12 umów, na łączną kwotę
68.510,36 zł. W ramach zadania mieszkańcy wymienili stare węglowe piece na
nowoczesne piece klasy 5
na ekogroszek (7 mieszkańców), na pelet (4 mieszkańców) oraz na ogrzewanie gazowe (1 mieszkaniec).
Do dnia 5 lutego 2018
roku mieszkańcy mogli aplikować ponownie o środki na
wymianę pieców. Zakończono kolejny nabór wniosków.
Obecnie trwa przeliczanie

kwoty dotacji i jeśli liczba
złożonych wniosków nie wyczerpie puli środków, Miasto
planuje ogłosić kolejny nabór. Należy jednak pamiętać,
że wymiana źródła ciepła powinna nastąpić po podpisaniu umowy i zakończyć się
wraz z rozliczeniem do 31
sierpnia 2018 r. (jest to okres,
w którym poniesione wydatki na zadeklarowany cel stanowią koszty kwalifikowane).
Walka ze smogiem, to
również edukacja mieszkańców. Miasto Brzeziny prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem „STOP
niskiej emisji”. Na terenie miasta, w palcówkach oświatowych,
zakładach pracy pojawiły się plakaty zachęcające
do wspólnej walki o czyste
powietrze.
Ponadto pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny przy
udziale Straży Miejskiej prowadzą kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów w paleniskach domowych.
W trakcie kontroli mieszkańcy są pouczani o szkodliwości spalania odpadów oraz
otrzymują ulotkę informacyjną.

Miasto Brzeziny bierze
również udział w społecznej
kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci, Powietrze bez
śmieci” prowadzonej przez
Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza, a tym
samym w konkursie, którego nagrodą jest wybudowanie na terenie zwycięskiej gminy

FOT.pixabay.com

Naukowej St ac ji Z abaw
PGNiG, w zgłoszonej przez
nią lokalizacji. Chcielibyśmy zlokalizować naszą Naukowa Stację Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej
Nr 2 obok istniejącego placu
zabaw. Stacja będzie posiadać urządzenia demonstrujące prawa fizyki i zachęcające dzieci do rozwijania naukowych pasji. Wyposażona
zostanie w ławki, kwietniki,

symulator smogu, tablice
edukacyjne, elementy do
wspinania. Wartość stacji to
około 100 000,00 zł.
Zachęcamy do oddawania
głosów. Jak głosować?
Wystarczy wejść na stronę:
www.powietrzebezsmieci.pl,
wyszukać lokalizację: Miasto
Brzeziny, podać swój adres
email, na który zostanie wysłany link aktywacyjny, kliknąć w podany link, obejrzeć
krótki materiał edukacyjny i odpowiedzieć na proste pytanie. Codziennie możesz oddać I głos. Głosowanie trwa od 24 stycznia 2018
roku do 28 lutego 2018 roku.
Walka ze smogiem odbywa się na kilku płaszczyznach. Bardzo ważnym elementem są rozwiązania systemowe. 1 października
2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe. Przewiduje ono restrykcje dla pieców produkowanych i instalowanych w Polsce o mocy nie większej niż
500 kW, czyli takich, jakie
stosowane są w domowych
kotłowniach czy małych
i średnich zakładach. Rozporządzenie zakazuje również

stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego oraz dodatkowo wskazuje graniczne wartości emisji
pyłu, CO2 i gazowych zanieczyszczeń organicznych.
Jednocześnie został wprowadzony okres przejściowy dla kotłów wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Piece wyprodukowane przed
1 października 2017 r. mogą
zostać wprowadzone do obrotu i do użytkowania do
końca czerwca 2018 r.
Wprowadzone zmiany
mają na celu całkowitą eliminację kotłów na paliwa
stałe, które nie będą miały
najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych, czyli „kopciuchów” nie spełniających podstawowych norm
w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków.
Jednak przekonanie mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne
nie byłoby możliwe bez zachęty finansowej w postaci
dotacji, dzięki której osoby
wymieniające kotły mogą liczyć na częściowy zwrot poniesionych wydatków.
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzezin

Reklama

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS
ul. 11 Listopada 23, Koluszki
Kontakt: tel. +48 607 580 927

609 542 744

autopromocja
17/VIII/2017

1/II/2018

Firma
krawiecka
zatrudni szwaczki
praca cały rok
wysokie zarobki

20/IX/2017

9/XII/2017

10/XI/2017

Kancelaria czynna: pon-pt 10.00-18.00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym
dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

USŁUGI KSERO * także kolor
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY

4

8 LUTEGO 2018 | NR 3

Reklama

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – Szkoła Mistrzów
Powiat Brzeziński od lipca 2016 r. realizuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach projekt pn.
„Akademia Mistrzów Zawodu
– program wsparcia dla uczniów kształcących się w Powiecie Brzezińskim”, współf inans owany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 20142020. Wartość projektu opiewa na sumę 615 000,00 zł. To
projekt, który kontynuuje założenia poprzedniego przedsięwzięcia pn. „Praktyka czyni
Mistrza” o wartości 1,14 mln
zł, którego realizację zakończył Powiat Brzeziński w ZSP
w Brzezinach w 2015 r.
Działania w ramach Akademii to m.in. dla uczniów
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych – „Kurs
barmański I stopnia” i „Kurs
baristy I stopnia”; dla uczniów Technikum Ekonomicznego – „Kurs specjalisty ds. kadrowo-płacowych”,
„Kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”; dla uczniów Technikum
Logistycznego – „Kurs monitorowania procesów transportowych”, „Kurs organizacji pracy na magazynie”
i „Kurs obsługi wózków widłowych”. Projekt „Akademia

Mistrzów Zawodu” umożliwił
wszystkim 60 uczniom, biorącym udział w przedsięwzięciu,
w płatnych stażach zawodowych u pracodawców z terenu
woj. łódzkiego oraz wyjazdowych szkoleniach. I tak uczniowie TŻiUG wzięli udział
w pokazach i kursach podczas
Międzynarodowych Targów
Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie, uczniowie TE – w lekcjach i warsztatach w Centrum Pieniądza

Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, a uczniowie
TL – w wykładach i pokazach
podczas Międzynarodowych
Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu SyMas
w Krakowie.
Sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych ukończyło z kolei „Kurs doradztwa edukacyjno-zawodowego”
i zorganizowało spotkania
z doradztwa dla wszystkich
uczestników projektu.

Dzięki unijnemu wsparciu
w ZSP w Brzezinach powstały
pracownia ekonomiczna i pracownia logistyczna z 15 stanowiskami komputerowymi każda. Baza edukacyjna została
poszerzona o wózek widłowy,
a jeden z nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum Logistycznym ukończył
kurs instruktora nauki obsługi
wózka widłowego.
W szkole uruchomiono „System monitorowania losów ab-

solwentów”, który już w czerwcu 2018 r. pozwoli zebrać
pierwsze analizy. Dzięki niemu Powiat Brzeziński pozyska
informacje na temat aktywności zawodowej uczniów, którzy
ukończyli ZSP w Brzezinach,
ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy od 2010
roku byli objęci wsparciem
w postaci udziału w projektach realizowanych przez Powiat Brzeziński, współfinansowanych przez UE.

Powiatowi Brzezińskiemu
jako realizatorowi projektów
edukacyjnych zależy na ciągłym podnoszeniu kompetencji uczniów kształcących się
w szkołach na terenie powiatu,
podnoszeniu szans absolwentów na rynku pracy i finansowaniu nowoczesnego sprzętu
edukacyjnego, dzięki któremu
nauka w brzezińskich szkołach
będzie bardziej atrakcyjna.
Zainteresowanych kształceniem w zawodach technik ekonomista, technik logistyk i technik żywienia
zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
– nowoczesnej, pełnej możliwości placówce na miarę
XXI wieku, a wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, co zyskała placówka w wyniku realizacji projektu „Akademia
Mistrzów Zawodu”, zapraszamy na otwarte spotkanie podsumowujące, które odbędzie
się 15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie
szkoły w Brzezinach przy ul.
Konstytucji 3 Maja 5.
Dyrektor ZSP w Brzezinach
Anna Sokołowska
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki
Informacje o ZSP w Brzezinach na
www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl
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Bal kostiumowy w klubie „Viola”
strumentach klawiszowych
grał Pan Tomasz, który już
pierwszym zagranym utworem poderwał wszystkich to
tańca. W przerwach można
było zregenerować utracone siły podczas poczęstunku.
Na stołach królowały ciasta, słodycze, owoce a do picia kawa, herbata i soki owocowe. Uczestnicy sobotniego
balu po raz kolejny udowadniali, że do wspaniałej zabawy wcale nie jest potrzebny
alkohol, a wystarczy pomysł
na dobre przebranie, doborowe towarzystwo i zabawa
gwarantowana.

W tym roku Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola”
w Brzezinach będzie świętować jubileusz 25 lat istnienia.
Warto dodać, że świetlica,
którą prowadzi stowarzyszenie przy ul. św. Anny czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku, a przyjść
do niej może każdy, kto tylko czuje taką potrzebę. Warunek jest jeden – trzeba być
trzeźwym. W piątki o godz.
18.00 w świetlicy prowadzone są również mitingi osób
uzależnionych i współuzależnionych.
 GK

Radiowozy z terminalem płatniczym

FOT. Grzegorz KOZIEŁ



Mandat za wykroczenie popełnione na drogach powiatu brzezińskiego można już
zapłacić kartą bankomatową bezpośrednio podczas kontroli drogowej. Nie trzeba
chodzić z kredytowym kwitkiem na pocztę czy do banku.

Takie udogodnienie dla kierowców wprowadzili brzezińscy policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach. Teraz
kontrole na drodze odbywają się w radiowozach wyposażonych w terminale płatnicze. Dzięki temu za popełnione na drodze wykroczenia
można zapłacić mandat bezpośrednio podczas kontroli drogowej. To również duże
ułatwienie dla obcokrajowców, gdyż terminal od razu
przeliczy posiadaną obcą walutę na złotówki. Wyposażenie policjantów brzezińskiej
drogówki w bezprzewodowy

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Tuż przed rozpoczęciem
balu świetlica Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach zapełniła
się przebierańcami. Oprócz
członków brzezińskiego
stowarzyszenia w zabawie
uczestniczyli także goście
z zaprzyjaźnionych abstynenckich klubów m.in. z Łodzi, Tuszyna i Zgierza. Największą grupę uczestników
zabawy stanowili hipisi, ale
nie zabrakło kapitana żeglugi morskiej, wikingów, policjantki, czy też myszki Miki
ze swoim chłopakiem. Na in-

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

S

ześćdziesiąt osób bawiło się na balu kostiumowym zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach,
po raz kolejny udowadniając, że do zabawy wcale nie jest potrzebny alkohol,
wystarczy niekonwencjonalny pomysł i doborowe towarzystwo.

terminal płatniczy poprzedziło szkolenie w zakresie
obsługi tych urządzeń. Urządzenia przystosowane są do
akceptowania płatności kartami oraz aplikacją płatniczą

BLIK. Na chwilę obecną Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Brzeziny dysponuje jednym takim terminalem. „Kierowcy popełniający
na drodze wykroczenia nadal mają możliwość opłacenia mandatu w tradycyjny
sposób czyli wpłatą gotówkową na poczcie lub przelewem
na konto wskazanego Urzędu
Skarbowego – mówi aspirant
Sławomir Krakowiak z Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego KPP Brzeziny.
Na pierwszy mandat zapłacony przy wykorzystaniu terminala płatniczego nie trzeba
było długo czekać – dodaje S.
Krakowiak.
 GK

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wywieszony jest wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako
działka nr: 3809/2 o pow. 1416 m², dla której
w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta: LD1B/00043519/7,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia
30 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wywieszony jest wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej jako
działka nr: 3746/16 o pow. 1675 m², dla której
w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta: LD1B/00043569/2,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia
30 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.

4/II/2018

3/II/2018

17/I/2018

Reklama
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Brzeziny

Opłatek w Małczewie
z drewna wykonanym przez
lokalnego artystę. Na spotkaniu nie zapomniano również o babciach i dziadkach,
którzy niedawno obchodzili swoje święto i dla nich
przygotowano niespodziankę – odśpiewano „Sto lat”

boret gazowy, a ponadto regał magazynowy, wieszaki
i piecyk. Dotację na ten cel
w wysokości 5000 zł przyznał Urząd Marszałkowski.
Wszystko w ramach pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowa-

i wręczono po słodkim upominku. Późniejszą zabawę
poprowadził i o oprawę muzyczną zadbał mieszkaniec
Małczewa – Andrzej Laszczyk. Warto wspomnieć, że
dwa tygodnie wcześniej w tej
samej świetlicy, na spotkaniu
opłatkowym spotkali się też
mieszkańcy Adamowa.
Świątecznych powodów
do radości dla mieszkańców

tu pod nazwą „Mały projekt
– Wielki potencjał – doposażenie pomieszczeń budynku komunalnego w Małczewie”. Efektem są duże zmiany.
Mianowicie obiekt, który służy za miejsce spotkań
dla mieszkańców Małczewa
i Adamowa w październiku
2017 roku został doposażony w sprzęt AGD: lodówkę,
kuchnię gazową, warnik, ta-

nych na terenach wiejskich.
Wkład własny gminy Brzeziny wyniósł natomiast w tym
projekcie 5.975,42 zł. Obecnie panie z Małczewa planują już Dzień Kobiet. Wprawdzie pomysłów na spędzenie
tego dnia jest wiele, jedno
jest pewne – będą obchodziły to święto podobnie jak rok
temu – bez Panów.

