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Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

O

d 2011 roku 1 marca obchodzony jest Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych. W tym roku uroczystości zorganizowane w Brzezinach rozłożono na trzy
dni od 1 do 4 marca.

W organizację tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych włączyło się Stowarzyszenie Patriotyczne
Brzeziny, Hufiec Związku Harcerst wa Polsk iego w Brzezinach, Związek Strzelecki „Strzelec”
w Brzezinach oraz Cent r um Ku ltur y i Promocji w Brzezinach i Miasto
Brzeziny.
Uroczystości rozpoczęły się 1 marca o godz. 17.00
na cmentarzu w Brzezinach. Uczestnicy prowadzeni przez Grzegorza Panka przewodniczącego Stowarzyszenia „Patriotyczne
Brzeziny”, przechodząc pomiędzy grobami zapalali znicze na grobach i przy
tablicach Żołnierzy Wyklętych. Na liście odwiedzonych grobów znalazły się

miejsca pochówku Zenona
Korybuta ps. Borowik lub
Pomidor, Stanisława Pacho
ps. Szary, Jana Hodonia ps.
Boruta, Zygmunta Ostrowskiego ps. Groźny oraz przy
dwóch tablicach Adama
Błaszyńskiego ps. Dzidek
i rotmistrza Witolda Pileckiego. O każdym z nich
historie życia przypomniał
uczestnikom Grzegorz Panek.
O godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach ks. dziekan
Marek Balcerak wspólnie
z ks. Piotrem Górskim celebrowali mszę św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z rejonu Brzeziny :
Jana Hodonia ps. B oruta, Pawła Roszaka ps. Wicher, Franciszka Leśniaka ps. Lalek i Eugeniusza

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych FOT. Grzegorz kozieł
Jeża ps. Świerk. Na zakończenie mszy świętej Wilczki z I Gromady Brzezińskich Skautów Europy

z apre z e nt ow a l i p l a k at y
i inne materiały związane
z obchodzonym Narodowym Dniem Żołnierzy

W noclegowni i ogrzewalni więcej podopiecznych

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom
spełnienia marzeń, samych wspaniałychi słonecznych dni,
zadowolenia z siebie, dużo radości i uśmiechu oraz wiele kwiatów
nie tylko od święta, ale codziennie.

T
owarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło brzezińskie prowadzi noclegownię i ogrzewalnię. Placówki te funkcjonują od 1 listopada do 30 kwietnia. Podczas ostatnich mrozów do 10 osób wzrosła liczba korzystających z tych instytucji.

ciepły, a bez ograniczeń gorącą herbatę, chleb, masło
i dżem a także możliwość skorzystania z łazienki, w tym kąpieli, prania odzieży czy też
ogolenia się. W razie potrzeby

podopieczni noclegowni mają
zapewnioną czystą bieliznę
i odzież.
Całodobowo opiekę nad
przebywającymi osobami
sprawuje zatrudniony opiekun. W każdy wtorek prowadzona jest grupa wsparcia dla
osób nadużywających alkoholu. Jedno miejsce w noclegowni każdą z gmin kosztuje ok.
900 złotych. Resztę do kosztów utrzymania 14. łóżkowej
noclegowni dokłada Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta koło brzezińskie.
 GK

życzą
Marcin Pluta
Burmistrz Miasta Brzeziny

FOT.pixabay.com

„Do ogrzewalni przez całą
dobę mogą być przyjmowane
osoby nietrzeźwe do 2,1 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu, zaś do noclegowni czynnej od godziny 18.00
wieczorem do 6.00 rano wyłącznie osoby trzeźwe. Obecnie w noclegowi przebywa 10.
bezdomnych mężczyzn, a ich
liczba zwiększyła się z uwagi na panujący mróz - mówi
Aneta Sikora prezes brzezińskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Mężczyźni mają zapewnione trzy posiłki, w tym jeden

FOT. grzegorz kozieł



Wyklętych, których przygotowanie było ich pracą
domową zadaną na zbiórce.
Po mszy św. przedstawiciele

Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny zapalili znicz
przy tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych
w Alei Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W sobotę 3 marca o godz.
16.00 w Muzeum Regionalnym w Brzezinach odbyła
się promocja książki Grzegorza Panka „Motocyklem
w poszukiwaniu idei” będąca zapisem motocyklowych
podróży autora do miejsc
pamięci związanych z polską konspiracją niepodległościową z lat 1939-1963.
Autor przedstawił w książce owoc czterech sezonów
jazdy motocyklem i jednej
wycieczki rowerowej w ramach których pokonał ok.
15 tys. kilometrów i spędził
setki godzin za kierownicą.
Chcąc zachęcić do przeczytania książki Grzegorz Panek opowiedział kilka historii Żołnierzy Wyklętych
ilustrując je niepublikowanymi w książce zdjęciami.
  DOKOŃCZENIE STR. 2

Tadeusz Barucki
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
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Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się o godz. 10.00 przy
Kamieniu Katyńskim znajdującym się pośród Dębów Pamięci Ofiar Katyńskich. Po złożeniu kwiatów
i zapalonych zniczy rozpoczął się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Dziękuję wszystkim za udział
w dzisiejszych obchodach.
Znajdujemy się w miejscu
szczególnym, w którym czcimy pamięć osób podlegających represji sowieckiej.
Dziękuję organizatorom kilkudniowych obchodów. Ta
pamięć ma szczególny charakter. Wyjątkowość pamięci polega na tym, że ma ona

charakter lokalny. Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny
wychodzi poza kanon lokalny czego doskonałym przykładem była wczorajsza prezentacja książki Grzegorza
Panka. Budujmy naszą tożsamość w oparciu o pamięć,
gdyż jest to wypełnianie testamentu osób, które teraz
upamiętniamy - mówił burmistrz Marcin Pluta zapraszając do udziału w dalszych
uroczystościach. W marszu
uczestniczyli m.in. burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, dyrektor Centrum Promocji i Kultury Ewa Kalińska, przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, Związku

Strzeleckiego „Strzelec”, którzy nieśli sztandar Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych
w Brzezinach, przedstawiciele Związku Harcerstwa
Polskiego, a także mieszkańcy Brzezin. Marsz organizowany był już po raz czwarty.
Uczestnicy marszu przeszli
ulicami 1-go Maja, Danuty
Siedzikówny – Inki, Żeromskiego, Andersa i św. Anny,
gdzie pod ścianą budynku
przy ul. św. Anny 34, w którym kiedyś mieścił się Urząd
Bezpieczeństwa, zapalono
znicz. Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które tutaj
oddały życie.

Następnie marsz przeszedł
pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przed
tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Zapalone znicze
złożono także przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych
znajdującym się na placu
Klasztoru oo. Franciszkanów
w Brzezinach. Ostatnim elementem obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych była msza św. w intencji
żołnierzy wyklętych, którzy
oddali życie za wolną Polskę,
sprawowana przez o. Damiana Siwulę - proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu

w Brzezinach. Podczas mszy
św. przedstawiciel Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny
wygłosił odczyt poświęcony
żołnierzom wyklętym.
W drodze do Poznania
na spotkanie poświęcone
Żołnierzom Wyklętym. Na
mszę św. poświęconą Żołnierzom Wyklętym udało
się przybyć Kajetanowi Rajskiemu redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Wyklęci”. „Pamiętajmy, że to byli
ludzi walczący w ekstremalnych warunkach, w nierównej walce i ta modlitwa jest
im bardzo potrzebna" – powiedział po mszy świętej redaktor Rajski.
 GK

ZOBACZ WIĘCEJ:

FOT. grzegorz kozieł


 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Wśród omawianych sylwetek Ż ołnierzy Wyklętych i odwiedzanych miejsc
znaleźli się m.in. Z dzisław Broński ps. Uskok, Józef Franczak ps. Laluś, Stanisław Sojczyński ps. Warszyc, Władysław Kołaciński
ps. Żbik czy też mjr Henryk
Dobrzański ps. Hubal. Autor przybliżył zaledwie kilka spośród 19 rozdziałów jakie zwiera książka. Prezentacja książki zakończyła się
sprzedażą książek, w których
Grzegorz Panek chętnie składał dedykacje i autografy.
W niedzielę 4 marca obchody Narodowego Dnia
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Różańcowe Jerycho w Brzezinach

W

pierwszym tygodniu lutego w Klasztorze oo.
Franciszkanów gościło „Jerycho Różańcowe”. Ta
niecodzienna forma maryjnej adoracji różańcowej odbywała się w Brzezinach po raz pierwszy
i zgromadziła około 200 uczestników z Brzezin
i okolicznych miejscowości.

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej
Księdze Jozuego. Według
Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi
Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue, otrzymał od Boga
nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego
dnia od huku trąb potężne
mury niedostępnego miasta
popękały i runęły, a Jerycho
zostało zdobyte.
„Jerycho Różańcowe” to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem
przez siedem dni i nocy w intencjach takich jak np. wynagrodzenie Panu Bogu za
grzechy narodów Europy
i świata, łaska wiary dla narodów Europy i powstrzymanie zła, wynagrodzenie za
grzechy Polaków i o Polskę
według Bożej woli. Czuwanie obejmuje m.in. codzienną mszę świętą, nieustający
różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się
w tylu miejscach, w ilu uda

się je zorganizować grupom
pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma
możliwości zorganizowania
Jerycha przez pełne siedem
dni, organizowane są czuwania przynajmniej przez jedną dobę.
Początki „Różańcowego
Jerycha” w Polsce związane
są z osobą Anatola Kaszczuka (zwanego później „Apostołem Różańca”), delegata
wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do
Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy
pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie
siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej
Górze. Zakładał on codzienne odprawianie mszy świętej, odmawianie nieustającego różańca i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego przed
w ystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego.
Te siedem dni modlitwy nazwano „Oblężeniem Jerycha".
Uczestnicy na Jasnej Górze

chcieli trwać na modlitwie,
by runęły „mury” zagradzające drogę Ojcu Świętemu do
Polski. I rzeczywiście, przeszkody zostały zwyciężone.
Anatol Kaszczuk nazywał to
wydarzenie pierwszym „Oblężeniem Jerycha".
I tu zaczyna się wątek, który dla mieszkańców Brzezin powinien mieć szczególne znaczenie. Duchowość
twórcy „Jerycha” Anatola
Kaszczuka została ukształtowana przez warszawską mistyczkę, wizjonerkę maryjną,
Barbarę Kloss (zm. w 1981
r.), autorkę „Myśli różańcowych” – zebranych w osobne paragrafy przekazów, które wizjonerka otrzymywała
bezpośrednio od Najświętszej Maryi Panny. Nie byłoby
to może stwierdzenie sensacyjne, gdyby nie fakt, że mistyczka Barbara Kloss urodziła się w 1902 r. w… Brzezinach! Anatol Kaszczuk
pozostawał pod wpływem
duchowości i mistycznych
wizji Barbary Kloss przez
prawie czterdzieści lat, można zatem śmiało zaryzykować tezę, iż „mistyczka z Brzezin” jest pośrednio
twórczynią jednego z najbardziej prężnie działających
w Polsce i na świecie nurtów duchowości maryjnej;
„Jerycho” bowiem ma swoje przyczółki na całym świecie, m.in. w Danii, Francji,

Włoszech, Irlandii, Niemczech, a nawet na Filipinach.
Organizatorką brzezińskiego „Jerycha” była Zofia Szczur – jedna z duchowych spadkobierczyń
Anatola Kaszczuka i koordynatorka „Jerycha” na Polskę i Europę. Od strony brzezińskiej wydarzenie koordynowała Elżbieta Pietrzak
– brzezinianka, założycielka funkcjonującej przy brzezińskim klasztorze wspólnoty o. Pio. Za pośrednictwem
„BIS” organizatorzy składają
Reklama

AUTOPROMOCJA

Punkty z gazetą „BIS”
w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
oraz sklepy:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul.
Traugutta
• 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

2/III/2018

• Centrum Promocji i Kultury

serdeczne podziękowania
o. Damianowi Siwule – proboszczowi i g wardianowi Klasztoru
oo. Franciszkanów w Brzezinach
za życzliwość i udostępnienie klasztornej świątyni
wiernym czuwającym na adoracji i modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni
i sześć nocy.
Trwają badania związane z brzezińskimi losami

Barbary Kloss.
Ich wyn i ki czytelnicy
„BIS”
będą mieli okazję poznać już
wkrótce na łamach
dwutygodnika, a także podczas organizowanego w Brzezinach 9 czerwca 2018 roku
sympozjum poświęconego
„brzezińskiej mistyczce”.
źródło: www.jerycho.org
 mg
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Podsumowanie projektu „Ćwiczymy w Słoneczku”
uczestnik projektu oraz pracownik otrzymał pamiątkowy dyplom.
W projekcie realizowanym od 1 września 2017 r.
do 28 lutego 2018r. uczestniczyło 42 podopiecznych
stowarzyszenia. Projekt
obejmował ćwiczenia - kinezyterapię w ortezie Dunag, kinezyterapię na materacach, masaże i zajęcia
z neurologopedą. Każdy
z podopiecznych zrealizował przynajmniej 22 bezpłatne zajęcia danego rodzaju. Oprócz wspomnianych ćwiczeń odbyło się
także kilka spotkań. Po
tym pierwszym inaugurującym projekt, odbyła się

prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, kolejne spotkanie związane było z nowoczesnymi metodami rehabilitacji, a ostatnie kończyło
projekt.
Ważnym osiągnięciem
projektu była przede wszystkim poprawa stanu zdrowie

u połowy uczestników, co
widać zarówno w chodzeniu jak i w pionizacji ciała
– uważa Wioletta Bartyzel
prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opi ekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach.
 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

W spotkaniu p o dsumowującym, oprócz uczestników i pracowników
ośrodka „Słoneczko” prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,
uczestniczyli także starosta brzeziński Edmund Kotecki, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Magdalena Balcerak, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach Aleksandra Gumola, prezes Stowarzyszenia
„Inni” Teresa Dubilas, kierownik Warsztatów Trapi
Zajęciowej „Blisko Ciebie”
Anna Sobkiewicz. Każdy

FOT. Grzegorz Kozieł

W

ś wietlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
w środę 28 lutego odbyło się podsumowanie
akcji „Ćwiczymy w Słoneczku”. Projekt zrealizowano w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.

Dzień Olimpijski w ZSS
T
egoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pyeongchang stały się inspiracją dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach do organizacji
w dniu 27 lutego szkolnego „Dnia Olimpijskiego”.

Za przygotowanie wydarzenia odpowiedzialna była
przede wszystkim Katarzyna
Gołębiowska, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun samorządu szkolnego
i propagatorka zdrowego stylu życia i sportu wśród uczniów ZSS w Brzezinach. Ten
niezwykły dzień, który odbywał się pod hasłem: „Ćwiczę,
Wiem, Opowiadam” wpisał się nie tylko w realizację
podstawy programowej, ale
był również wynikiem celów
szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego.
„Dzień Olimpijski” zorganizowany został w konwencji
krótkoterminowego projektu

międzyklasowego. Inicjatywa wymagała wiele pracy ze
strony uczniów, którzy poszukiwali wiedzy w różnych
źródłach, jak również ze strony nauczycieli, którzy stali się
dla młodzieży przewodnikami w tych poszukiwaniach.
Zespoły klasowe musiały zebrane informacje opracować
i wykazały się przy tym pomysłowością oraz kreatywnością. Świadczą o tym powstałe prezentacje multimedialne, lapbooki, plakaty,
prezentacje graficzne, prelekcje oraz scenki rodzajowe wspomagane eksponatami ilustrującymi dane zagadnienie. Historia olimpiad

starożytnych, zimowe igrzyska olimpijskie na przestrzeni lat, olimpijskie dyscypliny
zimowe, symbole igrzysk, czy
w końcu Pyeongchang, jako
gospodarz tegorocznej olimpiady, to wybrane tematy prezentowane przez młodzież.
Ten zimowy „Olimpijski
Dzień”, który dostarczył dzieciom mnóstwa wiedzy, dał też
możliwość zaprezentowania
się na sportowej arenie drużynom poszczególnych klas.
A wszystko to miało bezpośredni wpływ na walory edukacyjne informacji. Sport
w takim wydaniu stał się nośnikiem szeregu wartości, które uczniowie mogli przenieść w przestrzeń życia codziennego. Zasady fair play,
unikanie przemocy, budowanie wspólnoty, odpowiedzialność za sukces drużyny

Reklama

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

23/I/2018

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

17/VIII/2017

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

W organizację Dnia Olimpiskiego w ZSS zaangażowały się wszyskie zespoły klasowe FOT. Agnieszka Zielińska
- przyświecały zmaganiom
w sferze fizycznej i intelektualnej.
„W efekcie wydarzenia
uczniowie przekonali się, że

sport uczy odpowiedzialności, poszanowania zasad
i drugiego człowieka, nawet
przeciwnika, uczy wygrywania i przegrywania, służy

samodoskonaleniu, celowej
pracy nad sobą” – oceniają nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach.

