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Strefa kibica główną atrakcją Dni Brzezin!

Strefa kibica będzie zorganizowana w ramach tegorocznych obchodów Dni Brzezin.
Oprócz koncertów i innych
atrakcji wszyscy mieszkańcy Brzezin i okolic będą mogli wspólnie przeżywać sportowe emocje związane z występem biało-czerwonych na
Mundialu.
Centrum Promocji i Kultury powoli kończy układać
plan tegorocznych obchodów
Dni Brzezin. Wiadomo na
pewno, że impreza odbędzie

się w weekend 23/24 czerwca.
W sobotę przewidziano liczne atrakcje na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Na scenie muzealnego
ogrodu wystąpi m.in. brzezińska gwiazda muzyki disco-polo Agnieszka „Iness”
Działak. Wieczór zarezerwowany będzie na noc świętojańską i puszczanie wianków
na wodzie. Niedziela rozpocznie się piłkarskim akcentem na Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej. Przed

FOT.pixabay.com

 raz pierwszy w Brzezinach będzie strefa kibica. Mieszo
kańcy będą mogli wspólnie obejrzeć mecz Polska-Kolumbia w ramach rozgrywek fazy grupowej największej
piłkarskiej imprezy globu, czyli Mundialu 2018 w Rosji.

południem na płycie głównej boska odbędzie się faza
pucharowa Brzezińskich Mistrzostw Świata 2018 w piłce nożnej. Poznamy wtedy najlepsze zespoły, które

Uczcili pamięć 96 poległych
w katastrofie smoleńskiej
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W kolejną, 8. już rocznicę katastrofy smoleńskiej 10.
kwietnia o godz. 8.41 władze Brzezin uczciły pamięć
ofiar delegacji państwowej do Katynia.

8 rocznica katastrofy smoleńskiej FOT. Grzegorz Kozieł
Na skwerze tuż przy kamieniu Pamięci Ofiar Katynia
zebrali się burmistrz Marcin Pluta, zastępca burmistrza Justyna Nowak, a także przedstawiciele szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3
w Brzezinach oraz Centrum

Promocji i Kultury w Brzezinach.
„Jesteśmy tutaj aby uczcić
pamięć osób, które zginęły w największej katastrofie
lotniczej Polski i powojennej
tragedii narodowej. Uczcijmy pamięć poległych minutą

ciszy. 96 osób sprawujących
najwyższe urzędy w tym prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką lecieli do Katynia, aby zaznaczyć swoją
obecność. Niestety wszyscy
zginęli. Dziękuję, że tak licznie oddajemy cześć tragicznie zmarłym. Być może za
kilka lat powstanie stosowny pomnik, aby można było
we właściwy sposób czcić tę
rocznicę – powiedział burmistrz Brzezin Marcin Pluta.
Przed obeliskiem upamiętniającym zamordowanych z terenu Brzezin żołnierzy i policjantów w 1940
roku, burmistrz Marcin Pluta
wspólnie z zastępcą Justyną
Nowak złożyli kwiaty i zapalony znicz. Wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele szkół podstawowych nr
1, 2 i 3 w Brzezinach, oraz
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.

 GK

po południu wezmą udział
w oficjalnej ceremonii dekoracji na scenie Dni Brzezin.
Główna impreza odbędzie
się na terenie Parku Miejskiego. Jej początek planowany

jest na godzinę 16:30. Uczestników oraz gości tradycyjnie
powitają władze miasta. Później na scenie wystąpią lokalne grupy artystów. Około godziny 18-tej publiczność
zobaczy pierwszą gwiazdę wieczoru Anitę Lipnicką.
Po jej występie, w specjalnie
utworzonej obok sceny strefie kibica, rozpocznie się kibicowska rozgrzewka, podczas
której wszyscy widzowie zostaną porwani w szał stadionowego dopingu przez spikera/wodzireja. O godzinie
20:00 rozpocznie się transmisja meczu Polska – Kolumbia.
Centrum Promocji i Kultury otrzymało już od Telewizji

Polskiej szczegóły dotyczące
zakupu licencji i można z całą
pewnością zakomunikować, że strefa kibica na pewno zostanie zorganizowana.
W przerwie spotkania zostaną przeprowadzone konkursy
z nagrodami. Przez cały czas
do dyspozycji piłkarskich
sympatyków będą stoiska cateringowe m.in. z pysznymi
kiełbaskami oraz zimnym piwem. Po sportowych emocjach przyjdzie czas na drugą gwiazdę muzyczną. Około
godziny 22:00 na scenę wyjdzie zespół AFROMENTAL.
Koncert i całe obchody Dni
Brzezin tradycyjnie zakończy
pokaz sztucznych ogni.  DS

Poświęcenie murów nowej świątyni



W Niedzielę Palmową 25. marca metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz
Ryś poświęcił mury kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Świątynia jest już w stanie surowym zamkniętym.

