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DWUTYGODNIK miasta Brzeziny i ZIEMI brzezińskiEJ 

Dni otwarte w Dwójce i Jedynce
S
zkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach po raz kolejny otworzyła swoje podwoje dla
przyszłych uczniów. Rodzice oraz wrześniowi ,,zerówkowicze” i pierwszoklasiści
mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale także wspaniała zabawa.

Warsztaty kulinarne, które odbyły się 6 marca rozpoczęły dwudniowy cykl promocji szkoły. Na tę okazję
uczniowie kl. III d zaprosili do Dwójki dwie grupy
z Przedszkola nr 1 w Brzezinach: Muchomorki i Baśniowe Ludki. Zajęcia uświetnił swoją obecnością mistrz
cukiernictwa, a jednocześnie tato Martynki z kl. III d Pan Arkadiusz Fedorcio.
Pod nadzorem mistrza powstawały kruche ciasteczka.
Dzieci zostały podzielone na
drużyny, a ich wspólnym zadaniem było rozwałkowanie ciasta, wykrojenie ciasteczek i przygotowanie ich
do pieczenia. Czas oczekiwania na słodkości szybko
upłynął przy pracach plastycznych i zabawach ruchowych. Na zakończenie wszyscy z ogromnym apetytem

degustowali wykonane własnoręcznie świeże i pachnące ciasteczka. Warsztaty
kulinarne dostarczyły dzieciom wiele wrażeń oraz były
okazją do nabycia nowych,
praktycznych umiejętności.
Kolejna porcja atrakcji
czekała na przyszłych uczniów Dwójki w środę 7 marca. W godzinach popołudniowych kandydaci do
klasy pierwszej i oddziału
przedszkolnego mieli okazję
poznać bliżej szkołę.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Anna
Mrówka, która zaprezentowała ofertę edukacyjną placówki, jej bogatą bazę dydaktyczną, dorobek szkoły
i osiągnięcia uczniów. Dla
małych i dużych gości przygotowano krótki program
artystyczny: wierszowane
rymowanki o szkole oraz

wesołą inscenizację wiersza
Juliana Tuwima ,,Rzepka”
w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Nowoczesna interpretacja utworu, kolorowe stroje, wspaniała gra aktorów, a przede wszystkim
ciekawie dobrane utwory
muzyczne sprawiły, że dzieci z zapartym tchem oglądały zmagania bohaterów wyrywających rzepkę z grządki.
Widzowie z niecierpliwością
oczekiwali na kolejne postacie, które pojawiały się na
szkolnej scenie.
Po części artystycznej
przyszedł czas na zwiedzanie szkoły. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy
muzyczne prowadzone przez
pana Krzysztofa Rokickiego
w stołówce szkolnej. Ogromne emocje wzbudziły zajęcia
sportowe i sprawnościowy
tor przeszkód przygotowane

Warsztaty kulinarne w SP2 FOT. GrZegorz Kozieł
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Mali goście
chętnie uczestniczyli w zajęciach koła modelarskiego i obejrzeli prace uczniów,
którzy od lat rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Pod czujnym okiem pana
Przemka Piestrzyńskiego

– nauczyciela historii i informatyki, powstają oryginalne
makiety historyczne i modele samolotów. Kolejnym etapem wędrówki po szkolnych
korytarzach było pierwsze
piętro, na którym uczniowie
Dwójki zapraszali przybyłych gości do kawiarenki na

słodki poczęstunek.
Również zwiedzanie sal
lekcyjnych i ciekawe zajęcia
przygotowane przez nauczycieli przedmiotów cieszyły
się dużym zainteresowaniem
przybyłych dzieci.
 DOKOŃCZENIE STR. 3

Zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych nadziei, wiary i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzą

FOT.pixabay.com

Marcin Pluta
Burmistrz Miasta
Brzeziny

Justyna Nowak
Burmistrz
Miasta Brzeziny

Tadeusz Barucki
przewodniczący Rady
Miasta Brzeziny
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Wielkanocne warsztaty
w Muzeum Regionalnym

życzą Zarząd i pracownicy
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.

Muzeum Regionalne w Brzezinach wzorem lat ubiegłych zaprasza na rodzinne warsztaty wielkanocne, które rozpoczną się niedzielę 25 marca o godzinie 13-ej i potrwają do około godziny 17-ej.

Pięknych
Świąt Wielkanocnych
obfitujących
w rodzinne spotkania,
pozytywne emocje
i wiosenną radość
życzy

FOT.pixabay.com



Święta Wielkiejnocy to czas otuchy i nadziei,
czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka.
W tym szczególnym czasie dużo zdrowia, radości, pogody ducha
oraz błogosławieństwa Bożego

dzbanki, praski do sera czy
kołowrotki.
Największą kolekcję w tym
dziale stanowią jednak obrazy malarki – prymitywistki - Henryki Hakowej, które
reprezentują tzw. sztukę naiwną. "Jej dzieła w ostatnim
okresie odnowiliśmy, gdyż
brzezińskie muzeum udostepniło je na Art Naif Festiwal w Katowicach, gdzie
zgromadzono prace artystów z blisko 40 krajów"
– wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Wkrótce obrazy Henryki Hakowej mają zostać
ponownie zaprezentowane
brzezinianom, a na wernisażu wystawy może pojawi się
sama autorka dzieł. To już
jednak plany na miesiąc maj.
 TOM

ZESPÓŁ
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

FOT.pixabay.com

W t y m ro ku z a d a n i e m
uczestników warsztatów będzie zdobienie tradycyjną metodą jaj ze styropianu. Wybrano technikę, która
umożliwi zarówno udział rodziców jak i dzieci. Oprócz
tego każdy będzie mógł zabarwić tradycyjnymi metodami przyniesione ze sobą,
ugotowane jajka. Koszt tych
zajęć to 10 zł od rodziny.
Warsztaty rodzinne stanowią podsumowanie cyklu
muzealnych zajęć wielkanocnych dla szkół i przedszkoli.
Dzieci piekły wielkanocne
ciastka i wykonywały tradycyjne palmy. Rok temu na takich rodzinnych warsztatach

zdobiono jajka, ale metodą woskową. Spotkania warsztatowe odbywają się z inicjatywy pracowników Działu Etnograficznego Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
W jego zbiorach zgromadzonych jest kilkaset różnych przedmiotów, z których część prezentowana jest
na stałej wystawie pt. „Izba
ludowa z początków XX w”.
Do najciekawszych eksponatów należą brzezińskie stroje ludowe, charakteryzujące się odrębną kolorystyką z przewagą trzech barw:
ciemnozielonego, chabrowego i bordo. Są zgromadzone narzędzia rolnicze, wyroby kowalstwa ludowego,
garncarstwa, wikliniarstwa,
przedmioty codziennego
użytku - miski, garnuszki,

Spokojnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
wypełnionych nadzieją i miłością
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą

30/III/2018

członkowie, sympatycy
i Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości
w Brzezinach
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Dni otwarte w Dwójce i Jedynce

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Widownia zgromadzona w sali gimnastycznej SP2 FOT. Grzegorz Kozieł

autopromocja

• Centrum Promocji i Kultury
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

Występ uczniów z SP2 FOT. Grzegorz Kozieł

Podziękowania

Zakładowi Pogrzebowemu
Szczepaniak,
Księdzu Januszowi oraz
wszystkim, którzy łączyli się
z nami w bólu po stracie
Anety Koteckiej dziękują matka
oraz bracia Jarosław i Rafał.
Irena Krysztofiak
Brzeziny ul. Świętej Anny 35

Firma SOLCRAFT
zatrudni:
mechanika, operatora
maszyni urządzeń,
kandydata na brygadzistę
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
Tel: 46 8740100

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

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

Firma
krawiecka
zatrudni szwaczki
praca cały rok
wysokie zarobki
1/II/2018

Punkty z gazetą „BIS”

Widownia zgromadzona w sali gimnastycznej SP1 FOT. Grzegorz Kozieł

11/III/2018

Reklama

Dzieci w sali lekcyjnej SP1 FOT. Grzegorz Kozieł

17/IIII/2018

poznały także pracownię przyrodniczą.
Atutem spotkania był bezpośredni kontakt rodziców
z nauczycielami, którzy indywidualnie omawiali rodzaj i zakres tematyczny prowadzonych
przez siebie zajęć, informując
tym samym o możliwościach
uczestniczenia przez dzieci
w zajęciach twórczych, rozwijających talent, potencjał i wyobraźnię.
Rodzice przekonali się, że
można nowocześnie i z zachowaniem tradycji budować relacje szkoła-rodzic, że są różne
sposoby mobilizowania do nauki, a życzliwości można się nauczyć. Dyrektor Zieliński przekonywał, że Jedynka to dobry
adres dla tych, którzy szukają
szkoły budującej pasje, podkreślił także panujący w placówce
klimat otwartości i akceptacji
indywidualności.
Na uśmiechniętych twarzach najważniejszych odbiorców i uczestników wydarzenia,
czyli przyszłych uczniów widać
było zainteresowanie i zaangażowanie, a rodziny mogły się
przekonać, że Jedynka to miejsce przyjazne uczniom i ich
opiekunom.
 GK

16/IIII/2018

dydaktyczną i zajęciami pozalekcyjnymi jakie czekają na
uczniów. Podkreślił ponadto,
jak ważna jest pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu pasji, a także
pomysły szkoły na towarzyszenie rodzinom w wychowaniu
najmłodszych. Dodał, że w taki
sposób Jedynka tworzy środowisko wychowawcze nakierowane na rozwój uczniów i konstruktywną współpracę. Gospodarz Jedynki odpowiedział
także na wszystkie pytania nurtujące rodziców i same dzieci.
Niewątpliwie największą
atrakcją dla najmłodszych było
bajkowe przedstawienie „Kubuś Puchatek” w wykonaniu
uczniów klas III, a także popisy taneczne zaprezentowane
przez grupę przedszkolną oraz
klasę V.
Podczas zwiedzania szkoły dzieci w poszczególnych salach i pracowniach mogły poznać ciekawostki, rozwiązywać
łamigłówki, a rodzice uzyskać
od nauczycieli informacje na
temat szkolnej codzienności.
Był czas na oglądanie sal lekcyjnych, szkolnych gazetek tematycznych i ekspozycji, zabawę przy tablicy interaktywnej i przy komputerach. Dzieci

31/IIII/2018

Pod opieką uczniów klas starszych miały one okazję zostać
„małymi odkrywcami” wykonując samodzielnie doświadczenia przyrodnicze i chemiczno-fizyczne. Goście korzystali także z tablicy interaktywnej
oraz mieli zajęcia w pracowni
informatycznej.
Rozwiązywano zagadki i rebusy literackie, a pomysłowość i twórcze działanie były
niezbędne podczas warsztatów plastycznych. Każda sala
lekcyjna była dla dzieci wielkim odkryciem i bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich przygotowanych dla nich
zajęciach.
Dzień Otwarty był również
okazją do spotkania z dyrekcją
szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i poszczególnych przedmiotów, a także
do pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji.
Na pamiątkę pobytu w szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego obdarowali
małych gości zestawem do baniek mydlanych.
9 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Brzezinach odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które we wrześniu rozpoczną swoją przygodę
ze szkołą jako pierwszoklasiści. Goście Jedynki mogli przekonać się, że oprócz zdobywania wiedzy, w szkole można też
świetnie się bawić.
W przemówieniu inaugurującym spotkanie dyrektor Zbigniew Zieliński zapoznał przybyłych z ofertą szkoły, bazą

609 542 744
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Starosta Brzeziński wspólnie z dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy po raz kolejny
zorganizowali konferencję dotyczącą zatrudniania
cudzoziemców. W związku z tym, że zmieniły się
przepisy w tym zakresie konferencja zgromadziła
wielu zainteresowanych. Ze względu na brak ludzi do
pracy w Polsce szczególnie do prac sezonowych, rolnicy
i sadownicy są zdecydowani zatrudniać cudzoziemców
przede wszystkim zza wschodniej granicy. Konferencja
była doskonale przygotowana merytorycznie, nowe
zasady zatrudniania zaprezentowali przedstawiciele
Straży Granicznej. Reprezentanci panelu eksperckiego
z PIP, US, ZUS, KRUS i ewidencji ludności byli do
dyspozycji uczestników także podczas indywidualnych
rozmów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
nt. ”Rola i zadania wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego”,
która odbędzie się 26 marca 2018 r.
w godz. 13.00-14.30 w Zespole Szkół Specjalnych
przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3 w Brzezinach.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Aleksandra Gumola

TARGI EDUKACYJNE W POWIECIE
BRZEZIŃSKIM

W dniach 8-9 marca 2018 r. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącym
w Brzezinach odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne.
Tego dnia brzezińskie szkoły zamieniły się w centrum
wydarzeń oświatowych. Licznie zgromadzona młodzież
wraz z nauczycielami i rodzicami mogła zapoznać się
z bogatą ofertą edukacyjną, która obfitowała w atrakcje,
m.in. w ZSP mogliśmy obejrzeć pokaz technik samoobrony,
który prowadził starszy aspirant Andrzej Zieliński
z Komendy Miejskiej w Łodzi, prezentację carvingu czy
pokaz kuchni molekularnej połączony z obsługą kelnerską.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja klasy
o profilu policyjno-prawnym oraz profilu strażackim, ideę
którą wsparli absolwenci i strażacy OSP w Brzezinach.
Równie atrakcyjnie swoją ofertę zaprezentowało LO
im. Iwaszkiewicza. Wśród wielu atrakcji i prezentacji
oferty edukacyjnej, która przede wszystkim rozwija pasje
i zainteresowania młodzieży mogliśmy poznać żołnierzy
z 25 Batalionu Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim
i strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach, którzy prezentowali klasę wojskowostrażacką.
Jedno jest pewne uśmiechy na twarzy gimnazjalistów były
nieustanne, z pewnością każdy wybór będzie dobrą decyzją.
My trzymamy kciuki za wyniki egzaminów gimnazjalnych,
już dziś życzymy połamania piór. W nowym roku szkolnym
do zobaczenia w brzezińskich szkołach.