 TOM
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gmina
Spotkanie z Arcybiskupem w Bogdance
Szkoła w Bogdance należy
do parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach, którą wizytował ks. arcybiskup.
Obowiązki katechety pełni o.
Andrzej Kaźmierczak - wikariusz brzezińskiego klasztoru. Między innymi pod
jego kierunkiem dzieci z SP
w Bogdance przygotowały
część artystyczną dla „wyjątkowego gościa”, jak o ks. arcybiskupie mówili pracownicy szkoły.
Metropolita łódzki powitany został ulubioną pieśnią
św. Jana Pawła II - „Arka”
oraz grą na flecie i skrzypcach. W zamian arcybiskup
sam zainscenizował scenkę, w której wziął udział jeden z uczniów. Była to legenda o św. Krzysztofie, czyli olbrzymie, który przenosił
pielgrzymów przez rzekę,
a zapadł się w jej dno pod
ciężarem Dzieciątka Jezus,

FOT. Tomasz Guzek



 odczas swojej wizyty w powiecie brzezińskim Metropolita Łódzki ks. abp. GrzeP
gorz Ryś odwiedził Szkołę Podstawową w Bogdance. Spotkał się z dziećmi z gminy Brzeziny, a także nauczycielami i panią dyrektor Danutą Grzejszczak.

Podziękowaniem za wizytę ks. arcybiskupa były kwiaty oraz wiersze
które miało rzec do niego
„Dźwigasz cały świat, gdyż ja
jestem ten, któremu służysz,
pomagając innym”.
Arcybiskupowi podczas
wizyty Bogdance towarzyszył dziekan dekanatu brzezińskiego, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej - ks. Marek
Balcerak, proboszcz parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu o.
Damian Siwula i oczywiście

o. Andrzej, który jest tu katechetą od września ubiegłego roku.
Pamiątką po blisko godzinnym spotkaniu z dziećmi z gminy Brzeziny były
kwiaty złożone na ręce gości oraz wiersze napisane
przez jednego z absolwentów
Szkoły Podstawowej w Bogdance, z okazji wizyty Metropolity Łódzkiego.

 TOM

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości.
Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia,
a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji
zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.
Z-ca Wójta
Lechosław Adamczyk

Sekretarz Gminy
Radzisław Kamiński

Brzeziny
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi: Zalesie
Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz
z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały Nr XLV/296/2017
z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zalesie..
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 09
kwietnia 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,
95 - 060 Brzeziny lub na adres elektroniczny gminabrzeziny@post.pl
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą
wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać
zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie do dnia 09 kwietnia 2018 roku, w siedzibie
Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny lub na adres
elektroniczny gminabrzeziny@post.pl
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.
Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami
sprawy w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis

tel. 736 147 889

KANCELARIA PRAWNA

Radca Prawny TOMASZ KOS

10/XI/2017

15/I/2013

1/I/2011

ul. 11 Listopada 23, Koluszki
Kontakt: tel. +48 607 580 927

Kancelaria czynna: pon.-pt. 10.00-18.00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym
dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.
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Czy moje dziecko się jąka?

W komunikacji wspierają nas
mobilne urządzenia wspomagające, język migowy, aplikacje i oprogramowania, symbole
i obrazki, komunikatory mowy.
Kluczem do niej jest terapia
mowy i języka. O problemach
z jąkaniem się rozmawiamy
z Magdaleną Kryźbą - logopedą, glottodydaktykiem, nauczycielem przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, trenerem
Biofeedback, terapeutą zajęciowym.Nabywanie zdolności
i umiejętności językowych trwa
przez wiele lat. 7-latek posiada
w pełni rozwinięty system językowy. Potrafi porozumiewać się
z innymi w sposób zrozumiały.
Doskonalenie i rozwijanie następuje naturalnie. Nie potrzeba specjalnych zabiegów stymulujących. Na drodze rozwoju
dziecko napotyka momenty,
które mogą utrudniać komunikowanie się. Nie są nieprawidłowością. Czy moje dziecko się
jąka? To częsta przyczyna zgłaszania się rodziców po poradę
logopedyczną. Nagle zaczął się
zacinać! - zgłaszają nauczycielki
przedszkolne.
Czy niepłynne mówienie
jest jąkaniem się?– Magdalena Kryźba
- Nie. U wielu dzieci
w okresie wczesnego dzieciństwa występują objawy niepłynnego mówienia. Mogą nasilać się okresowo mniej lub bardziej.

Reklama

Jeśli dziecko ma problemy
z płynną mową, skłonności do przerywania wypowiedzi, zawieszania się, powtarzania dźwięków, sylab,
słów, a nawet całych zdań
- może przechodzić naturalny dla nauki mówienia okres rozwojowej niepłynności mowy. Występuje ona u wielu małych
dzieci w wieku przedszkolnym. Czasem niepłynność
jest bardziej nasilona. Towarzyszy jej napięcie w obrębie twarzy, szyi, barków
zaczer wienienie twarzy,
pocenie, współruchy podczas mówienia. Taki rodzaj
zachowań może sugerować pojawienie się jąkania
wczesnodziecięcego. W tej
sytuacji wskazana jest konsultacja logopedyczna.
 Jak odróżnić niepłynność rozwojową od jąkania wczesnodziecięcego?
– Niepłynność rozwojowa
charakteryzuje się zmiennością nasilenia. W wolniejszym przechodzeniu
od jednej myśli do kolejnej. Często związana jest
z brakiem koordynacji pomiędzy działaniem układu
oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Bywa
wynikiem zbyt szybkiego
mówienia i nienadążania za
tokiem myślowym. Są dni,
gdy dziecko mówi płynnie,

innym razem niepłynność
pojawia się bez przyczyny
i utrudnia swobodne wypowiedzi. Nie odczuwa żadnego związanego z tym dyskomfortu i nie powoduje
to u niego niechęci do wypowiadania się. Nie przeszkadza mu niepłynność.
Nie wpływa na nie frustrująco. Rozwojowa niepłynność może pojawić się między 3-5 rokiem życia.
Jąkanie wczesnodziecięce
może być wynikiem skłonności genetycznych, uszkodzeń okołoporodowych.
Terapia jąkania wczesnodziecięcego w odróżnieniu
od rozwojowej niepłynności mowy powinna odbywać
się pod okiem specjalisty
logopedy.

Pani Magda Kryźba, prowadzi zajęcia logopedyczne. 

 Jak pomóc małemu dziecku gdy pojawi się niepłynność mowy?.
– Przede wszystkim nie
zwracajmy uwagi na niepłynność. Dajmy dziecku
więcej czasu na wypowiedź.
Pokażmy, że jesteśmy aktywnym słuchaczem. Trzeba zachować kontakt wzrokowy z dzieckiem, najlepiej
na jego wysokości, przykucnąć, gdy z nim rozmawiamy. Niech poczuje, że
ma partnera w rozmowie.
Należy uspokoić najbliższe
otoczenie i zwracać uwagę, czy dziecko nie ogląda

dużo emocjonujących bajek i gier komputerowych.
Zbyt częste i długie pobudzanie układu nerwowego
bodźcami zewnętrznymi,
może nasilać niepłynność
mowy. Nie każmy dziecku
recytować wierszyki przed
obcymi osobami, jeśli samo
nie chce tego robić. Nie
zmuszajmy do występowania publicznego jeśli dziecko nie jest gotowe. Zapewnijmy dziecku spokój
i dostateczną ilość snu, wykluczając z pola jego uwagi wszelkie rodzinne nieporozumienia. Wytłumaczmy,

że ucząc się języka to zupełnie naturalne, gdy dziecko nie może czegoś powiedzieć. Mówmy do dziecka
trochę wolniej. Dajmy mu
czas na przygotowanie odpowiedzi.
Stare porzekadło mówi:
„Nie od razu Rzym zbudowano”. Nikt nie rodzi się
z w pełni ukształtowanym
systemem językowym. Nie
pozwólmy, by inne dzieci
wyśmiewały się z niepłynności. Krytyka najbliższych,
pośpiech i ponaglanie
dziecka, mogą spowodować nasilenie się objawów

FOT. Grzegorz Kozieł
niepłynności. Słowa kierowane do dziecka „zwolnij, uspokój się” nie pomogą pokonać niepłynności.
Nie obawiajmy się, kontakt
z osobami, które jąkają się,
nie jest zaraźliwy. Jeśli coś
niepokojącego dzieje się
twoim dzieckiem zawsze
można skorzystać z konsultacji specjalistycznej. Pomocy szukajmy, umawiając
wizytę w rejonowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, u logopedów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych.
Rozmawiał  GK

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta Brzeziny w 2017 roku

14/III/2018

T

e mat tegorocznego europejskiego Dnia Logopedy brzmi "Komunikujemy się nie
tylko słowami”. Obchodzone 6 marca święto ma na celu zwrócenie uwagi na tematykę związaną z nieprawidłowym rozwojem i nabywaniem kompetencji komunikacyjnych.

Burmistrz Miasta Brzeziny, działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach, prowadząc urzędowy nadzór nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał obszarowej oceny jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta
Brzeziny w 2017 roku.
W przedstawionej analizie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach stwierdza, że w 2017 roku woda dostarczona z wodociągu publicznego
w Brzezinach oraz wodociągu lokalnego szpitala powiatowego w Brzezinach
odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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 ia 22 lutego każdego roku obchodzone są uron
dziny założyciela skautingu Sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave - naczelnej skautki świata. Podobnie jak na całym świecie i w Polsce, tak
i w brzezińskim hufcu, to wydarzenie nie mogło
obejść się bez upamiętnienia.

Harcerze z brzezińskiego hufca, aby uczcić tegoroczny Dzień Myśli Braterskiej, zorganizowali w Szkole Podstawowej nr 2, dzięki
uprzejmości dyrektor Anny
Mrówki, harcerski biwak.
Odbył się on w dniach 2325 lutego, a wzięło w nim
udział 89 harcerzy. Uczestnicząc w przeróżnych zajęciach, przygotowanych
przez kadrę hufca druhowie mieli okazję do lepszego
zaprzyjaźnienia się i poszerzenia swojej wiedzy o prawie harcerskim. Wzięli także udział w grze harcerskiej

ulicami Brzezin, podczas
której dowiedzieli się o ważnych dla ZHP postaciach historycznych.
Wieczorami dzieci i młodzież mieli możliwość spotykania się w dwóch kawiarenkach, gdzie w jednej można było sprawdzić
się w grach planszowych,
a w drugiej śpiewać i grać na
gitarach oraz ukulele, czyli podobnych do niewielkich
gitar instrumentach, które
zyskały swą popularność na
Hawajach.
Niezwykły klimat miał
sobotni kominek na

sali gimnastycznej, kiedy to druhna przewodnik
Agnieszka Sośnicka została wyróżniona listem pochwalnym naczelnika ZHP
hm. Anny Nowosad, który
odczytała komendant brzezińskiego hufca phm Joanna Kędzia-Kamińska. Była
to także okazja, aby wyróżnić drużynowych oraz "starszyznę" hufca.
Biwak z pewnością zintegrował środowisko brzezińskiego hufca, w skład którego wchodzą także drużyny
z Koluszek i Lipin. Zapewnił
też uczestnikom wiele pozytywnych wspomnień, które
z pewnością na długo pozostaną ich w pamięci.
Idea ustanowienia Dnia
Myśli Braterskiej zwanego
też Dniem Przyjaźni, zrodziła się w połowie lat 20.

ubiegłego wieku. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do
jego obchodów również dołączyli skauci, którzy wcześniej świętowali 23 kwietnia
z okazji Dnia Św. Jerzego.
W 1929 r. Sir Robert Baden-Powell tak zwracał się do
skautów z różnych krajów
zgromadzonych na wspólnym zlocie – „Wszyscy jesteśmy braćmi i nie mamy
w zwyczaju spierać się ze
sobą, czy walczyć ani nawet
przyganiać sobie nawzajem",
a w 1937 r., kiedy zbliżała się
II Wojna Światowa wskazywał: „Wy Skauci, zebraliście
się tu ze wszystkich części
świata, jako ambasadorowie
dobrej woli i zaprzyjaźniliście się między sobą, łamiąc
wszelkie bariery rasy, wyznania czy pochodzenia.

Reklama

Rogów, dnia 8 marca 2018 r.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada

autopromocja

12/III/2018

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt
2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 120/XVI/2016
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie
Popień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 marca 2018 r.
do 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063
Rogów. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 11 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul.
Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do
Wójta Gminy Rogów na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
− bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23,
95-063 Rogów,
− za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 16 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogów. Uwagi nieuwzględnione
przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Rogowie.