Poświęcenie murów nowej świątyni FOT. Tomasz Guzek
- Tym święceniem Metropolita Łódzki otworzył kolejny
etap budowy kościoła – wyjaśnia ks. dziekan Marek Balcerak – proboszcz parafii pw.
NMPCZ. - To poświęcenie
miało też podkreślić przejście
z kaplicy do kościoła, a kiedy
wszystko będzie już zakończone nastąpi jeszcze konsekracja
świątyni– dodaje ks. dziekan.
1 lipca minie osiem lat jak
ks. abp Władysław Ziółek erygował tę najmłodszą brzezińską parafię. Sama budowa
kościoła zaczęła się jesienią

2013 roku, kiedy to wylano
pierwsze fundamenty. Wśród
zadań na 2018 rok zaplanowano dokończenie elewacji zewnętrznej oraz rozpoczęcie
prac instalatorskich. W planach jest także pozyskanie
funduszy na montaż pompy
ciepła i paneli słonecznych.
Wraz z budową świątyni w parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
rozwija się także kościół duchowy. Działa tu już m.in. 8
kółek różańcowych, 2 schole
i grupa ministrantów.

- Cóż bowiem z tego, że powstawałby kościół materialny,
nawet najpiękniejszy, a nie byłoby tego kościoła duchowego,
ten składający się z ludzi Kościół jest przecież najważniejszy – wskazuje ks. Marek Balcerak. Więcej o funkcjonowaniu tej wspólnoty parafialnej
można dowiedzieć się na stronie internetowej www.czestochowskabrzeziny.pl oraz na
facebookowych profilu parafii "ParafiaNMPCzestochowskiejWBrzezinach".
 TOM
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Wielkanoc w Brzezinach
M
wiecznego zbawienia – wyjaśnia ks. dziekan Marek
Balcerak – proboszcz parafii Najświętszej Mar yi

FOT. Tomasz Guzek

- To święta, które przypominają nam, że zmartw ychwstały Chr ystus
otwiera nam drogę do

i znowu jest z nami – mówił w czasie rezurekcyjnego kazania o. proboszcz
Damian Siwula z parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu. - To zmartwychwstanie winniśmy w minionych dniach celebrować,
wielu zaś zapomina o tym

Msza rezulekcyjna w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Grób Pański w Kościele Św. Ducha w Brzezinach fot. Grzegorz Kozieł

Wi e l k a n o c n e w y g l ą d a ły w brzezińskich paraf iach pw. Po dw yższenia
św. Krzyża, św. Franciszka
z Asyżu i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
przypominamy na fotografiach.

 TOM

Święcenie pokarmów w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu

FOT. Tomasz Guzek

Grób Pański w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu

FOTTomasz Guzek

Msza rezulekcyjna w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu

i te święta laicyzuje, a gdyby nie zmartwychwstanie,
nie byłoby wolnych dni,
tych rodzinnych spotkań
przy wielkanocnym stole,
musimy o tym pamiętać –
wskazuje ks. Marek Balcerak.
O tym jak Święta

FOT. Tomasz Guzek

Panny Częstochowskiej.
Prawdę o tym, że nie
triumfuje śmierć, ale właśnie życie, że nie triumfuje
zło, ale miłość i dobro obwieszczają nam rezurekcyjne dzwony. - On naprawdę
zmartwychwstał, zwyciężył
śmierć, wyszedł z grobu

inęły już Święta Wielkanocne. Mieszkańcy
Brzezin obchodzili te najważniejsze w kościele
katolickim święta w sposób niezwykle uroczysty
i radosny.

Grób Pański w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Święcenie pokarmów w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Święcenie pokarmów w Kościele Św. Ducha w Brzezinach fot. Grzegorz Kozieł
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Grób Pański w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża fot. Grzegorz Kozieł

Święcenie pokarmów w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża fot. Grzegorz Kozieł

Grób Pański w Kościele Św. Anny w Brzezinach fot. Grzegorz Kozieł

Święcenie pokarmów w Kościele Św. Anny w Brzezinach fot. Grzegorz Kozieł

• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul.
Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul.
Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul.