27 marca 2018 r. o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach,
przy ul. Sienkiewicza 16 A, odbędzie się
LX Sesja Rady Powiatu w Brzezinach.

W porządku obrad m.in.: informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2017 r., sprawozdanie z realizacji „Programu
Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 r.”, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego
na 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego
Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z. o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego
w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Krasiński
Wszystkich zainteresowanych,
a szczególnie rodziny osób Upamiętnionych
na kamieniach katyńskich w powiecie brzezińskim,
zapraszam 13 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00,
do udziału w Powiatowych Obchodach Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystość odbędzie się na terenie Gimnazjum w Przecławiu.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

22 MARCA 2018 | NR 6

5

Brzeziny muszą mieć obwodnicę

O

d kilkunastu lat Brzeziny borykają się z bardzo uciążliwym problemem, jakim jest
przebieg drogi krajowej E-72 przez centrum. Kłopoty mogłaby rozwiązać obwodnica. Władze miasta od lat walczą o tę inwestycję.

Codziennie kilkanaście tysięcy samochodów przejeżdża przez wąskie ulice
Brzezin i niezwykle utrudnia ruch pieszym i innym
użytkownikom dróg z okolicy. Do tego należy dodać
hałas i zanieczyszczenie
powietrza. Ponadto można zaobserwować popękane ściany kamienic położonych przy drodze krajowej, co dla mieszkańców
może oznaczać zagrożenie
życia i mienia.
I chociaż obwodnica jest
zapisana w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta
Brzeziny, a mieszkańcy nie
ustają w protestach wspierani przez władze Brzezin, to na razie inwestor,
czyli Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, nie
potrafi podać nic wiążącego w sprawie budowy obwodnicy.
Aby uzmysłowić mieszkańcom Brzezin jak wygląda zaangażowania
władz miasta w budowę tej

ważnej inwestycji, warto
przytoczyć niektóre z inic j at y w p o d e j mow anych
w celu budowy obwodnicy.
Od samego początku władze Brzezin mocno wspierają ten projekt.
Obwodnica jest konieczna, aby uspokoić ruch pojazdów w centrum miasta i zwiększyć poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców. Batalia o te zmiany
toczy się od lat. Władzom
miasta udało się pozyskać
1 milion złotych ze środków rządowych na dokumentację i analizy projektowe budow y obwo dnicy. Od dawna Burmistrz
Marcin Pluta i wicestarosta Roman Sasin skutecznie zabiegali o te fundusze. Ich działania spotkały się z dużym poparciem
ów c z e s n e g o p o s ł a P r a wa i Sprawiedliwości Jarosława Jagiełły. Wielokrotnie w swoich interpelacjach poselskich opierając
się na danych przekazanych przez władze miasta
up ominał się o budowę

obwodnic y. Przykładem
może być interpelacja posła Jagiełły z 2012 roku
skierowana do ministra
transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej
w sprawie budowy obwodnic y Brze zin na dro dze
krajowej nr 72:
„ Szanow ny Panie Ministrze! W poprzednich
dwóch kadencjach Sejmu
składałem interpelacje dotyczące budowy obwodnicy miasta Brzeziny. W odpowiedziach ministerstwo
odpowiedzialne za budowę
dróg zgadzało się z przedstawianymi argumentami
stwierdzającymi konieczność jej budowy. Przeszkodą uniemożliwiającą zrealizowanie inwestycji był
brak odpowiednich środków finansowych.
D r o g a k r aj ow a n r 7 2
przebiega przez centrum
miasta Brzeziny. Powoduje to wiele niegodności dla
mieszkańców oraz stanowi
zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Bardzo duże
natężenie ruchu oraz mała

przepustowość na tym odc i n ku p ow o duj e prot e sty mieszkańców Brzezin.
Ponieważ inwestycja planowana jest od wielu lat,
a termin jej realizacji jest
nieznany, obawiam się wybuchu społecznego niezadowolenia. Mając powyższe na uwadze, zwracam
się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Kiedy zost anie w y budowana obwodnica Brzezin na
drodze krajowej nr 72?
Z poważaniem
Poseł
Jarosław Tomasz
Jagiełło”
Dwa lata temu kwestia
budowy obwodnicy Brzezin była przedmiotem
konsultacji burmistrza
Marcina Pluty z Marszałkiem Województwa Witoldem Stępniem oraz ówczesnym dyrektorem Zarządu Dróg Województwa
Ł ó d z k i e go Mi ro s ł awe m
Szychowskim. Rozmowy prowadzone były przy
okazji prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Brzeziny. W trakcie tych
konsultacji władze Brzezin dobitnie potwierdziły swoje stanowisko w tej

sprawie, opowiadając się
jednoznacznie po stronie
mieszkańców i za budowa obwodnicy. Tym bardziej mogą dziwić obecne
oświadczenia przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich o braku zainteresowania władz miasta budową tej kluczowej
dla brzezinian inwestycji.
Takie sformułowania zostały przytoczone na stronie inter netowej St arostwa Powiatowego w Brzezinach w relacji z LIX sesji
Rady Powiatu Brzezińskiego. Nie mają one jednak
pokrycia w faktach i dalece odbiegają od rzeczywistości. Dodatkowo może
to stawiać Powiat Brzeziński i jego władze w niekorzystnym świetle z powodu braku chęci współpracy z miastem i gminami
powiatu na rzecz budowy
obwodnicy. Zwłaszcza, że
starosta powiatu brzezińskiego pan Edmund Kotecki, sprawując y od lat
swoją funkcję, miał wiele
okazji, aby skutecznie zabiegać o budowę obwodnicy i tego w żaden sposób
nie wykorzystał.
Warto również odnotować, że w sprawie budowy

obwodnicy Zarząd Dróg
Województwa Łódzkiego
pełni rolę zaledwie opiniodawczą. Inwestorem jest
Generalna Dyrekcja Dróg
K r aj ow y c h i Au t o s t r a d
Oddział w Łodzi i to z jej
przedstawicielami władze
Miasta Brzeziny rozmawiają na temat konkretnych ustaleń w zakresie
budowy obwodnicy.
Pewne jest to, że władze miasta Brzeziny nie
p o z o s t aw i ą s p o ł e c z n o ści lokalnej bez wsparcia
w staraniach o inwestycję, która znacząco może
wpłynąć na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie przygotow y wane są ostateczne
konsultacje z mieszkańcami Brzezin w tej sprawie. Trzeba zaznaczyć, że
obok zwolenników tej inwestycji, wśród mieszkańców są także osoby, które mają obawy, że wyprowadzenie ruchu pojazdów
z centrum na obwodnicę
może spowodować marginalizację miasta. Władze
Brzezin chcą więc zweryfikować opinie brzezinian
w sprawie budowy obwodnicy.
 ZP

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach miasta

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu 11 marca o godz. 16.00 wierni wszystkich
brzezińskich parafii przeszli ulicami miasta. Mieszkańcy już po raz 22 uczestniczyli w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej organizowanym w Brzezinach.

Reklama

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Spacerową, Kościuszki i Chopina do kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża. Podczas nabożeństwa krzyż kolejno nieśli kapłani i ojcowie
duchowni trzech brzezińskich
parafii, ojcowie rodzin, matki, dzieci, członkowie franciszkańskiego zakonu świeckich i grupy św. ojca Pio, rodziny Radia Maryja, młodzież
franciszkańska, Caritas parafii
AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

23/I/2018

św. Franciszka z Asyżu, harcerze, skauci oraz członkowie Komitetu Odnowy Kościoła św. Anny, osoby smutne
i cierpiące, abstynenckie grupy AA, liturgiczna służba parafii, strażacy. Przy każdej ze
stacji rozważania prowadził
ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach.
Na zakończenie niedzielnej

17/VIII/2017

Uczestnicy niedzielnej drogi
krzyżowej wyruszyli z kaplicy Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej i przeszli ulicami kardynała Wyszyńskiego, Głowackiego, Modrzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Reformacką, gdzie przy
bramie klasztoru oo. franciszkanów znajdowała się VI stacja i dalej ul. Moniuszki, Siedzikówny „Inki”, Piłsudskiego,

drogi krzyżowej ks. Piotr Górski z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
udzielił wiernym błogosławieństwa relikwiarzem Krzyża Świętego.
Trasę drogi krzyżowej zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach. Swoją pomocą służyli też druhowie – strażacy z OSP Przecławia, Witkowic i Brzezin, a także „Wilczki” z brzezińskiej gromady
Skautów Europy.
 GK

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Brzezin FOT. Grzegorz Kozieł
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gmina

Brzeziny

Dzień Kobiet w gminie Brzeziny

G

minny Dzień Kobiet zorganizowany został w tym
roku w Poliku. Święto obchodziły m.in. panie
z KGW Zalesie, Eufeminów, Małczew i Witkowice.
Do obchodów przyłączyli się także uczniowie.

Świętowanie gminnego Dnia
Kobiet rozpoczęło się w Poliku 8 marca o godzinie 18.
Wielką niespodzianką dla
pań był występ kabaretu
„Czwarta fala”. Okolicznościowe życzenia i kwiaty przekazali przewodniczący Rady
Gminy - Marek Kolasa, zastępca wójta gminy Brzeziny Lechosław Adamczyk, sekretarz Radzisław Kamiński
oraz strażacy z Polika - prezes OSP - Piotr Kaczmarek i naczelnik Włodzimierz
Krawczyk.
Tego samego dnia Dzień
Kobiet uroczyście obchodzono w Szkole Podstawowej w Bogdance. Uczniowie
klasy VII pod kierunkiem
Anny Jasińskiej zaprezentowali scenkę dotyczącą relacji
damsko – męskich wśród nastolatków. To ciekawe przedstawienie poruszało problemy szacunku wobec kobiet i ich niezwykle ważną
rolę w naszym świecie. Występ uczniów obserwowali zaproszeni goście - Urszula Swaczyna z Urzędu Gminy Brzeziny oraz Elżbieta
Ołubek - wiceprzewodnicząca Rady Gminy Brzeziny. Na
zakończenie chłopcy z klasy VII obdarowali wszystkie

obecne kobiety słodkościami, a nauczyciel Bartosz Pająk w imieniu męskiej części
społeczności szkolnej złożył
życzenia wszystkim paniom.
W kolejnym dniu świętowały kobiety z KGW Małczew. Podobnie jak w roku
ubiegłym dziewczęta i kobiety z Małczewa obchodziły swoje święto nietypowo,
wybierając się z całą grupą
do kina. Grono mieszkanek
Małczewa zostało poszerzone o koleżanki z zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich z Helenowa.
W sumie czterdzieści pań
wspólnie wybrało się na film
pt.: „Kobieta sukcesu”. Część
z nich w piątkowy wieczór
wybrała się również na uroczystą kolację do restauracji „Kriada” w Koluszkach.
W opinii uczestniczek wspólne imprezy to chwile, które
pozwalają oderwać się od codziennych spraw i kłopotów.
W sobotę 10 marca z okazji Dnia Kobiet spotkały się Panie z KGW Zalesie. Ta szczególna uroczystość została przygotowana
tym razem przez panów którzy staneli na wysokości zadania. Przygotowali odświętnie salę i smaczne dania, nie

Uczestnicy spotkania podczas Dnia Kobiet KGW Eufeminów FOT. Tomasz Guzek

Cykl spotkań z okazji
Dnia Kobiet zakończył się 11
marca w Jordanowie, gdzie
spotkali się przedstawiciele
Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Eufeminowa.
Święto zorganizowali panowie, a jedna z cukierni ufundowała dla pań okolicznościowy tort. Oczywiście nie
zabrakło kwiatów, w tym dla
przewodniczącej KGW Eufeminów, a zarazem radnej Reginy Frankowskiej i również
obecnej na spotkaniu wójt
Barbary Hojnackiej.

 TOM

zabrakło także życzeń, kwiatów oraz słodkości. Ponieważ
tego dnia obchodzony był
także Dzień Mężczyzn, przewodnicząca KGW Zalesie Elżbieta Ołubek przekazała panom okolicznościowe życzenia i upominki. Życzenia
przekazano także sołtysowi
Pawłowi Kusiakowi z okazji
Wojewódzkiego Dnia Sołtysa. W spotkaniu tym uczestniczyła również wójt Barbara
Hojnacka.
W tym dniu z świętowano
także w Witkowicach, gdzie
KGW przewodniczy Mirosława Szymańska. Panie
otrzymały m.in. czekolady
od radnego Jacka Tokarskiego. Kolejny raz, już we własnym gronie, spotkały się 10
marca również gospodynie
z Polika.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Małczew
oraz zatwierdzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości. Radni przyjęli także Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Brzeziny
w 2018 roku. Głosowano także w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oraz zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych
w Poćwiardówce z dotychczasowym najemcą.
 TOM

XLIX sesja Rady Gminy Brzeziny



Bezpieczeństwo na terenie gminy było głównym tematem
kolejnej XLIX sesji Rady Gminy Brzeziny. Posiedzenie
rozpoczęło się 19 marca o godzinie 10-ej.