FOT. Tomasz Guzek

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej był okazją do wyróżnienia drużynowych
(...) Będzie to miało życiowy i daleko sięgający efekt
dla sprawy pokoju na całym
świecie i w ten sposób zobowiąże Was tu wszystkich,
w tym wielkim zgromadzeniu Młodości, do położenia największych wysiłków
dla ugruntowania przyjaźni

pomiędzy Skautami różnych
narodów". W tę nieprzemijającą do dziś ideę harcerskiego braterstwa, wpisuje
się także organizowana corocznie w Polsce przez ZHP
akcja roznoszenia "Betlejemskiego Światełka Pokoju".
 TOM
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Biwak w Szkole Podstawowej nr 2 zgromadził wielu harcerzy i zuchów FOT. Magdalena Szulc
Reklama

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
ASYSTENT KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenia wyższego ,preferowany kierunek elektrotechnika
- uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych(dla stanowiska kierownik robót elektrycznych)
-doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
- umiejętności obsługi programów AutoCad,MS Office
-prawa jazdy kat.B.
-dyspozycyjności (gotowość pracy w delegacji),lojalności i sumienności
Oferujemy:
-pracę w systemie jednozmianowym, w oparciu o umowę o pracę,
w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
-wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
-możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy
w zespole doświadczonych pracowników

1/III/2018

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres
e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub na adres Przedsiębiorstwo
AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 z zaznaczeniem
stanowiska, które jest przedmiotem aplikacji.
Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli :”Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych).„
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Oferujemy :
-pracę w systemie jednozmianowym, w oparciu o umowę
o pracę, w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
-wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
-możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę
pracy w zespole doświadczonych pracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na
adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub na adres
Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
95-040 Koluszki ul.
Paderewskiego 1 z zaznaczeniem stanowiska, które jest
przedmiotem aplikacji.
Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli :”Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych).„
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Oferujemy :
-pracę w systemie jednozmianowym, na podstawie umowy o pracę,
w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
-wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
-możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy
w zespole doświadczonych pracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:
rekrutacja@agat-koluszki.pl lub na adres Przedsiębiorstwo
AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 z zaznaczeniem
stanowiska, które jest przedmiotem aplikacji.
Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli :”Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych).„
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

8/III/2018

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z siedzibą
w Koluszkach prowadzi nabór kandydatów
na następujące stanowisko :
PROJEKTANT
ASYSTENT PROJEKTANTA
Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenia wyższego ,kierunek elektrotechnika
-uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń
elektrycznych (dla stanowiska Projektant)
-umiejętności obsługi programów AutoCad, MS Office
-prawa jazdy kat.B

7/III/2018

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
z siedzibą w Koluszkach
prowadzi nabór kandydatów
na następujące stanowiska :

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z siedzibą
w Koluszkach prowadzi nabór kandydatów
na następujące stanowiska :
ELEKTROMONTER
POMOCNIK ELEKTROMONTERA
ŚLUSARZ-MONTER
ŚLUSARZ-SPAWACZ
MURARZ
CIEŚLA-ZBROJARZ
ZBROJARZ-BETONIARZ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MONTER SIECI WOD-KAN
OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI
OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL.III
Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenia minimum zawodowego
-doświadczenia zawodowego właściwego dla określonego
stanowiska
- praktycznej umiejętność spawania metodą MAG i/lub elektrodą
otuloną (dla stanowiska ślusarz-spawacz)
-świadectwa kwalifikacji SEP „E”( dla stanowiska elektromonter)
-braku przeciwskazań do pracy na wysokości
-umiejętności pracy w zespole, sumienności i lojalności
-dyspozycyjności –gotowość do pracy w delegacji
-dodatkowym atutem będzie :
-prawo jazdy kat.B
-uprawnienie do obsługi podestów roboczych
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rodu Piastów. Z kolei klasy IV
pochwaliły się pięknymi plakatami ilustrującymi znane
legendy: „O Lechu, Czechu
i Rusie”, „O Popielu, którego
myszy zjadły”, „O Piaście Kołodzieju” oraz „Syrence warszawskiej”. Uczniowie klas V
zaprezentowali się publiczności w krótkich inscenizacjach wspomnianych legend.
Klasy VI – VII przygotowały prezentacje multimedialne i małe formy teatralne.
Przybliżono czasy początków państwa polskiego, panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego i Władysława
Łokietka. Poszczególne klasy
były doskonale przygotowane pod względem aktorskim
i choreograficznym, a kostiumy i rekwizyty zapierały dech
w piersiach.
Społeczność szkolna wzięła
także udział w żywej lekcji historii. W świat wieków średnich wprowadziła wszystkich Agencja Artystyczna
„Pan Michał”. Uczniowie poznali specyfikę epoki, obyczaje i tryb codziennego życia, a także wiele ciekawostek, anegdot i dygresji. Na
uwagę zasługuje zaangażowanie publiczności, która niezwykle emocjonalnie podchwyciła gawędziarską narrację prowadzącego, który

Niezwykli dostojnicy, piękne damy z Jedynki

Jedynkowi rycerze

FOT. Grzegorz Kozieł

W tym szczególnie uroczystym dla całej społeczności
szkolnej dniu uczniowie pojawili się w strojach galowych.
Dyrektor placówki Zbigniew
Zieliński zdecydował o zawieszeniu planowych zajęć edukacyjnych, aby celebrować
święto, które stało się żywą
lekcją historii.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach Paweł Zybała
i prowadząca zajęcia z cyklu
Dziecięcej Akademii Muzealnej Bogumiła Tyralska. Rozpoczynając uroczystość, gospodarz Jedynki podkreślił,
jak ważne jest szanowanie historii i tradycji naszej Ojczyzny oraz pielęgnowanie narodowej tożsamości.
Harmonogram święta obejmował pracę poszczególnych
klas z wychowawcami oraz
spotkania całej społeczności
w sali gimnastycznej. Grupa przedszkolna oraz klasy
I pod okiem wychowawców
przygotowywały różnorodnymi technikami plastycznymi portrety Kazimierza Wielkiego. Efekty tej pracy można
podziwiać na szkolnych korytarzach. Uczniowie klas II budowali przestrzenne makiety średniowiecznych zamków,
a uczniowie klas III przygotowali drzewa genealogiczne

dla zilustrowania swoich słów
przygotował liczne rekwizyty.
Jako podsumowanie uroczystości zaplanowano konkurs historyczny dla klas V
– VII, w którym zwycięstwo
odniosła niespodziewanie,
ale zasłużenie drużyna klasy Va. W nagrodę uczniowie otrzymali przygotowany
przez skrybę dyplom uznania
wypisany odręcznie minuskułą gotycką, który stanie się
ozdobą sali lekcyjnej. Dodatkowo cała klasa będzie miała możliwość wybrania terminu, kiedy zjawi się w szkole
bez mundurków, a nauczyciele tego dnia nie będą ich
odpytywać, robić kartkówek
i sprawdzianów oraz stawiać
złych stopni.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali Dzień Patrona pod okiem
koordynatorki całego przedsięwzięcia Moniki Łukasik –
nauczycielki historii. Szkolne korytarze wypełniły prace
plastyczne oraz makiety średniowiecznych zamków. Takie
uroczystości integrują szkolną społeczność, uczą poszanowania tradycji i kultury, są
też lekcją historii i narodowej
tożsamości. Podsumowując
uroczystość, dyrektor Zieliński podziękował szkolnej społeczności za zaangażowanie
i podkreślił, że z każdym kolejnym Świętem Patrona poprzeczka organizacyjna zawieszana jest coraz wyżej,
a obchody tego wyjątkowego
dnia stały się mocnym punktem w kalendarium wydarzeń
Jedynki.
 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

S

z koła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach 2 marca obchodziła Święto Patrona.
Postać ostatniego władcy z dynastii piastowskiej ściśle wiąże się z dziejami Brzezin, którym Kazimierz III
Wielki ponad 650 lat temu potwierdził prawa miejskie.

FOT. Grzegorz Kozieł

Święto patrona Jedynki

"Żywa lekcja historii", czyli uczniowie Jedynki poznają Średniowiecze

Dyrektor Zbigniew Zieliński zaprasza do udziału w ważnym dla szkoły święcie
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„Magiczny kapelusz” w CPiK
G
pt. „Magiczny kapelusz”. Słoń
Tadeusz urodził się z długą
trąbą, która jest główną przyczyną jego kłopotów. „Słonik staje się obiektem kpin ze
strony zarozumiałej mrówki
Heleny. Pewnego dnia dowiaduje się o istnieniu magicznego kapelusza, który zmienia
wygląd każdego, kto go włoży. Tadeusz nie wie jednak,
że podstępna Helena również pragnie zdobyć ów cudowny przedmiot.” – czytamy
w opisie. Jednak prawdziwa
przygoda zaczyna się wtedy,
gdy bohaterowie wchodzą do

FOT. jlb

Zespół teatralny „Grupa T”
tworzy spektakle i widowiska
dla dzieci i dorosłych. Inicjatywa powstała w 2005 roku,
a głównym celem działalności aktorów jest edukacja
przez zabawę. Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
co roku zaprasza torunian,
którzy w swojej ofercie mają
przedstawienia profilaktyczne i edukacyjne. W kolorowy
i atrakcyjny dla dzieci sposób,
tłumaczą najważniejsze zagadnienia świata.
Tym razem „Grupa T” zaprezentowała przedstawienie

FOT.pixabay.com

r upa teatralna zagrała 23 lutego dla uczniów brzezińskich przedszkoli, szkół podstawowych i Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Główny bohater przedstawienia pt. „Magiczny kapelusz” to
słoń Tadeusz, którego „inność” jest źródłem jego
nieszczęścia.

Uczniowie podczas przedstawienia w CPiK

Zaczarowanego Lasu.
Licznie zgromadzeni uczniowie brzezińskich szkół
mieli dużo zabawy podczas
przedstawienia. Bohaterowie w swoich kwestiach często odnosili się do współczesnej muzyki i kultury. Była to
piękna i refleksyjna opowieść
o przyjaźni i poświęceniu.
Aktorzy, poprzez swoje postacie, udowodnili, że to, co
inne nie koniecznie jest złe.

 JLB

Reklama

W imieniu Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach
zapraszam
na Walne Zebranie,
które odbędzie się

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

przy ul. Reformackiej 9
w Brzezinach.
Prezes Piotr Dębski

Oferujemy:
-stałą pracę
-zatrudnienie na pełen etat
-szkolenia z zakresu obsługi maszyn
-miłą atmosferę

Zofia Krawczyk,
Grażyna Pietrasik
21.03.2018 r.

10/III/2018

17/III/2018

17 marca 2018 r.
w sali OSP

13/III/2018

Firma KOLREX-producent dzianin
na stroje sportowe,
poszukuje pracowników produkcji.

Krzysztof Jeske,
Grzegorz Maślanko
11.04.2018 r.

Wymagania:
-dyspozycyjność
-chęć podjęcia nauki na najnowszych maszynach tekstylnych
(brak wymaganego doświadczenia
w zakresie obsługi tego typu maszyn)
-umiejętność pracy w zespole

ogłasza nabór dzieci z roczników:
2013, 2012 oraz 2011
Informacja i zapisy – 605 474 144
Treningi Orlik SP1 oraz SP2

8.03.2018r. w godz. 8:00 do 16:00: Grzmiąca 1 i 2.

CV można składać osobiście lub drogą mailową.
Zachęcamy do odwiedzenia siedziby firmy
w celu zapoznania się z stanowiskami pracy.
Zapraszamy do współpracy.

3/III/2018

9/III/2018

6/III/2018

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

P.P.H.U.KOLREX
ul. Partyzantów 32E
95-040 Koluszki
tel.:44 714-69-67
tel kom.: 509-017-948
mail.: tomek@kolrex.com.pl
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O G ŁOSZE N I A D RO B N E
Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP   AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO SKUP całe, uszkodzone
502-59-20-35
AUTO-SKUP wszystkie, całe,
uszkodzone, skorodowane, bez
opłat, 505-927-959
SPRZEDAM VW Pasata, kombi
1998 r., silnik 1,8, 506 609 999
SPRZEDAM Audi A2 S-life
604-607-306
SPRZEDAM  skodę Felicję, 1999 r.,
793 720 576

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
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
MINIKOPARKA   - USŁUGI tel.
608-612-013
KOREPETYCJE   matematyka
515-779-048
MATEMATYKA, fizyka, chemia
664-626-854
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
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
SZWALNIA przyjmie przeszycia –
(kurtka), tel. 664 166 096
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
KOMpLEKSOWE 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
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
ELEKTRYK, alarmy, anteny,
monitoring, napędy bramowe,
www.instalmed.pl
tel. 515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854
PRANIE dywanów, kanap, wykładzin, tel. 887 258 364 „Perfekcyjny
dom”
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza, izolacja
budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
POMOGĘ przy osobie starszej,
chorej, 661 130 119

Praca
ZaTRUDNIĘ pracownika rejestracji przychodni w Brzezinach, tel.
502 676 664
ZATRUDNIĘ pracownika na skład
węgla, 509 920 555
SZ WAC ZK Ę
–sukienki.
Prasowaczkę. 661-121-966
ZATRUDNIĘ szwaczkę . Praca stała. 507-755-880
SZWACZKI- 512-970-000
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj,
praca w kółku 508-301-062
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
ZATRUDNIĘ 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
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
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki, 574 816 600
ZAKŁAD krawiecki zatrudni krojczego, tel. 506 563 780

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
PRZYJMĘ szwaczkę. Praca cały rok,
790 882 804
ZATRUDNIĘ pizzermana/kucharza, atrakcyjne warunki, Jeżów, 602
416 846
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
PRZYJMĘ do pracy piekarza stołowego lub ciastowego, tel. 509
877 081
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E,
międzynarodówka, powroty na
weekend, tel. 603 793 543
OSOBĘ do prasowania – podprasówki, pomoc szwalni, tel.
606 892 107, Łódź – Nowosolna,
Wiączyńska 161
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
SZWACZKI, prasowaczki, 507 755
880
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, tel. 509 618
229
PILNIE! Szwaczki, 572 638 345
PRACA w Avon – 512-335-189
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki,
sukienki, żakiety
SZWALNIA 3 osobowa z Żakowic
prz yjmie przesz ycie tel.
601-210-984
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki tel. 607-638-182
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych 509-391-286
PRZYJMĘ szwaczki, szycie damskich spodni, tel. 721-158-814
ZATRUDNIMY osobę dyspozycyjną na dział pakowania

i wykończenie obuwia w Bogdance,
tel. 502-505-173
ZATRUDNIMY osobę na dział
przygotowania produkcji do szycia w Bogdance, tel. 502-505-173
ZATRUDNIĘ murarzy tel.
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna tel. 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie tel. 605-086-824
ZATRUDNIĘ szwaczki, proste szycie, Łódź u. Brzezińska, tel. 790
891188
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. C+E. Dobre wynagrodzenie
tel. 601-153-348
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego tel. 608-138-477
ZATRUDNIĘ hydraulika lub do
przyuczenia tel. 602310059
JESTEŚ emerytem chcesz dorobić
zadzwoń tel. 606-618-633
POTRZEBNA osoba do opieki starszej pani tel. 606-618-633
ZATRUDNIĘ kierowcę ADR, C+E,
cysterny tel. 690-321-370
ZATRUDNIĘ operatora maszyn
(ciągnik rolniczy), kat B+T, z doświadczeniem tel. 686-155-155
RESTAURACJA Parkowa zatrudni kucharza/kę. CV proszę składać
w siedzibie firmy lub pod adresem
e-mail,
kontakt@restauracjaparkowa.com   
PRZYJMĘ do pracy pomoc kuchenną „Cztery Talerze”, tel. 883 644 344
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 508
853 414
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, 604
491 774 )
ZATRUDNIĘ szwaczki, praca stała,
782 056 801
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel. 501
038 542
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanik, 505 027 436
POSZUKUJĘ osoby do opieki chorej, 604 607 306
BIEGLE szyjące, mały zakład, miła
atmosfera, 790 891 188
FIRMA Gralech zatrudni szwaczki. Umowa o prace, atrakcyjne zarobki. Miejsce pracy Jordanów, tel.
46 874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni magazyniera. Umowa o prace. Jedna zmiana. Miejsce pracy Jordanów, tel. 46
874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni tokarza
/frezera. Umową o pracę. Jedna
zmiana. Miejsce pracy Jordanów,
tel. 46-874-25-18
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C
i C+E, kraj, 508 230 297
FIRMA transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju,
jeździmy w dzień. Dobra płaca.
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU
Życie. Posiadamy własny serwis,
507 199 570

ZATRUDNIĘ mężczyznę do przyuczenia, 509 771 248
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserkę,
500 448 129
ZATRUDNIĘ szwaczki, osobę do
prac pomocniczych, zlecę przeszycia. tel. 602 475 488

SPRZEDAM garaż przy Urzędzie
Miasta Brzeziny tel. 605439103
SPRZEDAM kawalerkę na parterze,
blok „BATORY”, 507 308 425
SPRZEDAM działkę o pow. 0,27 ha
między Zalesiem, a Witkowicami,
tel. 607 777 005

Nieruchomości

Różne

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 1632m2, 669
44 63 44
2000 m2 budowlana WZ, ogrodzona, woda, prąd na działce pilnie,
okolice Koluszek 512 295 994
SPRZEDAM zamienię 72 m2, IV p
na mniejsze, os. Kulczyńskiego, 698
189 876
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
DOM 140m2 okolice Kalonki 501
384 860, 511 191 496
SPRZEDAM   działkę rolną pow.
2,8ha Janów, gm. Dmosin tel.
(46)874-72-01 kom. 726-223-824
DZIAŁKI budowlane 850m2 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
SPRZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218 LOKAL
wynajmę lub sprzedam 40 m2, media, 505 410 441 SPRZEDAM ładną
działkę Zalesie k. Brzezin cena 75
000 POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia lub składziku na przedmioty
podręczne max 15m2 – Brzeziny,
502-046-133
SPRZEDAM mieszkanie 30 m2
w kamienicy, 694-910-925
LOKAL użytkowy do wynajęcia w Galerii Arkadian w centrum
Koluszek tel. 606-239-696
LOKAL użytkowy do wynajęcia tel.
691-586-818
MIESZKANIE do wynajęcia tel.
691-586-818
SPRZEDAM kawalerkę 29 m²,
888-043-085
KAWALERKA 28m² (Blok Batory)
sprzedam lub zamienię na większe tel. 604-405-170
SPRZEDAM dom 140m2 okolice
KALONKI tel. 501384860
Sprzedam  działkę budowlaną
w Brzezinach 505-527-007

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.
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
ODDAM gruz za darmo
w Brzezinach, telefon 798 504 224
(składowany razem)
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10 ł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
POTNĘ tanio drzewo, 537 843 600
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424 ZIEMIA
orna Bobrowa 606-626-575
SPRZEDAM segment do pokoju dziecięcego z łóżkiem tel.
788797966
SPRZEDAM drewno opałowe olszyna tel. 691292601
SPRZEDAM regały sklepowe, tel.
501614994
SPRZEDAM tapczan jednoosobowy, cena do uzgodnienia tel.
795-678-183
SPRZEDAM tanio ladę chłodniczą,
piec katalityczny, 3 butle gazowe
11kg 502-652-134
CHCESZ mieć piękne zboże do siewu, owies, jęczmień, zadzwoń, 508
078 967
SPRZEDAM owies, tel. 695 359 305
SPRZEDAM oprawy oświetleniowe, 662 935 101
SPRZEDAM owies, 506 609 999
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 owies , tel. 793 720 576
POSIADAM pszenżyto, 506 541
543
SPRZEDAM kredens, biblioteczkę, wersalkę, dwa dywany, rowery
składaki oraz inne części do nich,
694 884 692
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Człowiek renesansu

Zawód aktor





tego, czego się nie nauczy,
musi wyćwiczyć, a sam talent
nie zawsze wystarcza.