 TG



3 lutego, wzorem lat ubiegłych, w świetlicy „Bajka”
w Witkowicach, przygotowano choinkę dla dzieci.

Organizatorem zabawy była
miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Koło Gospodyń Wiejskich.
Dla licznie biorących w zabawie dzieci przygotowano
różne konkursy, oczywiście z
nagrodami, np. strącanie kręgli, rzucenie piłką do celu,
czy „łowienie” ryb w wodzie. Wiele radości sprawiły najmłodszym też wspólne

tańce i słodki poczęstunek.
Największą atrakcją była jednak wizyta św. Mikołaja, który przyniósł ze sobą ogromny wór prezentów. Upominek otrzymało każde dziecko.
Nie zabrakło też wspólnych
zdjęć z niecodziennym gościem i ten dzień z pewnością
na długo zapadnie w pamięci
najmłodszych mieszkańców
Witkowic.
 TG

FOT. ToMASZ GUZEK

Zebranych mieszkańców
i gości powitały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Małczewie, przewodnicząca Aleksandra Frydrych
oraz wiceprzewodnicząca Aneta Michałus, a także miejscowy sołtys Stefan
Łapka. Wśród gości obecna
była m.in. wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka. Stało
się także lokalną tradycją, że
w małczewskich uroczystościach udział biorą przedstawiciele najbliżej położonych
sołectw : Adamowa, który reprezentowany był przez
przew. KGW Grażynę Karkusińską i sołtysa Andrzeja
Zbytniewskiego oraz Helenowa reprezentowanego przez –
przew. KGW Zofię Brzezińską i sołtysa Renatę Wosik.
Każda z pań przybyła na to
szczególne spotkanie z wykonanymi przez siebie specjałami. Były więc pyszne „helenowskie racuchy”, serniki,
a dla osób, które nie przepadają za słodyczami – sałatki,
śledzie i owoce. Tradycyjnie do najmłodszych mieszkańców wsi przybył Święty
Mikołaj i wręczył im paczki
ze słodyczami. Wójt gminy
Brzeziny została obdarowana
rustykalnym świecznikiem

Małczewa było jednak jeszcze więcej. Na Święta Bożego
Narodzenia samorząd gminy Brzeziny zakończył bardzo ważną dla mieszkańców wsi inwestycję, na którą
oczekiwali od wielu lat – zostało wykonane oświetlenie
uliczne. Ponadto w lutym
ubiegłego roku mieszkańcy
Małczewa uchwałą zebrania
wiejskiego podjęli decyzję
o przystąpieniu do projek-

FOT. ToMASZ GUZEK

T

radycyjnie na początku roku mieszkańcy Małczewa
spotkali się, aby podzielić się opłatkiem. Pomimo
że spotkanie odbyło się dopiero 27 stycznia 2018 r.
małczewianie chętnie przybyli na tę uroczystość.

Choinka w Witkowicach

Dotacja na gabinety
lekarskie
Gmina Brzeziny informuje, że ze środków budżetu państwa
za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, otrzymała dotację
w wysokości 26.614 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Bogdance, Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej, w Szkole Podstawowej
w Gałkówku-Kolonii i w Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.

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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Bal gimnazjalny 2018

T

egoroczny Gimbal w Brzezinach odbył się w scenerii
zimowej nocy z niebem pełnym gwiazd. Zabawa
trwała prawie do północy, a tańcom nie było końca.
Uczniowie bawili się razem z nauczycielami.

W sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach odbył się bal
gimnazjalny 2018. W tym

roku przewodnim tematem
Gimbalu stała się zimowa
noc. Już od wejścia uczestników tego niezwykłego wieczoru witało tysiące gwiazd
rozświetlających granatowe

niebo pośród zaśnieżonych
drzew.
„Witam w ten cudowny
wieczór, cudowną noc. Cudowny nie tylko dlatego, że
przed wami wspaniała zabawa, ale także dlatego, że nadeszły dwa tygodnie pełne wypoczynku od szkoły. I wy się
wreszcie doczekaliście. Przez
lata słyszeliście tyle o tej ma-

gicznej nocy, a dzisiaj macie okazję sami posmakować
jej przyjemności – waszego
pierwszego prawie dorosłego
balu. Bal ten jest zwiastunem
egzaminu, który jest bramą
do dorosłości. To dzisiaj macie zebrać pozytywną energię, aby pomyślnie zdać egzamin, który ukierunkuje was
na dalsze życie. Ale dzisiaj na

chwilę zapomnijcie o egzaminie i zajmijcie się zabawą –
mówił dyrektor Michał Gołąbek otwierając Gimbal.
Po tych słowach dyrektora
w wir tańca uczestników tegorocznego Gimbalu porwał
didżej. W balu uczestniczyło
ponad 90 uczniów czterech
klas trzecich, których wychowawczyniami są Teresa Zy-

bała, Magdalena Nawrocka,
Marzena Dziubek i Ewelina
Augustowska-Katprzyk. Rodzice w trosce o swoje dzieci postarali się o dania gorące, a także zimne przekąski
i napoje, tak aby sił do tańca wystarczyło aż do północy. W tak miłej roztańczonej
atmosferze zabawa trwała do
godz. 23.30. 
 GK
FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Tańce rozpoczął „gimnazjalny wąż”

Gimnazjaliści zachwycali prawdziwie dorosłymi kreacjami

Klasa IIIa, wychowawczyni Magdalena Nawrocka

klasa IIIb, wychowawczyni Ewelina Augustowska-Katprzyk

Klasa IIIc, wychowawczyni Teresa Zybała

Klasa IIId, wychowawczyni Marzena Dziubek
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Doroczna odprawa strażaków
scowych zagrożeniach szacuje się na kwotę 1,536 mln.
złotych. Uratowane mienie
to ponad 9,892 mln. złotych.
Ponadto jednostki prowadziły działania ratownicze podczas 28 zdarzeń poza terenem powiatu brzezińskiego,
ale w obszarze chronionym
przez Komendę Powiatową
PSP w Brzezinach (8 pożarów, 19 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy).
Ważny element ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w powiecie stanowią ochotnicze straże

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Wśród uczestników odprawy byli m.in. st. bryg. Jarosław Wlazłowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP
w Łodzi, ks. Władysław Moczarski powiatowy kapelan strażaków, wicestarosta
Roman Sasin, komendant
powiatowy policji Marcin
Grzelak, z-ca burmistrza Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, wójt gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka, wójt gminy Rogów Daniel Kołada,
z-ca wójta gminy Dmosin
Arkadiusz Garnys, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma, przewodniczący Rady Gminy
Jeżów Krzysztof Orłowski,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anna
Wiśniewska, prezes zarządu oddziału powiatowego
Związku OSP RP w Brzezinach Lech Jarząb, komendanci gminni OSP, a także przedstawiciele Związku
Strzeleckiego Strzelec.
Naradę poprowadził komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Dariusz Guzek,
który przedstawił informację
o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za
ubiegły rok. W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu brzezińskiego prowadziły działania
ratownicze podczas 859 zdarzeń, w tym 83 pożarów, 712
miejscowych zagrożeń i 64
fałszywych alarmów. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost liczby zdarzeń
o 188, z których 165 dotyczyło wyjazdów do miejscowych zagrożeń. W zdarzeniach roku 2017 śmierć
poniosło 9 osób (6 w miejscowych zagrożeniach i 3
osoby w pożarach), rannych
zostało 101 osób (2 w pożarach i 99 w miejscowych zagrożeniach). Straty w zdarzeniach szacuje się na kwotę
2,284 mln. zł. Straty, które
były następstwami pożarów
wyniosły około 748 tys. złotych, a uratowane przez strażaków mienie w pożarach
przekroczyło wartość 10,190
mln. złotych. Straty w miej-

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

W

 omendzie Powiatowej Państwowej Straży PożarK
nej w Brzezinach odbyła się odprawa podsumowująca ubiegłoroczną działalność komendy. Spotkanie stało się też okazją do prezentacji planów
działania na 2018 rok.

pożarne. Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje 26 jednostek OSP, z których 8 włączonych jest do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku
2017 w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział
19 jednostek OSP z terenu powiatu. Najczęściej wyjeżdżały: OSP Brzeziny 176
wyjazdów, OSP Dmosin 133
wyjazdy, OSP Rogów 111
wyjazdów, OSP Jeżów 70 wyjazdów, OSP Jordanów 58
wyjazdów, OSP Polik 50 wyjazdów, OSP Wola Cyrusowa
38 wyjazdów.
Do najpoważniejszych
zdarzeń zaliczyć należy wypadek autokaru z obywatelami Białorusi, do którego
doszło 25 kwietnia w miejscowości Zawady gm. Dmosin na autost radzie A2
w kierunku Warszawy. Autokar zjechał z drogi do
rowu i przewrócił się na bok.

Wskutek wypadku ucierpiały
22 osoby. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala
w Warszawie. Pozostałe 21
osób zostało przewiezionych do szpitali w Brzezinach, Skierniewicach, Łodzi
i Zgierzu. Na miejsce wypadku podstawiono autokar,
który przewiózł pozostałe 28
osób do strażnicy w OSP Lubowidza, gdzie władze Gminy Dmosin zorganizowały ciepłe napoje oraz posiłki.
W działaniach ratowniczych
udział brało: 15 zastępów
strażackich złożonych z 54
strażaków.
19 lipca wskutek awarii silnika samolotu pilot
awaryjnie lądował na polu
uprawnym między miejscowościami Jordanów i Adamów gm. Brzeziny. Pilot nie
odniósł obrażeń i w chwili
przyjechania pierwszych za-

stępów był poza samolotem.
Działania zastępów straży
pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
8 lipca na terenie prywatnej posesji w miejscowości Nagawki gm. Dmosin do
niezabezpieczonego zbiornika na gnojowicę wpadł
łoś. Zwierzę nie było wstanie o własnych siłach wydostać się ze zbiornika. Działania zastępów straży pożarnej
polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i przy użyciu pompy szlamowej wypompowaniu odpadów gospodarczych a następnie,
z częściowo opróżnionego
zbiornika po uśpieniu zwierzęcia jego wydobyciu.
W celu utrzymania sprawności fizycznej brzezińscy
strażacy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach sportowych lub są także ich organizatorami. W 2017 roku
podczas XI Turnieju Halo-

wej Piłki Nożnej Strażaków
Powiatu Brzezińskiego, który
odbył się w Dąbrówce Dużej,
drużyna Komendy Powiatowej PSO w Brzezinach zajęła
II miejsce na 23 uczestniczących w zawodach. 25 czerwca brzezińscy strażacy przeprowadzili VIII Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego
na terenie kompleksu boisk
sportowych w miejscowości
Dmosin Drugi. W zawodach
składających się z ćwiczeń
bojowych i sztafety pożarniczej uczestniczyło 11 drużyn, a I miejsce zajął OSP Polik. Z kolei w I Powiatowym
Turniej Służb Mundurowych
powiatu brzezińskiego w piłce nożnej, który odbył się 30
września, w którym uczestniczyło sześć drużyn Komenda
Powiatowa PSP w Brzezinach
zajęła I miejsce.
Za najważniejsze działania zaplanowane na 2018
rok, komendant powiatowy Dariusz Guzek uznał wymianę ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego i samochodu lekkiego ratownictwa technicznego na nowe
pojazdy. Ponadto dostosowanie posiadanego sprzętu
do wymagań Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych oraz
doskonalenie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu brzezińskiego
i współpracy z pozostałymi
jednostkami OSP oraz innymi podmiotami ratowniczy-

mi. Bardzo ważna, zdaniem
komendanta jest kontynuacja
działań edukacyjno-informacyjnych na temat zasad bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych, a szczególnie
wśród dzieci i młodzieży,
kontrole przeciwpożarowe
budynków mieszkalnych,
placówek kolonijnych, zakładów pracy i terenów leśnych. Strażacy planują także promowanie swojej służby
poprzez udział w patriotycznych uroczystościach państwowych, lokalnych i strażackich oraz w obchodach
100-lecia Odzyskania Niepodległości.
W minionym roku pozyskano środki finansowe
w wysokości 135 tys. zł na
zakup lekkiego samochodu
rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up oraz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego w postaci zestawu rolek ratownictwa drogowego. Na ten cel,
dzięki staraniom posła Waldemara Budy, Komendant
Główny PSP w Warszawie
wyasygnował 40 tys. zł, Starostwo Powiatowe przeznaczyło 30 tys. zł, miasto Brzeziny
20 tys., a po 15 tys. przekazały samorządy gmin: Rogowa,
Dmosina i Brzezin. Doroczną
naradę strażaków zakończyło
poświęcenie i oficjalne przekazanie samochodu przez
łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jarosława Wlazłowskiego wspólnie
z przedstawicielami samorządów, które dofinansowały
jego zakup. 
 GK
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XLVIII sesja Rady Miasta Brzeziny