Informacje na temat bezpieczeństwa zostały przedstawione przez Komendanta Powiatowego PSP Dariusza Guzka
oraz Komendanta Powiatowego Policji Marcina Grzelaka. Po złożonych sprawozdaniach, Wójt Gminy Barbara
Hojnacka wręczyła odznaczenia za długoletnie pożycie
małżeńskie Państwu Koprowskim z Eufeminowa.
Następnie Pani Wójt złożyła sprawozdanie z pracy pomiędzy sesjami Rady Gminy. W dalszej kolejności

przystąpiono do głosowań
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmian w budżecie na rok
2018, podziału gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, braku zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Brzeziny na rok 2019 środków na
fundusz sołecki. Głosowano
także w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gałkówek Kolonia,
przystąpienia do sporządzenia

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW

11/I/2018

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

tel. 736 147 889

5/III/2018

15/I/2013

1/I/2011

„Saba” Gabinet weterynaryjny
Marzec miesiącem sterylizacji
Zabiegi w obniżonych cenach
Zapisy tel. 609 680 272
lub 513 344 473
oraz w gabinecie ul. Lasockich 32

22 MARCA 2018 | NR 6

7

Rok praw kobiet w bibliotece

O

ddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach zaprasza na cykl prelekcji. Będą one
poświęcone problematyce kobiecej. Gdyż Sejm
RP ustanowił 2018 r. rokiem Praw Kobiet.

Pon i e w a ż bi b l i ot e k a t o
dom literatur y, cały cykl
rozpocznie się od prezentacji postaci czterech pis arek, które znane były
ze swych działań społecznych – Mar i i Konopn i ckiej, Elizy Orzeszkowej,
Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej. Kobietom
pisarkom poświęcona jest
też wystawa, którą obecnie można oglądać w Oddziale dla Dzieci, gdzie
znajdziemy biografię urodzonych w XIX w twórczyń oraz ich dzieła m.in.
Noce i Dnie, Granicę, Nad
Niemnem, Chama, Dobra
Pani ABC, czy Pamiętnik

Wacławy.
- "Sytuacja kobiet w tym
okresie była trudna, a prezentowane pisarki walczyły wówczas o ich prawa,
d l atego uważam, że zasługują na to, aby o nich
wspominać" – wyjaśnia Mar ia Wit kowska –
kierownik Oddziału dla
Dzieci. W dalszej kolejności w związku z Rokiem
Praw Kobiet mają być prezentowane różne wybitne
kobiety, które wyróżniły
się również na innych polach niż literatura.
Wa r t o w i e d z i e ć , ż e
pier wszym nowożytnym
ter ytorium, w któr ym

wprowadzono prawo wyb orc z e d l a kobi e t , by ł o
Te r y t o r i u m Wy o m i n g
w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety mogły
głosować od 1869 roku.
W Europie kobiety p o
raz pier wszy mogły głosować od 1906 r. w Wielkim Księstwie Finlandii.
W federacyjnej Szwajcarii jeden z kantonów przyznał prawa wyborcze kobi e tom d opi e ro w roku
1990. Sejm RP ustanowił
rok 2018 Rokiem Praw
Kobiet w związku z setną
rocznicą przyznania praw
wyborczych Polkom. 28
listopada 1918 r. Józef Piłsudski - Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał
dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, określający w art.

Wystawę z okazji Roku Praw Kobiet poświęcono pisarkom-społeczniczkom. FOT. Tomasz Guzek
1 , ż e w y b orc ą j e st k a ż dy obywatel państwa, bez
względu na płeć. W art. 7

25/III/2018

Reklama

6/III/2018

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

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

Just-Car

20/I/2018

22/X/2017

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

795 449 085; 735 029 088

24/III/2018

Wszystko dla domu i auta

stwierdzono, że do Sejmu
mogą być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki

państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

 TOM
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KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny
odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady będą odbierane przez firmę GLOBALeko według następującego
harmonogramu:

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą wyłącznie: stoły, krzesła,
szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych
rozmiarów,
Odpadem wielkogabarytowym nie są: odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe
itp.
Nie odbieramy zużytego sprzętu AGD.
Przedmioty przeznaczone do odbioru prosimy wystawiać przed posesję lub do altan
śmietnikowych w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz. 5.00.
Zmieniamy zasady odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany bezpośrednio z każdej nieruchomości
po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru pod numerem tel. 669 448 808, bez
względu na ustalone terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto informujemy, że w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowany jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy
Brzezin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Do PSZOK można, we własnym zakresie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło i opakowania wielomateriałowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa, zużyte
baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne pochodzące z przydomowych ogrodów.

29/III/2018

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

Dobrze płatna, stabilna praca na produkcji od zaraz!
Bezpłatny dojazd do Łodzi! Trzy zmiany.
Umowa o pracę na pełen etat, premie, dodatki.
Przyjdź na giełdę pracy w środę
28.03.2018 r., godz. 09:00,
CPiK ul. H. Sienkiewicza 10/12, Brzeziny.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą CV.

Adecco Poland Sp. z o.o.
marlena.orman@adecco.com, tel: 723-001-546

22/X/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

18/III/2018

5/II/2018

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

28.03.2018r. w godz. 9:00 do 11:00:
Gałkówek Parcela.
w godz. 12:00 do 14:00: Marianów 1,
Rogów GS, Rogów Marchlewskiego,
Rogów SGGW, Rogów Ośrodek
Szkółkarski.

19/III/2018

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
gruntu o pow. 350 m2 stanowiącego część działek nr 2564/13 i 2577/5,
położonego w Brzezinach na rogu ul. Boh. Warszawy i Konstytucji 3 Maja,
przeznaczonego do oddania w najem w trybie przetargowym do 31 sierpnia
2018 r. pod ustawienie ogródka gastronomicznego.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 14 marca 2018 r.
do 4 kwietnia 2018 r.

działając na podstawie art. 13 ust. 1 związku z art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem do 31 sierpnia 2018r. gruntu o pow. 350 m2 położonego
w Brzezinach przy rogu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3 Maja
stanowiącego część działek nr 2564/13 oraz 2577/5.
Sposób zagospodarowania: grunt przeznaczony pod ustawienie ogródka
gastronomicznego
Wywoławcza wysokość czynszu: 470 zł netto miesięcznie
Wadium: 400 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 5 zł
Czynsz płatny w dwóch równych ratach: I rata- płatna przed podpisaniem umowy,
II rata- płatna do 30 czerwca 2018r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 304.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2018r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781
0006 0040 0031 2000 0010, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec
Miasta Brzeziny na dzień 1 kwietnia 2018r. oraz okażą komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób
fizycznych; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody
tożsamości osób reprezentujących podmiot– w przypadku osób prawnych.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie
trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych
zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 kwietnia 2018r. zostanie
przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział
Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny.
Wadium przepada na rzecz Miasta Brzeziny w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym
w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Wydziale Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój nr 304 oraz pod nr tel.
(0-46) 874 22 24 wew. 310.
20/III/2018
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Poświęcenie murów nowego kościoła

W

Reklama

kaplicy, a parafia się rozrasta o czym świadczą nowo
budowane bloki. O potencjale rozwojowym parafii
świadczy też liczba chrztów,
która znacznie przewyższa
liczbę pogrzebów. - "Wraz
z budowę mater i a lnego
kościoła, budujemy też parafialną wspólnotę duchową" - wskazuje ks. dziekan
Marek Balcerak. Działa tu
już m.in. 8 kółek różańcowych, 2 schole i grupa ministrantów. W nowo wybudowanym kościele będą
mogli się oni gromadzić
w dużej sali paraf ialnej
na plebanii. Nie zabraknie także zakrystii, kancelarii z osobnym wejściem
i skromnych mieszkań dla

trzech księży.
1 lipca minie osiem lat
j a k k s . a b p W ł a d y s ł aw
Ziółek erygował tę parafię. Sama budowa kościoła zaczęła się jednak jesienią 2013 roku, kiedy to wylano pierwsze fundamenty.
Wśród zadań na ten rok
zaplanowano dokończenie elewacji zewnętrznej na
plebanii oraz rozpoczęcie
prac instalatorskich. Więcej o funkcjonowaniu tej
wspólnoty parafialnej można dowiedzieć się na stronie internetowej www.czestochowskabrzeziny.pl oraz
na facebookowym profilu
parafii „ParafiaNMPCzestochowskiejWBrzezinach".

 TOM

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

Kościół parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej jest już w stanie "surowym zamkniętym"
Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z siedzibą w Koluszkach
prowadzi nabór kandydatów na następujące stanowiska :

21/III/2018

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
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.

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 za
kresie 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
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
SPECJALISTA DS. KALKULACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,TELETECHNICZNYCH
I AUTOMATYKI
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego technicznego
- doświadczenia w kosztorysowaniu w branży elektrycznej
- znajomości zasad kosztorysowania przy wykorzystaniu programu Norma Pro
- praktycznej znajomości MS Office
- prawa jazdy kat.B
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.
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- "Został zakończony pewien etap budowy świątyni, która jest obecnie w staniu surowym zamkniętym,
a chciałbym, żeby ważniejsze uroczystości odbywały się już we wnętrzach nowego kościoła" - wyjaśnia
ks. dziekan Marek Balcerak - proboszcz parafii pw.
Najświętszej Mar yi Panny Częstochowskiej. Jako
dzień poświęcenia wybrano Niedzielę Palmową, aby
w Triduum Paschalne poprzedzające Święta Wielkanocne wierni mogli już
zgromadzić się w nowej
świątyni. Jest tu około 300
miejsce, siedzących, czyli prawie dwa razy więcej
niż w obecnie użytkowanej

FOT. Tomasz Guzek

 iedzielę Palmową 25 marca podczas mszy o godz. 9.30 Metropolita Łódzki
n
ks. arcybiskup Grzegorz Ryś uroczyście poświęci mury nowo wybudowanego
brzezińskiego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

10
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Bezpłatna zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W naszych domach powstaje coraz więcej
elektroodpadów. Pod tym pojęciem kryje się
wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt RTV i AGD, jak np.
lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, telewizory,
odbiorniki radiowe, monitory, komputery, telefony
komórkowe, żelazka, suszarki i inne.
Informujemy, że na terenie Brzezin prowadzona
jest bezpłatna zbiórka elektrośmieci bezpośrednio
z domów mieszkańców miasta. Zbiórka ta odbywa
się w trybie ciągłym, bez względu na ustalone
terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Aby zamówić usługę wystarczy
zadzwonić pod numer 669-448-808.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie
odbierany bezpośrednio z każdej nieruchomości
po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu
odbioru.

Zgłoś odpady do odbioru: 669-448-808.
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Pamiętaj, że elektrośmieci nie wolno wyrzucać
do śmietnika! Grozi za to kara grzywny. Zużyte
urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które
po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia
przenikają do gleby, wody i powietrza. Wyrzucając
elektrośmieci do śmietnika zatruwasz środowisko,
przez co stwarzasz realne zagrożenie dla zdrowia
zwierząt i ludzi oraz łamiesz prawo obowiązujące
w Polsce od 2005 r.
Elektrośmieci powinny być selektywnie zbierane,
a następnie poddawane bezpiecznemu przetworzeniu
i przekazane do recyklingu.
Korzyści płynące z recyklingu Elektroodpadów:
* Zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne nie
będzie narażone na działanie trujących substancji
i pierwiastków znajdujących się w elektroodpadach
* Tworzywa sztuczne, szkło, metale, w tym metale
szlachetne, niektóre substancje, można ponownie
wykorzystać. Dzięki temu oszczędza się energię,
zmniejsza się wydobycie zasobów naturalnych
oraz znacznie zmniejsza się emisję zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych do atmosfery i środowiska
naturalnego
* Elektroodpady to najbardziej dynamicznie
przybywający rodzaj odpadów. Dzięki recyklingowi
zaoszczędzamy cenne miejsce, które było by
przeznaczone na ich składowanie
* Świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta.
Uświadamiamy sobie ile kupujemy urządzeń
elektrycznych, jak je wykorzystujemy i jak się ich
pozbywamy. Nabieramy poczucia odpowiedzialności
za środowisko i wyrabiamy w sobie i w swoim
otoczeniu prawidłowe nawyki w postępowaniu
z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.
Informujemy, że elektrośmieci nie będą odbierane
w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
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IV Ogólnopolski Turniej Karate Wszechstylowego

Młodzi zawodnicy podczas turnieju FOT. Grzegorz Kozieł
Zawody zorganizowane zostały przez brzezińską Akademię Sztuk Walki Fight
and Win z sensei Krzysztofem Derachem na czele oraz
łódzki Klub Karate Sportowego Kumite z sempai Maciejem Matysiakiem na czele. Patronat medialny nad
IV Ogólnopolskim Turniejem Karate Wszechstylowego objął m.in. Brzeziński
Informator Samorządowy.
Była to kolejna inicjatywa
podjęta przez zaprzyjaźnione kluby mająca na celu

promocję karate jako sportu oraz sztuki walki ponad
podziałami organizacyjnymi w myśl hasła „Naszym
celem jest łączyć, a nie dzielić”. Dzięki temu w turnieju można było obejrzeć zawodników z organizacji kyokushin, shinkyokushin,
uechi-ryu, shidokan, kyokushinkai i goju ryu. Organizację turnieju wsparł
wójt gminy Ujazd Artur
Pawlak oraz sponsorzy imprezy firmy: General Fresh,
Kik - Gel, Madake Budo

Shop, Zas-Bud, Celpro, Taśma Film, Rzeźnik- zakład
przetwórstwa mięsnego.
Stanowisko sędziego głównego objął Shihan Krzysztof
Borowiec.
Do walk przystąpiło 160
zawodników z 11 klubów
z całej Polski. Uczestnicy
rywalizowali w konkurencji karate, w której o zwycięstwie dec ydują przede wszystkim aktywność
zawodnika w czasie walki oraz celne kopnięcia na
strefę jodan. Dla zachowania bezpieczeństwa początkujących zawodników całkowicie zabroniono kopnięć
frontalnych na głowę. Walki
stały na wysokim poziomie
i dostarczyły widzom, rodzicom i uczestnikom wielu
sportowych wrażeń. W klasyfikacji drużynowej na
pierwszym miejscu znalazł
się Rawski Klub Karate Kyokushin. Na drugim miejscu, z różnicą kilku punktów, uplasowała się Akademia Sztuk Walki Fight and
Win z Brzezin. Na trzecim
miejscu znalazł się klub
z Częstochowy Spartan Uechi Ryu.