FOT.pixabay.com

Do aktorstwa prowadzą dwie
drogi. Jedna przez studia, na
których można nauczyć się
m.in historii teatru polskiego,
czy interpretacji prozy i wiersza. Druga natomiast, to aktorstwo amatorskie. Osoba wybierająca taką drogę powinna często chodzić
na castingi, aby nabrać doświadczenia i nadrobić braki ze studiów. Jest to znacznie
trudniejsza opcja, ponieważ

FOT.pixabay.com

w późniejszych czasach wzorowało się na nim i jego pracach. Na tej wystawie zamieszczone są też wybrane
dzieła współczesnych twórców inspirujących się Leonardem. Mimo rozwijającej się
techniki da Vinci nadal może
być uważany za geniusza,
a jego wynalazki potrafią
zadziwić.



 Młoda
redakcja

FOT.pixabay.com

FOT.pixabay.com

Jego działania dotyczyły między innymi: architektury, fizyki, mechaniki, matematyki,
anatomii i filozofii. Niektóre
projekty autorstwa Leonarda
da Vinci były niewykonalne w jego czasach. Można zaliczyć do nich projekty maszyn latających i spadochronu.
W EC1 w Łodzi można zobaczyć maszyny wykonane według jego projektów i wiele się
o nim dowiedzieć. Wystawa ta
podróżuje po całym świecie.
Była pokazywana w Paryżu,
Sao Paulo, Londynie i Monachium, gdzie zobaczyło ją już
750 tysięcy osób.
W Polsce jest ona od listopada 2017 roku i pozostanie do 3 czerwca 2018 roku,
a później trafi do Muzeum
Leonarda da Vinci w Mediolanie. Wystawa jest w języku
polskim, angielskim, francuskim i Braille’a, a koszt biletów to około 49 złotych. Znajduje się tam ponad siedemdziesiąt eksponatów. Niektóre
z nich to: kombinezon nurka,
czołg napędzany siłą ludzkich
mięśni czy dźwig. Leonardo
przygotowywał również scenografie teatralne, a w EC1
został pokazany przykład takiej scenografii. Ciekawe jest
też to, że wynalazca ten ekshumował zwłoki, aby dokonywać ich sekcji. Na podstawie
tych sekcji rysował anatomię
człowieka i wiele dowiadywał
się o budowie ludzkiego ciała. W nauce medycyny nadal korzysta się z poszczególnych jego rysunków. Wielu naukowców i wynalazców

darza się często, że ludziom zawód aktora kojarzy się tylko ze sławą i dużymi,
Z
łatwymi pieniędzmi. Niestety, dotyczy to tylko niewielkiej grupy, występującej
w produkcjach filmowych. Większość aktorów, którzy grają w teatrze ma problem
ze znalezieniem pracy, a ich zarobki są minimalne.

FOT.pixabay.com

Leonardo da Vinci był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym i wyprzedzającym swoją epokę. Większość ludzi zna go od strony jego twórczości malarskiej,
lecz to zaledwie mała część jego dokonań.

13

Wydawać się może, że jest
to łatwa praca. A jednak aktor musi m.in mieć umiejętność wczucia się w graną rolę,
a nawet zmienić swój wygląd
zewnętrzny. Wielu aktorów
na rzecz filmu czy spektaklu
chudnie, ścina drastycznie
włosy, czy zmienia swój styl
bycia, aby najlepiej przygotować się do roli. Ważna jest
również improwizacja. Zdarzają się sytuacje, gdzie partner podczas występu zmieni
kolejność tekstu, bądź zapomni kwestii. W takich przypadku nie można pozwolić
sobie na błąd, trzeba szybko działać, aby widz niczego
nie dostrzegł. Pewność siebie
i upór w dążeniu do celu są
również istotne. Osoba ubiegająca się o rolę musi być zdeterminowana, aby nie zostać
"wygryzionym" przez konkurencję, której nie brakuje.
Godziny pracy, jak i zarobki aktora są również nieokreślone. Zależą one od tego
w ilu produkcjach aktor jednocześnie bierze udział.
Młoda redakcja

Reklama

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

Just-Car

Wszystko dla domu i auta
• pranie tapicerek, dywanów, sprzątanie i kosmetyka wnętrz
• woskowanie, przygotowywanie aut do sprzedaży
• mycie okien, czyszczenie pianą

795 449 085; 735 029 088

22/X/2017

609 542 744

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY

20/I/2018

1/II/2018

22/X/2017

Firma
krawiecka
zatrudni szwaczki
praca cały rok
wysokie zarobki

USŁUGI KSERO * także kolor
autopromocja

Gwarantujemy
dobrą książkę i kawę

5/I/2014

autopromocja

12 marca 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

11/I/2018

Zapraszamy
Spotkanie
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Pływacy z Nautilusa biją rekordy

N

i e ma mocnych na uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 reprezentujących na co dzień Klub Sportowy
Nautilus Brzeziny. Największymi sukcesami są wyniki Kacpra Płoszki, który pobił dwa rekordy okręgu łódzkiego.

Bardzo udanie zaprezentowali się nasi zawodnicy w II
rundzie zawodów Od Młodzika do Olimpijczyka, które tradycyjnie odbywały się
w Warszawie. W pierwszym
bloku zawodów startowali najmłodsi pływacy, wśród
których nasz klub reprezentował tylko jeden zawodnik
Piotr Szubert-Olszacki. Zajął on czwarte miejsce na
50m kraulem ze znakomitym czasem 42:36s. W drugim starcie na 50m żabką
przypłynął na dziewiątym
miejscu. W drugim bloku
startowali starsi zawodnicy. Prawdziwą petardę odpalił Kacper Płoszka, który
wygrał wyścig na 100m stylem dowolnym, zszedł poniżej minuty, czym ustanowił nowy rekord okręgu
łódzkiego 12-letnich pływaków. Od dzisiaj ten wynik to 0:59,96s. Medale w tej
konkurencji wręczył mistrz
Polski Radosław Kawęcki.
W drugim starcie na 100m
stylem motylkowym Kacper
Płoszka wygrał po zaciętym
pojedynku uzyskując czas
1:06,46s.
Swój rekord życiowy na
100m stylem dowolnym
z czasem 1:10, 34s pobiła Ola Kaźmierczak. Brzezinianka na 100m stylem
klasycznym uzyskała czas:
1:31,81s. Szymon Ciemięs
na 100m kraulem uzyskał
wynik 1:18,19 i na 100m
żabką czas: 1:48,36s. Swoje
rekordy życiowe pobiła Wiktoria Gulej na 100m kraulem

z czasem: 1:21,36s oraz na
100m stylem klasycznym
(1:43,86s).
Pod koniec grudnia Nautilus wziął udział w mikołajkowej olimpiadzie pływackiej o Puchar Otylii Jędrzejczak, który odbył się
na pływalni w Dębicy. Nasz
najlepszy pływak Kacper
Płoszka wygrał rywalizację
na 100m stylem dowolnym
i pobił rekord okręgu łódzkiego tym razem na basenie
50 metrowym. Jego czas to
1:02, 33s. Kacper zwyciężył
jeszcze dwukrotnie na swoich koronnych dystansach:
50m delfinem 30,44s oraz na
100m stylem motylkowym
1:07,25s. Kacper zajął również dwa drugie miejsca na
200m stylem motylkowym
(czas 2:34,15s), w którym
minimalnie przegrał, płynąc
w najsłabszej serii i nie mógł
nawiązać bezpośredniej
walki. Drugie miejsce zajął
na 200m stylem dowolnym
z czasem 2:17,04s w podobnych okolicznościach jak
stylem motylkowym. Kacper
startował również na 50m
kraulem (0:29,59s), gdzie zajął siódme miejsce oraz na
400m kraulem (4:51,67s),
gdzie był czwarty. W klasyfikacji generalnej Kacper
zajął czwarte miejsce. Nasz
najmłodszy zawodnik Piotr
Szubert-Olszacki w pierwszym starcie miał pecha, ponieważ zaliczył falstart i został zdyskwalif ikowany.
W drugim starcie na 50m
żabką uzyskał czas 57,84s

Kacper Płoszka na najwyższym stopniu podium FOT. Krzysztof Sienkiewicz
i zajął szóste miejsce. Nautilusa reprezentował jeszcze Szymon Ciemięs, który
uzyskał następujące wyniki:
100m dowolnym - 1:18,62s,
50m dowolnym - 0:35,09s,
100m żabką - 1:47,45, 200m
żabką - 3:38,73s, 50m żabką
- 0:48,21s, 50m stylem motylkowym - 42,18s.
Kolejne zawody pod pat ronate m Paw ł a Kor z e niowskiego „bijemy rekordy" odbyły się na pływalni
w Oświęcimiu. Kacper zdecydował się na udział w zawodach, pomimo zmęczenia. W myśl idei zawodów
„bijemy rekordy" Kacper
potwierdził dobrą dyspozycję i uzyskał rekord życiowy na 50m kraulem w czasie 28,17s. Rekord życiowy
padł również na dystansie
200m stylem motylkowym
- 2:33,93s, ale pozwoliło to
na zajęcie dopiero trzeciego

Aktywne ferie Młodzików Startu Brzeziny



 łodzi piłkarze Startu Brzeziny z rocznika 2006 i młodsi grupy Młodzik, podczas
M
zimowych ferii nie mogli narzekać na nudę. Podopieczni trenera Mariusza Matusiaka oraz kierownika Krzysztofa Ławskiego oprócz regularnych treningów wzięli
udział w halowym meczu sparingowym oraz zajęciach na basenie.

Dwutygodniowy okres przerwy od szkolnej nauki został
zwieńczony turniejem w najpopularniejszą komputerową
grę piłkarską FIFA18.
Rywalem małych brzezinian w pojedynku sparingowym był zespół Pogoni Godzianów. Dla obu drużyn był

to pierwszy sprawdzian w tym
roku. Spotkanie zostało podzielone na trzy tercje po trzydzieści minut. Start wygrał
bardzo wysoko 16:9. Cztery
gole dla czarno-czerwonych
strzelił Alan Malczewski, hat-trickiem (trzy gole) popisali
się: Mateusz Macha, Nikodem

Koziróg, Maciej Wawrzonek,
a po jednym golu dołożyli:
Patryk Białobrzeski, Krystian
Frank i Kacper Ławski. Tygodniowy cykl treningów zakończyły zajęcia na basenie.
Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kultury Fizycznej
Daniela Nawrockiego grupa

miejsca. Kacper zajął również dwa drugie miejsca
- na 100m stylem dowolnym 0:59,97s (wynik gorszy o 0,01s od życiówki) i na
100m stylem motylkowym,
który był jego ostatnim startem w tym dniu i ewidentnie
nie miał siły na nawiązanie
walki o zwycięstwo. Zwycięstwo odniósł na 50m delfinem w czasie 0:30,61s.
Pod koniec lutego nasi zawodnicy docierali formę na
zawodach w Ciechanowie.
Niestety początek sezonu nie
był zbyt udany dla Kacpra,
który popłynął trochę słabiej
i zajął trzecie miejsce w delfinie i piąte miejsce w kraulu. Udanie zaprezentowali
się pozostali zawodnicy, którzy poprawili w nich swoje rekordy życiowe na prawie wszystkich dystansach.
Drugie miejsce w kraulu zajął nasz najmłodszy

zawodnik Piotr Szubert-Olszacki z czasem 0:18,50s
i szóste miejsce w żabce. Pozostali zawodnicy uzyskali następujące wyniki: Daria
Niźnikowska na 50m kraulem - 41,03s, na 50m żabką
- 50,61s, na 50m delfinem 49,59s, Ola Kaźmierczak na
100m kraulem - 1:09,74s,
na 100m żabą - 1:29,92s, na
200m stylem zmiennym 3:00,38s, na 200m żabką 3:22,19s, Wiktoria Gulej na
100m kraulem - 1:18,64s, na
100m żabą - 1:42,66s, oraz
Szymon Ciemięs na 100m
kraulem 1:15,01s, na 100m
żabą - 1:39,46s i na 400m
kraulem - 5:42,89s.
W ostatni weekend
w Skierniewicach odbyła się
II runda zawodów Ligi Młodzików województwa łódzkiego. Wśród najlepszych
13-latków znalazł się Kacper
Płoszka, któr y w dwóch

startach poprawił swoje rekordy życiowe i zajął pierwsze miejsce w delfinie i drugie miejsce na 200m kraulem. Na swoim koronnym
dystansie 100m stylem motylkowym Kacper nie dał
szans przeciwnikom i zwyciężył w czasie 1:05,31s. Natomiast drugie miejsce zajął
na dystansie dwa razy dłuższym, ale w stylu dowolnym
z czasem 2:09,30s. Kacper
przegrał nieznacznie z jednym z najlepszych w Polsce
13-latków. W tych zawodach
dobrze wypadła również Ola
Kaźmierczak, która zajęła dwa piąte miejsca na 50m
kraulem (32,22s) i 100m
żabką (1:31,57s). Trzecim
zawodnikiem reprezentującym nasz klub był Szymon
Ciemięs. 50m kraulem przepłynął w 35,30s i 100m żabką - 1:42,64s.
 Dawid Saj

Młodzik mogła odbyć je na
brzezińskiej pływalni.
W drugim tygodniu podopieczni trenera Mariusza
Matusiaka trenowali w hali
w Dąbrówce Dużej. Na zakończenie dwutygodniowych ferii rodzice zorganizowali swoim pociechom wielki turniej w najpopularniejszą
piłkarską grę komputerową FIFA18. Tematyką zawodów był oczywiście zbliżający się wielkimi krokami Mundial, czyli Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej.