P

ierwsza sesja Rady Miasta Brzeziny w 2018 roku odbyła się 25 stycznia. Tematem
obrad było m.in.: sprawozdanie z wykonania planów pracy za II półrocze
2017 r. Rady Miasta, komisji RM oraz dyżurów radnych, a także sprzedaży
niezabudowanych działek położonych przy ul. Wojska Polskiego w Brzezinach.
prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego M.
Hoffmann-Grabowksiej, dyrektorom szkół podstawowych i dyrektor Centrum
Promocji i Kultury E. Kalińskiej. W związku z wnioskiem o podniesienie kapitału spółki TBS o 300 tys. zł
rada chciała wiedzieć, czy
kwota ta jest wystarczająca na potrzeby remontowe.
Prezes wyjaśniła, że taka jest
szacowana kwota. Poza tym
pytano o remont stropu przy
ul. Mickiewicza 10, czy sprawę gołębi zakłócających spokój sklepikarzy z ul. Staszica.
Dyrektorzy szkół byli pytani o sprawy związane z zajęciami dodatkowymi dla
uczniów w kontekście wyrównania szans uczniów
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, którzy jako absolwenci z dwóch
lat spotkają się w klasie
pierwszej liceum ogólnokształcącego. Zdaniem dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 A. Mrówki zajęcia dodatkowe będą realizowane,
jednak absolwenci dwóch
szkół nie spotkają się w jednej klasie liceum, ponieważ
absolwenci szkoły podstawowej będą uczyć się w 4 –
letnim liceum, a absolwenci
gimnazjum w 3 – letnim.
Dyrektor Centrum Promocji i Kultury E. Kalińska przedstawiła plan zajęć

feryjnych w Centrum i innych instytucjach miejskich.
Ponadto informowała o kwestiach finansowych dot. BIS.
Kolejnym punktem XLVIII Sesji Rady Miasta było
sprawozdanie z wykonania
planów pracy rady miasta za

zajmujących się farmami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi w Polsce. Zaapelował do radnych o rozwagę
przy podejmowaniu decyzji
dotyczących realizacji tego
typu inwestycji w mieście.
K. Jeske dopytał czy chodzi o realizowany aktualnie
przez miasto projekt skierowany do mieszkańców dotyczący montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

II półrocze 2017 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Z. Krawczyk odczytała sprawozdanie, z którego
wynika m.in., jakie uchwały
podjęła rada. W sumie podjęto 51 uchwał, odbyło się
5 sesji. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z wykonania planów
pracy.

rady w skład komisji, która zajmie się opracowaniem
projektu nowego statutu zostali wybrani: Ilona Skipor,
Grażyna Pietrasik, Tadeusz
Barucki, Zofia Krawczyk,
Maciej Sysa.
Następnie przyszedł czas
na składanie wolnych wniosków i sprawy różne. T. Barucki przedstawił informację o upadłości kilku firm

Przewodniczący przytoczył
również informacje na temat upadłości firmy Opeus, która była wykonawcą
projektów fotowoltaicznych
w Brzezinach, martwiąc się
utratą gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia. Jak zapewniła zastępca burmistrza
wszelkie uszkodzenia lub
niesprawności w działaniu

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Sesja rozpoczęła się od informacji o pracach między
sesjami, przedstawionych
przez zastępcę burmistrza J.
Nowak. Dotyczyły one między innymi: funkcjonowania Stowarzyszenia „Mroga”,
spotkania w sprawie budowy gazociągu w mieście, wizyty posła Waldemara Budy
w Brzezinach, podczas której poinformował o przeznaczonych środkach z budżetu państwa na wyposażenie
hali sportowej, która ma powstać w Brzezinach, komisji dotyczącej bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej
nr 72, rocznej narady w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach, która odbyła się 24 stycznia. Radni
dopytywali między innymi
o spotkania dotyczące Stowarzyszenia „Mroga”, czy
dokumentacji w sprawie gazociągu.
W punkcie Interpelacje
i zapytania radnych, radna
G. Pietrasik poinformowała o systemie inteligentnych
przejść, który mógłby pomóc w podniesieniu bezpieczeństwa pieszych w mieście.
Kolejną część Sesji Rady
Miasta stanowiły zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
prezesów spółek miejskich
i prezesa Spółdzielni Socjalnej. Radni zadali pytania:

W punkcie blok uchwał
r a d a p o dj ę ł a w s z y st k i e
uchwały. Między innymi
uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej związaną ze zmianą
ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na to, iż niektóre przepisy z dniem 31
stycznia 2018 roku stracą
ważność, zachodzi konieczność zmiany statutu miasta
Brzeziny. Zgodnie z decyzją

urządzeń będą mogły być
naprawione w ramach gwarancji ubezpieczeniowej.
Na potwierdzenie tych słów
Pani Burmistrz przytoczyła jeden z przykładów, na
gwarancyjną naprawę elewacji budynku Urzędu Miasta w ramach umowy z firmą Opeus.
T. Klimczak mówił o karcie seniora, która funkcjonuje w województwie łódzkim i uprawnia seniorów
do ulg w wybranych instytucjach. I. Skipor poruszyła temat opłat w domu seniora Senior+. Z-ca burmistrza wyjaśniała, że MOPS
wydaje decyzje, a opłata jest
uzależniona między innymi
od dochodów seniora. Drugie pytanie radnej dotyczyło
ŚDS, z-ca burmistrza informowała, że regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy nie został jeszcze
opracowany. Miasto złożyło wniosek o dotację na realizację drugiego etapu inwestycji.
Na koniec głos zabrali mieszkańcy – przedstawiciele osiedla Szydłowiec.
Dyskusja dotyczyła powstania punktu zbierania odpadów w obrębie tego osiedla.
J. Nowak poinformowała, że
decyzją SKO sprawa została przekazana do Burmistrza
Miasta, w celu jej ponownego rozpatrzenia.
Całość obrad i więcej
szczegółów dostępne są
pod adresem internetowym
www.youtube.com/brzeziny

 JLB

1/I/2018

22/X/2017

Reklama

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

795 449 085; 735 029 088

2/II/2018

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

21/IX/2017

Just-Car
Wszystko dla domu i auta

8.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00: Dmosin GS.w godz. 12:00 do 14:00 : Dmosin 2.
9.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Olsza 1.w godz. 12:00 do 14:00 : Marianów 2.
12.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Kamień Nadolna 2.w godz. 12:00 do 14:00 : Kołacin 2.
w godz. 8:00 do 15:00 : Ząbki, Zawady Hydrofornia.
13.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Osiny 1. w godz. 12:00 do 14:00 : Marianów 1 gm. Rogów.
13 i 14.02.2018 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Wiesiołów Zajrzew.
13 i 15.02.2018 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Rozdzielna, Kuźmy, Trzcianka Kuźmy, Uchań Dolny
1.
14.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Wola Cyrusowa 5. w godz. 12:00 do 14:00 : Szczecin 2.
15.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Kołacinek .
16.02.2018 r. w godz. 9:00 do 11:00 : Rogów 2.w godz. 12:00 do 14:00 : Zacywilki 1.
w godz. 8:00 do 15:00 : Uchań Górny 2.
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Studniówkowe szaleństwa

T

o był niezapomniany wieczór. Blisko 90 maturzystów trzech klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach uczestniczyło w Studniówce. Nie zabrakło odtańczonego poloneza, tortu oraz podziękowań.

W sobotni wieczór w sali bankietowej Villa RoMa w Gałkówku Małym rozpoczęła się
zabawa studniówkowa tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach. Zaproszonych
gości, wśród których byli
m.in. wicestarosta brzeziński
Roman Sasin, członek zarządu powiatu brzezińskiego Irena Gralewska – Jagiełło, burmistrz Brzezin Marcin Pluta,
dyrektor Anna Sokołowska,

wicedyrektor Iwona Dudka,
wychowawcy, grono pedagogiczne oraz tegoroczni maturzyści i ich rodzice powitali
Wiktoria Bogdańska i Michał
Śmiałek.
„Drodzy maturzyści. Studniówka to wydarzenie wyjątkowe w życiu maturzystów.
Sto dni dzieli was od równie ważnego wydarzenia, jakim jest egzamin maturalny.
Chciałabym, abyście tych stu
dni nie zmarnowali i kiedy

przyjdzie maj, żebyście zasiedli pełni wiary i optymizmu
w siebie i swoje umiejętności,
zdając maturę. Życzę aby egzamin zakończył się wielkim
sukcesem, a na dzisiejszy wieczór życzę, aby był jedyny niepowtarzalny i magiczny, tak
aby po latach, był zawsze miło
wspomniany – mówiła dyrektor Anna Sokołowska otwierając bal studniówkowy.
„Chciałbym, abyście wszyscy zdali maturę i dostali się na wymarzone studnia,
a na dzisiejszy wieczór życzę szampańskiej zabawy –
życzył wicestarosta Roman
Sasin.

„Z okazji najbardziej wyjątkowego balu w waszym
życiu, ostatniego balu młodzieżowego wdrażającego
was w dorosłość rozpoczynającą się egzaminem dojrzałości, życzę wam wspaniałej zabawy. Uważam, że
jesteście dobrze przygotowani, a egzamin maturalny
będzie jedynie potwierdzeniem posiadanej przez was
wiedzy. Życzę zdania matury
i wejścia w dorosłość – mówił burmistrz Marcin Pluta składając bukiety kwiatów
na ręce dyrektor Anny Sokołowskiej i wicedyrektor Iwony Dudki.

Maturzyści symbolicznymi
wiązankami kwiatów podziękowali za naukę wychowawczyniom: Iwonie Michalskiej,
Ewie Kowalczyk i Małgorzacie Fokt.
Każda studniówka musi
rozpocząć się od poloneza.
Tym razem uczniów do fantastycznie wykonanego tańca przygotował Witold Sikorski. Ten egzamin uczniowie
zdali wspaniale, prezentując się w doskonale opanowanym układzie choreograficznym nie najłatwiejszego tańca.
W części artystycznej w trzech
krótkich scenkach w humorystyczny sposób uczniowie

Klasa III Liceum Ogólnokształcącego

Klasa IV Technikum Logistycznego i Technikum Ekonomicznego

klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zaproszeni goście na Studniówce

przedstawili szkolne lekcje
z matematyki, ekonomi i logistyki. Po obiedzie nie mogło zabraknąć studniówkowego tortu, a później trwała już
studniówkowa zabawa.
Na tegorocznej Studniówce
brzezińskiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych bawiło
się ponad 130 osób, z których
ponad połowa to maturzyści
rekrutujący się z Technikum
Ekonomiczno i Technikum
Logistycznego (klasa łączona),
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego.

 GK
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Wśród kreacji dominowały czerń, czerwień i granat

Wicedyrektor Iwona Dudka otrzymała kwiaty od młodzieży

Poloneza czas zacząć...

Zabawę poprzedził uroczysty obiad

Za pomyślne zdanie matury…

Studniówkowe tańce trwały do rana

11
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Dzień Babci i Dziadka

W

kalendarzu są pewne wyjątkowe daty. Do tych najmilszych należą Dzień
Babci i Dziadka. We wszystkich brzezińskich szkołach i przedszkolach to
święto obchodzi się wyjątkowo uroczyście. Są życzenia, własnoręcznie
zrobione laurki, kwiaty, podziękowania i wierszyki.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach z wielkim
rozmachem upamiętniła
to święto, goszcząc w swoich progach wielu najmilszych dla dzieci gości. Ze
względu na komfort babć
i dziadków oraz na liczebność klas edukacji wczesnoszkolnej, uroczystość odbyła się z podziałem na cztery
występy przygotowane pod

okiem wychowawców. Jednego dnia przed swoimi gośćmi wystąpili uczniowie klas
II, a w kolejnym dniu zaprezentowali się uczniowie grupy przedszkolnej oraz klas
I i III. Wszystkie uroczystości otworzył dyrektor szkoły Zbigniew Zieliński, który witał licznie przybyłych
gości, składając im najserdeczniejsze życzenia. Sala
gimnastyczna na każdym

z przedstawień wypełniona
była po brzegi. Dzieci z wielkim zaangażowaniem prezentowały wierszyki i piosenki oraz układy taneczne.
Wspaniałe prezentacje artystyczne przepełnione były
radością, energią i niezwykłym zaangażowaniem ze
strony małych aktorów. Nie
zabrakło akcentów kabaretowych, gdyż uczniowie chcieli pochwalić się całym wa-

chlarzem swoich talentów
i umiejętności. Wnuczęta
swoimi występami przekazały wiele uczuć, oczywiście
przede wszystkim miłość,
wdzięczność i szacunek swoim babciom i dziadkom. Maluchy własnoręcznie wykonały także upominki,
którymi obdarowały w klasach przybyłych gości. Po
części artystycznej, w każdej
z sal odbył się słodki poczę-

stunek w miłej, rodzinnej
atmosferze, pełnej wzruszeń
i uśmiechów.
W Szkole Podstawowej
nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach spotkanie ze swoimi Babciami i Dziadami
z org an i z ow a l i u c z n i o wie klasy I wychowankowie Agnieszki Miecznik
– Marczyk i Agnieszki Kaźmierczak. Przybyłych gości

powitał dyrektor Michał Gołąbek, który wszystkim babciom i dziadkom w dniu ich
święta złożył najserdeczniejsze życzenia. Następnie głos
zabrali gospodarze. Wiersze przeplatały się z piosenkami i życzeniami. Występ
pier wszaków zakończyło
wręczenie babciom i dziadkom przygotowanych laurek.
Ostatnim elementem spotkania był wspólny poczęstunek.