 GK
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Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
95 - 060 Brzeziny, ul. Głowackiego 7 / 11
tel / fax ( 46 ) 874 - 41 – 22, e-mail: kontakt@smbrzeziny.pl
zaprasza do składania ofert do dnia 06.04.2018 na:
Wykonywanie stałej obsługi w zakresie robót ogólnobudowlanych
– nowych i naprawczych.Wszelkie informacje można uzyskać
w biurze Spółdzielni. Zastrzega się możliwość nie wyłonienia
oferenta bez podania przyczyn.

Zawodnicy brzezińskiego klubu Fight and Win FOT. Grzegorz Kozieł

Podczas wręczania dyplomów FOT. Grzegorz Kozieł

Zatrudnię
lekarza
rodzinnego

na cały etat do POZ
szczegóły pod nr tel.

27/III/2018

A

kademia Sztuk Walki Fight and Win z Brzezin zajęła
II miejsce podczas IV Ogólnopolskiego Turnieju
Karate Wszechstylowego. Zawody odbyły się
11 marca w Ujeździe.

504-256-714

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

USŁUGI KSERO * także kolor
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Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP  AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
SPRZEDAM VW Pasata, kombi
1998 r., silnik 1,8, 506 609 999
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM reflektory do VW
Passat 1999 tel. 669-444-125

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
MINIKOPARKA  - USŁUGI tel.
608-612-013
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher, 606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO”
organizuje: wesela, komunie,
przyjęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne 502 778 947.
Zapraszamy
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, kamień polny tel.
796-334-745
BRAMY, ogrodzenia siatkowe,
panelowe, producent + montaż,
503 572 046
AUTOMATYKA bramowa serwis, montaż, 531-909-910
USLUGI ślusarsko-spawalnicze, bramy, ogrodzenia wiaty,
drzwi stalowe, usługi spawalnicze u klienta, 531-909-910
SZWALNIA przyjmie przeszycia
– (kurtka), tel. 664 166 096
GŁADZIE, malowanie, płyty
G.K., glazura, terakota, 508 148
130, wykończenia od A do Z
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
KOMLEKSOWE budowy domów, 514 723 688
KOMPLEKSOWE remonty, tynki maszynowe, docieplanie poddaszy, ocieplanie elewacji, instalacje elektryczne, hydrauliczne,
514 723 688
OGRODZENIA klinkier, granit,
panele tel. 604-543-817
E LE K T RY K , alarmy, ante ny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854
PR ANIE dy wanów, kanap,
wykładzin, tel. 887 258 364
„Perfekcyjny dom”
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza,
izolacja budynków, 608 661 045

DOMOFONY – 501 478 588
MATEMATYKA, 789 155 704

Praca
S Z WA C Z K Ę – su k i e n k i .
Prasowaczkę. 661-121-966
Z AT R U D N I Ę
kucharza
783-985-926
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Grzmiąca.
Stawka 12 zł/h, wymagane
umiejętności stolarskie z uwagi
na charakter pracy, zakaz palenia papierosów, tel. 882 928 505
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę
604-381-688
ZATRUDNIĘ szwaczki stała praca, 500 285 518
PRZYJMĘ chałupniczki 500 285
518
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy i do wykończeń, tel. 603 872 901
ZATRUDNIĘ krojczego stała
praca, 602-611-435
PRZYJMĘ szwaczkę. Praca cały
rok, 790 882 804
ZATRUDNIĘ pizzermana/kucharza, atrakcyjne warunki, Jeżów,
602 416 846
ZLECĘ przeszycia, 604 976 964
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę do sklepu ogólno spożywczego (Rynek Nowosolna) tel.
604-936-065
FIRMA odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
PRZYJMĘ pracownika do dociepleń, tel. 608-578-506
FARMER sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni kierowcę z uprawnieniami kat C i kursem na przewóz towarów, tel. Kontaktowy
504 184 065
ZATRUDNIĘ murarzy, cieśli szalunkowych, wysokie zarobki, tel.
603 100 575
ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę, tel. 602 898 689
POSZUKUJĘ pracy chałupniczej (może być proste szycie)
608-832-026
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
S Z WA L N I A 3 o s o b o w a
z Żakowic przyjmie przeszycie
tel. 601-210-984
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki tel.
607-638-182
ZATRUDNIĘ presera, Brzeziny
602-236-895
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
Z AT R U D N I Ę murarz y tel.
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna tel. 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie,
dobre w ynagrodzenie tel.
605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. C+E. Dobre wynagrodzenie
tel. 601-153-348
Z AT R U D N I Ę
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 opiekunkę dziecięcą, 503-308-190, 509-391-840
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
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, prostego szycia, zlecę przeszycia, tel.
602 475 488
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomocnika, sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej,
516 190 960
FIRMA KAL-BRUK zatrudni: brukarzy, operatora koparko – ładowarki, operatora ładowarki, tel.
607 314 883
PIEKARNIA Brzezińska przyjmie osobę na stanowisko piekarza. Dobre warunki pracy, tel.
530 983 242
ZATRUDNIĘ osobę do pracy
przy krojeniu pieczywa. Praca
w godz. nocno – porannych, pn.-sob., tel. 530 983 242
ZATRUDNIĘ operatora koparki z doświadczeniem, tel. 665
183 407
ZATRUDNIĘ pracownika do robót wod.- kan., tel. 665 183 407
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika (praca stała), 505 027 436
PZERiR zatrudni pomoc kuchni,
tel. 503 688 328
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243
809
PRACOWNICĘ do smażalni ryb
na ½ etatu, praca w weekendy,
504 010 550
PR ACOWNIKÓW fizycznych
oraz operatora traka taśmowego, zatrudnię, praca cały rok,
504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki, dobre zarobki, 508 853 414
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, stała
praca, 507 755 880
DOM Seniora PALIUM Brzeziny
ul. Sienkiewicza 87poszukuje
wykwalifikowanych opiekunek
kontakt: tel. 885 331 221

zadłużone. Płatność gotówką.
kontakt 692-827- 602
SPRZEDAM zamienię 72 m2, IV p
na mniejsze, os. Kulczyńskiego,
698 189 876
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia tel. 510-724-760
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
SPR ZEDAM ładną działkę
Zalesie k. Brzezin cena 75 000
SPRZEDAM mieszkanie 30 m2
w kamienicy, 694-910-925
LOKAL użytkowy do wynajęcia
w Galerii Arkadian w centrum
Koluszek tel. 606-239-696
SPRZEDAM dom 140m2 okolice
KALONKI tel. 501384860
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach 505-527-007
SPRZEDAM garaż przy Urzędzie
Miasta Brzeziny tel. 605439103
SPRZEDAM kawalerkę na parterze, blok „BATORY”, 507 308 425
S PR ZE DA M dom +garaż,
Brzeziny ul. Niemcewicza tel.
788-816-249
KUPIĘ lub wynajmę nieduże mieszkanie w Brzezinach
723-232-141
SPRZEDAM działkę o pow.
0,27 ha między Zalesiem,
a Witkowicami, tel. 607 777 005
WYNAJMĘ budynek 150 m2
z parkingiem wszystkie media
606 144 698
WYNAJMĘ budynek 280 m2,
606 144 698
WYNAJMĘ pomieszczenie 16
m2 na magazyn, 606 144 698
ODDAM ziemię w dzierżawę
Rogów Wieś 661-579-175
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojone, 602 259 432

Nieruchomości

SKLEP
firmowy
"Metaloplastyka” zaprasza na
zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

SPRZEDAM   działkę rolno-budowlaną pow. 2,600 m
510-724-760
SPRZEDAM dom +2,2 h ziemi, Józefów gmina Rogów tel.
519-087-393
SPRZEDAM  działkę na „Bratku”
tel. 664-115-135
KUPIĘ M3 bloki Brzeziny tel.
792-863-861
Z A M I EN I Ę mieszkanie 58
m²TBS (2 pokoje z kuchnią) na
mniejsze w blokach, z centralnym ogrzewaniem, Może być

Różne

naprawy, grawerowanie, skup
złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,
czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
SPRZEDAM   drewno na rozpałkę w workach 10 zł/szt.
882-928-505
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
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
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
POSIADAM pszenżyto, 506 541
543
SPRZEDAM kroczek i narybek
karpia, 504-984-689
SPRZEDAM kredens, biblioteczkę, wersalkę, dwa dywany, rowery składaki oraz inne części do
nich, 694 884 692
SPRZEDAM wyposażanie sklepu – cukierni, lody, chłodnie na
lody gałkowe, 505 096 505
SPRZEDAM pszenicę jarą, 1-y
rok po centrali, tel. 607-202-580,
SPRZEDAM siano 691-770-716
SPRZEDAM rozsiewacz nawozów „KŁOS” 2002, 606 144 698
SPRZEDAM wersalkę + 1-osobową kanapę rozkładaną (fotel)
669-444-125
ODDAM za darmo okna z demontażu w dobrym stanie
z „Włoszczowej”, drewniane
z podwójną szybą 606 144 698
SPRZEDAM stemple budowlane, długość 220 cm 606 144 698
SPRZEDAM drewnianą skrzynie
do traktora, 606 144 698
SPRZEDAM słomę jęczmienną,
691 770 716
SPRZEDAM wózek inwalidzki,
nowy Włoski, 514 361 660
SPRZEDAM maszynę walizkową do szycia, 2 szt., 514 361 660

Reklama

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 16 stanowiących działkę: nr 2841/46, przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 19.03.2018 r.
32/III/2018
do 09.04.2018r.
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Filmy na zimne wieczory

M

Gdy z pomocą męża udaje
jej się wrócić do normalnego
życia, rodzinę dotyka kolejna strata. Chris ginie w wypadku samochodowym. Trafia on do nieba, gdzie spotyka swoje dzieci i dawnego
przyjaciela, lecz cały czas
tęskni za swoją żoną i martwi się o nią. Tymczasem
Annie nie może pogodzić się
ze śmiercią męża. Załamuje
się i popełnia samobójstwo,
lecz niestety przekreśla to
możliwość spotkania z nim,
ponieważ kobieta pogrążona
w cierpieniu trafia do piekła.

„Między piekłem, a niebem”
Czy można p ośw ię cić
wieczność w niebie dla ukochanej osoby? Tak bardzo
kochać, aby pójść za tą osobą aż do piekła? W filmie pt.
„Między piekłem, a niebem”
wyreżyserowanym przez
Vincent a Warda można
znaleźć odpowiedzi na takie pytania. Główny bohater
Chris, grany przez Robina
Williamsa, wraz z żoną Annie, w rolę której wcieliła się
Annabella Sciorra, przeżywa
stratę dwójki dzieci. Kobieta
nie radzi sobie z tą tragedią.

FOT.pixabay.com

i mo że wiosna zawitała już do nas, pogoda może
spłatać jeszcze figla. Dlatego warto zagospodarować zimne wieczory i znaleźć czas film. Przychodzimy z pomocą i podajemy dwie propozycje..

Czy Chrisowi uda się odnaleźć żonę? Czy jeszcze kiedyś się zobaczą? „Bywa, że
gdy przegrywasz - jesteś wygrany.” Ten film zachwyca
nie tylko historią, lecz również wspaniałą grą aktorską oraz niezwykłymi efektami specjalnymi. W 1999
roku dzieło to zostało wyróżnione Oscarem za najlepsze efekty specjalne. Było

również nominowane do tej
nagrody za scenografię. Niezwykłe scenografie ukazują
między innymi niebo utworzone z obrazów Annie (wymarzonego miejsca Chrisa).
Film ten ukazuje piękną wizję nieba i niewyobrażalne
poczucie straty. Wzrusza do
łez i zwraca uwagę na to, jak
ważna jest możliwość bycia
z ukochaną osobą

"Chata"
Film "Chata" reżyserii Stuarta Hazeldine'a powstał na
podstawie powieści Williama P. Younga. Opowiada
o losach Macka, który ma
wspaniałą rodzinę. Niestety całe szczęście ulega zniszczeniu, gdy jego najmłodsza
córka umiera. Gdy dostaje list z tajemniczym zaproszeniem podpisany "Tata"
postanawia pojechać do tytułowej chaty. Tam spotyka Świętą Trójcę i od nowa
buduje relację z Bogiem, ale
także próbuje uporać się ze
śmiercią córki.
"Chata" jest filmem fantastycznym, ukazuje widzom raj, w którym znajduje się główny bohater. Jest

Uśmiech proszę

Domowa szkoła?