Dzięki uprzejmości prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Piotra Dębskiego spotkanie mogło odbyć się w sali
OSP. Do komputerowych zawodów stanęło czternastu zawodników. Każdy przed rozpoczęciem rywalizacji musiał
wylosować jedną z 32 uczestniczących w Mundialu 2018
drużyn narodowych, którą reprezentował przez cały turniej. Zwyciężył Igor Gąsiorowski, który prowadził zespół Kolumbii. Na drugim
miejscu zmagania zakończyła

reprezentacja Polski sterowana przez Mikołaja Szuberta,
na trzecim Brazylia prowadzona przez Kacpra Ławskiego, a na czwartym reprezentacja Belgii, którą dowodził
Grzegorz Michalak. Zwycięzca otrzymał specjalny puchar
ufundowany przez Marcina
Białobrzeskiego, a trzech najlepszych graczy zostało obdarowanych bonami do restauracji przekazanymi przez
Mariusza Bączyńskiego, właściciela Zapiekane..
 Dawid Saj
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Czterech debiutantów ligi orlikowej

W

 iniony weekend rozpoczął się oficjalnie już szósty sezon Brzezińskiej Ligi Piłm
ki Nożnej. Ten sezon jest wyjątkowy, ponieważ bierze w nim udział szesnaście
zespołów w tym czterech debiutantów: Grube Wióry, Arka Brzeziny, Grabarze
oraz Baka Juniors.

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się zespołom, które debiutują w tych niezwykle prestiżowych rozgrywkach miejskich.
Wszystko wskazuje na to,
że Arka Brzeziny będzie kolejną doświadczoną wiekowo ekipą obok Relaksu 50+.
W skład drużyny wchodzą
bowiem m.in. Tomasz Bielak,
Piotr Bielak, Marek Loba, Rafał Jadczak, Roger Ciecierski,
Rafał Niźnikowski, Marcin

Kamiński oraz Witold Grzywacz. W swoim pierwszym
meczu Arka przegrała 2:13
z innym beniaminkiem Grubymi Wiórami. Biorąc pod
uwagę tę nową ekipę, to składa się ona z bardzo młodych
piłkarzy w przedziale wiekowym 17-21. Większość
z nich grała w poprzednich
sezonach w zespole Transformersów, Speed Polik czy
Red Luj. Na co dzień kilku zawodników trenuje w klubach

zrzeszonych takich jak: Start
Brzeziny, UKS SMS Łódź,
Amii Nowosolna Łódź. Drużyna była obecna na turnieju charytatywnym dla Adasia
Kernera, występując pod nazwą UKS Lipiny Reaktywacja.
Grube Wióry zapowiadają walkę o najwyższe miejsca.
Najlepszym tego przykładem
jest pierwsza wysoka wygrana z wspomnianą wcześniej
Arką Brzeziny 13:2. Kapitanem zespołem jest Marcin

Prus. Status tzw. zawodowców posiadają: Wojciech Koperniak, Adam Niewiadomski, Adrian Budzyński, a resztę kadry uzupełniają: Mateusz
Stępień, Szymon Jakubiec,
Dariusz Prus, Wiktor Ciumaszko, Dariusz Budzyński, Daniel Przybylak, Michał
Mentrycki, Adrian Domański, Maciej Skowroński.
Baka Juniors to zespół
stworzony głównie z zawodników, którzy od kilku sezonów występują na brzezińskich Orlikach. W kadrze
drużyny znaleźli się tacy zawodnicy jak: Adrian Brzeziński, Adrian Greszel, Grzegorz

Greszel, Hubert Kamieniecki,
Maciej Kolasa, Piotr Kosieradzki, Przemysław Kurowski, Damian Michalak, Damian Misiak, Krzysztof Mysiorski, Szymon Pietrasik,
Baretk Poździej, Patryk Poździej, Radosław Płatek, Ireneusz Samiec, Tomasz Slawicki, Waldemar Świderek,
Sebastian Sławiński, Marcin Tomecki. Baka Juniors
w pierwszej kolejce nieznacznie ulegli Relaksowi 1:2.
Grabarze to zespół z Koluszek. Przez kilka sezonów drużyna ze zmiennym szczęściem rywalizowała w Wiejskiej Lidze Piłki

Nożnej. Kadra zespołu opiera się głównie na zawodnikach w przedziale wiekowym 19-23, w którego skład
wchodzą: Damian Gołda,
Damian Grabowski, Mikołaj Kamiński, Rafał Karpiński, Radosław Kiraga, Tomasz
Kowalczyk, Radosław Kołada, Wiktor Mroziński, Mateusz Osetek, Damian Paszko, Mateusz Skóra, Damian
Sowiżdrzał, Wojciech Stasiak,
Artur Szklarek, Michał Trembowski, Szymon Wiliński, Jacek Woźniak, Daniel Ławski. Koluszkowianie przegrali
w swoim debiutanckim meczu z Orłami 3:9.  Dawid Saj

Ruszyła Brzezińska Liga Piłki Nożnej



 miniony weekend rozgrywki zainaugurowała Brzezińska Ligi Piłki Nożnej.
W
Pierwszym liderem szóstego sezonu fazy zasadniczej został OKS, który rozgromił
w meczu pierwszej kolejki Speed Polik 15:0. Na drugim miejscu znalazł się beniaminek Grube Wióry, a na trzecim Turbo Team.

Do rywalizacji przystąpiło
szesnaście drużyn z Brzezin
i okolic. Rozgrywki toczyć się
będą systemem każdy z każdym w okresie czasowym
od marca do lipca bieżącego
roku. W sumie odbędzie się
piętnaście kolejek. Zespoły
za każde wygrane spotkanie
otrzymają trzy punkty, a za
remis jeden punkt. Na podstawie uzyskanej liczby punktów powstaje tabela końcowa.
Mecze rozgrywane są w soboty i niedziele w wyznaczonych godzinach (sobota
18:00-21:00, niedziela 17:0020:00). Wyjątkiem są pojedynki pucharowe. Spotkania
rozgrywane są kolejka po kolejce, jeden mecz tygodniowo.
W przypadku, gdy drużyny skończą rundę z tą samą
liczbą punktów, o pozycji
w tabeli decyduje w pierwszej
kolejności wynik meczu między tymi drużynami. W przypadku remisu decyduje bilans bramkowy. Jeżeli tu też
wynik był taki sam, wygrywa ta drużyna, która strzeliła
w rundzie więcej goli. Oddanie dwóch walkowerów w tej
rundzie skutkuje brakiem
awansu do fazy pucharowej,
nawet w przypadku zajęcia
miejsca premiowanego awansem. Oddanie trzech walkowerów skutkuje usunięciem
drużyny z rozgrywek.

Do rundy pucharowej
awansuje najlepsze osiem zespołów fazy zasadniczej. Zespoły z miejsc 1-4 zostaną
rozstawione (przy czym miejsca 1 i 2 na przeciwległych
miejscach „drabinki”, aby nie
mogły na siebie trafić w półfinale, a dopiero w finale).
Drużyny z miejsc 5-8 zostaną
dolosowane do powyższych
zespołów. Wszystkie mecze poza finałem i meczem
o trzecie miejsce rozgrywane
są na zasadzie mecz i rewanż.
Oddanie walkowera w jednym spotkaniu w rundzie
pucharowej automatycznie
uniemożliwia awans do kolejnej rundy. Druga faza rozgrywek potrwa od 18 sierpnia do
16 września.
Pierwsza seria spotkań odbyła się w miniony weekend. Najwięcej emocji w inauguracyjnej kolejce wzbudził hit kolejki czyli mecz
pomiędzy Zdrowiem Rogów
a Zielonymi Bimbrownikami. Obie drużyny rozpoczęły sezon w nieco zmodyfikowanych składach. Spotkanie
było rozgrywane w ciężkich,
zimowych warunkach, jednak nie zniechęciło to zawodników, którzy bardzo ambitnie podeszli do tego pojedynku. Punktualnie o 18:00
sędzia Bartłomiej Lewandowski rozpoczął pierwsze w tym

sezonie zawody. Prowadzenie
objęli piłkarze Zdrowia Rogów, jednak Zieloni Bimbrownicy szybko odpowiedzieli wyrównującym trafieniem.
Trzykrotnie Rogowianie odskakiwali na jednobramkowe
prowadzenie, a Bimbrownicy wcześniej czy później wyrównywali. Ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem 4:4
i obie ekipy dopisały na swoje konto po jednym punkcie.
Dwie bramki dla Bimbrowników strzelił Łukasz Płeska
oraz dwie debiutujący w rozgrywkach Karol Baran. Z kolei w drużynie przyjezdnych
na listę strzelców kolejno
wpisali się Krzysztof Wójcik,
Krzysztof Trzewikowski oraz
Mateusz Lubczyński. Ostatnie
trafienie to gol samobójczy.
Po meczu obie drużyny przyznały, że zmarnowały wiele
wyśmienitych szans i gdyby
nie to, szala zwycięstwa mogła się przechylić na jedną lub
drugą stronę. Niemniej jednak, remis to jak najbardziej
sprawiedliwy wynik.
W innych pojedynkach
OKS rozgromił Speed Polik 15:0, Arka Brzeziny uległa
Grubym Wiórom 2:13, Turbo Team rozbił Red Luj 13:4,
Red Devils pokonał 8:4 Misie, Wybrzeże Klatki Schodowej pewnie 13:6 rozgromiło Zieloną Stronę Mocy,

Tabela po pierwszej kolejce Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
Orły pokonały Grabarzy 9:3,
a w spotkaniu pomiędzy TS
Relaks a Baka Juniors górą
okazali się bardziej doświadczeni ligowcy wygrywając
w całym meczu 2:1.
Druga kolejka spotkań odbędzie się w weekend 10/11
marca. W sobotę na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 2 o godzinie 18:00 Zielona Strona Mocy zmierzy się

ze Speed Polik, półtorej godziny później na murawę wybiegną piłkarze: Baka Juniors
i Orłów. Na godzinę 18:00 na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Red Luj z TS Relaks,
a o godzinie 19:30 Red Devils
podejmie Wybrzeże Klatki
Schodowej. W niedzielę a na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00

Arka Brzeziny zmierzy się
z Misiami, a o godzinie 18:30
OKS będzie chciał utrzymać
pozycję lidera w starciu ze
Zdrowiem Rogów. Na godzinę 17:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Grabarze spotkają się z Zielonymi
Bimbrownikami, a o godzinie 18:30 Grube Wióry zagrają z Turbo Team.
 Dawid Saj

16

8 MARCA 2018 | NR 5

Pierwsza sparingowa porażka Startu

Start na podium Ligi Halowej





Piłkarze Startu Brzeziny przygotowujący się do rewanżowych rozgrywek rundy wiosennej II grupy
łódzkiej klasy A rozegrali kolejne mecze kontrolne.

Piłkarze stojący w murze obronnym podczas meczu sparingowego
z GLKS Sarnów Dalików FOT. Dawid saj
Podopieczni trenerów Roberta Szuberta i Waldemara Pabiniaka pokonali występujący w skierniewickiej klasie okręgowej
Olympic Słupia 2:1 i przegrali z GLKS Sarnów/Dalików (łódzka klasa okręgowa) 1:2.
W obu sprawdzianach nie
wystąpili m.in. najlepsi zawodnicy zespołu: Dariusz
Szymanek i Kamil Szymanek. Mecz z dziesiątą ekipą
skierniewickiej okręgówki odbył się na boisku Chojeńskiego Klubu Sportowego przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich w Łodzi. Pojedynek wyrównany był tylko
w pierwszej odsłonie. Brzezinianie mieli kilka okazji
na gola, jednak wykorzystali tylko jedną. Po pierwszych czterdziestu pięciu
minutach wynik spotkania brzmiał 1:1. Dopiero po

zmianie stron czarno-czerwoni wskoczyli we właściwe tory i narzucili swój
styl gry. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Start
szybko strzelił dwa gole,
a później sukcesywnie powiększał przewagę.
Ostatecznie brzezinianie
rozgromili rywali 5:1. Dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Artur Poździej,
a po jednym golu zdobyli: Dominik Jedynak, Maciej Borowski i Paweł Swaczyna. Zespół mistrza jesieni II grupy łódzkiej klasy
A wystąpił w tym meczu
w składzie: Jakub Miśkiewicz – Waldemar Pabiniak,
zawodnik testowany, Artur
Poździej, Dominik Jedynak
- Paweł Swaczyna, Maciej
Borowski, Norbert Kowalski, Robert Szubert, Arkadiusz Łapka - Wojciech
Ko p e r n i a k . Na z m i a ny

wchodzili: Marcin Pietrzak,
zawodnik testowany.
Drugi mecz kontrolny rozegrano w minioną niedzielę 4 marca na boisku kompleksu sportowego w Byc z y n i e o b o k Po d d ę b i c .
Rywalem naszej drużyny
był GLKS Sarnów/Dalików,
którego trenerem jest były
szkoleniowiec Startu Damian Gamus, a czynnymi
zawodnikami - grający prezes naszego klubu Marcin
Lindner oraz były zawodnik BKS Radosław Surowiec. W wyrównanym spotkaniu o końcowym wyniku
zdecydowały drobne błędy.
Brzezinianie przegrali 1:2,
a jedyną bramkę dla czarno-czerwonych strzelił Arkadiusz Łapka. Dla naszego zespołu jest to pierwsza
porażka w okresie przygotowawczym. W spotkaniu
przeciwko GLKS zagrali: Jakub Miszkiewicz – zawodnik testowany, Artur Poźdizej, Norbert Kowalski, Dominik Jedynak – Waldemar
Pabiniak, Mariusz Matusiak, Robert Szubert, Paweł
Swaczyna – Arkadiusz Łpaka, Wojciech Koperniak. Na
zmianę wszedł Dawid Filipiński.
Kolejne spotkanie podopieczni trenerów Waldemara Pabniaka i Roberta Szuberta rozegrają w sobotę 10 marca o godzinie
17:30 na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim. Rywalem naszej drużyny będzie piąta drużyna
łódzkiej klasy okręgowej
Stal Głowno.

 Dawid Saj

akończyły się rozgrywki sezonu 2017/2018 Halowej Ligi Piłki Nożnej w KoluszZ
kach o puchar Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata. Zwycięzcą została Sonata, która w tabeli końcowej wyprzedziła Czerwone Diabły. Brązowe medale zawisły na szyjach zawodników Startu Brzeziny.

Na dziewiątym miejscu sklasyfikowane zostały Misie, a na
jedenastym Wybrzeże Klatki
Schodowej.
Ostatnie trzy kolejki tego sezonu halowego nie wpłynęły na końcowy rezultat. Piłkarze Startu Brzeziny w 14. kolejce rywalizowali z Czerwonymi
Diabłami. Tylko zwycięstwo
dawało brzezinianom szansę
na wicemistrzostwo. Tymczasem po bardzo zaciętym pojedynku czarno-czerwoni zremisowali 2:2. Bramki dla Startu
strzelili: Wojciech Koperniak
i Mariusz Matusiak. Dla koluszkowian natomiast na listę
strzelców wpisali się: Jakub Perek i Jakub Sztuka.
W następnym spotkaniu
brzezinianie rozgromili 4:0
Pol-Hun. Hat-trickiem w tym
pojedynku popisał się Artur
Poździej, a jedną bramkę strzelił Dominik Jedynak. Ostatni mecz został zweryfikowany
jako 0:5 dla Sonaty. Ostatecznie Start z dorobkiem trzydziestu dwóch punktów zajął trzecie miejsce w rozgrywkach.
Nasz zespół wyprzedził w tabeli: Zdrowie Rogów, Pol-Hun
i Red Devils.
Dla Misiów czternasta seria
została zweryfikowana jako 0:5
dla LKS Gałkówek. W następnym meczu nasz orlikowy weteran zremisował 2:2 z ekipą
Chłopaki Nie Płaczą. Po golu
dla brzezinian strzelili: Mariusz
Kaźmierczak i Łukasz Markiewicz. W ostatniej kolejce los
odwrócił się do Misiów dzięki
zweryfikowanej wygranej jako

Start na podium koluszkowskiej ligi halowej FOT. Dawid saj

5:0 w starciu z ostatnim Wild
Cats. Biało-niebiescy zakończyli zmagania na dziewiątym
miejscu w grupie aspirującej.
Trzeci zespół z naszego miasta Wybrzeże Klatki Schodowej we wszystkich trzech ostatnich kolejkach oddał walkowera po 0:5: drużynie Chłopaki
Nie Płaczą, Wild Cats oraz Marianom. Po ostatnim meczu
odbyła się drobna ceremonia
dekoracji, podczas której zawodnicy Startu Brzeziny odebrali m.in. pamiątkowy puchar
i medale.