W Przedszkolu Nr 1
w Brzezinach w każdej grupie wiekowej odbyły się uroczyste, rodzinne spotkania wnucząt z seniorami.
Podczas uroczystości dzieci miały okazję podziękować
swoim dziadkom za wielką,
bezgraniczną miłość, troskę, oddanie i poświęcenie.
Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem recytowały dla swych najbliższych
wiersze, przedstawiały inscenizacje, śpiewały piosenki i tańczyły. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności
swych wnuków, dzieci zaś
pochwalić się swoimi artystycznymi talentami. W dowód wdzięczności, każda
babcia i dziadek otrzymali własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki.
Dopełnieniem uroczystości były słodkie poczęstunki
przygotowane przez rodziców. Ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera spotkań
sprzyjała zacieśnianiu więzi
międzypokoleniowych.
Spotkania z okazji dnia
babci i dziadka obyły się

także w Przedszkolu nr 3
w Brzezinach. Także i w tym
przedszkolu każda grupa oddzielnie zorganizowała spotkania z babciami i dziadkami w salach. Grupa 5-latków
specjalnie na tę okazję przygotowała przedstawienie pt.
„Czerwony kapturek”. Najstarsza grupa przypomniała
świąteczne jasełka, które to
przedstawienie, przedszkolaki z Trójki zaprezentowały także mieszkańcom pobliskiego Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach.
Przedszkolne uroczystości
wypadły doskonale, przedszkolaków za występy nagrodzono gromkimi brawami. Babcie i dziadkowie byli
dumni ze swych wnuków
i zachwyceni poziomem wykonania oraz wkładem pracy
i uczuć. Dzieci obdarowały
gości własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Warto wspomnieć o policyjnej akcji „Babciu, Dziadku świeć nam przykładem,
w ramach której sierż. szt.
Ewa Jaźwiec-Proga i dzielnicowy asp. szt. Grzegorz

Miazek z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach oraz Krzysztof Osóbka
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Skierniewicach rozdawali
najmłodszym światła odblaskowe, które następnie zostały przekazane przez dzieci babciom i dziadkom.
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej
Świetlik w Brzezinach odwiedziły babcie i dziadków
z Dziennego Domu Senior
+ w Brzezinach. Seniorzy do
spotkania przygotowywali się już od rana i specjalnie
upiekli pączki. Dzieci odwiedziły ich z laurkami oraz
czekoladami, które otrzymał
każdy senior. Oczywiście nie
zabrakło życzeń.
Dni Babci i Dziadka były
wspaniałymi wydarzeniami
pełnymi serdeczności, radości, wspólnej zabawy i niezliczonych fotografii, które kiedyś będą miłym pretekstem
do wspomnień przy rodzinnym stole.
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Przewodnik po zawodach

W

Strażak
Można spokojnie powiedzieć, że każdy zna i szanuje ten zawód. Ma on najwyższy procent poparcia
wśród społeczeństwa. Wyniki rankingów wykazują, że wynosi ono aż 94%.
Nie ma nic dziwnego w tej
wdzięczności społecznej.
W końcu strażacy ryzykują
zdrowiem, a nawet życiem.
Poświęcają się dla drugiego
człowieka i biorą na siebie
wielką odpowiedzialność.

Narażeni są na drastyczne
sceny, które zapadają w pamięć i oddziałują na psychikę. Poświęcenie to pozwala
jednak na niesienie pomocy potrzebującym. Strażacy ratują życie, mienie oraz
pomagają przy wypadkach.
Zapobiegają też pożarom
poprzez działania profilaktyczne, wpajanie umiejętnych zachowań podczas zagrożenia. Strażakiem może
zostać osoba o nienagannym zdrowiu, sile i tężyźnie

FOT.pixabay.com

tym numerze „Brzezińskiego Informatora Samorządowego” przedstawiamy dwa kolejne zawody. Mamy nadzieję, że części z Was nasze porady
pomogą w wyborze.

fizycznej. Ważna jest umiejętność zachowania równowagi i zdrowego rozsądku w sytuacjach stresujących. Powinno się ukończyć

szkołę pożarniczą i później
jeszcze szkolenia i kursy.
Biotechnolog
Przemysł biotechnologiczny

w Polsce jest słabo rozwinięty, przez co trudno znaleźć w nim pracę. Kiedy uda
się ją zdobyć, otwiera ona
wiele możliwości. Współpracuje się wtedy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Dzięki temu,
można wyjeżdżać do innych
krajów na międzynarodowe
konferencje naukowe w celu
wymiany wiedzy i doświadczeń. Praca biotechnologa
daje możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć
naukowych, leczniczych,
diagnostycznych oraz technologicznych do produkcji leków, szczepionek i precyzyjnych, szybkich metod

Nauka to potęgi klucz

AUTOPROMOCJA

Reklama

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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!

SUPER PROMOCJE ZIMOWE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*
Polecamy:
komplety pościelowe z bawełny, kory,
flaneli – różne rozmiary
prześcieradła bawełniane, frote,
jerseyu, ręczniki, obrusy, ściereczki itp.
Wyprzedaż sukienek 14.00-18.00

tel. 603 86 70 51,

sklep czynny pn.-pt 14.00 - 18.00

ul. Tulipanowa 5, Brzeziny

OKNA - do
24/XI/2017

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

5/I/2014

19 lutego 2018 r. godz. 17.00
Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach

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

22/X/2017

Zapraszamy
Spotkanie

Gwarantujemy
dobrą książkę i kawę

Każdy jest inny, niektórzy więcej przyswoją wieczorem, a jeszcze inni od razu po
zajęciach. Należy pamiętać
również o miejscu. Najlepiej,

FOT.pixabay.com

słuchać nauczyciela podczas
lekcji mamy zdolności słuchowe. Najlepiej jest wtedy
słuchać audiobooków, nagrywać i odsłuchiwać przerabiany materiał. Ostatnim typem
są kinestetycy. Takie osoby potrzebują własnego doświadczenia. Muszą one same
coś wykonać lub dotknąć.
Najważniejsze jest wtedy, aby
taka osoba była w ruchu podczas nauki. Chodziła po pokoju lub poszła na spacer. Po
drugie – trzeba znaleźć idealną porę dnia na naukę.

FOT.pixabay.com

Po pierwsze należy ustalić,
jaki zmysł jest dominujący
w naszej nauce. Jeśli podczas
przyswajania wiedzy pomaga nam patrzenie albo rozpisywanie wymagającego materiału to oznacza, że jesteśmy
wzrokowcami. Należy wtedy
jak najwięcej czytać, ale także przepisywać definicje, których musimy się nauczyć. Pomóc może też podkreślanie
najważniejszych rzeczy, a kolorem, który najlepiej wpływa
na naszą pamięć jest pomarańczowy. Jeśli potrzebujemy

23/I/2018

jeśli podczas nauki będziemy
zmieniać swoje miejsce. Nasz
mózg będzie kojarzyć dany
materiał z miejscem, w którym się uczyliśmy. Po trzecie należy pamiętać o odpoczynku. Jest to najważniejsze,
ponieważ trudno naszemu
mózgowi będzie się uczyć, jeśli będziemy wyczerpani. Jeśli poczujemy się zmęczeni,
to warto zrobić sobie dziesięć
minut przerwy. Najlepiej jak
znajdziemy równowagę pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. W nauce nie chodzi
o zapamiętanie i zapomnienie, ale o przyjemną i długotrwałą wiedzę. Lepiej uczyć
się codziennie, ale krócej
i efektywnie, niż na raz przyswoić wiedzę na krótko. Sukcesów w nauce życzy Młoda
redakcja.

 Młoda redakcja

 ażdy marzy o szybkim i efektywnym sposobie na naukę. Najchętniej wielu z nas
K
chciałoby przyswoić duży zakres materiału w krótkim czasie. Jednak dużo osób nie
ma pomysłu jak to osiągnąć. Dlatego przychodzimy z pomocą i kilkoma pomysłami
jak łatwo się nauczyć, ale tak, aby wiedza została z nami na dłużej.

26/I/2018



diagnostycznych. Badania
prowadzone przez biotechnologa są długotrwałe i do
osiągnięcia wiarygodnego
wyniku, trzeba je wielokrotnie powtarzać. Wykonując
ten zawód, jest się narażonym na czynniki toksyczne
i zakaźne. Biotechnolog powinien charakteryzować się
cierpliwością, wytrwałością
i zamiłowaniem do nauki.
Praca ta nie miałaby sensu
bez chęci poszerzania wiedzy. Ważna jest odporność
na niepowodzenia oraz znajomość języków obcych –
przydatna na zagranicznych
konferencjach.

 Młoda redakcja

40%-45%*
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Udany początek rezerw MLUKS
W pierwszym pojedynku tenisiści stołowi rezerw
MLUKS pokonali 6:4 lidera
tabeli MLUKS 5 Bełchatów,
a w drugim rozgromili rezerwy UMKS Księżaka Łowicz
9:1. Oba spotkania odbyły się
w Brzezinach. Na pierwsze
z nich czyli mecz na szczycie
do naszego miasta przyjechała drużyna z Bełchatowa mająca poważne aspiracje do gry
w wyższej klasie rozgrywkowej. Początek tego meczu napawał sporym optymizmem.
Brzezinianie po pierwszych
pojedynkach singlowych prowadzili 3:1. Na pierwszym
stole porażki 1:3 z Tomaszem Piotrowskim doznał Fabian Jóźwikowski, a Roman

Jochman 3:1 ograł Krzysztofa Orpela. Na drugim stole
pewnie po 3:0 swoje pojedynki wygrali: Jacek Filipczak,
który wygrał z Mariuszem
Piotrowskim oraz Władysław Czuj, który okazał się
lepszy od Jacka Piotrowskiego. W deblu duet Jóźwikowski/Czuj przegrali 0:3 z parą
Tomasz Piotrowski/Krzysztof Orpel, a Roman Jochman/
Jacek Filipczak pokonali 3:0
parę Mariusz/Jacek Piotrowski. W kolejnych grach pojedynczych Fabian Jóźwikowski po pięciosetowym boju
przegrał z Krzysztofem Orpelem, a Roman Jochman został
rozbity 0:3 przez Tomasza
Piotrowskiego. Decydujące

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

T

e nisiści stołowi rezerw MLUKS Brzeziny rozpoczęli drugą rundę rozgrywek o mistrzostwo III ligi. Brzezinianie rywalizujący w grupie mistrzowskiej wygrali
pierwsze dwa spotkania z silnymi rywalami.

były dwie wygrane na drugim
stole, które odnieśli: Jacek Filipczak pokonując 3:0 Jacka
Piotrkowskiego i Władysław
Czuj, który 3:1 ograł Mariusza Piotrowskiego. Ostatecznie MLUKS II Brzeziny wygrał 6:4.
W drugim meczu brzezinianie zmierzyli się z UMKS
Księżakiem II Łowicz. Dwa

zwycięstwa po 3:0 z Dawidem Papugą i Cezarym Znykiem odniósł Fabian Jóźwikowski. Takimi samymi wynikami Jacek Filipczak ograł
Szymona Sierotę i Miłosza Papugę, Sławomir Sobieszek wygrał z Danielem Kosiorkiem, a Władysław Czuj pokonał Szymona
Sierotę. W czterech setach

Roman Jochman ograł Cezarego Znyka. W rywalizacji deblowej Roman Jochman/Jacek Filipczak wygrali 3:0 z parą Szymon Sierota/
Daniel Kosiorek, a w jedynym przegranym pojedynku
Fabian Jóźwikowski/Sławomir Sobieszek ulegli 1:3 duetowi Dawid Papuga/Cezary Znyk. MLUKS II Brzeziny

rozgromił UMKS Księżaka
II 9:1 i tym samym w pełni zrewanżował się za porażkę 2:8 w pierwszym meczu
w Łowiczu. W tabeli Rezerwy MLUKS zajmują drugie
miejsce, ale mają więcej rozegranych meczów od innych
rywali. Kolejne mecze brzezinianie rozegrają w drugiej
połowie lutego. 
 DS

Sukces formacji tanecznych z Brzezin

 odczas I Turnieju Tańca AnaDens Cup 2018 w Łodzi formacje taneczne dziewcząt
P
z Brzezin, prowadzone przez Krzysztofa Wegwerta z Centrum Tańca i Ruchu Step
Dence w Koluszkach, zajęły czołowe miejsca.