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

Tuje Brabant, Szmaragd,
Columna i inne

150 - 180 cm - 35 zł,
180 - 220cm - 40 zł
Promocja kwietniowa,
tel. 609 846 309,
(Skierniewice,
Zwierzyniecka 40A)

10/IV/2018

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

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wywieszony jest wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta
Brzeziny przy ul. Żeromskiego, oznaczonej jako działka nr: 2896 o pow. 1653 m², dla której
w Sądzie Rejonowym w Brzezinach jest prowadzona księga wieczysta: LD1B/00043771/1,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1/IV/2018

autopromocja

• Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
oraz sklepy:

31/III/2018

Punkty z gazetą „BIS”

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

11/III/2018

Reklama

3

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r.

4

12 KWIETNIA 2018 | NR 7

MATERIAŁ INFORMACYJNY

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

U

rząd Skarbowy w Brzezinach do końca minionego
tygodnia przyjął ponad 7,2 tys. rocznych PIT-ów.
W sumie urzędnicy czekają na ponad 11 tysięcy
zeznań podatkowych.

Spośród dotychczas złożonych PIT-ów w ponad 5,8
tysiąca wykazano nadpłatę
podatku, co oznacza zwrot
na ogólną sumę ponad 5,6
miliona złotych. Jak dotąd
najwyższy nadpłacony podatek do zwrotu wyniósł blisko 23 tys. zł (w przypadku
PIT 36 L związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) a w przypadku
PIT-37 – ponad 13,7 tys. zł.
Od stycznia do końca marca podatnicy złożyli ponad 800 rocznych zeznań, w których wykazano podatek do zapłaty na
ogólną kwotę ponad 675
tys. zł. W tym roku brzezińska skarbówka przyjęła także dwa zeznania z dochodem przekraczającym milion złotych, a także ponad
40, w których wykazano dochód osiągnięty za granicą.
Brzezińscy podatnicy chętnie korzystają z ulg.
Ulgę rehabilitacyjną wykazano w blisko 550 zeznaniach
na łączną kwotę niewiele ponad 1,1 mln zł, w ponad 30
wpłatę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia

emer yt a lnego) na łączną kwotę ponad 92 tys. złotych, a w 70 darowiznę na
kwotę ponad 38 tys. złotych.
Ulgę internetową wykazało 157 podatników na kwotę ponad 91,5 tys. zł. Największym zainteresowaniem
wciąż cieszy się ulga prorodzinna. Wykazano ją w ponad 2,2 tysiąca rocznych zeznań podatkowych na łączną
kwotę ponad 3 mln złotych.
Podatnicy bardzo chętnie przekazują także 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Z tej możliwości skorzystała ponad połowa podatników, którzy dotychczas złożyli swoje zeznania (ponad
4 tys.), a łączna kwota do
przekazania dla organizacji pożytku publicznego wyniosła już blisko 180 tys. złotych.
Wzrasta zainteresowanie
możliwością składania PITów przez Internet. Na ponad 7,2 tys. PIT-ów z tej
możliwości skorzystało ponad 4,7 tys. podatników.
„Zachęcamy do wybory tej
formy składania rocznych

Podatnicy mają czas do końca kwietnia FOT.Grzegorz Kozieł
zeznań podatkowych, gdyż
oszczędza to czas, nie wiąże się z koniecznością osobistego odwiedzenia urzędu skarbowego, a ponadto
może ustrzec od popełnienia błędów rachunkowych,
których niestety jest dużo
w zeznaniach wypełnianych

Bezpłatne kwietniowe
szkolenie w ZUS
W ramach szkolenia eksperci opowiadali o zmianach dla
lekarzy, pacjentów oraz przedsiębiorców, które niosą za sobą
elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Na spotkaniu
można było także dowiedzieć
się o najnowszych zmianach
w sposobie opłacania składek
do ZUS – e-Składka.
26 kwietnia w sali konferencyjnej Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach o godz.
8.00 rozpocznie się bezpłatne szkolenie z zakresu dokumentowania prawa do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. 27