W klasyfikacji najlepszych
strzelców zwyciężył Piotr Grobelny z Sonaty, który w całym
sezonie strzelił szesnaście goli.
Drugi z piętnastoma trafieniami sklasyfikowany był Jakub
Sztuka (Czerwone Diabły),
a na trzecim miejscu znalazł
się zawodnik Startu Brzeziny Maciej Borowski, który do
siatki rywali trafił czternaście
razy. Tym samym kolejny sezon halowych zmagań przeszedł do historii. Teraz pora na
rozgrywki ligowe i orlikowej.

 Dawid Saj

Reklama

SUPER PROMOCJE ZIMOWE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

24/XI/2017

4/I/2018

OKNA - do

40%-45%*
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Wystawa makatek w Muzeum Regionalnym

M

 zeum Regionalne w Brzezinach zaprasza na
u
wernisaż wystawy „Nowe szycie makatki”, który
zaplanowano w piątek 16 marca o godz. 17. Ekspozycja jest elementem wspólnego projektu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury.

Inic jatorkami przedsięwzięcia są Alicja Woźniak
z Działu Strojów Ludowych
i Tkanin Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Danut a Wachowska z Działu
Dziedzictwa Kulturowego
i Folkloru Regionów ŁDK.
W projekt zaangażowano
także szereg lokalnych placówek muzealnych, gdzie
odbywały się warsztaty rękodzielnicze wyszywania
makatek. W Brzezinach
miały one miejsce w czerwcu ubiegłego roku. „Projekt polegał na próbie odświeżenia wzorca makatki. Powstały zatem bardzo

różnorodne prace, od typowo powielających wcześniejsze wzory, po makatki,
które wykorzystują współczesną symbolikę i odnoszą
się bieżących wydarzeń” –
wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach - Paweł Zybała. Po
c yklu warsztatów został
ogłoszony konkurs, na któr y napłynęło ponad 100
prac. Znaczna ich część będzie na wystawie. Pozostałe będą dostępne w postaci
prezentacji cyfrowych. „Ta
wystawa wykracza poza zakres sztuki ludowej, myślę,
że wielu brzezinian pamięta te makatki, które były

unikatowym sposobem wystroju wnętrz, bardzo popularnym, jeszcze w latach
60, 70” – wskazuje Paweł
Zybała.
„Obecnie makatka przeż y w a s w ó j r e n e s a n s” można przeczytać na stronie Łódzkiego Domu Kult u r y. „To d e k o r a c y j n y
element wystroju wnętrz,
współcześnie zapomniany.
Żyje w naszych wspomnieniach z dzieciństwa, a poprzez powstające kolekcje
muzealne i wystawy przywracamy jej etnograficzną wartość. Makatka pełniła rolę estetyczną, dekoracyjną i symboliczną, była
wskazówką postępowania,
pr z y p om n i e n i e m n or m
i zasad, jakimi człowiek powinien się kierować. Obecnie stała się nośnikiem naszej tradycji. Jako nieodzowny element wystroju

Makatka prezentowana na wystawie w Muzeum Regionalnym w Brzezinach FOT. tomasz guzek
kuchni w Polsce, najdłużej zachowała się w tradycyjnych wnętrzach na wsi.”

Współczesne makatki prezentowane w Muzeum Regionalnym w Brzezinach

będzie można oglądać do 6
maja.
TOM

Świąteczny kiermasz

Młodzież Zapobiega Pożarom





Jak co roku brzezińskie Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” zaplanowały
wielkanocny kiermasz z wyrobami rękodzielniczymi. W tym roku impreza odbędzie się w dniach od 19 do 21 marca.

Tr a dyc y j n i e u c z e s t n i c y
WTZ swoje stoisko będą
mieli w holu Urzędu Miasta i będzie ono czynne od
10 do 13. Już teraz można
obejrzeć „wyroby” warsztatów na portalu Facebook,
gdzie brzeziński WTZ posiada stronę o profilu „Warsztaty Terapii Zajęciowej
„Blisko Ciebie" w Brzezinach”. W sumie na kiermasz
przygotowano kilkaset wyrobów m.in. stroiki i kartki
świąteczne, jajka zdobione
techniką dekupażu, baranki, kurczaczki, zające i kury
z drewna, czy skrzyneczki
z owsem.
Świąteczne wyroby z „Blis ko C i e bi e” m o ż n a b ę dzie nabyć także w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie. Oczywiście można też
przyjść na warsztaty, które działają w budynku byłego internatu przy ulicy
Konstytucji 3 maja 3, gdzie
realizowane są także indywidualne zamówienia na

 gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 2
W
w piątek 23 lutego w Brzezinach odbyły się miejsko
-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".

Uczestnicy i komisja konkursy FOT. Grzegorz Kozieł
W przygotowanie kiermaszu włączyły się wszystkie pracownie WTZ
także rękodziała FOT. Tomasz Guzek
wyroby świąteczne.
- W przygotowanie kiermaszu angażują się wszystkie pracownie – wyj a ś n i a k i e r ow n i k W T Z
– Anna Sobkiewicz. W sumie w warsztatach działa ich sześć - rękodzieła,
krawiecka, plastyczna, informatyczna, gospodarstwa domowego oraz umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego.

C o d z i e n n i e pr z ycho d z i
tu pracować 30 niepełnosprawnych osób. - Ten kiermasz zwiększa ich poczucie
własnej wartości, ponieważ
mogą wystawić swoje wyroby, a następnie za zarobione
pieniądze pojechać na wycieczkę – ocenia Anna Sobkiewicz. W ubiegłym roku
uczestnicy WTZ zwiedzili
okolice Krakowa i Wieliczki.
 TOM

Założeniem turnieju jest
upowszechnianie znajomości przepisów przeciwpożarowych, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz poznawanie
tradycji i historii Polskiej
Straży Pożarnej.
Do miejsko-gminnych eliminacji przystąpili reprezentanci szkół podstawowych
z terenu miasta – Szkoły

Podstawowej nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz gminy Brzeziny
Szkoły Podstawowej z Bogdan ki, D ąbrów ki D użej
i Gałkówka Kolonii. Turniej
przeprowadzany przez komisję w składzie: Piotr Kaczmarek komendant Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Brzezinach, Piotr
Dębski prezes OSP Brzeziny, Erwin Mospinek naczelnik OSP Polik i Krzysztof
Stempniewski sekretarz OSP
Brzeziny.
Wśród uczniów z terenu

miasta I miejsce zajął Adrian
Filipiński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, II
miejsce Andrzej Miazek zaś
III Błażej Okrasa obydwaj
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach. Wśród uczniów z terenu gminy Brzeziny I miejsce zajęła Julia Rubaj ze Szkoły Podstawowej
w Bogdance, II Kamil Szczesek, III Martyna Gumińska,
oboje ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc
będą reprezentować miasto
i gminę Brzeziny w eliminacjach powiatowych, które
odbędą się w marcu w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
Miejsko-gminne eliminacje zakończyło wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez władze miasta
i gminy Brzeziny. Nagrody
wręczyli z-ca burmistrza Justyna Nowak oraz członkowie komisji. Organizatorzy
miejsko - gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom" składają serdeczne podziękowanie dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach za pomoc przy organizacji eliminacji. 
 GK
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XLIX sesja Rady Miasta w Brzezinach
Od poprzedniej styczniowej
sesji Rady Miejskiej w Brzezinach minął miesiąc. Czas do
kolejnej XLIX sesji upłynął na
intensywnej pracy i licznych
spotkaniach zarządzających
miastem. Informacje na ten
temat podczas sesji przedstawił Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta, a my przypominamy czytelnikom te najważniejsze z nich.
Burmistrz mówił o swoim uczestnictwie 25 stycznia w IX Międzynarodowej
Konferencji nt. „Selektywnej
zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów” w Łodzi. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji były między innymi: określenie tego
co czeka społeczności lokalne
w najbliższych latach w gospodarce odpadami, czy konieczne będą ciągłe zmiany prawne
i czy jesteśmy w stanie sprostać unijnym zobowiązaniom
w tym zakresie? Konferencja
posłużyła przede wszystkim
wymianie informacji między
przedstawicielami administracji publicznej, naukowcami
i praktykami zajmującymi się
problematyką gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wymiana doświadczeń
w funkcjonowaniu samorządu i współpracy pomiędzy
jednostkami terytorialnymi,
była tematem spotkania Burmistrza Marcina Pluty ze Starostą Kraśnickim. Doświadczony samorządowiec Andrzej Maj gościł w Brzezinach
26 stycznia.
W Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach 31 stycznia odbyła się narada podsumowująca 2017 rok. W spotkaniu
uczestniczyła Justyna Nowak
Zastępca Burmistrza Brzezin. Podczas tegorocznej narady nastąpiło również uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowo zakupionego
lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu
pick-up z napędem 4x4. Przekazania samochodu dokonał
łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław
Wlazłowski wspólnie z przedstawicielami samorządów, które dofinansowały jego zakup.
W ramach starań o dodatkowe środki na dofinansowanie infrastruktury sportowej 31 stycznia władze miasta Brzeziny złożyły wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań
w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej na zadanie pn.
„Rozbudowa infrastruktury
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.
Koszt do pokrycia z dotacji
wyniesie 100.000,00zł, a posiadane na ten cel środki własne to 25.655,22 zł. W ramach
tego zadania przewidziano zakup i montaż trybun na 100
osób, zakup i montaż piłkochwytów o wys. 4 m, czyli siatek chroniących widzów i otoczenie obiektu oraz budowę
3-torowej sportowo-rekreacyjnej bieżni prostej do biegów sprinterskich o dł. 60 m.
Przedstawiciele miast skupionych w Związku Miast
Polskich chcą, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowało zajęcia pozalekcyjne organizowane przez samorządy. 9 lutego Burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Miast Polskich,
uczestniczył w posiedzeniu
Zarządu ZMP w Warszawie.
Związek Miast Polskich stoi
na stanowisku, że zajęcia pozalekcyjne w szkołach prowadzonych przez samorządy stanowią jedną z kluczowych form pracy z dziećmi
i młodzieżą, poszerzających
ich ofertę zgodnie z potrzebami uczniów, oczekiwaniami
rodziców i potencjałem kadry
pedagogicznej. Dlatego też,
zwrócił się do MEN o rozważenie możliwości zwiększenia
rezerwy subwencji oświatowej
i dofinansowanie samorządów
na organizację zajęć pozalekcyjnych. Zdaniem Zarządu
ZMP, alternatywą w tej sytuacji, może być także uwzględnienie w subwencji oświatowej
środków na organizację zajęć
pozalekcyjnych na zasadzie,
jaka obowiązuje przy części
subwencji oświatowej dotyczącej organizowania warunków kształcenia dla uczniów
niepełnosprawnych. Dodatkowe środki byłyby szansą dla
brzezińskich uczniów na korzystanie z szerszej oferty zajęć
fakultatywnych.
W Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej 15
lutego Burmistrz Brzezin Marcin Pluta odebrał promesę na
dofinansowanie w kwocie 1
800 000,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do

lat 3 Maluch +. Miasto Brzeziny jest na 6 pozycji w Polsce pod względem wysokości
dofinansowania. Dzięki tym
środkom, na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 15, powstanie żłobek na 90
miejsc. Łączny koszt inwestycji powinien zamknąć się
w kwocie ok. 2,9 miliona złotych. Żłobek ma powstać jeszcze w tym roku.
Władze miasta Brzeziny
złożyły 15 lutego wniosek do
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Aplikacja
w ramach programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym dotyczy zadania „Otwarte Strefy
Aktywności „OSA” przy ul.
Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach”. Koszt projektu to 97
647,00 zł, a jego dofinansowanie to 47 647,00zł. Efektem zrealizowanej inwestycji
będzie powstanie strefy relaksu, na którą złożą się - siłownia plenerowa, plac zabaw,
stolik do gry w szachy, ławki
oraz ogrodzenie i posadzona
roślinność.
W Ośrodku Rehabilitacji
„Słoneczko” 17 lutego Burmistrz Marcin Pluta spotkał się z aktorami: Agnieszką
Więdłochą, Antonim Pawlickim i Zbigniewem Zamachowskim. Artyści odwiedzili
placówkę prowadzoną w Brzezinach przez Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom”. Wcześniej Zbigniew Zamachowski na rzecz
ośrodka przekazał część swojej
wygranej w programie Milionerzy - w wysokości 50 tysięcy złotych.
Jakie mogą być dla miast
skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych np. suszy czy powodzi m. in. o tym
rozmawiali uczestnicy konferencji "Wczujmy się w klimat
- adaptacja w mieście”. 21 lutego w tej debacie eksperckiej
uczestniczyła Justyna Nowak
Zastępca Burmistrza. Dyskusja koncentrowała się na roli
samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian
klimatu, a także na rozwiązaniach, dzięki którym, miasta
mogą lepiej przystosować się
do zagrożeń klimatycznych
występujących obecnie i spodziewanych w przyszłości.

Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to
w tych dziedzinach należy jak
najszybciej się przygotować ze
względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
Zgodnie z porządkiem obrad XLIX sesji Rady Miasta Brzeziny radni zajęli się
siedmioma projektami. Podczas posiedzenia przyjęto 6
uchwał, jedna została odrzucona.Wśród przyjętych znalazły się:
Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta
Brzeziny na 2018 rok.
R adni podjęli dec yzję
o przekazaniu dodatkowych
środków na wykonanie dokumentacji związanej z rozwojem lokalnej infrastruktury sportowej, czyli budową
hali sportowej w Brzezinach.
Z planowanych wcześniej 50
tysięcy złotych kwota została
zwiększona do 80 tysięcy.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: Z. Bączyński, K.
Jeske, T. Klimczak, Z. Krawczyk, A. Kurczewski, P. Maślanko, D. Szymczak
Przeciwko: G. Kędzia, I. Skipior, M. Sysa
Wstrzymali się T. Barucki, J.
Piątkowski, G. Pietrasik
Wyszedł na czas głosowania
G. Maślanko
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021.
Na posiedzeniu zdecydowano o przesunięciu środków
w projekcie „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit wydatków
bieżących na lata 2018-2019
stanowi kwotę 150 tysięcy zł, z tego na rok 2018 – 45
tys. zł, na rok 2019 – 105 tys.
zł. Zmiana kwot w poszczególnych latach związana jest
z harmonogramem płatności
przyjętym w zasadach wyboru wykonawcy.
Za uchwalą głosowali radni: Z. Bączyński, K. Jeske, T.
Klimczak, Z. Krawczyk, A.
Kurczewski, P. Maślanko, D.
Szymczak
Przeciwko: T. Barucki, G.
Kędzia, I. Skipior, M. Sysa
Wstrzymali się J. Piątkowski, G. Pietrasik
Wyszedł na czas głosowania
G. Maślanko
Uchwała w sprawie określenia

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
R adni podjęli dec yzję
o uporządkowaniu obowiązujących przepisów i ustaleniu kompetencji burmistrza
w tym zakresie.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: T. Barucki, Z.
Bączyński, K. Jeske, G. Kędzia,
T. Klimczak, Z. Krawczyk, A.
Kurczewski, P. Maślanko, J.
Piątkowski, D. Szymczak
Wstrzymali się : I. Skipior,
M. Sysa
Na czas głosowania z sali
obrad wyszli: G. Maślanko, G.
Pietrasik
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 będących
w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.
Radni przyjęli plan ZUK,
który jest podstawą do działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Dokument określa między innymi planowany
zakres usług, modernizowanie
urządzeń, wysokość nakładów
inwestycyjnych oraz sposoby
ich finansowania.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: T. Barucki, Z.
Bączyński, K. Jeske, G. Kędzia,
T. Klimczak, Z. Krawczyk, A.
Kurczewski, P. Maślanko, J.
Piątkowski, G. Pietrasik, I. Skipior, D. Szymczak, M. Sysa
Na czas głosowania wyszedł
G. Maślanko
Uchwała w sprawie przyjęcia„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
miasta Brzeziny”.
Decyzją radnych miasto
przeznaczy środki finansowe na odławianie, zapewnienie opieki, miejsca w schronisku, sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla
zwierząt oraz poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych
zwierząt a także zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, na kwotę ok 84 tysięcy
zł. Na sterylizację lub kastrację oraz wszczepianie czipów
zwierzętom właścicielskim
przeznaczona zostanie kwota ok. 10 tysięcy zł. Bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku w Jasionce.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: T. Barucki, K.