Dziewczęta uczestniczyły w I Turnieju Tańca AnaDens Cup 2018 zorganizowanym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Łodzi.
Podczas imprezy odbyły się
pokazy taneczne, turnieje tańca towarzyskiego przedszkolaków i sportowego tańca towarzyskiego dzieci i młodzieży
oraz turniej formacji tanecznych. W Turnieju w kategorii „Formacje taneczne" pierwsze miejsce
„wytańczyła” grupa dziewcząt klas
IV- VI ze Szkoły
Podstawowej nr
2 w Brzezinach.
Ich zajęcia odbywają się we wtorki w brzezińskim

Centrum Promocji i Kultury
o godz. 19.00-ej. „Dziewczęta
mają duże szanse i cały czas się
rozwijają, mimo że nie dawno zmienił się skład. Nowe
dziewczynki szybko przyswajają wprowadzane układy i na wiosnę mogą liczyć na
kolejny sukces

– mówi Krzysztof Wegwert.
Z kolei III miejsce zajęły
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach. To
ich spory sukces biorąc pod
uwagę, że ćwiczą od niedawna
– dodaje Krzysztof Wegwert.
Na uwagę zasługują także
najmłodsze dziewczynki,
FOT. Grzegorz KOZIEŁ

które jako przedszkolaki
w kategorii 4-6 lat prezentując w parach Cha-chę, Sambę
i Polkę zajęły I miejsce. Duże

uznanie dla Amelii Janczak,
Julii Kurdek, Heleny Stasiak
i Mariki Grzejszczak. Przed
podopiecznymi z Brzezin już

kwietniu kolejny występ. Tym
razem wystąpią podczas Gali
Tanecznej – Step Dance 2017
w Koluszkach.
 GK
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Hokeistki utrzymały Halowe Mistrzostwo Polski

Z

a wodniczki Klubu Sportowego Hokej-Start Brzeziny
stanęły na wysokości zadania. Po raz szósty w historii
sięgnęły po złote medale i zostały Halowymi Mistrzyniami Polski w hokeju na trawie kobiet.
z ZSMS Poznań i AZS Politechniką Poznańską. Podopieczne trener Małgorzaty
Polewczak wygrały skromnie
1:0 (0:0) z Zespołem Szkoły Mistrzostwa Sportowego i doznały porażki 1:2 (1:2)
z poznańską Politechniką.
Emocje przed ostatnim i decydującym turniejem były
ogromne. Polski Związek Hokeja na Trawie podjął decyzję
o organizacji wspólnej finałowej imprezy dla kobiet i mężczyzn w niedzielę 28 stycznia
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach.
Spotkania męskie i żeńskie
były przeplatane, a zmagania trwały od rana do wieczora. W pierwszym spotkaniu
wielkiego finału KS Hokej-Start Brzeziny pokonał 5:0
(2:0) Ludowy Klub Sportowy

Tabela końcowa Halowych Mistrzostw Polski

ogłoszono, że Halowym Mistrzem Polski został KS Hokej-Start Brzeziny, drugie
miejsce zajął LKS Gąsawa,
na najniższym stopniu podium stanął AZS Politechnika Poznańska, a na czwartym
miejscu sklasyfikowany został
ZSMS Poznań. Oprócz nagród drużynowych wręczono
również indywidualne wyróżnienia. Najlepszym strzelcem
finałów została Paula Sławińska, która zdobyła dziewięć
bramek, a najlepszą zawodniczką Halowych Mistrzostw

Pol-Hun. Oba zespoły zgromadziły po 25 punktów.
Cztery oczka mniej mają
Zdrowie Rogów i Red Devils.
To właśnie tych sześć najlepszych drużyn zagra w drugiej
rundzie rozgrywek w grupie mistrzowskiej o zwycięstwo w całej edycji ligowych
zmagań. W grupie aspirującej zagrają: Mariany, Chłopaki Nie Płaczą, Misie, Wybrzeże Klatki Schodowej,
LKS Gałkówek i Wild Cats.
W klasyfikacji najlepszych

strzelców nadal przewodzi zawodnik Startu Brzeziny Maciej Borowski, który
do tej pory zdobył trzynaście
goli. W drugiej rundzie zmagań zespoły będą rywalizować w swoich grupach systemem każdy z każdym, z zachowaniem punktów z fazy
zasadniczej. Najbliższe spotkania odbędą się w weekend
w sobotę i niedzielę 10/11 lutego w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.  DS

FOT. Anna Gabara

Tegoroczne Mistrzostwa Polski odbywały się w trójturniejowym cyklu, który składał się na klasyfikację generalną. Oznacza to, że wyniki
z jednego, drugiego i trzeciego turnieju były sumowane, a mistrzowski tytuł przypadł drużynie, która w tabeli
końcowej zdobyła największą liczbę punktów. Pierwsza impreza odbyła się w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach. Gospodarzem turnieju był KS Hokej-Start
Brzeziny. Nasze zawodniczki
rozgromiły 5:0 (2:0) odwieczne rywalki AZS Politechnikę Poznańską oraz rozbiły
6:0 (3:0) Ludowy Klub Sportowy Gąsawa. Drugie zawody zostały rozegrane w Gąsawie. Brzezinianki stoczyły
tam bardzo trudne pojedynki

Polski została wybrana Paulina Grotek-Okaj.
Przy okazji swoich sukcesów zawodniczki z Brzezin
otrzymały wiele gratulacji.
Wśród nich znalazły się również te od władz maista. Burmistrz Marcin Pluta podkreślił, że dla dalszego rozwoju
miejskiego sportu niezwykle
ważna jest budowa hali sportowej w Brzezinach.
W historii podczas występów w Halowych Mistrzostwach Polski hokeistki
z Brzezin zdobyły już jedenasty medal. Do tej pory brzezinianki mogły poszczycić
się pięcioma złotymi (1995,
1996, 1997, 2004 i 2017 rok),
jednym srebrnym (2016 rok)
oraz czterema brązowymi
krążkami (1994, 2010, 2013
i 2015 rok). W Halowych
Mistrzostwach Polski Klub
Sportowy Hokej-Start Brzeziny reprezentowały: Anna Gabara, Klaudia Głowacka, Karolina Grochowalska, Paulina
Grotek-Okaj, Marzena Pawlak, Aleksandra Kuzmecka,
Emilia Kowalska, Dżesika
Mazur, Patrycja Chodakowska, Weronika Dziubek, Martyna Gabra, Paula Sławińska,
Monika Polewczak, Tatiana
Tsymonchyk. 
 DS

Halowe Mistrzynie Polski wraz z trener Małgorzatą Polewczak i burmistrzem Brzezin Marcinem Plutą
Gąsawa. Hat-trickiem w tym
pojedynku popisała się Paula Sławińska, a po golu dołożyły: Paulina Grotek-Okaj
oraz Dżesika Mazur. Po końcowym gwizdku było już wiadomo, że brzezinianki staną
na najwyższym stopniu podium i obronią mistrzowski
tytuł z przed roku. Tym bardziej, że w kolejnym pojedynku druga w tabeli AZS Politechnika Poznańska zremisowała z ZSMS Poznań 5:5
(3:3). Bardzo ciekawie wyglądało starcie o drugie miejsce,

w którym w bezpośrednim
pojedynku LKS Gąsawa pokonał AZS Politechnikę 6:2
(2:2). Do ostatniego meczu
tego dnia brzezinianki podeszły w bardzo dobrych nastrojach. Jak na świeżo upieczone liderki nasze hokeistki nie zawiodły i pokonały
ZSMS Poznań 4:0 (3:0), a na
listę strzelców kolejno wpisywały się: Paulina Grotek-Okaj, Martyna Gabara, Emilia Kowalska i Dżesika Mazur. Po zliczeniu punktów
z wszystkich trzech turniejów

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej
Jedenasta seria spotkań była
bardzo ważna szczególnie dla
ligowej czołówki. W meczu
na szczycie Start Brzeziny
zmierzył się z Sonatą. Był to
bardzo emocjonujący, a przede wszystkim wyrównany
pojedynek. Czarno-czerwoni mieli kilka okazji na pokonanie golkipera rywali,
jednak ta sztuka im się nie
udała. Moment zawahania
w akcji ofensywnej przyjezdnych wykorzystali koluszkowianie. Na listę strzelców
wpisał się Piotr Grobelny.
Jak się później okazało było
to jedyne i decydujące trafienie w tym spotkaniu. Potknięcie naszej drużyny wykorzystały Czerwone Diabły,
które 4:2 pokonały Red Devils. Bardzo ważne zwycięstwo 2:1 nad Zdrowiem Rogów odniósł Pol-Hun. Aż

FOT. DAWID SAJ



 akończyła się faza zasadnicza rozgrywek koluszkowskiej halówki. Piłkarze Startu powalczą w grupie mistrzowZ
skiej o zwycięstwo w całych rozgrywkach, a Misie i tegoroczni debiutanci Wybrzeże Klatki Schodowej w grupie
aspirującej o czołowe miejsce w stawce sześciu słabszych drużyn.

osiem bramek padło w starciu Misiów z LKS Gałkówek.
Dla naszej orlikowej ekipy
po dwa gole strzelili: Michał
Dzięcielewski i Piotr Pietrzak. Jeśli chodzi o Wybrzeże Klatki Schodowej to trzeci

zespół z Brzezin mógł sobie
dopisać trzy punkty bez wychodzenia na parkiet. Zespół
Wild Cats oddał walkowera i wynik spotkania zweryfikowano jako 5:0 na korzyść
WKS. W ostatnim meczu

kolejki Mariany wygrały 3:2
z zespołem Chłopaki Nie
Płaczą. W tabeli na prowadzeniu Sonata i Czerwone
Diabły, które mają na swoim
koncie po 28 punktów. Trzeci
jest Start Brzeziny, a czwarty
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Przyszłość brzezińskiej piłki nożnej

T

r enerzy Startu Brzeziny – Robert Szubert i Waldemar
Pabiniak – podjęli pracę z drużyną w trudnym dla piłkarzy momencie. O tym jak zbudowali silny zespół, o
minionej trudnej rundzie rozgrywek oraz o nadchodzącej ligowej wiośnie i planach, mówi w wywiadzie
trener Robert Szubert.

J ak może Pan ocenić rundę jesienną?
Oprócz wpadki z Czarnymi Smardzew, gdzie do 85.
minuty prowadziliśmy 2:0
i zremisowaliśmy 2:2 oraz
słabszego występu w derbowym pojedynku z KKS
Koluszki, przegranego 2:3
uważam tą rundę za udaną.
Jesteśmy mistrzami jesieni
z sześciopunktową przewagą
nad drugą drużyną. Dzięki
braciom Szymankom strzelamy dużo bramek i tracimy mało goli. To daje sporą zaliczkę na drugą część
sezonu.
 r o w a d z i Pa n z e s p ó ł
P
r az em z Waldemarem
Pabiniakiem. Jak ocenia
Pan taki model pracy?
Podjęliśmy się wraz z Waldemarem Pabiniakiem trenowania drużyny seniorów, ponieważ zmiana była
potrzebna. Kto zna klub
lepiej niż wychowankowie, którzy od lat reprezentowali jego barwy. Bardzo
dużo wcześniej rozmawialiśmy i udało nam się wypracować ogólny zarys działań,
który skrupulatnie i powoli wdrażamy. Zarząd Startu nam zaufał, i jak na razie,
przynosi to pozytywne efekty. W głównej mierze chodzi
nam o szkolenie młodzieży.
Obecnie mamy sześć grup
młodzieżowych i powoli
wprowadzamy najstarszych
juniorów do zespołu seniorskiego. W tym momencie
z rocznika 2001 w kadrze
jest czterech zawodników,
a dodatkowo w przerwie
zimowej doszło sześciu młodych graczy z rocznika 2002.
To niezwykle cieszy i napawa optymizmem.
 espół rozpoczął przygoZ
towania do ligowej wiosny. Na czym one będą
głównie polegać?
Przygotowani a do r un dy wiosennej rozpoczęliśmy w 29 stycznia. Mimo
wszystko, po zakończeniu
jesiennych zmagań cały czas
mieliśmy zajęcia dwa razy
w tygodniu w hali sportowej

w Dąbrówce Dużej, a oprócz
tego w weekendy braliśmy udział w rozgrywkach
Halowej Ligi Piłki Nożnej w Koluszkach. Tak więc
cały czas jesteśmy w ruchu
i w grze. Typowe przygotowania będą polegały szczególnie na poprawie wytrzymałości poprzez bieganie
dwa razy w tygodniu po parku miejskim w Brzezinach
oraz w pierwszej fazie na
sile, którą będziemy kształtowali w sali w Dąbrowce
Dużej. Do tego wszystkiego dojdą jeszcze mecze sparingowe. W planach mamy
rozeg ranie co najmniej
siedmiu spotkań kontrolnych, które zaczynamy już
w najbliższą sobotę 10 lutego. W tych pojedynkach
szczególną uwagę będziemy
zwracać na taktykę.
 zy klub planuje na wiosC
nę jakieś wzmocnienia?
Szczerze mówiąc, to w tym
momencie nie są one nam
potrzebne. Mamy naprawdę silną drużynę i to zbudowaną głównie na swoich zawodnikach z Brzezin.
Wyjątkiem są oczywiście
bracia Kamil i Dariusz Szymanek. Jedynym transferem tej zimy będzie dołączenie do zespołu Jarosława
Janowskiego, który wyleczył kontuzje i będzie dla
nas sporym wzmocnieniem
linii defensywnej. Do tego
tak jak wspomniałem doszło
sześciu młodych zawodników z rocznika 2002. Kadra
zespołu na rundę wiosenną będzie liczyć 24 zawodników.
 to na wiosnę będzie najK
większym rywalem Startu
w walce o awans do klasy
okręgowej?
Biorąc pod uwagę sytuację
w tabeli i przewagę punktową nad rywalami, to powiem
nieskromnie, że my sami
będziemy dla siebie największymi rywalami. Jesteśmy
pierwsi w klasyfikacji i to
inni nas gonią i muszą martwić się o komplet punktów i nasze potknięcie. My