Do tego zawodu potrzebne
są pewne predyspozycje, takie jak: cierpliwość i sprawne oko. Fotograf musi bowiem uchwycić te najpiękniejsze momenty, ulotne
chwile i emocje. Oprócz
sprawnego oka potrzebuje także dobrego sprzętu
fotograficznego. Aby opanować wszelkie zagadnienia techniczne, musi odbyć różne szkolenia i kursy.
Konieczna jest także znajomość programów graficznych. Zrobić dobre zdjęcie

FOT.pixabay.com

F
otografowanie jest prawdziwą sztuką, ale żeby przygotować się do tego zawodu
nie wystarczy sam zakup sprzętu. Fotograf może posiadać własną działalność lub
pracować na etacie. Z reguły pracuje on w kilku miejscach.

nie jest łatwo. Trzeba czasem wiele godzin wyczekiwać na wymarzony mom e nt , a l b o r o b i ć s e t k i
zdjęć, żeby wybrać to jedno najciekawsze. Zarobki fotografa są zależne od
miejsca zatrudnienia. Są

bardzo zróżnicowane. Czasami za jedno zdjęcie można otrzymać ogromną kwotę. Liczy się kreatywność,
znajomość trendów i dobry
kontakt z innymi ludźmi.
Ważna jest też odporność
na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Jest to
bardzo ciekawy zawód, wiąże się z wieloma podróżami, udziałem w ciekawych
imprezach i odkrywaniem
tego, co dla zwykłego człowieka jest niedostrzegalne.
 Młoda redakcja

nieprawdopodobne piękny i magiczny. Kolory i muzyka Aarona Zigmana, dają
nam wewnętrzne wyciszenie
i spokój. Czujemy się jakbyśmy mieli odpłynąć. Dzięki zabiegom reżyserskim,
w niektórych scenach czujemy się jakbyśmy tam byli
i czuli emocje bohatera.
Octavia Spencer, która gra
Boga, doskonale wprowadza nas w uczucie domowej
atmosfery. W całym zachowaniu jest bardzo naturalna
i szczera. Ten film jest przeznaczony dla wszystkich.
Dla tych, którzy wierzą, ale
także dla osób, które dopiero szukają relacji z Bogiem.
 Młoda redakcja

Edukacja domowa, jako alternatywna forma kształcenia zyskuje na popularności w Polsce.
Uczeń lekcje odbiera w domu. Wielu z nas bardzo często myli edukację domową z nauczaniem indywidualnym. Jednak jest to coś zupełnie innego.

Nauczanie indywidualne
przysługuje uczniom chorym, których stan zdrowia
nie pozwala na uczęszczanie
do szkoły. Natomiast na edukację domową może przejść
każdy uczeń, którego rodzice wyrażą na to zgodę. Wtedy
wykształcenie dziecka zależy
wyłącznie od rodziców, to na
nich spoczywa odpowiedzialność za jego naukę. Młodsze dzieci zazwyczaj uczone
są przez swoich rodziców, natomiast młodzież daje sobie
radę sama. Z badań wynika,

że osoby uczone w ten sposób zdają lepiej egzaminy i ich
wiedza jest większa. Ponadto uczniowie mają więcej czasu na swoje pasje i nie stresują
się każdym kolejnym dniem
w szkole. Potencjał dziecka
wykorzystywany jest w 100%.
Może warto bliżej zapoznać
się z taką formą nauki?
Jednak edukacja domowa ma także kilka minusów.
Po pierwsze dzieci uczone
w domu mogą mieć słabszy
kontakt z rówieśnikami. Po
drugie rodzice nie otrzymują

wsparcia finansowego od
państwa, które mogłoby pomóc w rozwoju zainteresowań ucznia. Minusem jest też
to, że dziecko musi zaliczyć
dużą partię materiału podczas
każdego egzaminu. Mimo
to, wielu uczniów chciałoby
uczyć się w ten sposób. Ale
nie wszyscy rodzice są chętni do podjęcia takiej decyzji. Wiąże się ona bowiem
z ogromną odpowiedzialnością za wykształcenie swojego
dziecka.

 Młoda redakcja

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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Pogoda przeszkodziła rozgrywkom Ligi Orlikowej

N

i e tylko w zawodowych rozgrywkach piłkarskich, ale także w amatorskich zmaganiach w poprzedni weekend przeszkodziła pogoda. Odwołano i przełożono mecze 3. kolejki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorzy przenieśli całą serię spotkań na najbliższy weekend ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie zawodników.

W piątek – 16 marca przed
południem w Brzezinach zaczął padać marznący śnieg.
Po dwóch godzinach boiska ze sztuczną nawierzchnią na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 i nr 2 zostały przykryte białym puchem. Śnieg padał prawie
przez całą noc i zamarzał, co
pozostawiło na obu placach
gry olbrzymią warstwę lodu.
Od rana pracownicy obiektu
starali się odśnieżyć boiska,
jednak w miejsce oczyszczonych fragmentów ponownie
spadł śnieg oraz co chwila
nawiewał go wiatr. Oznaczało to niekończącą się walkę z wiatrakami. W związku z tym główny organizator
postanowił odwołać wszystkie pojedynki. Zostaną rozegrane w najbliższą sobotę i niedzielę. Zatem wszystkie pozostałe kolejki zostały
przesunięte o jeden tydzień.
W weekend 10/11 marca odbyła się natomiast 2.

kolejka Brzezińskiej Ligi Orlikowej. Hitem tej serii spotkań był mecz pomiędzy Red
Devils i Wybrzeżem Klatki Schodowej. Obie drużyny
zmierzyły się w zeszłorocznym finale, kiedy to po kapitalnym meczu mistrzostwo
trafiło w ręce Diabłów. Dodatkowo w historii pojedynków pomiędzy tymi zespołami, Wybrzeże Klatki Schodowej nigdy nie zdobyło trzech
punktów (oprócz wspomnianego finału). W fazie ligowej mecz zakończył się remisem 4:4. Nic więc dziwnego, że Wybrzeże Klatki
Schodowej było głodne rewanżu. Od samego początku spotkania jedni i drudzy
byli uważni, ale dynamicznie prowadzili grę i konstruowali akcje. Dzięki temu, że
obie ekipy niemal w całości przesuwały się spod jednego pola karnego do drugiego, na otwarcie wyniku
trzeba było długo poczekać.

Dopiero po kilkunastu minutach strzał z dystansu Mateusza Koralewskiego zaskoczył golkipera rywali, który
skapitulował i musiał wyciągać piłkę z siatki. Jak się
później okazało, było to jedyne trafienie w pierwszej
odsłonie i na przerwę obie
ekipy schodziły przy stanie
1:0. Po zmianie stron obraz
gry nie uległ zmianie. Jedni
i drudzy atakowali i bronili się z głową. W końcu trafienie dla Czerwonych Diabłów zaliczył Artur Klusek.
Rezultat 1:1 utrzymał się do
ostatniego gwizdka sędziego.
Tym samym wynik zapisał
się jako rekordowy, bowiem
tak niskiego remisu w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej
jeszcze nie było. Mecz zapowiadał się na bardzo interesujący i taki też był, pomimo
małej liczby goli, spotkanie
było atrakcyjne dla widzów
i rozgrywane w atmosferze fair play. Obie drużyny

żałowały niewykorzystanych
szans i przyznały, że remis to
sprawiedliwy wynik. W innych pojedynkach: Zielona
Strona Mocy po emocjonującym i wyrównanym spotkaniu pokonała 4:3 Speed
Polik, Misie pewnie wygrały
2:0 z Arką Brzeziny, Zieloni
Bimbrownicy nie dali szans
Grabarzom pokonując ich
3:0, Orły wygrały 6:4 z Baka
Juniors, a Zdrowie Rogów
4:1 pokonało OKS. Mecze
Red Luj z TS Relaks i Grube Wióry z Turbo Team został przełożony na 23 czerwca. Wszystko ze względu na
regulaminową możliwość
przełożenia meczu przez
daną drużynę w sezonie.
Trzecia odwołana kolejka spotkań odbędzie się
w najbliższy weekend 24/25
marca. W sobotę 24 marca na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 2 o godzinie 18:00 Turbo Team zmierzy się z Misiami, a półtorej godziny później na murawę wybiegną piłkarze:
Baka Juniors i Zielonych
Bimbrowników. Na godzinę
18:00 na Orliku przy Szkole

Pogoda przeszkodziła rozgrywkom Ligi Orlikowej FOT. Dawid Saj
Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Red Devils ze Speed Polik, a o godzinie 19:30 Grabarze pod e j m ą Z d row i e R o gów.
W niedzielę 25 marca, na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00
Zielona Strona Mocy zmierzy się z OKS, a o godzinie

18:30 Grube Wióry będą
chciały sięgnąć p o trzy
punkty w starciu z TS Relaks. Na godzinę 17:00 na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Arka Brzeziny spotka się z Wybrzeżem
Klatki Schodowej, a o godzinie 18:30 Red Luj zagra z Orłami.
 Dawid Saj

Porażka i wygrana MLUKS Brzeziny

T enisiści stołowi Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
mają za sobą pierwsze pojedynki II rundy finałowej II ligi mężczyzn w tenisie stołowym. Brzezinianie uczestniczący w rozgrywkach grupy mistrzowskiej przegrali na
wyjeździe UKS Fungis Maków 3:7 oraz wygrali z LKS Stomil Bełchatów 8:2.

Na trzy pojedynki przed końcem nasz zespół zachował
cień szansy na awans do meczów barażowych o awans
do I ligi. Spotkanie w Makowie należało do tych z gatunku bardzo trudnych i takie też było. W pierwszych
grach singlowych na pierwszym stole Łukasz Bobrowski
wygrał 3:1 z Pawłem Stopińskim, a Damian Antczak przegrał 1: z Damianem Rybakiem. Na drugim stole Daniel
Świerczyński uległ 1:3 Marcinowi Modrańce, a Roman
Doryń po bardzo wyrównanym pięciosetowym boju pokonał 3:2 Michała Misiaka. Po
pierwszej części zmagań w całym spotkaniu wynik brzmiał
zatem 2:2. W pojedynkach
deblowych na pierwszym stole Łukasz Bobrowski/Damian

Antczak przegrali 1:3 z parą
Paweł Stopiński/Damian Rybak, a z drugim takim samym
rezultatem Daniel Świerczyński/Roman Doryń ulegli duetowi Marcin Modrańka/Michał Misiak. Żeby móc liczyć
jeszcze na wywiezienie kompletu punktów z trudnego terenu brzezinianie powinni
byli wygrać wszystkie gry pojedyncze do końca spotkania. Niestety, Damian Antczak
przegrał 0:3 z Pawłem Stopińskim, a Łukasz Bobrowski
uległ 2:3 Damianowi Rybakowi. Zwycięstwo na swoje konto zapisał Roman Doryń, który 3:1 pokonał Marcina Modrańkę, a Daniel Świerczyński
przegrał 2:3 z Michałem Misiakiem. Ostatecznie MLUKS
Brzeziny przegrał z UKS Fungis Maków 3:7.

W drugim spotkaniu, rozegranym w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach,
nasi tenisiści gościli drużynę LKS Stomil Bełchatów. Nie
trudno było zgadnąć, że pojedynek z najsłabszą drużyną
grupy mistrzowskiej nie trwał
zbyt długo. Przyjezdni opierali się tylko w drugiej i czwartej partii. W pierwszych grach
pojedynczych Łukasz Bobrowski ograł 3:0 Michała Oracza, a Roman Doryń takim samym rezultatem uporał się
z Tomaszem Kłosem. Daniel Świerczyński również bez
straty seta okazał się lepszy od
Pawła Wróblewskiego. Niestety Damian Antczak przegrał
1:3 z Michałem Gieragą. Wynik przed rywalizacją deblową
wynosił 3:1 dla gospodarzy.

Porażka i wygrana MLUKS Brzeziny
Gry podwójne skończyły
się pewnymi wygranymi po
3:0. Na pierwszym stole Łukasz Bobrowski/Damian Antczak wygrali z duetem Michał
Oracz/Michał Gieraga, a na
drugim Roman Doryń/Daniel
Świerczyński pokonali parę
Tomasz Kłos/Paweł Wróblewski. Do zwycięstwa w całym

meczu brzezinianie potrzebowali zwycięstwa jeszcze tylko
w jednym pojedynku. Dokonał tego na drugim stole Roman Doryń, który wygrał 3:0
z Pawłem Wróblewskim. Niestety na pierwszym stole Łukasz Bobrowski przegrał 2:3
z Michałem Gieragą. Ostatnie dwie konfrontacje padły

łupem brzezinian po 3:0. Damian Antczak ograł Michała
Oracza, a Daniel Świerczyński okazał się lepszy od Tomasza Kłosa.
Kolejne spotkanie MLUKS
Brzeziny rozegra w niedzielę 25 marca o godzinie 12:00
na własnym parkiecie z LUKS
Start Przygłów.  Dawid Saj
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Grupa Młodzik Start zagra na Mundialu?