Jeske, G. Kędzia, T. Klimczak,
Z. Krawczyk, G. Maślanko, P.
Maślanko, J. Piątkowski, G.
Pietrasik, I. Skipior, M. Sysa,
D. Szymczak,
Nie głosował A. Kurczewski
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Brzeziny, trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
Na posiedzeniu radni zdecydowali o utrzymaniu na kolejny rok budżetowy dotacji
dla niepublicznego przedszkola w Brzezinach.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: T. Barucki, K. Jeske, G. Kędzia, T. Klimczak, Z.
Krawczyk, A. Kurczewski, G.
Maślanko, P. Maślanko, J. Piątkowski, I. Skipior, M. Sysa, D.
Szymczak,
Radni nie przyjęli Uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustaleniu stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.
Władze miasta prezentując
projekt argumentowały, że dotychczasowe stawki nie pokrywają kosztów gospodarowania
odpadami i konieczne jest ich
zoptymalizowanie. Różnica
pomiędzy wnoszonymi opłatami, a rzeczywistymi kosztami pokrywana jest ze środków
budżetowych. W ten sposób
dodatkowe koszty ponoszą
wszyscy mieszkańcy. Ponadto
w projekcie podnoszono konieczność edukacji ekologicznej mieszkańców na temat segregacji odpadów, co również
mogłoby wpłynąć na obniżkę
kosztów. Radni jednak nie podzielili w tym zakresie argumentów władz miasta.
Za przyjęciem uchwały głosowali radni: K. Jeske, T. Klimczak, Z. Krawczyk, A. Kurczewski, P. Maślanko,
Przeciwko: T. Barucki, G.
Kędzia, J. Piątkowski, G. Pietrasik, I. Skipior, M. Sysa
Wstrzymał się D. Szymczak
Wyszedł na czas głosowania
Z. Bączyński
Wyłączył się z głosowania
G. Maślanko
Relacja z obrad Rady Miejskiej Miasta Brzeziny dostępna jest pod adresem www.youtube.com/brzeziny
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Historia Miasta Dawidowego

FOT. Grzegorz kozieł

P

 dczas ostatniego spotkania Uniwersytetu Trzecieo
go Wieku Powiatu Brzezińskiego obył się wykład
pt. „Historia Miasta Dawidowego". Wygłosił go ks. dr
Zbigniew Tracz - Kanclerz Łódzkiej Kurii Metropolitalnej.

Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku FOT. grzegorz kozieł

W Chrześcijańskich Pismach Greckich określenie
„Miasto Dawidowe” odnosi się do Betlejem. Nazwy
„Miasto Dawidowe” zaczęto używać, gdy Dawid, po
siedmiu i pół roku panowania w Hebronie, wybrał to
miejsce na swoją królewską
siedzibę, zbudował dom
i sprowadził Arkę Przymierza.
Betlejem żyje w każdym

pokoleniu chrześcijan,
w wyobrażeniach i modlitwie wiernych oraz w wielowiekowej pobożności i kulturze. Betlejem jest
ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem
pielgrzymek, położone na
wzgórzach i usytuowane na
południe od Jerozolimy.
W starożytności była to
osada podporządkowana
Jerozolimie i korzystająca

z jej bliskości. B etlejem
nie miało murów obronnych, dlatego na w ypadek niebezpieczeństwa jego
mieszkańc y chronili się
w otoczonej murami Jerozolimie. Współczesne Betlejem liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Ich liczba systematycznie maleje,
bo wielu decyduje się na los
emigrantów. Podróż z Jerozolimy do Betlejem jest dzisiaj o wiele trudniejsza niż
w czasach Jezusa, o czym
przesądza wzniesiony przez
Izraelczyków ośmiometrowy
mur, który oddziela obydwa
miasta. Choć Jerozolima

z biegiem czasu się rozbudowywała, Miasto Dawidowe
pozostało jej odrębną dzielnicą.
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców Betlejem są dochody z ruchu
pielgrzymkowego i turystycznego. Miejscowa ludność to Arabowie, muzułmanie jak i chrześcijanie różnych obrządków. Od
wieków żyją ze sobą i obok
siebie. Głównym punktem
miasta jest Bazylika Narodzenia Pańskiego oraz pobliski plac Gwiazdy. Bazylika jest w posiadaniu prawosławnych, a przylega do

niej katolicki kościół. Najważniejszym punktem Bazyliki jest Grota, w której
umieszczono gwiazdę z napisem w języku łacińskim
„Hic ex Virginae Maria Jesus Christus natus est”, czyli „Tutaj z Dziewicy Maryi
narodził się Jezus Chrystus”.
Grota Narodzenia przeszła
pod wspólną kontrolę prawosławnych, katolików i Ormian, a obecnie pod kontrolę prawosławnej cerkwi greckiej i katolików.
Turyści pytają, czy rzeczywiście jest to miejsce narodzin Zbawiciela?
Jest to miejsce najbardziej

prawdopodobne, bo od czasów wczesnochrześcijańskich zostało ustalone przez
pamięć wierzących oraz opartą na niej tradycję. Odwiedzających porusza skromność i prostota wystroju
Groty Betlejemskiej, która nie kapie złotem ani nie
opływa w bogactwa. Ksiądz
kanclerz Zbigniew Tracz zachęcał słuchaczy do odwiedzenia miejsc, o których
opowiadał w wykładzie.
Kolejne spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
planowane jest na 15 marca
i poświęcone będzie Dniu
Kobiet.
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O powstaniu styczniowym w bibliotece

Projekt edukacyjny PIES





Wystawa składa się z 16
plansz edukacyjnych, pokazujących m.in. przebieg powstania, wygląd mundurów Polaków w nim walczących, opisy
bitew i potyczek, których stoczono w sumie ponad 1200.
Osobną planszę poświęcono
przebiegowi powstania na ziemi łódzkiej. Wystawa przedstawia również skutki powstania, w tym losy jego weteranów. Warto tu wspomnieć,
o silnym wpływie tego kolejnego narodowego zrywu na literaturę, jaki znalazł swoje odbicie w takich dziełach jak "Noce
i Dnie", "Nad Niemnem", czy

FOT. Tomasz Guzek

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza do obejrzenia ekspozycji dotyczącej powstania styczniowego, którą udostępniło Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

"Wierna rzeka". Wystawa jest
prezentowana w brzezińskiej
bibliotece z okazji 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego i można ja oglądać
przez blisko miesiąc.
Wcześniej Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi udostępniło już wystawy
o Legionach Polskich i drodze do niepodległości Polski.

W ubiegłym roku w brzezińskiej bibliotece gościł kustosz
muzeum Konrad Czernielewski, który opowiadał o tradycjach kościuszkowskich i życiu
marszałka Józefa Piłsudskiego. Wystawy o tematyce historycznej Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach pozyskuje także z Instytutu Pamięci
Narodowej. Prezentowano już
dotyczące m.in. dziejów kapelana NSZZ „Solidarność” –
ojca Stefana Miecznikowskiego, zbrodni hitlerowskich na
ziemi łódzkiej, festiwalu w Jarocinie, czy też stanu wojennego.
 TOM

 ostatni dzień lutego Przedszkole nr 3 w Brzezinach odwiedzili przedstawicieW
le Schroniska dla Zwierząt „PSIAKOWO” z Piotrowic koło Łowicza. Spotkanie było
częścią projektu edukacyjnego PIES realizowanego w grupie 3 – latków brzezińskiego przedszkola.

Wizytę pracowników schroniska poprzedziły zajęcia
poszerzające wiedzę dzieci na
temat czworonożnych przyjaciół. Maluchy poznawały
rasy psów, psiaki będące bohaterami znanych bajek i filmów, czworonogi wykorzystywane w ratownictwie oraz
spotkały się z weterynarzem.
Zwieńczeniem projektu
było przeprowadzenie zbiórki żywności dla zwierząt
i odwiedziny przedstawicieli schroniska. Z gośćmi spotkały się wszystkie przedszkolaki, a największy entuzjazm

wśród dzieci wzbudziła półtoraroczna suczka o wdzięcznym imieniu Misia, która czeka na nowy, kochający dom. W trakcie spotkania
dzieci wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą zasad obcowania z psami, ich zdrowia,
szczepień oraz adopcji zwierząt ze schroniska.
Ważnym elementem spotkania było także zapoznanie ze sposobami zabezpieczania psa i kota na wypadek zaginięcia. Prowadząca
spotkanie pokazała dzieciom
różne rodzaje adresatek,

identyfikatory dla zwierząt
oraz opowiedziała w jaki
sposób działa chip umieszczony pod skórą pupila.
Dzieci słuchały informacji
przekazywanych przez panią
Jolantę Wojciechowską i zadawały wiele dociekliwych
pytań. W podziękowaniu
za spotkanie przedszkolaki przekazały zebraną dzięki
zaangażowaniu społeczności
przedszkola żywność – ponad 110 kilogramów suchej
i mokrej karmy, a także koce,
kołdry i miski. 
 GK
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Ważne telefony
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
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
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

BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
p.o Redaktora naczelnego: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Plany remontowe BSM
R
a da Nadzorcza Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach zatwierdziła plan remontowy na
2018 rok. Fundusz remontowy wynosi 1milion 232,5
tys. złotych i pochodzi z odpisu w wysokości 1,18
zł za 1 metr kw. powierzchni użytkowej mieszkania
miesięcznie. .

„Z uwagi na wzrost cen
usług budowlanych, wynagrodzeń pracowników firm
remontowych i materiałów
budowlanych nie wszystkie zaplanowane zamierzenia mogą zostać zrealizowane w tym roku – mówi Paweł
Kupiński prezes Brzezińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Do docieplenia przewidziano zachodnią ścianę z balkonami przy ul. Siedzikówny „Inki” 1 ( dawnej ul.
Matuszewskiego) oraz granulatem dachy bloków Hetmana 3 (dawna Kulczyńskiego), Bohaterów Warszawy 3,
6 i 7, a także Modrzewskiego 2b. W ramach robót brukarskich na osiedlu Hetmana wymienione zostaną niemalże wszystkie chodniki
wraz z dojściami do bloków
za wyjątkiem krótkiego odcinka od Intermarche do ul.

Hetmana. Wymiana dotyczyć będzie także chodników przed blokiem Przedwiośnie 9 łącznie ze schodami do chodnika miejskiego,
skośnego chodnika pomiędzy Przedwiośnie 5 i Przedwiośnie 1a, który obecnie
jest w złym stanie technicznym, a na osiedlu Przedwiośnie 3 chodniki prowadzące do placu zabaw i wewnątrz placu zabaw. Z kolei
na osiedlu Modrzewskiego
i Głowackiego nowe chodniki powstaną przed blokiem
Modrzewskiego 8, schody
terenowe przed Modrzewskiego 10, Bohaterów Warszawy 5 i 7, a przy ul. Głowackiego 6a chodnik łącznie
z placykiem oraz chodniki prowadzące do placu zabaw dla dzieci jak i wewnątrz
tego placu. Planowane jest
także powiększenie zatoki

parkingowej Głowackiego
6. W ramach wymiany nawierzchni bitumicznej i krawężników planowane jest
wykonanie uliczki i łopatki manewrowej przy budynkach Przedwiośnie 1 i Przedwiośnie 1a.
Tegoroczny plan inwestycyjny BSM obejmuje pomalowanie 5 klatek schodowych
co zakończy cykl malowania
klatek schodowych z funduszu remontowego trwający
od 2004 roku. Dach bloku
przy ul. Moniuszki 4 zostanie pokryty papą termozgrzewalną, ponieważ poprzednia uległa degradacji
z uwagi na warunki atmosferyczne.
Nowością będzie montaż
pergoli czyli wiat śmietnikowych. Tegoroczny plan zakłada montaż 6 pierwszych
lekkich zadaszonych i zamykanych konstrukcji na śmieci. W wysokości 8 tys. zaplanowana jest dopłata do
wymiany okien i drzwi balkonowych. Jak zapewnia
prezes BSM wypłaty dokonywane będą na bieżąco, gdyż

Spotkanie z pisarką
w bibliotece



Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek Miejska Biblioteka Publiczna
zorganizowała spotkanie z Ewą Michalską - autorką książek o tematyce historycznej, biografii i książek psychologiczno-obyczajowych.