Kadra Startu Brzeziny na rundę jesienną sezonu 2017-2018. Foto Krzysztof Ławski
musimy skupić się na swojej grze i konsekwentnej
r y wa lizac ji p oszczególnych założeń. Jeżeli będziemy trenowali i podchodzili
do każdego spotkania skoncentrowani i nie będziemy
udawali przysłowiowych
fachowców, to w klasie A nie
widzę rywala, który będzie
w stanie nas pokonać. Oczywiście jak będzie, to czas
pokaże.
 z y p o w rót d o o k rę C
gówki to jedyny wasz cel
na najbliższe lata pracy
z drużyną?
Ni e c h c ę z ap e s z a ć , a l e
poprzez sparingi tej zimy
tak naprawdę to przygotowujemy się już do ligi okręgowej. Sprawę awansu rozstrzygniemy już po pierws z y c h t r z e c h ko l e j k a c h
rundy wiosennej. My jako
trenerzy chcielibyśmy grać
w IV lidze, ponieważ tam
nasza młodzież mogłaby się
pokazać. Myślę też, że takie
miasto i obiekty powinny
mieć IV ligę. Nie ma jednak
co się oszukiwać, że na tę
chwilę klub nie jest przygotowany do walki o nią. Najpierw awans do ligi okręgowej, a później będziemy
myśleli co dalej. Sporo zależeć będzie też od budżetu,
bo to niestety w dzisiejszych
czasach jest najważniejszą
rzeczą.
Z trenerem Robertem Szubertem rozmawiał Dawid Saj
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Grali w siatkówkę dla Świetlików

B

lisko 2,5 tys. zł. zebrano podczas Turnieju Siatkówki
o puchar Komendanta Powiatowego policji w Brzezinach. Pieniądze przeznaczono dla podopiecznych
Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”.

2390 złotych zebrano z wpisowego podczas turnieju piłki
siatkowej rozegranego w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej (gmina Brzeziny). Turniej odbył się
z inicjatywy Marcina Grzelaka komendanta powiatowego
policji w Brzezinach. Zebrane
pieniądze przekazano Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach. W turnieju pod
patronatem starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego,
burmistrza miasta Brzeziny
Marcina Pluty oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
udział wzięły 4 drużyny z terenu powiatu brzezińskiego.
Komendę Powiatową Policji
w Brzezinach reprezentowali Dominik Nawrocki, Marcin
Grzelak, Jarosław Tomaszewski, Piotr Boruta, Zbigniew
Knap, Arkadiusz Głowacki,
Radosław Strzelecki, Cezary
Woźniak, Magdalena Guzek,
Dawid Durmaj i Sławomir
Rzetecki. Drużynę Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach reprezentowali: Erwin
Mospinek, Jacek Krawczyk,
Janusz Lange, Paweł Łęczycki, Michał Stańczyk, Krzysztof Trzewikowski, Bartłomiej
Jastrzębski, Damian Mospinek, Marcin Kierner, Radosław Filipiński i Sebastian Pałygiewicz. W zespole Urzędu Skarbowego w Brzezinach
zagrali Adam Hojnacki, Maria Banasiak, Jacek Bąk, Anna
Jeż, Zdzisław Kierner, Aleksandra Michalska, Anna Piechota, Piotr Wojciechowski
i Czesław Żukowski. Drużyna
Urzędu Miasta Brzeziny składała się z Krzysztofa Kotyni, Andrzeja Kurczewskiego,
Krzysztofa Rokickiego, Daniela Nawrockiego, Joanny Murawskiej, Mariusza Sikorskiego, Jarosława Kompy, Piotra
Guzka, Marcina Lewandowskiego oraz Eweliny Augustowskiej- Katprzyk. Te cztery
zespoły w ramach rozgrywki
każdy z każdym rywalizowały
o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach,
rozgrywając łącznie 6 meczów, grając do dwóch zwycięstw. Drużyna KPP Brzeziny

zajęła I miejsce, pokonując wszystkie trzy drużyny.
II miejsce zajęli brzezińscy
strażacy, którzy przy dwóch
zwycięskich meczach przegrali z policjantami. III miejsce
zajęli brzezińscy samorządowcy, którzy co prawda ze strażakami wygrali, to jedynak ulegli pracownikom brzezińskiej
skarbówki, a z policjantami
przegrali 2:1. IV miejsce zajął zespół Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Tak naprawdę nie liczyło się zwycięstwo,
ale chodziło o zabawę i propagowanie zasady fair-play,
a przede wszystkim o zebranie pieniędzy dla dzieci. Stąd
początkowe ustalone wpisowe 200 złotych od drużyny
urosło łącznie do kwoty prawie 2,4 tysiąca złotych. Zebrane pieniądze w trakcie charytatywnego turnieju w formie
symbolicznego czeku przedstawiciele drużyn Jarosław Tomaszewski, naczelnik Wioleta
Meszka, komendant Dariusz
Guzek i Krzysztof Kotynia
oraz organizator komendant
Marcin Grzelak przekazali na
ręce Daniela Szymczaka ze
świetlicy „Świetlik”. Kapitanowie drużyn otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplomy,
a od dzieci ze świetlicy każdy zawodnik także pamiątkowy medal, za które strażacy
zrewanżowali się upominkami. Warto dodać, że dzieci ze
świetlicy aktywnie uczestniczyły w rozgrywkach, biorąc
udział w konkursach sportowych, a wszystkie mecze dopingowane były przez publiczność, której nie brakowało na widowni. Za otrzymanie
pieniądze Świetliki zakupiły
już x-box one wraz z grami,
a resztę pieniędzy przeznaczą
na wakacyjną wycieczkę do
Łodzi.
Podziękowania i słowa uznania należą się Łukaszowi Wiatrowi z tłoczni soków
z owoców i warzyw Wiatrowy Sad, Krzysztofowi Czułno
dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie oraz
Elżbiecie Olszyńskiej z PPHU
Zakład Piekarniczy Olszyńscy
za przygotowanie i przekazanie napojów oraz poczęstunku dla podopiecznych „Świetlika” i uczestników turnieju.

 GK

Komendant Mariusz Grzelak wręcza statuetkę kapitanowi zwycięskiej drużyny. Foto GRZEGORZ KOZIEŁ

Rozgrywki były zaciekłe, walka trwała o każdy punkt. Foto GRZEGORZ KOZIEŁ

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju. Foto GRZEGORZ KOZIEŁ
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Wydarzenia i patroni roku 2018

W

O jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przypomina ekspozycja w brzezińskiej bibliotece będąca
zapowiedzią dużo większej
wystawy. Po trzech rozbiorach i 123 latach niewoli Polska w 1918 r. powróciła na
mapę świata. Odzyskiwanie
przez Polskę niepodległości
było procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada jako Narodowego Święta Niepodległości uzasadnić można ważnymi wydarzeniami w Polsce z zakończeniem I wojny
światowej, dzięki zawarciu
rozejmu pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.
Polski Parlament zdecydował także, że w bieżącym
roku należy upamiętnić: Powstanie Wielkopolskie, Konfederację Barską, 100-lecie przyznania Polkom praw
wyborczych, Zbigniewa Herberta, Irenę Sendlerową oraz
abp. Ignacego Tokarczuka.
Powstania Wielkopolskie
to zwycięska walka Polaków
w latach 1918-1919, którzy
domagali się powrotu ziem
zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej. Wybuchło ono
27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego
Jana Paderewskiego. Dzięki temu zrywowi, prawie

cała zachodnia część tradycyjnie polskich ziem została włączona z powrotem do
odrodzonej Rzeczypospolitej. Było to jedno z czterech,
obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, powstania
sejneńskiego w 1919 roku i II
powstania śląskiego w 1920
roku, zwycięskich powstań
w dziejach Polski.
W 2018 r. przypada też 250
rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze
na Podolu 29 lutego 1768 r.
w obronie wiary katolickiej
i niepodległości – jak czytamy w prasowej informacji sejmowej. W walkach po
stronie konfederatów wzięło
udział prawdopodobnie około 100 tysięcy ludzi i stoczono blisko 500 potyczek. Konfederaci barscy byli później
bohaterami znanych utworów literackich, w których
byli przedstawiani jako „rycerze Maryi, męczennicy za
Wiarę, Wolność i Ojczyznę”.
W związku z setną rocznicą przyznania Polkom praw
wyborczych rok 2018 ustanowiono także Rokiem Praw
Kobiet. 28 listopada 1918 r.
Józef Piłsudski – Tymczasowy Naczelnik Państwa,
podpisał dekret o ordynacji

Fot. Tomasz Guzek

bieżącym roku przypada 100 lat od odzyskania
przez Polskę niepodległości. Sejm RP przyjął, że
rok 2018 upłynie pod znakiem tego jubileuszu, ale
to nie jedyne wydarzenia warte upamiętnienia.

wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający w art.
1, że wyborcą jest każdy obywatel państwa, bez względu
na płeć. W art. 7 stwierdzono natomiast, że do Sejmu
mogą być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki
państwa posiadający czynne
prawo wyborcze. Pierwszym
nowożytnym terytorium,
w któr ym wprowadzono
prawo wyborcze dla kobiet
było Terytorium Wyoming

w Stanach Zjednoczonych,
gdzie kobiety mogły głosować od 1869 r. W Europie kobiety po raz pierwszy
mogły głosować w Wielkim
Księstwie Finlandii, która
prawo wyborcze dla kobiet
wprowadziła w 1906 r.
Pat ron k ą roku z o s t a ła również Irena Sendlerowa. Mija właśnie 10 lat od
śmierci tej wybitnej polskiej
działaczki społecznej, która
w czasie II wojny światowej,

jako kierowniczka referatu
dziecięcego Rady Pomocy
Żydom „Żegota”, przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2.500 żydowskich
dzieci. „Odpowiadała za
przekazywanie pieniędzy
podopiecznym, wyszukiwała lokale, kiedy dotychczasowe miejsca okazywały się
niebezpieczne” – czytamy na
portalu sprawiedliwi.org.pl.
W październiku 1943 została
aresztowana przez Gestapo,

jednak „Żegocie” udało się
ją uwolnić. W czasie powstania warszawskiego była sanitariuszką w jednym z punktów medycznych na Mokotowie. W uznaniu zasług
otrzymała tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. W latach 2007 i 2008 została też
zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.
W 2018 r. przypada także
100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – doktora filozofii,
Kawalera Orderu Orła Białego, „obrońcy praw wiernych
Kościoła i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny” – jak napis ano
w informacji sejmowej.
Patronem 2018 r. Sejm
ustanowił również Zbigniewa
Herberta. 8 lipca 2018 r. minie bowiem 20 lat od śmierci
tego jednego z najwybitniejszych polskich poetów, eseisty, autora utworów dramatycznych i słuchowisk, twórcy
m.in. słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. Był on
laureatem ponad dwudziestu
nagród literackich i kawalerem Orderu Orła Białego. Od
końca lat 60. XX w. był też
jednym z najpoważniejszych
pretendentów do Literackiej
Nagrody Nobla.

 TG

Muzeum Regionalne zaprasza na Bogusy

Od kilkudziesięciu lat, jak
nakazuje tradycja, społeczność Brzezin ostatki spędza
na zabawie i żartach. W tym
roku na plenerową imprezę zaprasza Muzeum Regionalne w Brzezinach. Zabawa rozpocznie się we wtorek
poprzedzający środę popielcową – 13 lutego o godz.
18.00. Najpierw uczestnicy Bogusów barwnym korowodem przejdą do pobliskiego parku miejskiego. Będzie to biały korowód,
gdyż w tym roku wynajęci kuglarze z łódzkiej grupy

Kot-Zagalski ubrani będą
w białe podświetlane stroje. Na utwardzonym placu
w okolicach przychodni kuglarze dadzą pokaz swoich
cyrkowych umiejętności. Po
przedstawieniu w parku dalsza część imprezy odbędzie
się ogrodzie muzealnym. Tutaj przed sceną kuglarze zaprezentują się w kolejnych
występach. Tym razem będzie to pokaz mydlanych baniek dużych i małych, a także
sztuka „plucia ogniem”. Na
muzealnej scenie przeprowadzony zostanie konkurs

na najlepiej przebranego Bogusa. Startować mogą wszyscy, ponieważ konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch
kategoriach: dziecko i osoba
dorosła. Warto stanąć do rywalizacji, ponieważ dyrektor
Muzeum Regionalnego Paweł Zybała przygotował cenne nagrody. Będą także puchary Burmistrza Brzezin.
Po konkursie planowana jest
zabawa przy ognisku. Organizatorzy nie zapewniają
jadła i napitku, zatem warto więc kiełbaskę na ognisko
zabrać ze sobą. 
 GK

Fot. Tomasz Guzek

 e wtorek 13 lutego odbędą się tradycyjne Bogusy poprzedzające 40-dniowy
W
okres Wielkiego Postu. Jak nakazuje brzezińska tradycja ostatni wieczór karnawału należy przeznaczyć na zabawę.
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Ewangelickie Brzeziny – w pamięci miasta

W

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach odbył się wernisaż wystawy
„Brzeziny – ocalić od zapomnienia”. Ekspozycja ukazuje efekt prac
porządkowych na brzezińskim cmentarzu ewangelickim oraz fotografie
ocalonych zabytków.

Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Związku
Strzeleckiego Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego
– „GRUPA ŁÓDŹ” oraz wolontariuszy, którzy od kwietnia ubiegłego roku prowadzą
prace porządkowe na brzezińskim cmentarzu. Jak wyjaśniała Ewa Michalska ze
Związku Strzeleckiego RP,
prace te rozpoczęto, gdy do
Instytutu Pamięci Narodowej napłynęło zgłoszenie,
że mogą tu być pochowane
ofiary PRL-owskiego Urzędu

rał się opiekować cmentarzem ewangelickim, ukrywał
różne eksponaty i w ten sposób ocalił je od zniszczenia.
Jak wspominano podczas
spotkania, niełatwo było wydobyć schowane m.in. w głębokiej studni przedmioty np.
tablice nagrobne i żeby wyciągnąć taki 100 kilogramowy blok, trzeba było używać ciężkiego sprzętu. Część
z tych tablic pokazana jest
obecnie na wystawie. Inne są
na fotografiach, które ukazują również przebieg prac,
jakie odbywały się w każdą

Lasockich, sprowadziła na
początku XIX w. do naszego miasta sukienników niemieckich. Początkowo mieli
oni wydzieloną na pochówki kwaterę przy cmentarzu rzymskokatolickim, lecz
wkrótce w 1826 r. przydzielono im około 7000 metrów
kwadratowych w pobliżu ich
domostw. Dzielnica niemiecka, tzw. Lasocin, zamykała
się bowiem w trójkącie obecnych ulic Lasockich, Wojska
Polskiego i Marii Skłodowskiej-Curie, a mieszkańcy ci
stanowili w różnym okresie

Wernisaż rozpoczęło wystąpienie Ewy Michalskiej Fot. Tomasz Guzek

Eksponaty wydobyte z ziemi. Fot. Tomasz Guzek
Bezpieczeństwa. W obliczu
fatalnego stanu tej nekropolii
postanowiono ją uporządkować. Jak wskazywał obecny
na wernisażu – Piotr Wojciechowski – komendant główny Związku Strzeleckiego
RP, jest to także element patriotyzmu, ponieważ wtedy
możemy wymagać, aby inni
dbali o polskie cmentarze
poza granicami kraju. Brzeziński cmentarz ewangelicki,
to jak wskazywano w trakcie
otwarcia wystawy, miejsce
spoczynku dawnych brzezinian, którzy różnili się tylko
wyznaniem w tym wielokulturowym mieście z XIX i początków XX wieku.
Wśród gości, którzy byli
obecni na wernisażu należy wymienić dr. Krzysztofa
Latochę z łódzkiego oddziały Instytutu Pamięci Narodowej oraz Mariana Steinhauera z żoną, któremu wręczono
kwiaty w podziękowaniu za
to, że przez minione lata sta-

sobotę. Na ekspozycji znajdziemy także inne przedmioty wydobyte z ziemi.
Znaczna cześć plansz to efekt
równolegle prowadzonych
prac poszukiwawczych w archiwach. Pokazane są tu np.
zgłoszenia o wydanie dowodów osobistych.
Tłem do wystawy ukazującej ewangelickie Brzeziny
są też archiwalne zdjęcia innych miejsc naszego miasta.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach funkcjonuje bowiem Dział Bibliografii Regionalnej, który
zbiera materiały dotyczące
ziemi brzezińskiej – i jak wyjaśnia prowadząca go Maria
Witkowska – ta wystawa to
kolejny element funkcjonowania tego działu.
Znaleźć tu można m.in.
artykuły o historii cmentarza ewangelickiego, która sięga dwustu lat wstecz, kiedy
to Izabella Lasocka, ostatnia
właścicielka Brzezin z rodu

Podziękowanie dla Państwa Steinhauerów. Fot. Tomasz Guzek

od 6 do 13% populacji Brzezin. Sama parafia ewangelicka około 1850 r. liczyła ponad 4000 tysiące wiernych,
obejmując też okoliczne
miejscowości. Pozostałością
po tamtych czasach jest właśnie cmentarz ewangelicki,
fragment bramy do kościoła
ewangelickiego, który znajduje się w murze szpitala oraz
dom parafialny, będący obecnie prywatną własnością.
– To na pewno bardzo ciekawa wystawa, temat, którym
się również interesowaliśmy
jako stowarzyszenie „Strefa
rowerowa Brzeziny” – organizując rajd szlakiem cmentarzy ewangelickich – oceniała wiceprezes tej organizacji
– Agnieszka Kostrzewska.
– Cieszę się, że są podejmowane różne działania związane z historią naszego miasta
dotyczące także ludności żydowskiej i niemieckiej, która
współtworzyła kiedyś Brzeziny – mówiła jedna z uczest-

Efekty poszukiwań w archiwach. Fot. Tomasz Guzek
niczek wernisażu. „Wielokulturowego miasta krawców”
– jak wskazuje tytuł jednej
ze stałych wystaw w brzezińskim Muzeum Regionalnym,
na którego stronie internetowej można znaleźć również
informację, że „Polacy, Żydzi
i Niemcy, tworzyły tu cieka-

wą, pełna potencjału społeczność z niezłymi perspektywami rozwoju”.
Ekspozycja „Brzeziny –
ocalmy do zapomnienia” to
jedno z działań, który przywraca pamięć o tamtych latach. Wystawa będzie prezentowana w Miejskiej Bibliotece

Publicznej do końca lutego.
Obecnie prowadzona jest też
zbiórka środków na dalsze
prace porządkowe na brzezińskim cmentarzu ewangelickim, o której można przeczytać na portalu Facebook
w profilu „Brzeziny-Ocalmy-od-zapomnienia”.
 TG
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Karnawałowe zabawy „Trójki” i „Dwójki”

O

statnie dni przed zimowymi feriami stały się doskonałą
okazją aby zorganizować karnawałowe zabawy w brzezińskich podstawówkach – Trójce i Dwójce. Dzieci wystąpiły we wspaniałych barwnych przebraniach.

Tuż przed feriami w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się bal karnawałowy uczniów klasy I,
którzy do wspólnej zabawy
zaprosili dzieci z miejskich
przedszkoli. Z Przedszkola
nr 1 były to grupy Bałwanki i Śnieżynki, Kosmici, Bajkowe Ludki i Muchomorki a z Przedszkola nr 3 grupy
IV i V. Dwugodzinną imprezę poprowadziły Agnieszka

Kaźmierczak i Agnieszka
Miecznik – Marczyk. Zabawę zainaugurował dyrektor Michał Gołąbek, który powitał wszystkich gości
i zaprosił do wspólnej zabawy. Bal rozpoczął pociąg,
a chwilę później, w kolejnym tańcu wodzirejki postanowiły przedstawić wszystkie dzieci. Taneczna zabawa
przerywana była konkursami. Wśród nich znalazły się

m.in. slalom ze śnieżną kulą,
muzyczne wyspy, kto pierwszy poda piłkę, a także taniec
w parach z balonem. Uczestników nagradzano upominkami. Na szkolnej stołówce
dla dzieci przygotowano poczęstunek, na który coraz to
inna grupa udawały się wraz
z opiekunami. Warto dodać,
że mali goście oprócz swoich
wychowawców, mieli jeszcze przypisanego dodatkowego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 3. Wśród wielu szlagierów parkietu nie zabrakło
przeboju „Ona tańczy dla

mnie” zespołu „Weekend”. Po
dwóch godzinach wspaniałej zabawy, uczestnicy bardzo żałowali, że bal się kończy. Opuszczające salę dzieci otrzymały jeszcze drobne
upominki.
Tego samego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się
mały, wielki bal karnawałowy Skrzatów. Dzieciom towarzyszyło wiele miłych emocji i wrażeń. Sala gimnastyczna szkoły zamieniła się w salę
balową udekorowaną kolorowymi balonami, zachęcając
uczniów do zabawy. W szkole
zaroiło się od Spidermanów,

policjantów, strażaków, rycerzy, kowbojów rodem z
Dzikiego Zachodu oraz czarodziejów. Bawiły się także
wróżki, księżniczki, smoki,
tygryski, motylki, biedronki oraz różne inne stworki.
Stroje były fantastycznie kolorowe, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Barwne kreacje budziły podziw, a niektóre
nawet strach. Jednak podczas
wspólnej zabawy wszystkie te
postacie świetnie się razem
bawiły. Dobry humor dopisywał zarówno małym balowiczom, wychowawcom i

rodzicom. Dorośli bawili się
wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka i tańce w
parach. Wszystkim do tańca przygrywał DJ Krzysztof – nauczyciel Dwójki, który zadbał nie tylko o dobrą
muzykę, ale również o towarzyszące jej konkursy i inne
ciekawe zabawy. Nie zabrakło smacznego poczęstunku,
o który przygotowali rodzice
uczniów. Prawie trzygodzinna zabawa bardzo szybko minęła w karnawałowej atmosferze. Szkoda, że bale odbywają się tylko raz w roku.

 TG
FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Nauczycielki zachęcały dzieci do zabawy

Parkiet wypełnił się uczniami w barwnych strojach

Krzysztof Rokicki poprowadził zabawę

Dziewczynki najchętniej poprzebierały się za księżniczki i królewny
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Pierwszy taniec zainicjował dyrektor Michał Gołąbek

Zabawom nie było końca

Tradycyjnie nie obyło się bez „węża”

Indianie i biedronki bawili się w najlepsze

Przeprowadzane konkursy wzbudzały wiele emocji

Rywalizacja była bardzo zacięta
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O G ŁO S Z E N I A D R O B N E
Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁO M OWAN I E 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
SPRZEDAM VW POLO, 1,2, 500 390
682
SPRZEDAM seicento 900, cena 100 zł,
przeb. 103 tys., rok produkcji 89/90,
opłaty na rok, tel. 516 313 371
SPRZEDAM sprintera MAX 316, 604
607 306
SPRZEDAM AUDI A4 sedan 2004r.
604-607-306
SPR ZE DA M Audi A2 S-life
604-607-306
SPRZEDAM tura 72-11, S2-11, Zetor,
609 040 474

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja
najniższych cen!, 501 144 475, www.
odslonka.pl
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura, wykończenia
502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew, żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49 45,
605-236-737
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!, 515-361-875
NAPRAWA traktorów, remonty maszyn i traktorów 518-708-935
MINIKOPARK A - USŁUGI tel.
608-612-013
KOMPLEKSOWE usługi hydrauliczne
tel. 782-948-952

K O R E P E T YC J E m ate m at y k a
515-779-048
MATEMAT YK A, fizyka, chemia
664-626-854
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604-381-688
M AT E M AT Y K A - korep et ycje
663-250-585
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 WYKOŃCZENIA
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
ŚCINKA drzew niedrogo, tel. 727 668
566
ŁAZIENKI od A-Z, spawanie, 507 271
917

Praca
SZWACZKĘ –sukienki. Prasowaczkę.
661-121-966
SZWACZKI zatrudnię - czapki Koluszki
608-810-914
ZATRUDNIĘ szwaczkę . Praca stała.
507-755-880
SZWACZKI- 512-970-000
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
ZATRUDNIĘ kierowcę, kraj kat.C+E
tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E na kraj, nisko podwozie, tel. 602-579-706
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
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 szwaczki – stała praca,
509 477 106
ZATRUDNIĘ kucharza/kę, 601 944
849
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni
pracownika fizycznego oraz kierowcę
z prawo jazdy B, 504 010 550
CUKIERNIKÓW, pomocników, sprzątaczki, kierowcę do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 505 096 505
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki i preserów 799-781-832
ZATRUDNIĘ 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

ZATRUDNIĘ piekarza na stanowisku
piecowego, 609 040 179
KROJOWNIA usługowa zatrudni krojczego, 666 845 570
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
SZUKAM pracy w godz. 8.00-16.00,
533 140 155
ZATRUDNIĘ szwaczki, Stare Koluszki,
602 776 665
ZLECĘ przeszycia, 604 976 964
FIRMA 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
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, rejestracja,
praca cały rok, sukienki, 502 219 299
PRZYJMĘ do pracy piekarza stołowego lub ciastowego, tel. 509 877 081
ZATRUDNIĘ szwaczki – praca cały
rok, 509 869 237
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, międzynarodówka, powroty na weekend,
tel. 603 793 543
POSZUKUJĘ chałupniczek, szycie sukienek tkanina i bolerek skajka, tel. 514
500 940, 509 447 980
OSOBĘ do prasowania – podprasówki, pomoc szwalni, tel. 606 892 107,
Łódź – Nowosolna, Wiączyńska 161