M

Mundialito 2018 to turniej
dzieci w piłce nożnej zorganizowany na wzór Mistrzostw Świata rozgrywanych w 2018 roku w Rosji.
Mogą wziąć w nim udział
chłopcy i dziewczęta z województwa łódzkiego. Drużynę z Brzezin do rozgrywek zgłosi li: k ierowni k
drużyny Krzysztof Ławski oraz trener Mariusz
Matusiak. Projekt zakłada
przeprowadzenie eliminacji i finału subregionu zachodniego w dwóch kategoriach wiekowych: 2006
oraz 2009 i młodsi. Udział
w zawodach jest całkowicie
bezpłatny. Pieniądze na organizację Mundialito udało się pozyskać z Budżetu
Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Pomysłodawcą rozgrywek jest Jarosław Banasiak,
a jego projekt do Budżetu Obywatelskiego zgłosił
Marek Lorenc. Mundialito

wygrało głosowanie w subregionie zachodnim województwa łódzkiego (powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki,
ł ask i, s i e r a d z k i, w i e r u szowski, wieluński, pajęczański) i otrzymało dofinansowanie w wysokości
276 696 zł. Celem imprezy jest integracja dzieci
z poszczególnych klubów,
szkół i osiedli oraz odkrycie nowych talentów piłkarskich. Projekt zakłada
udział w zawodach ponad
2000 dzieci z całego województwa łódzkiego.
Zespoły uczestniczące w mini mistrzostwach
będą grały pod nazwą
i w barwach kraju, jaki wylosują przed rozpoczęciem
rywalizacji. Np. jeśli wylosują Brazylię, to będą występować pod banderą brazylijską. Stosowne koszulki otrzymają po losowaniu
od organizatorów, którzy

zapewniają również: obiady, puchary, medale i inne
nagrody. Zwycięzca turnieju otrzyma replikę Pucharu
Świata, a wśród nagród jest
również m.in. sześć krajowych wycieczek. W każdym mieście musi wystąpić
przynajmniej szesnaście
drużyn. W obu kategoriach
wiekowych odbędą się po
czter y turnieje eliminacyjne. Młodsi uczestnicy
Mundialito zagrają w: Pajęcznie (5 maja), Zduńskiej
Woli (13 maja), Aleksandrowie Łódzkim (19 maja)
i Pabianicach (26 maja).
Kw a l i f i k a c j e w s t ars z e j
grupie toczyć się będą w:
Wieruszowie (6 maja), Sieradzu (12 maja), Uniejowie (20 maja) i Konstantynowie Łódzkim (27 maja).
W każdym turnieju eliminacyjnym wystąpi przynajmniej szesnaście drużyn.
Do fazy finałowej awansują
po 23 zespoły z eliminacji

Grupa Młodzik Start zagra na Mundialu FOT. Dawid Saj

a li piłkarze z rocznika 2006 Startu Brzeziny wezmą udział w turnieju
eliminacyjnym Mundialito 2018, który pod koniec maja odbędzie się
w Konstantynowie Łódzkim. Brzezinianie staną przed olbrzymią szansą
zakwalifikowania się do imprezy finałowej i walki o atrakcyjne nagrody.

( 5 - 6
z każdej
grupy),
a stawkę uzup ełnią gosp o darze turniejów finałowych, które odbędą się 2
czerwca w Konstantynowie
Łódzkim (rocznik 2009) i 3
czerwca w Aleksandrowie

Łódzkim (rocznik 2006). Podczas imprez
przygotowano atrakcje dla
mieszkańców i rodziców
(grill, dmuchanće, pokazy
free style). Wielkie finały

o d b ę dą się 2
czerwca
w Konstant y - nowie Łódzkim i 3
czerwca w Aleksandrowie
Łódzkim. Pierwsze miasto
będzie areną zmagań rocznika 2009, a drugie rocznika 2006.
 Dawid Saj

Piłkarze rozpoczynają rundę wiosenną



S tart Brzeziny w ostatnie dwa weekendy rozegrał dwa mecze sparingowe.
W pierwszym z nich przegrał z występującą w łódzkiej klasie okręgowej Stalą
Głowno, a w próbie generalnej przed inauguracją rundy rewanżowej rozgromił
ligowego rywala LZS Justynów.

Ostatnie mecze kontrolne odbyły się na boisku
ze sztuczną naw ierzchnią na obiekcie Chojeńskiego Klubu Sportowego przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich w Łodzi. Przedostatnim sparingowym rywalem brzezinian w okresie przygotowawczym była
Stal Głowno. Piąty zespół
łódzkiej klasy okręgowej
był bardzo wymagającym
przeciwnikiem. Spotkanie
było wyrównane, a sytuacje
z obu stron przenosiły się
spod jednego pola karnego pod drugie. Ostatecznie
Start przegrał 2:3. Bramki
dla naszej drużyny strzelili: Dariusz Szymanek i Dominik Jedynak.
W próbie generalnej
czarno-czerwoni zmierzyli się z ligowym rywalem
LZS Justynów. Obie ekipy

podchodziły do tego meczu
w osłabionych składach, zaledwie po jedenastu zawodników. Spotkanie rozpoczęło się z prawie godzinnym
opóźnieniem ze względu na
późne zakończenie wcześniejszego meczu kontrolnego piłkarzy Pogoni Rogów. Ten pojedynek z kolei rozpoczął się później niż
był planowany ze względu na nieodśnieżoną płytę boiska przez gospodarzy
obiektu. Początek spotkania jak i cała pierwsza połowa należała do justynowian, którzy szybko wyszli
na prowadzenie i długo je
utrzymywali. Podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta przed przer wą zdobyli dwie bramki i wyszli na
prowadzenie. Po zmianie
stron role się odwróciły. To

brzezinianie częściej utrzymywali się przy piłce i co
chw i l a st warza li zag rożenie pod bramką r ywali. Zdecydowaną przewagę
udało się udokumentować
trzema golami i ostatecznie Start wygrał z LZS Justynów 5:1. Hat-trickiem
w tym pojedynku popisał
się Wojciech Koperniak,
a po jednej bramce strzelili: Dominik Jedynak i Artur Poździej. Czarno-czerwoni zagrali w składzie: Jakub Miszkiewicz – Norbert
Kowalski, zawodnik testowany, Jarosław Janowski,
Dawid Krawczyk – Waldemar Pabiniak, Artur Poździej, Mariusz Matusiak,
Dominik Jedynak – Wojciech Koperniak, Robert
Szubert. Teraz czas na walkę o ligowe punkty w rundzie wiosennej II grupy

Piłkarze rozpoczynają rundę wiosenną FOT. Dawid Saj
łódzkiej klasy A, w której brzezinianie będą bronić pozycji lidera. Start na
półmetku zmagań zgromadził 34 punkty i ma sześć
oczek przewagi nad drugą w tabeli drużyną Błękitnych Dmosin i trzecim
MKP-Borutą II Zgierz. Do
łódzkiej klasy okręgowej
awansuje tylko zwycięzca

rozgrywek.
Z ar z ą d Br z e z i ńsk i e go
Klubu Sportowego Start
Brzeziny zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w piątek 30 marca 2018 roku. Pier wszy
termin o godzinie 18:00,
drugi termin o godzinie
18:30. Zebranie odbędzie

się w budynku klubowym
Brzezińskiego Klubu Sportowego Star t przy ulic y
Sportowej 1w Brzezinach.
W najbliższą sobotę 24
marca czarno-czerwoni powinni rozpocząć wiosenną
rundę rewanżową II grupy
łódzkiej klasy A. W ramach
14. kolejki brzezinianie na
Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 prawdopodobnie zmierzą się z LKS
Gałkówek. Nie wiadomo
jednak, czy spotkanie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Po pierwsze
na oficjalnej stronie internetowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej nie widnieje terminarz godzinowy
naszego klubu, a po drugie
nie wiadomo, czy na rozegranie meczu pozwoli pogoda, która od dwóch tygodni paraliżuje rozpoczęcie
rozgrywek w całym kraju,
praktycznie we wszystkich
niższych klasach rozgrywkowych.

 Dawid Saj
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Wielkanocne rękodzieło w bibliotece
Na eksp ozyc ji zobaczyć
możemy jajka styropianowe zdobione techniką decoupage, quilingiem czyli techniką nawijania papieru, cekinami, metodą
karczochową, czy też kanzashi czyli origami z tkaniny. Są też jajka wykonane z orzecha kokosowego, robione na szydełku,
haftowane i wyszywane.
Są też rzeczy wykonywane z bibuły, wikliny papierowej, czy filcu. Część
z tych przedmiotów wykonywana była na zajęciach,

pozostałe natomiast
uczestniczki przygotowały w domu.
- "To już trzecia taka wystawa, gdzie pokazujemy
efekty zajęć rękodzielniczych prowadzonych w bibliotece" – wyjaśnia Maria
Mroczkowska z Czytelni
dla Dorosłych. Prowadzi
je Katarzyna Fraszek, która rękodziełem fascynuje się od 30 lat i doskonaląc swoje umiejętności,
skończyła m.in. Małopolski Uniwersytet Rękodzieła Artystycznego w Woli

FOT. Tomasz Guzek

W

 ibliotece Publicznej można oglądać wystawę
B
prac rękodzielniczych związanych ze świętami
wielkanocnymi. Ich autorkami są uczestniczki
odbywających się w każdy piątek warsztatów.

Te niezwykłe rzeczy powstawały na piątkowych warsztatach rękodzielniczych w bibliotece.
S ę k ow e j - " R o b i my t u
różne rzeczy, to jest taka
moj a p a sj a " – w y j a ś n i a

brzezinianka Krystyna Selwakowska, którą od młodości pasjonuje

sztuka. Od młodych lat rękodzielnictwem zajmuje
się też Henryka Stańczyk

AUTOPROMOCJA

24 MARCA
GODZ. 10.00-13.00

z Przyłęka Dużego, która
mówi, że daje jej to m.in.
swoisty „spokój ducha”. "Uczymy się tu nowoczesnego wykorzystania tradyc yjnych technik, które można pokazać np. na
własnych strojach" – wyjaśnia Katarzyna Fraszek,
zapraszając kolejne osoby chętne na zajęcia, gdzie
p an i e a ktu a l n i e z aj mu ją się szczególnie haftem
koralikow ym i w ykonywaniem biżuterii z koralików. Ich dzieła o tematyce
wielkanocnej można przez
najbliższe dni podziwiać
w Czytelni dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. 
 TOM

22 MARCA 2018 | NR 6

Kolejne osiągnięcia szachowe braci Kopaniewskich

P

AUTOPROMOCJA

11- letni Wojtek Kopaniewski
- uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
został Mistrzem Województwa w kategorii zawodników
do lat 12, a Jakub Kopaniewski
uczeń klasy II oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach zajął III
miejsce w kategorii zawodników do lat 16. Wojtek otrzymał pamiątkowy puchar, zaś
Jakub medal, a ponadto obydwaj otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. W ten sposób powiększyła się kolekcja trofeów sportowych braci
Kopaniewskich, którzy należą do liczących się szachistów

województwa łódzkiego.
Chłopcy na co dzień uczestniczą w kółku szachowym
prowadzonym przez Eugeniusza i Przemysława Walczaków, które zbiera się w każdy
piątek w godzinach od 16.00
do 19.00 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Pod okiem sprawdzonych

trenerów doskonalą swoje
umiejętności szachowe. O tym
jak ważna jest to gra nie trzeba
nikogo przekonywać. Dla jednych jest to gra strategiczna,
dla innych planszowa, a jeszcze inni widzą w niej królewską grę doskonale rozwijającą
procesy myślowe i zapamiętywanie. 
 TOM

Wojciech i Jakub Kopaniewscy z Brzezin FOT. Grzegorz Kozieł

Ponad 150 zawodników wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Województwa
Łódzkiego w Szachach Szybkich. Oprócz szachistów
z województwa łódzkiego
w zawodach uczestniczyli także zawodnicy m.in. z Gdańska, Białegostoku, Wrocławia
i Warszawy, a więc licząca się
czołówka z całego kraju.
Termin szachy szybkie
oznacza, że zawodnik ma zalewie 7 minut plus 5 sekund na
posunięcia pionami i figurami po szachownicy obejmującej 64 pola, co nie jest łatwym
przedsięwzięciem. W wyniku całodziennych zmagań

FOT.pixabay.com

odczas Otwartych Mistrzostw Województwa
Łódzkiego w Szachach Szybkich Wojciech i Jakub
Kopaniewscy z Brzezin osiągnęli kolejne sukcesy
w tej królewskiej grze.
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Walne Zebranie Koła Emerytów Policyjnych

B

e z zmian we władzach brzezińskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na kolejną
czteroletnią kadencję wybrano przedłużono mandat dotychczasowemu zarządowi.