Nie był to przypadkowy wybór, gdyż Ewa Michalska jest
także współautorką wystawy
"Brzeziny - ocalmy od zapomnienia", na której prezentowane były dzieje społeczności
ewangelickiej w naszym mieście, a jeszcze w ubiegłym tygodniu można było ją oglądać w brzezińskiej bibliotece.
Jak mówiła Ewa Michalska z takich właśnie historycznych
poszukiwań zrodziła się w niej
pasja pisarska. Poznawała bowiem ciekawe historie ludzi,
które chciała opisywać. Jest
ona m.in. autorką książki pt.
„List Do Syna, czyli kulisy gabinetu oficera UB” o dziejach
małżeństwa Antoniego i Janiny Żubrydów, którzy zostali zastrzeleni w 1946 r. z polecenia władz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
W
słowa pisarki

Spotkanie z pisarką Ewą Michalską FOT. Tomasz guzek
wsłuchiwało się kilkudziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. O szczegółach prac
poszukiwawczych Ewa Michalska mówiła też oprowadzając młodzież po wystawie
"Brzeziny - ocalmy od zapomnienia". Pokazała też uczniom SP3 jak samodzielnie
prowadzić badania historyczne m.in. w oparciu o portal

www.szukajwarchiwach.pl.
Jak zdradza Maria Witkowska - kierownik Oddziału dla Dzieci, która zorganizowała to spotkanie, Ewy Michalskiej możemy spodziewać
się w Brzezinach jeszcze na jesieni, kiedy będzie opowiadać
o dziejach zwierząt służących
Ojczyźnie. 
 TOM

nie ma kolejki oczekujących
z lat ubiegłych. Wysokość
zwrotu tych dopłat uzależniona jest od wieku budynku
i powierzchni wymienianych
okien i drzwi balkonowych.
„Chcielibyśmy w całych
zasobach spółdzielni wymienić wszystkie punkty świetlne przed wejściami do klatek schodowych na
oświetlenie typu LED uruchamiane czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Jest to zasadne ze względu na oszczędność energii
elektrycznej. Dla porównania wymiana oświetlenia na
klatkach schodowych w bloku Batory ( Siedzikówny Inki
2 i 2a) przyniosła oszczędności sięgające powyżej 60% mówi prezes Paweł Kupiński.
Ponadto planowana jest
wymiana 21 drzwi wejściowych w 6 budynkach, w których obecnie są drzwi stalowe starego typu bez ocieplenia. Także w 6 blokach
Moniuszki 2, 14/16, Piłsudskiego 11, Bohaterów Warszawy 5 i 8 oraz Przedwiośnie 11 planowany jest

montaż wodomierzy z odczytem radiowym. W tych
budynkach niemalże wszystkim wodomierzom upływa 5-letni okres legalizacji.
W związku ze zmianą konstrukcji węzłów cieplnych
w kilku budynkach na osiedlu Przedwiośnie planowany
jest montaż samoczynnych
odpowietrzników pionów
centralnego ogrzewania.
„Niestety nie uda się zrealizować odwodnienia placu
manewrowego na Bohaterów
Warszawy 3, gdyż spółdzielnia nie uzyskała zgody ze
strony miasta na włączenie
się do sieci kanalizacji deszczowej. Miasto argumentuje to brakiem fizycznej
możliwości odebrania zgromadzonych tam wód deszczowych. Z uwagi na awarie usuwane przy zastosowaniu opasek naprawczych
wymianie podlegać będą
dwa poziomy zimnej wody
w piwnicach bloku przy ul.
Bohaterów Warszawy 5 i 7.
Planowany jest także kompleksowy remont balkonów
od zachodniej strony bloku
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przy ul. Bohaterów Warszawy 5. „O tę naprawę wnioskują mieszkańcy, gdyż balkony nie mają izolacji przeciwwodnej"- dodaje prezes P.
Kupiński.
Nie wiadomo, czy uda się
wymiana kilkunastu tablic
energetycznych z głównymi bezpiecznikami. Po wymianie okienek na okienka
z PCV w piwnicy bloku przy
ul. Hetmana 3 zakończy się
wymiana wszystkich okien
administracyjnych w całych
zasobach BSM. Prace rozpoczną się już wczesną wiosną.
Na razie udało się wyłonić
wykonawcę i podpisać umowę na roboty brukarskie bez
nawierzchni asfaltowych. Ich
koszt wyniesie ponad 182
tys. zł. brutto.
Zasoby mieszkaniowe Brzezińskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Brzezinach obejmują 1623 lokale
mieszkalne znajdujące się 40
budynkach na 4 osiedlach:
30-lecie, Przedwiośnie, Hetmana (dawna Kulczyńskiego) oraz Modrzewskiego-Głowackiego-Skarpa.  GK

PIT elektroniczny szybszy
zwrot nadpłaty



 ozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia
R
zeznania rocznego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach zachęca podatników do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017
w formie elektronicznej.

Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać
między innymi: PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT- 39, wraz z zał ą c z n i k am i. W te n s am
sposób składa się również
korektę tych deklaracji. System gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. A dzięki wymogowi
autoryzacji deklaracji do
minimum spada r yzyko,
że ktoś się podszyje pod
p o d at ni ka. Pot w ierdzeniem złożenia deklaracji
jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi
z dowodem nadania listu
poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania
bezpośrednio w urzędzie

skarbowym.
W celu ułatwienia nas z y m p o d at n i k o m ro z liczenia się z dochodów
za rok 2017r. organizujemy kolejne dyżury w gminach w godzinach od 10.00
do 12.00 – mówi Wioleta
Meszka Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Brzezinach.
W środę 14 marca pracownicy skarbówki będą

d y ż u r o w a ć w Ur z ę d z i e
Gminy Jeżów, w czwartek
15 marca – w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Jeżów, a w piątek 16 marca w Bibliotece Publicznej
w Rogowie.
Złożenie deklaracji
w formie elektronicznej
onacza wiele korzyści. Po
pierwsze to duża oszczędność czasu, niższe koszty
złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, bezpieczeństwo przesyłanych danych, gwarancja poprawności składanej
deklaracji, szybszy zwrot
nadpłaty, ochrona środowiska, czy wreszcie uzyskanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.
 GK
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Trójka otwarta na uczniów

W

Bezpieczeństwo zapewnia
stały monitoring wizyjny
wyposażony w 18 kamer.
Z ajęcia uczniów rozp oczynać się będą w systemie
jednozmianowym, a uczniowie będą mieli „lekki
tornister”, gdyż każda klasa posiada salę na wyłączność, a uczniowie szafki
na wyprawkę i przybor y
szkolne.
W szkole realizowane są programy edukacyjne m.in. „Warzywa i owoce
w szkole”, „Mleko w szkole”, „Cyfrowo bezpieczni”,
„Trzymaj formę”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie”, czy
też „Nie pal przy mnie,
proszę”. Szkoła zapewnia
wyspecjalizowaną kadrę
pedagogiczną, stałą opiekę p edagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki

i stomatologa. Gwarantuje też ścisłą współpracę
z rodzicami dzięki zastosowaniu dziennika elektronicznego „Librus”, rodzicielskiej aplikacji na
smartfona, zeszytu do kontaktów z rodzicami oraz
tablicy informacyjnej.
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem
www.sp3brzeziny.wikom.
pl. Po prezentacji odbyło się krótkie przedstawienie w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły, których wsparli starsi koledzy
i koleżanki. Po blisko godzinnym spotkaniu można
było zwiedzić szkołę, gdzie
pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej
od września znajdzie się
kolejny rocznik uczniów.

 GK

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

W spotkaniu uczestniczyli rodzice którzy zabrali ze
sobą przyszłych zerówkowiczów oraz uczniów klas
pier wszych. Na sali była
t a k ż e g r up k a ro d z i c ów
uczniów klas III zainteresowanych zapisaniem dzieci do klasy IV.
D yrektor Michał Gołąb e k p r z e d s t aw i ł o f e r t ę
edukacyjną szkoły, która
w ubiegłym roku powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum. W wyniku
remontu na parterze powstał inkluz wczesnoszkolny z nowymi sanitariatami. Uczniowie klas młodszych mają zap e wnione
oddzielne wejście, a szatni a, biblioteka, gabinet
pielęgniarki, świetlica oraz
sale lekcyjne zorganizowane są na jednym poziomie.

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach 1
marca odbył się Dzień Otwarty. Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczął dyrektor Michał Gołąbek, który powitał wszystkich rodziców i przedstawił ofertę edukacyjną

Pomoc zagrożonym wykluczeniem

Goście z Ukrainy z wizytą w Brzezinach






Szerokie wsparcie dla osób, które chcą tworzyć nowe miejsca pracy lub założyć
stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną, przedsiębiorstwo społeczne lub
inny podmiot ekonomii społecznej proponuje Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

Działające od ponad 15 lat
i będące liderem w promowaniu ekonomii społecznej stowarzyszenie pomaga budować
partnerstwo i działa na rzecz
integracji lokalnej społeczności. W Punkcie Doradczym
mieszczącym się w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach osoby chętne mogą liczyć na pomoc w budowaniu
przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Po wielu latach doświadczeń we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” angażuje się na rzecz
tworzenia organizacji pozarządowych i społecznych.
Wspiera ich aktywność poprzez oferowanie systemu
usług i doradztwa. 13. marca

o godz. 12.00 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
odbędzie się spotkanie informacyjne na temat realizowanych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” kolejnych projektów.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 507075325.
Punkt doradczo-Konsultacyjny czynny jest CPiK przy ul.
Sienkiewicza 10/12 w godz.
9.00-15.00; I p. pokój nr 6.
 AB

Zapraszamy panie na spotkanie w dniu ich święta
W Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny w niedzielę 11 marca o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Jego organizatorem jest
Stowarzyszenie Mieszkańców
Ziemi Brzezińskiej, przy wsparciu burmistrza Brzezin Marcina Pluty i starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego. W
programie przewidziany jest

występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach i
to zarówno pierwszoklasistów
jaki i uczniów oddziałów gimnazjalnych, którzy w humorystyczny sposób w montażu
słowno-muzycznym przedstawią literacką wersję historii kobiet. Wśród występujących nie
zabraknie absolwentów szkoły
Konrada Markiewicza i Emilii

Dziubek. Drugą część niedzielnego spotkania wypełni orkiestra dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach i Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej, które poprowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk.
Orkiestra wykona kilka popularnych melodii i wiązanek specjalnie dla Pań. 
 GK

ilkunastoosobowa grupa obywateli Ukrainy uczestniczyła 23 stycznia w wizycie studyjK
nej w Brzezinach. Goście byli zainteresowani rozwiązaniami z zakresu ekonomi społecznej
i rozwojem przedsiębiorczości.

Wizyta studyjna gości z Ukrainy FOT. Grzegorz kozieł
W grupie blisko 20 osób, które
podczas wizyty studyjnej odwiedziły, Brzeziny znaleźli się
m.in. przedstawiciele organów
samorządu lokalnego, towarzystw biznesowych przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji charytatywnych i pozarządowych, wydawcy gazet
reprezentujący niemalże całą
Ukrainę. Goście w dniach 18
- 24 lutego odwiedzili Warszawę, Wrocław i Łódź, a w kalendarzu ich spotkań znalazły
się także Brzeziny.
W ostatnich latach na Ukrainie trwa proces konsolidacji
terytorialnej (łączenie małych
gromad), a decentralizacja finansów zwiększyła budżety samorządów o ponad 40%.

Wzmocnione ukraińskie samorządy przejmują coraz więcej zadań, dawniej zastrzeżonych dla administracji rządowej, wzorując się na polskim
modelu. Dotyczy to także
wspierania przedsiębiorczości społecznej i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Wizyta w Brzezinach rozpoczęła w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Burmistrza Marcin Pluta, z-ca burmistrza Justyna Nowak oraz
prezes Spółdzielni Socjalnej
Communal Service przedstawili wdrażane w Brzezinach
rozwiązania z zakresu ekonomi społecznej.
Goście odwiedzili także

instalacje przetwarzania odpadów, byli również w strefie ekonomi społeczne,j gdzie
odwiedzili BOXlife producenta polskich domów modułowych oraz firmę Madoks zajmującą się produkcją markowej odzieży.
Opuszczając Brzeziny,
członkowie delegacji z Ukrainy byli pod dużym wrażeniem osiągnięć z zakresu ekonomi społecznej w tak małym
mieście. Goście podkreślili,
że w Polsce byli już kilka dni,
a to, co zobaczyli w Brzezinach, jest wyjątkowe w skali
kraju. Zadeklarowali też chęć
nawiązania współpracy na zasadzie miast partnerskich.

 GK
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Metropolita Łódzki w Brzezinach

J

FOT. Tomasz Guzek

ego Ekscelencja ks. abp Grzegorz Ryś odwiedził
w dniach 25 i 26 lutego Brzeziny. Pobyt w naszym mieście związany był z wizytacją w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

Wizyta ks. abp Grzegorza Rysia w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach FOT. grzegorz kozieł

Metropolita Łódzki był uroczyście witany na sumie o godz. 11.30
Mieszkańcy parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu powitali
swojego gościa słowami:
"Twoja obecność wśród nas
to wielki zaszczyt i powód
do radości".
Abp Grzegorz Ryś, który na funkcję Metropolity Łódzkiego został powołany 14 września ubiegłego
roku, uczestniczył w niedzielnych mszach świętych,
a podczas sumy o godzinie
11.30 udzielił Sakramentu Bierzmowania pięciu
mło dy m ludziom. „ B óg
jest tym, któr y w relacji
z człowiekiem daje więcej”,
zwracał się tego dnia do
wiernych ks. abp Grzegorz
Ryś. Po mszy spotkał się
z przedstawicielami grup
parafialnych. Wcześniej
odbyło się spotkanie z ministrantami. W poniedziałek Metropolita Łódzki odwiedził jeszcze klasztor ss.
Bernardynek w którym odprawił poranną mszę i wyruszył na spotkania z młodzieżą.
Wizytację szkół rozpoczęła się w Liceum Ogóln o k s z t a ł c ą c y m i m . Ja r o s ł a w a Iw a s z k i e w i c z a

w Brzezinach. Po prezentacji szkoły przygotowanej
przez uczniów w formie
pokazu multimedialnego,
ks. abp Grzegorz Ryś odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież. Spotkanie miało charakter wywiadu. Wśród zadawanych
pytań nie zabrakło także tych osobistych, związanych z czasem wolnym,
zainteresowaniami, spełniania się w życiu, wpływu spotkań z papieżem Janem Pawłem II, czy też
doświadczenia cudu.
Warto dodać, że w Lic e u m f u n kc j onuj e g r u pa synodalna, której zadaniem jest zbieranie opinii, jak współczesny młody
człowiek postrzega sprawy wiar y, swoje miejsce
w kościele oraz kościoła
w swoim życiu. Blisko godzinne spotkanie z uczniami zakończono zrobieniem wspólnego zdjęcia.
Arcybiskup wziął również
udział w krótkim spotkaniu z radą pedagogiczną.
Kolejną odwiedzaną
szkołą była Szkoła Podstawowa w B ogdance.

Wizyta ks. abp Grzegorza Rysia w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach FOT. grzegorz kozieł
(szerzej o tym spotkaniu
na stronie gminy Brzeziny). Plan wizyty abp Grzegorza Rysia pozwolił także
na krótką wizytę w Szkole
Podstawowej nr 3 w Brzezinach. Wizyta była rezultatem osobistego zaproszenia

arcybiskupa przez dyrektora Michała Gołąbka i kate chet kę Mirosławę L echowską, ponieważ szkoła
nie była objęta wizytą kanoniczną parafii Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach. Ks. abp Grzegorz

Ryś w placówce spotkał się
z całą społecznością szkoły uczniami i nauczycielami. Przy tak dużej rozpiętości wiekowej słuchaczy niełatwo było znaleźć
wspólny język. Jednak abp
Grzegorz Ryś doskonale

sobie z tym problemem poradził, w bardzo przystępny sp o s ób op ow i a d aj ą c
o życiu św. Doroty, która
za wiarę oddała życie. Kolejna wizyta arcybiskupa
planowana jest 30 maja po
bierzmowaniu. GK, TOM
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ALEXANDER-MED.

tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

21/IX/2017

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
5/II/2018

Zabiegi w obniżonych cenach
Zapisy tel. 609 680 272
lub 513 344 473
oraz w gabinecie ul. Lasockich 32

Restauracja Parkowa
zaprasza na
zestawy obiadowe w cenie 12 zł
46 874 24 76
Serdecznie zapraszamy

4/III/2018

5/III/2018

„Saba” Gabinet weterynaryjny
Marzec miesiącem sterylizacji

24

8 MARCA 2018 | NR 5

Reklama

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej
w Brzezinach – etap II współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów
inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego.
Zadania realizowane w ramach projektu obejmują w szczególności prace budowlane polegające na uzbrojeniu terenu
inwestycyjnego w niezbędne media (docelowa organizacja ruchu, roboty drogowe, sieć wodociągowa, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, instalacje elektryczne z oświetleniem wzdłuż drogi na terenie strefy, instalacje teletechniczne)
oraz promocję terenów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów.
Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie
terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego
projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym
zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego,
tj.:
Wskaźniki produktu: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 10,55ha.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych
– 3 szt.; Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych – 100%.
Grupą docelową, a jednocześnie użytkownikami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będą
podmioty gospodarcze z sektora MŚP, które będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem
projektu. Beneficjentami pośrednimi projektu będą mieszkańcy całego obszaru Brzezin oraz ościennych gmin powiatu
brzezińskiego: Dmosin, Jeżów, Rogów, którzy znajdą zatrudnienie w wyniku powstałych inwestycji tworzących nowe
miejsca pracy.
Całkowita wartość projektu: 10 120 161,48 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 846 886,18 PLN
15/III/2018