Punkty z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
oraz sklepy:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Lasockich
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza

• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki,
dobre zarobki, praca w Łodzi, tel. 888
938 444, 510 965 884
SZWACZKI zatrudnię, tel. 502 140 472
PRASOWACZKĘ, 512 970 000
SZAWACZKI, prasowaczki, 507 755
880
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, tel. 509 618 229
PILNIE! Szwaczki, 572 638 345
PODEJMĘ się sprzątnięcia domu lub
mieszkania, tel. 730 379 387
ZATRUDNIĘ do punktu przyjmowania
opłat na 2 dni w tygodniu, 609 767 919
PRACA w Avon – 512-335-189
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki, sukienki, żakiety
SZWALNIA 3 osobowa z Żakowic
przyjmie przeszycie tel. 601-210-984
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki tel. 607-638-182

Nieruchomości
DOM sprzedam Koluszki, Brzezińska
149a, 665-925-923
DO WYNAJĘCIA hala magazynowo-produkcyjna o pow. 550 m2 ul.
Południowa, 519-124-604
SPRZEDAM mieszkanie 32 m2 i 48 m2,
działkę na ogródkach „BRATEK” Nr. 99,
605 48 26 48
SPRZEDAM działkę, ul. Hallera, 601
317 866
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 działka 5200 m, 510 724
760
SPRZEDAM nieruchomość 60 m2
z działką 600 m2, 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 1632 m2,669 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
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. 2,8 ha
Janów, gm. Dmosin tel.(46)874-72-01
kom. 726-223-824
DZIAŁKI budowlane 850 m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508
301 005, 601 305 357
DZIAŁKI w spokojnej okolicy, ul.
Mrocka, ok. 1000 m2, WZ, dostęp do
mediów, sprzedam, 607 167 175
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia
w kamienicy 32 m2 w dobrym punkcie,
600 732 113
RESTAURACJA Parkowa zatrudni kucharza/kę. CV proszę składać w siedzibie firmy lub pod adresem e-mail,
kontakt@restauracjaparkowa.com

SPRZEDAM nieruchomość z działką
w Brzezinach przy ul. Słowackiego 27,
bliższe informacje na miejscu.
SPRZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218
WYNAJMĘ lokal na gabinet kosmetyczny przy salonie fryzjerskim tel.
508-163-335
LOKAL wynajmę lub sprzedam 40 m2,
media, 505 410 441
SPRZEDAM ładną działkę, Zalesie k.
Brzezin. Cena 75 000 zł (do negocjacji). Tel. 661-076-095

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 OD 5 – 2 bis
2018 Ukleja Bartosz
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
FUTERKO (kozy – ciemne) tanio sprzedam Roz 48-50, 783-995-882
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)
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10 zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM okna z demontażu 889
600 297
SPRZEDAM schody metalowe z podestem, tel. 882 504 288
KUPIĘ zboże, 508 471 814
PSZENICĘ jarą sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM, króliki 30 szt., 785 217
379
DRZEWO akacjowe na pniu lub ścięte sprzedam, 796 678 311
POTNĘ tanio drzewo, 537 843 600
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
SPRZEDAM kultywator z wałkami
604-607-306
SPRZEDAM odśnieżarkę traktorową
604-607- 306
SPRZEDAM kufry antyczne rzeźbione,
komody, sekretarka, biurko gabinetowe, sypialnia Rokoko 604-607-306
SPRZEDAM łóżko regulowane elektryczne 604-607-306
SPRZEDAM kosiarkę John Deere
profesjonalna 7 noży tnących silnik
Yanmar 65KM 4x4 okazja 604-607-306
SPRZEDAM bramę wjazdową wraz
z furtką nową 604-607-306
SPRZEDAM piękne pianino Antyk
604-607-306
SPRZEDAM dwie odśnieżarki 12 KM
(spalinowa), 604 607 306
SPRZEDAM komputer stacjonarny,
radio boombox JVC, tv 19 cali, laptop, drukarkę laserową, amplituner,
kino domowe, aparat fotograficzny,
604 607 306
SPRZEDAM tanio 2 nowe aparaty słuchowe prawy+lewy, 665 899 409
ZIEMIA orna Bobrowa 606-626-575.
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Szkolenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

P

rzez cały luty Zakład Ubezpieczeń Społecznych
prowadzi szkolenia na temat elektronicznych
zwolnień lekarskich E-ZLA. Udział w bezpłatnych
zajęciach mogą wziąć wszyscy zainteresowani.

W poniedziałek 5 lutego
o godz. 8.00 i 17.00 w sali
konferencyjnej Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Brzezinach
odbyły się szkolenia dla lekarzy w zakresie wystawiania

elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA). 19 lutego o godz. 8.00 zaplanowane
jest szkolenie z zakresu dokumentowania prawa do zasiłku chorobowego z uwzględnieniem zmian związanych

Przedsiębiorcy
mogą liczyć na
pomoc ZUS



 salach Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń
W
Społecznych płatnicy mogą liczyć na pomoc
doradców. W placówkach ZUS województwa
łódzkiego na klientów czeka ich 65 spośród 732
dyżurujących w całej Polsce.

Z bezpłatnych porad w ZUS
mogą skorzystać przedsiębiorcy i osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą. Płatnicy, którzy
chcą się dowiedzieć czy prawidłowo odprowadzają składki lub otrzymać informację
dotyczącą rozliczenia stanu
konta, mogą zapytać o to doradcę płatnika składek – wyjaśnia Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik ZUS województwa łódzkiego. Spośród
65 konsultantów w Łódzkiem
najwięcej doradców pracuje
w I Oddziale ZUS w Łodzi –
24, w II Oddziale ZUS w Łodzi – 18 i w Oddziale ZUS
w Tomaszowie Mazowieckim
– 23. W biurze terenowym
w Brzezinach jest ich aż troje.
Doradca płatnika składek
udzieli wsparcia w zakresie
spraw ubezpieczeń i składek.
Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

m.in. dot. numeru rachunku składkowego, zasad opłacania składek czy też rozliczania wpłat. Doradca rozwieje
wątpliwości związane z rozliczeniem dokonanej wpłaty
i stanu rozliczeń z ZUS, założy konto na elektronicznym
portalu PUE ZUS, wyjaśni
jak sporządzać i wysyłać dokumenty w Programie Płatnik i aplikacji e-Płatnik. Odpowie także na wszystkie
pytania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i podleganiem ubezpieczeniom społecznym.
Na stanowiska doradców
płatników składek wytypowano pracowników, którzy przeszli cykl szkoleń zakończonych
egzaminem. Z ich usług można skorzystać w placówkach
ZUS, wystarczy na biletomacie wybrać zakładkę „Składki/Ubezpieczenia”, a następnie
„Doradca płatnika”.
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Reklama

Pracownia Krawiecka
Maria Glonek

5/I/2018

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

tel. 505 280 560

z wprowadzaniem elektronicznych zaświadczeń lekarskich (E-ZLA). Z kolei

23 lutego także o godz. 8.00
odbędzie się szkolenie z zak re su d oku me ntow an i a

prawa do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownicy brzezińskiego biura terenowego
przy ul. Głowackiego 43 organizują także szkolenia poza
siedzibą ZUS-u. Takie szkolenie odbędzie się 22 lutego o godz. 14.00 w Urzędzie
Gminy Dmosin. Szkolenie
dotyczyć będzie elektronicznego zwolnienia lekarskiego

E-ZLA i przeznaczone jest
dla płatników. Są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia na lutowe szkolenia przyjmowane są pod adresem mailowym szkolenia_lodz@zus.pl,
a zgłaszające się osoby proszone są o podanie imienia,
nazwiska i danych kontaktowych oraz terminu i tytułu
szkolenia.
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ozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół
podstawowych. Przed zapisaniem dziecka warto
zapoznać się z regulaminem i kryteriami dostępnymi
w placówkach i na ich stronach internetowych.

W środę 21 lutego rozpoczyna się rekrutacja dzieci dotychczas nieuczęszczających do Przedszkola nr 1
(ul. Konstytucji 3-go Maja 1)
i Przedszkola nr 3 (ul. Moniuszki 15) na rok szkolny
2018/2019. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
wydawane będą przez dyrektorów lub wskazane osoby od
dnia 21 lutego 2018 r. w siedzibach przedszkoli w godz.
9.00 -15.00. Termin składania wniosków o przyjęcie
dziecka do przedszkola upływa 16 marca o godz. 15.00.
Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji wraz z podaniem
liczby wolnych miejsc będzie
wywieszona na tablicach informacyjnych przedszkoli 20

lutego. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do
przedszkoli w Brzezinach,
składają jedynie deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 12 do 19 lutego w godzinach pracy przedszkoli.
W szkołach podstawowych
nr 1, 2 i 3 w Brzezinach,
wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy składać w terminie od 21 lutego do 14
marca. W tym roku nabór
do oddziałów przedszkolnych prowadzony będzie we
wszystkich trzech szkołach
podstawowych. W Jedynce
i Dwójce rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych

do 19 lutego mają czas na
złożenia deklaracji o kontynuowania edukacji przedszkolnej w tych szkołach.
Nabór do klasy I szkół
podstawowych nr 1, 2 i 3,
dla uczniów z poza obwodu szkoły, rozpocznie się 26
marca i potrwa do 13 kwietnia. Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły
powinno zostać zapisane do
23 marca i jego postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy.
Wnioski dotyczące naboru do oddziałów przedszkolnych i szkół można pobierać
w sekretariatach tych placówek, a także z ich stron internetowych.
Każdy rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do
przedszkola, kontynuowanie edukacji przedszkolnej,
nabór do oddziału przedszkolnego w szkole czy też
do klasy, powinien poznać

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół

har monogram p ostęp owania rekrutacyjnego. Na
stronach internetow ych
Urzędu Miasta Brzeziny
umieszczone zostało zarządzenie Burmistrza Brzezin

informujące o kryteriach
branych pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnym
i uzupełniającym. Rodzice
znajdą tam także szczegóły dotyczące dokumentów

potwierdzających spełnianie kryteriów, a także liczby
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
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Granice obwodów szkół podstawowych w Brzezinach
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Brzezinach obejmuje ulice:
• 1 Maja
• Burskiego
• Chopina
• Czartoryskiego
• Dekerta
• Dmowskiego
• Fredry
• Generała Andersa
• Jarzębinowa
• Kołłątaja
• Konopnickiej
• Kopernika
• Kordeckiego
• Kościuszki
• Krakówek
• Krasickiego
• Leśna
• Ludowa
• Łąkowa
• Łódzka
• Małachowskiego
• Małczewska

• Siedzikówny –
„Inki” (dawna ul.
Matuszewskiego)
• Piłsudskiego
• Moniuszki
• Niemcewicza
• Nowa
• Orzeszkowej
• Paderewskiego
• Potockiego
• Rejtana
• Sejmu Wielkiego
• Słoneczna

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Frycza
Modrzewskiego w Brzezinach obejmuje ulice:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach
obejmuje ulice:

• Chryzantem

• Porzeczkowa

• Bohaterów Warszawy

• Prusa

• Cicha

• Przedwiośnie

• Brzozowa

• Przechodnia

• Daliowa

• Różana

• Cegielniana

• Reformacka

• Dąbrowskiego

• Sasanek

• Droga Młyńska

• Racławicka

• Gąsiorka (dawna
ul. gen. Berlinga)

• Sienkiewicza

• Głowackiego
od nr 1 do nr 29

• Reymonta

• Jasińskiego

• Sosnowa

• Głowackiego od nr 30
• Hallera
• Irysowa
• Kard. S. Wyszyńskiego
• Klonowa
• Konwaliowa

• Skośna

• Hetmana (dawna ul.
Kulczyńskiego)

• Słowackiego

• Malownicza

• Spacerowa

• Mrocka

• Stryjkowskiego

• Ogrodowa

• Strykowska

• Okrzei

• Św. Anny

• Orląt Lwowskich

• Waryńskiego

• Partyzantów

• Źródlana

• Pileckiego

• Żeromskiego

• Polna

• Sikorskiego
• Słodowa
• Składowa
• Spokojna
• Tulipanowa
• Wesoła
• Wspólna
• Zawilcowa

• Joselewicza
• Kilińskiego
• Konstytucji 3 Maja
• Korczaka
• Kosmonautów

• Skłodowskiej-Curie
• Sportowa
• Staszica
• Szarych Szeregów
• Traugutta

• Kosynierów

• Uniwersału
Połanieckiego

• Lasockich

• Wodociągowa

• Madalińskiego

• Wojska Polskiego

• Mickiewicza

• Zdrowie

• Modrzewskiego
• Nadrzeczna
• plac Jana Pawła II
• Południowa
• Północna
• Przemysłowa
FOT.pixabay.com