5 marca w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Brzezinach.
Zebraniu przewodniczył Lechosław Adamczyk, a funkcję sekretarza pełnił Henryk Matecki. Sprawozdanie
z działalności Zarządu Koła
kolejno przedstawiali: prezes Koła Tadeusz Klimczak,
skarbnik Zbigniew Nowakowski i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kawecki.
Z przedstawionych sprawozdań wynikało, że brzezińskie Koło jest postrzegane w województwie łódzkim
jako jedno z najprężniej działających. Liczba członków
zwiększyła się o jedną trzecią w porównaniu z rokiem
2014, a członkowie zarządu potrafili zintegrować środowisko emerytów policyjnych i ich rodzin. To dla nich
kilka razy w roku organizowane są spotkania integracyjne, wycieczki do różnych

miast Polski, czy też wyjazdy do kin i teatrów. W spotkaniach uczestniczyli m.in.
byli i obecni komendanci powiatowi Policji, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, burmistrz Miasta
i przewodniczący Rady Miasta oraz koledzy emeryci policyjni z Koła w Koluszkach.
Wielokrotnie goście wyrażali uznanie, że udało się zgromadzić grono ludzi, którzy
potrafią się spotykać, bawić
i szanować.
Prezes Tadeusz Klimczak
podkreślał, że dla niego największą nagrodą za lata pracy społecznej jest fakt, że
małżonki emerytów policyjnych i sami emeryci zrzeszeni w brzezińskim Kole widują się w życiu codziennym,
uśmiechają i pozdrawiają.
Brzezińskie Koło jest wzorem uznanym przez władze
wojewódzkie Stowarzyszenia, ponieważ tylko w Brzezinach członkowie Koła są honorowani przez Zarząd Koła
okolicznościowymi ryngrafami z okazji „okrągłych” jubileuszy w ich życiu. Każdy

z członków Koła, poza tymi
najmłodszymi stażem, posiada w swojej kolekcji jakieś
odznaczenie lub wyróżnienie. Należy podkreślić, że pamięta się także o tych członkach Koła, którzy odeszli na
„wieczną wachtę”, wymieniając ich nazwiska i czcząc ich
pamięć „minutą ciszy” podczas ważnych spotkań.
Te niewątpliwe sukcesy prezesa i Zarządu Koła
w Brzezinach spowodowały,
że Walne Zebranie Stowarzyszenia po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało ponownie
na kolejną 4-letnią kadencję 2018 – 2021 Zarząd w dotychczasowym składzie.
W skład zarządu ponownie weszli Tadeusz Klimczak – prezes Zarządu, Andrzej Kurczewski – wiceprezes, Ryszard Piotrowski
– sekretarz, Zbigniew Nowakowski – skarbnik oraz Dariusz Szydłowski – członek
Zarządu. Podobnie Walne
Zebranie postąpiło z Komisją
Rewizyjną, dotychczasowy
skład obejmujący: Dariusza

Władze brzezińskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych FOT. Grzegorz kozieł
Kaweckiego - przewodniczącego Komisji, Czesława Golińskiego – wiceprzewodniczącego, Kazimierza Kowalskiego – sekretarza i Jerzego
Stępniewskiego – członka
rozszerzyć o Stanisława Horna. Swoją decyzję zebrani
uzasadniali słowami: „że nie
należy psuć tego, co dobrze
funkcjonuje”, a także „że nie
wymienia się zaprzęgu, który
dobrze ciągnie”.
Na zakończenie zebrania
przewodniczący obradom
Lechosław Adamczyk podziękował Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za 4-letnią

dobrą pracę, szczególnie
podkreślając rolę prezesa Tadeusza Klimczaka. Za jego
sprawą brzezińskie koło rozrosło się i dobrze funkcjonuje.
Sam prezes Klimczak mówił, że będzie to jego czwarta
kadencja i ma już za sobą 12
lat pracy. Udało mu się zaledwie z kilkuosobowego składu stworzyć liczący się w województwie łódzkim zespół
dobrze rozumiejących się ludzi. Dziękował swoim współpracow ni kom w Z arządzie Koła i Komisji Rewizyjnej, podkreślając ich zasługi

w tym sukcesie.
D o now ych zadań jakie postawił prezes Tadeusz
Klimczak przed swoimi kolegami zaliczyć można plany
pozyskania do Koła w Brzezinach członków wspierających. Chodzi o osoby cywilne, życzliwe emerytom policyjnym, które po akceptacji
przez członków brzezińskiego Koła, chciałyby wspólnie spędzać czas z członkami Stowarzyszenia i wnosić
nowe pomysły w działalność
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych Koło
w Brzezinach.
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Wernisaż wystawy „Nowe szycie makatki”



W piątkowy wieczór 16 marca w Muzeum Regionalnym w Brzezinach odbył się
wernisaż wystawy „Nowe szycie makatki”. Prace powstały w wyniku konkursu
realizowanego przez dział dziedzictwa kulturowego Łódzkiego Domu Kultury oraz
Muzeum Archeologiczno i Etnograficznego w Łodzi.

Wernisaż wspólnie otworzyli Paweł Zybała z Muzeum Regionalnego w Brzezinach, Danuta Wachowska
z Łódzkiego Domu Kultury
oraz Alicja Woźniak z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi. Blisko
160 prac wykonanych przez
ponad 80 autorów jest efektem wspólnego projektu realizowanego przez Łódzki
Dom Kultury i Muzeum Archeologiczno- Etnograficznego w Łodzi we współpracy z sześcioma muzeami regionalnymi z województwa
łódzkiego w Brzezinach, Łęczycy, Łowiczu, Opocznie,
Tomaszowie Mazowieckim
i Sieradzu. Projekt dofinansowało Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie pokonkursowe prace wystawiane są w muzeach
regionalnych województwa
łódzkiego. Wśród prezentowanych dzieł są także makatki wykonane przez mieszkanki powiatu brzezińskiego.
„Dziękuję dyrektorowi
i zespołowi Muzeum Regionalnego w Brzezinach, za
sprawą których, po raz kolejny gościmy w Brzezinach
i możemy obejrzeć nową
aranżację prac. Konkurs
sprawił, że powstała nowa
moda na makatki, które powstają nadal, mimo zakończenia konkursu - powiedziała Danuta Wachowska
Łódzkiego Domu Kultury.
„C h c i e l i ś m y m i e ć

nostalgiczne wspomnienia
z dzieciństwa jako makatki
czy też wyszywane ręczniki.
Z uwagi na wracającą modę
na makatki, chcieliśmy przywrócić dawne hobby wyszywania przypominając wartość etnograficzną. Konkurs
realizowany był w dwóch
dziedzinach - makatki tradycyjnej i makatki innowacyjnej. Z tego powodu obok
starych haseł pojawiły się
nowe społeczne przesłania
np. zupa pomidorowa czy
500+” – powiedziała Alicja
Woźniak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi.
Celem konkursu była reaktywacja tradycji w nowym
wydaniu, przypomnienie

oraz ożywienie starych form
twórczości hafciarskiej oraz
jej adaptacja do współczesnych warunków społecznych i popularyzacja wśród
mieszkańców.
Makatki przywędrowały
do Polski z Niemiec i Holandii po I wojnie światowej.
Rozpowszechniły się w latach 50. i 60., a moda na nie
trwała do lat 80. Pełniły rolę
praktyczną, estetyczną, dekoracyjną i symboliczną.
Umieszczane na nich napisy miały wskazywać i przypominać normy i zasady
postępowania, jakimi człowiek powinien kierować
się w życiu. Wywieszano je
w miejscach dobrze widocznych, najczęściej nad stołem, kuchnią czy wodniarką
(szafka na której stały wiadra
z wodą). Podkreślały porządek, czystość i gospodarność
domu. Ze względu na sposób

Uczestnicy wernisażu wystawy „Nowe szycie makatki”
wykonywania makatki można podzielić na haftowane
i drukowane. Makatki haftowane wyszywane były ściegiem sznureczkiem według
sporządzonego rysunku na
białej tkaninie. Kompozycje makatek odzwierciedlały naiwny rysunek dziecięcy i jego sposób postrzegania świata. Zazwyczaj scence

rodzajowej towarzyszył napis świecki lub religijny np.
pozdrowienie, powitanie, życzenia, sentencje dedykacje,
złote myśli itp. Makatki drukowane powstawały w fabryce i naśladowały te haftowane ręcznie. Wystawę można oglądać w Brzezinach do
6 maja.
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Zebranie sprawozdawcze OSP w Brzezinach

W

s obotę 17 marca o godz. 17.00 w świetlicy remizy strażackiej przy ul.
Reformackiej w Brzezinach rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Prezes Piotr Dębski powitał
gości wśród których znaleźli się m.in. przewodniczący
Rady Miasta Tadeusz Barucki, komendant powiatowy
PSP w Brzezinach Dariusz
Guzek, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP w Brzezinach Leszek Jarząb oraz komendant
zarządu miejsko - gminnego Związku OSP RP w Brzezinach Piotr Kaczmarek.
Następnie druha Romana
Wargosia wybrano na przewodniczącego zebrania.
Sprawozdanie z działalności
OSP Brzeziny za rok 2017
przedstawił prezes Piotr
Dębski.
Zarząd w składzie prezes Piotr Dębski, wiceprezes
Roman Wargoś, wiceprezes
– naczelnik Kamil Wiaderek, z-ca naczelnika Krzysztof Sobieszkoda, skarbnik
Kamil Hamerszmidt, sekretarz Krzysztof Stempniewski, gospodarz Sławomir
Młotkowski, kronikarz Urszula Bartyzel, członek zarządu Marcin Białobrzeski w minionym roku odbył
9 posiedzeń protokołowanych i 1 nieprotokołowane,
których przedmiotem były
sprawy operacyjne, finansowe, gospodarcze, szkoleniowe oraz działalność kulturalna i sportowa.
OSP Brzeziny nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia Rady Miasta Brzeziny i Urzędu Miasta w Brzezinach. Po raz pier wszy
OSP uzyskało dotację na

utrzymanie gotowości bojowej przez miasto w kwocie 75 tys. złotych. Wydatkowane je głównie na
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i paliw, ubezpieczenia, kursy specjalistyczne oraz specjalistyczne serwisy sprzętu
ratowniczego i konserwację sprzętu. Z dotacji Miasta
Brzeziny i budżetu państwa
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
zakupiono niezbędny sprzęt
i wyposażenie służące utrzymaniu gotowości.
Miasto Brzeziny w roku
2017 złożyło wniosek na zakup rozpieracza kolumnowego na kwotę 8 tys. zł, który to wydatek został zaakceptowany do sfinansowana
z dotacji celowej dla jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego. Rozpieracz kolumnowy służy do
podnoszenia, rozpierania
i odciągania elementów konstrukcji pojazdu podczas ratowania ludzi.
W ramach działalności
prewencyjnej przeprowadzono pogadanki dla druhów OSP o tematyce pożarniczej, którą prowadził
naczelnik Kamil Wiaderek
oraz jego zastępca Krzysztof Sobieszkoda. OSP zorganizowało pokazy strażackie z elementami zabawy
dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta. W 2017
roku OSP Brzeziny uczestniczyła 178 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym

18 razy w pożarach, w 154
miejscowych zagrożeniach
oraz podejmowała interwencje w 6 fałszywych alarmach.
W 2017 roku OSP Brzeziny zabezpieczała imprezę masową związaną z obchodami Dni Brzezin, brała udział w ćwiczeniach na
obiektowych organizowanych przez KP PSP Brzeziny,
współdziałając z JRG Brzeziny przeprowadzając próbną
ewakuację szpitala powiatowego w Brzezinach, a także
w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w Rogowie pod nazwą „Zima
2017”.
Po przyjęciu sprawozdania jednogłośnie udzielono
absolutorium dla Zarządu
OSP za okres sprawozdawczy. Wręczono pamiątkowe
statuetki dla najaktywniejszych strażaków. Otrzymali je Kamil Wiaderek, Daria Wójcik, Grzegorz Babski i Sławomir Młotkowski.
Skład OSP Brzeziny powiększył się o nowych druhów. Po ślubowaniu pełnoprawnymi członkami OSP
Brzeziny stali się Katarzyna
Grzelak, Katarzyna Benka,
Michał Gońda, Patryk Śniady i Jakub Sobkiewicz.
Walne zgromadzenie dokonało zmian statutu, postanowiło o zakupie namiotu do celów promocyjnych
oraz ustaliło składkę członkowską w wysokości 36 zł
rocznie. 
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Wręczono pamiątkowe statuetki dla najaktywniejszych strażaków FOT. Grzegorz Kozieł

Podziękowania dla ustępującego prezesa Marcina Białobrzeskiego FOT. Grzegorz Kozieł

Poszukiwany

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu
ł ó dzk iego ws cho dn i ego p os z u kuj ą sprawc y
włamanie do domu, z którego zginęły zegarki,
aparat fotograficzny, złota i srebrna biżuteria.
Straty oszacowano na 24500 złotych. Osoby, które
rozpoznają mężczyznę proszone są o kontakt
z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego
wschodniego z/s w Koluszkach ul. 11 Listopada 62
F. Telefon do prowadzącego postępowanie 44 7196224 w godzinach 08:00-16:00, telefon całodobowy 44
7196211/250 – dyżurny jednostki
źródło: www.lodz-wschod.policja.gov.pl

Nowi członkowie OSP Brzeziny FOT. Grzegorz Kozieł
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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
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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Powiatowe Targi Edukacyjne

J

FOT. Tomasz Guzek

 ż po raz piętnasty w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza
u
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 8 i 9 marca odbyły się Powiatowe Targi
Edukacyjne. Zostali na nie zaproszeni gimnazjaliści z miasta Brzeziny i gminy Brzeziny,
Rogowa, Jeżowa oraz Dmosina.

Uczniowie ZSP prezentowali swoje kulinarne umiejętności

Do wstąpienia w mury "Iwaszkiewicza" zachęcali zarówno uczniowie jak i znani absolwenci tej szkoły
Gimnazjalnych gości witali
dyrektorzy szkół Maria Pisarska i Anna Sokołowska. Starosta brzeziński Edmund Kotecki powiedział do młodzieży, że czas szkoły średniej to
najpiękniejszy okres w życiu
każdego człowieka i jeżeli się
dokona właściwego wyboru
szkoły z wielką przyjemnością wspomina się te dni.
Każda ze szkół prezentowała

to, co ma najlepszego w swojej ofercie, a do rekrutacji zachęcali nie tylko nauczyciele i obecni uczniowie,
ale także znani absolwenci. W Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza gościli także żołnierze z 25 Batalionu
Logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim oraz strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Każda

z prezentowanych klas nawiązywała do oferty edukacyjnej liceum, w której znalazła się także mundurowa klasa wojskowo-strażacka.
Nie zabrakło także poczęstunku nawiązującego
do krajów, których języków
można uczyć się w brzezińskim liceum - j. angielskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego. Strażacy ochotnicy

gościli też w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych. Odbył
się pokaz technik samoobrony, który prowadził, starszy
aspirant Andrzej Zieliński
z Komendy Miejskiej w Łodzi, gdyż w ofercie tej szkoły jest klasa licealna o profilu policyjno-prawnym i strażackim. Uczniowie pokazali
także swoje umiejętności kulinarne oraz zaprezentowali
dobrze wyposażone pracownie, będące efektem realizacji kolejnych projektów unijnych.
W ofercie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza na ten
rok są klasy: mundurowa

wojskowo-strażacka z dwoma oddziałami z rozszerzonymi w pierwszym oddziale
przedmiotami: matematyką,
j. angielskim, chemią, informatyką lub fizyką, a w drugim z geografią, j. polskim,
wos-em, j. angielskim, klasa
biologiczno-chemiczna oraz
klasa humanistyczna również z dwoma oddziałami
psychologiczno-prawnym
i medialno-artystycznym.
W ofercie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych znajdują się natomiast dwie klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjno-prawnym i strażackim, sześć klas
technikum w zawodach:

technik ekonomista, technik logistyk, kelner, technik
organizacji reklamy, technik
technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dwie klasy
branżowej szkoły I stopnia:
kucharz i technik organizacji reklamy.
Szczegółowe informacje o ofercie obu szkół można znaleźć na stronach internetowych: www.lobrzeziny.pl i www.zspbrzeziny.
szkoly.lodz.pl oraz facebookowych profilach placówek:
www.facebook.com/LOBrzeziny i www.facebook.com/
zspbrzeziny.
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Dzień języka ojczystego

Złote gody Jadwigi i Stanisława Koprowskich





FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Po raz kolejny w Przedszkolu nr 1 odbył się „Dzień
j ę z y k a o j c z ys te g o”. J e g o o rg a n i z ato r k ą j e s t
Małgorzata Sikora, nauczycielka Przedszkola nr 1.

„Dzień języka ojczystego”
rozpoczął się od wyjaśnienia
dzieciom skąd wziął się pomysł na to święto. Następnie
dzieci zaprezentowały wiersze znanych i lubianych autorów literatury dziecięcej. Nie
mogło więc zabraknąć takich
klasyków jak: „Samochwała”, „Skarżypyta” czy „Kaczka
Dziwaczka”.

„Jakże przyjemne było patrzenie i słuchanie tych występów” – mówi Małgorzata
Sikora. Również same dzieci odczuwały wielką radość,
gdyż uśmiech nie schodził
im z twarzy. Nie był to jednak
koniec niespodzianek.
Małgorzata Sikora, z pomocą asystentki Zuzi zaprosiła na scenę inne nauczycielki.

Był to konkurs, w którym panie musiały wykazać się wiedzą na temat przysłów i powiedzeń. Śmiechu przy tym
było co niemiara, gdyż każda z uczestniczek dwoiła się
i troiła, by wypaść jak najlepiej. Przy okazji konkursu dzieci dowiedziały się jakie znaczenie mają niektóre
z powiedzeń.
„Dzień języka ojczystego”
w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach zakończyły łamańce językowe. Tym razem umiejętnościami pochwaliły się dzieci. Nie można więc się dziwić,
że „stół z powyłamywanymi
nogami” stał się ostatecznie
„stołem bez nóg”, ponieważ
z tym trudnym wyrażeniem
radziły sobie przedszkolaki.

 GK

W poniedziałek 19 marca podczas sesji Rady Gminy Brzeziny medale za
długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali Jadwiga i Stanisław Koprowscy –
mieszkańcy Eufeminowa w Gminie Brzeziny.

Ceremonie wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie podczas sesji poprowadziła Marzena Czajka z-ca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Brzezinach. „Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to bardzo
doniosła chwila, która budzi
wzruszenie uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas wszystkich.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo, czyli przeszło
18250 nocy i dni – mówiła
Marzena Czajka składając dostojnym jubilatom serdeczne
gratulacje.
Medale przyznane przez

Prezydenta RP wręczyła wójt
Barbara Hojnacka. Radni odśpiewali jubilatom „Sto lat”,
a życzenia i gratulacje złożył
przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa, radni i najbliższa rodzina.
Jadwiga i Stanisław poznali
się ponad 50 lat temu na zabawie ostatkowej organizowanej w klubie sportowym
przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Po ślubie mieszkali w
Łodzi, a 16 lat temu przeprowadzili się do Eufeminowa rodzinnej miejscowości Pani Jadwigi. Mają jednego syna Michała, który z żoną Joanną ma
dwoje dzieci 25- letniego Igora

i 14- letnią Natalię.
Pani Jadwiga zawodowo jest
neurofizjologiem zajmującym
się specjalizacją badań mózgu.
Pan Stanisław po ukończeniu
technikum samochodowego
zajmował się naprawą samochodów, a później naprawą
i obsługą maszyn stolarskich.
Ich receptą na długi i udany związek małżeński jest tolerancja i wzajemne ustępstwa obydwu stron. „Jak coś
się psuje, to się to reperuje,
a nie wyrzuca. I my tak przez
te 50 lat staraliśmy się reperować, aby dotrwać jak najdłużej– dodaje Pani Jadwiga. 
 TOM
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Obchody Dnia Kobiet

D

z ień Kobiet jest jednym z ważniejszych dni w roku. Jego obchody trwają z reguły
kilka dni, a niektórzy nawet uważają że powinien trwać przez cały rok. 8 marca
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbył się koncert pod tytułem
„Wielka sława to żart".

W czwar t kow y w ie czór
z okazji Dnia Kobiet salę
konferencyjną wypełniły
w większości same panie. Pojawili się również panowie.
Na uroczystości nie zabrakło
przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny Tadeusza Baruckiego i burmistrza Marcina Pluty.
W koncercie zorganizowanym przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
wystąpili znakomici artyści:
Anna Spychalska i Romuald
Spychalski oraz Anna Cymmerman i Dariusz Pietrzykowski.
Prezentacji artystów i ich
dorobku na początku koncertu dokonała dyrektor CPiK
Ewa Kalińska. Dzięki ich
wspaniałym głosom uczestnicy koncertu mieli możliwość usłyszenia najpiękniejszych arii operowych i operetkowych, a także przebojów
muzyki polskiej i światowej.
Blisko dwugodzinny koncert
podzielony był na kilka części obejmujących m.in. muzykę poważną, muzykę musicalową i filmową, przeboje
okresu XX-lecia międzywojennego oraz muzykę światową. Bez wątpienia było do
wielkie wydarzenie kulturalne w Brzezinach przygotowane dla pań z okazji ich święta.
W sobotnie popołudnie 10
marca, także w sali konferencyjnej, odbyło się spotkanie
organizowane przez oddział
Rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Przybyłych gości zarówno panie
jak i panów powitała przewodnicząca stowarzyszenia.
Krystyna Ambrozińska złożyła życzenia i oddała głos Maciejowi Mamrotowi, przedstawicielowi kliniki okulistycznej Gemini oferującej
operacje zaćmy refundowane przez NFZ w czeskich klinikach. Następnie przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, miejski
radny Zbigniew Bączyński,
starosta brzeziński Edmund
Kotecki, wicestarosta Roman Sasin oraz przewodniczący Rady Powiatu Marian
Krasiński złożyli wszystkim

paniom moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
dołączając do nich bukiety
kwiatów.
Jako pierwsze na scenie
zaprezentowały się „Brzezinianki” zespół wokalno - instrumentalny prowadzony
przez Grzegorza Jędrzejczaka w specjalnie na tę okazję
przygotowanym programem.
Piosenki, wiersze i skecze
wykonali Krystyna i Adam
Abramczyk, Marian Śniady,
Marianna Krawczyk, Janina
Dziedzic, Stanisława Misztal,
Krystyna Jeske, Czesława Wilamek i Czesława Dziedzic.
W drugiej części koncertu gościnnie wystąpił zespół
„Na 5” z Domu Pomocy Społecznej nr 5 w Łodzi, który
prowadzi także Grzegorz Jędrzejczak. W zespole wystąpili Izabella Paćkowska, Grażyna Więckowska, Józef Barczyński, Przemysław Biniek,
Sebastian Pośpiech, Mariusz
Tajchert i Piotr Klimczak.
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zakończył słodki poczęstunek.
W niedzielne popołudnie
11 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Stowarzyszenie
Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, władze miasta i powiatu brzezińskiego. Przybyłe panie w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej powitał miejski
radny i członek stowarzyszenia Zbigniew Bączyński, składając wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia.
W pierwszej części koncertu dla pań wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
przygotowani przez Marzenę Dziubek. Pierwszoklasiści i uczniowie oddziałów
gimnazjalnych w humorystyczny sposób w przedstawili literacką wersję historii kobiet. Wśród występujących
nie zabrakło absolwentów
szkoły Konrada Markiewicza i Emilii Dziubek. Po występie uczniów nadszedł czas

na złożenie życzeń. Wszystkim paniom złożyli je burmistrz Brzezin Marcin Pluta,
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki
i starosta brzeziński Edmund
Kotecki oraz obdarowali każdą z pań czekoladą.
W drugiej części koncertu wystąpiły połączone orkiestry dęte Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach oraz
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
z Dzierżąznej, które poprowadził Radosław Szymczyk.
Orkiestra wykonała kilka popularnych melodii i muzycznych wiązanek.
Z kolei w czwartkowy wieczór 15 marca w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyło się
spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” Jolanta Wojciechowska
i starosta brzeziński Edmund
Kotecki składając wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia. Przedstawiciel
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach Piotr Kryźba
przybliżył program „Dzielnicowy bliżej nas”. Zaapelował
także o noszenie elementów
odblaskowych na ubraniach
w celu poprawy własnego
bezpieczeństwa, zwłaszcza
wieczorem i w nocy. Gwiazdą wieczoru był znakomity
tenor Janusz Nowański, który wykonał kilka arii i pieśni.
Aby umilić Dzień Kobiet
w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzezinach wszystkim paniom i dziewczętom uczniowie klasy III c i III d przygotowali kabaretowy program
artystyczny. Licznie zebrana widownia złożona z mam,
cioć, babć i prababć z ogromnym zainteresowaniem śledziła popisy młodych aktorów, przygotowanych pod
kierunkiem nauczycielek
edukacji wczesnoszkolnej:
Tamary Machcińskiej i Anety Pawlik. Program obfitował w moc niespodzianek,
a pierwszą z nich był taniec
chłopców z kapeluszami przy

muzyce z filmu ,,Vabank”.
O tym, że kobieta zmienną
jest, uświadomił wszystkich
Olek z kl. III d, który wcielił
się w rolę profesora Słodka.
W wygłoszonym wykładzie
przedstawił najpopularniejsze zainteresowania pań. Na
scenie kolejno

publiczność. Na zakończenie
wprowadzone w radosny nastrój panie otrzymały w dowód sympatii kwiaty.
Członkowie Brzezińskiego
Stowarzyszenia Klub Seniora "Młodzi Duchem" spotkali się 7 marca w Centrum
Promocji i Kultury Uroczy-

wyśmienite babeczki z różowym kremem. Wystąpił
chór prowadzony przez Barbarę Rogalską i grupa taneczna, której instruktorami
są Agnieszka Cygan i Paweł
Zybała. Wśród gości obecna była m.in. dyrektor brzezińskiego Centrum Promocji

Burmistrz Marcin Pluta wraz z artystami FOT. jOLANTA lECHOWSKA bIAŁECKA
prezentowały się asystentki
profesora, które przedstawiały najczęściej spotykane typy
kobiet m.in.: sportsmenkę,
kumpelę, zdolna dziewuszkę,
perfekcyjną panią domu i kuchareczkę, która specjalizuje się w gotowaniu zupy Romana. Podczas uroczystości
można było obejrzeć krótką migawkę - parodię serialu. Kinga z Pawłem wcielili
się w rolę niestandardowego
małżeństwa i przeprowadzili rozmowę na temat potrzeb
każdej żony. Niestety, rozmowa małżeńska zakończyła się
sprzeczką. Program urozmaicały piosenki o kobietach,
przy których bawiła się cała

ście świętowano Dzień Kobiet i Mężczyzn, które przypadały 8 i 10 marca.
Podczas spotkania, które
rozpoczęło się po godzinie
18, nie zabrakło licznych skeczy i piosenek. Panie przedstawiły dzień z ich życia kobiety i mężczyzny i w żartobliwy sposób opowiadały
o „geografii” obu płci. Każdy z panów przygotował
w rewanżu jakiś wiersz dla
pań. Nie zabrakło też znanego, przedwojennego szlagieru "Tango milonga". Były też
oczywiście kwiaty dla kobiet
- piękne pąsowe róże, a dla
panów na deser po podanej
wcześniej zupie pieczarkowej,

i Kultury Ewa Kalińska, która powiedziała, że członkowie stowarzyszenia wnoszą
młodego „ducha” do naszego miasta. Uroczystość, która
zgromadziła niemal wszystkich członków stowarzyszenia, trwała do godziny 21.
Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”
przygotowuje się do Świąt
Wielkanocnych. Na cotygodniowych, środowych zajęciach, wykonywane są świąteczne stroiki.
Kolejnym dużym spotkaniem w brzezińskim stowarzyszeniu będą wspólne obchody Wielkanocy.
 GK, TOM
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Dzień kobiet zorganizowany przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł

Dzień kobiet zorganizowany przez oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Dzień kobiet zorganizowany przez Uniwerystetw Trzeciego Wieku w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł

Dzień kobiet zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” FOT. Tomasz Guzek

Zarówno młodsi i starsi dobrze bawili się podczas Dnia kobiet zorganizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej FOT. Grzegorz Kozieł
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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 20142020.
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.
FOT.pixabay.com

Całkowita wartość projektu: 10 120 161,48 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 846 886,18 PLN

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta
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