FOT.pixabay.com



 środę 11 kwietnia w sali konferenc yjnej Biura Terenowego Zak ładu
W
Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach przy ul. Głowackiego 43 odbyło się
bezpłatne szkolenie z zakresu u E-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie.

kwietnia o godz. 10.00 szkolenie poświęcone zostanie zasadom ustalania podstaw wymiaru zasiłku dla osób wykonujących prace na podstawie
umowy zlecenia.
Ze względu na ograniczoną

ilość miejsc prowadzone są zapisy na szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 46 874 19 01 bądź
pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl

 GK

ręcznie- mówi Aneta Byczkowska kierownik samodzielnego Referatu Obsługi
Bezpośredniej i Sekretariatu
Urzędu Skarbowego w Brzezinach. W tym roku zmieniły się zasady obliczania podatku z uwagi na zmieniającą się kwotę zmniejszającą

podatek ( zależności od wysokości dochodu), co niestety sprawia dużo problemu
podatnikom wypełniającym
ręcznie zeznania podatkowe.
Najlepszym rozwiązaniem
jest wypełnienie i przesłanie
PIT-u za pomocą platformy ministerstwa finansów

e-Deklaracje – dodaje Aneta Byczkowska.
Na rozliczenie się z fiskusem podatnicy mają czas do
30 kwietnia. Niedopełnienie
tego obowiązku może wiązać się z sankcjami karnymi,
głównie finansowymi.
 GK

Wspólnie uczymy się języka angielskiego



Grupa „Witaminki” z Przedszkola nr 1 w Brzezinach w piątek 6 kwietnia gościła
u siebie specjalnych gości. Spotkanie poświęcone było wspólnej nauce języka
angielskiego podczas zabawy.

„Witaminki” gościły u siebie uczniów klasy przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach wraz
z wychowawczyniami: Ewą
Pawlik oraz Marzeną Kaźmierczak. Wspólne spotkanie zostało zorganizowane
przez Małgorzatę Sikorę nauczycielkę Przedszkola nr 1
w Brzezinach, po to aby dzieci mogły wspólnie, podczas
dobrej zabawy, uczyć się języka angielskiego.
Młodsze i starsze dzieci zgodnie ze sobą współpracowały i pomagały sobie nawzajem podczas zadań
indywidualnych oraz grupowych. Co odważniejsi uczniowie mieli okazję przedstawić się po angielsku oraz
opowiedzieć co lubią. Dzieci

Wspólna nauka języka angielskiego FOT. Grzegorz Kozieł
bezbłędnie nazywały po angielsku i pokazywały figury
geometryczne oraz akcesoria
używane w domu. Był także czas na wspólne śpiewanie, tańce, a nawet na chwilowe zmrużenie oka czyli odpoczynek. Mamy nadzieję, że

goście Przedszkola nr 1 podczas odwiedzin czuli się komfortowo i jeszcze je odwiedzą.
Nauka jest bardziej efektywna, gdy łączy się ją z dobrą zabawą, co sprawdza się szczególnie przy poznawaniu języków obcych.
 GK
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gmina

Brzeziny

Wielkanoc w gminie Brzeziny

W

ielkanoc w gminie Brzeziny obchodzona była
szczególnie uroczyście. Lokalna społeczność
podtrzymuje świąteczne tradycje, o których
głośno w całym regionie.

Polit, Mai Polit i Aleksandrze
Nowaczyk, II miejsce: Joannie Chrzanowskiej, Piotrowi Sokołowskiemu, Karolowi Sokołowskiemu, Martynie
Kawczyńskiej, Aleksandrze

Zuchorze i Natalii Nowaczyk, a III miejsce Krystianowi Churny, Gabrysi Pietrzak,
Dawidowi Kaźmierczakowi i
Barbarze Jadczak.
 TOM

Umowy na
kolektory słoneczne

FOT. Tomasz Guzek

Członkinie KGW w Zalesiu przy zdobieniu palmy FOT. Tomasz Guzek

Procesja w Bedoniu z palmą przygotowaną przez KGW w Eufeminowie
Najbardziej znanym zwyczajem jest plecenie palm dla
brzezińskiego klasztoru oo.
Franciszkanów przez Koło
Gospodyń w Zalesiu. Ta tradycja sięga wielu lat wstecz,
kiedy w ykonano pier wszą palmę wysoką na 1,5 m.
W tym roku trzy palmy miały w sumie długość 29 metrów, a do ich przygotowania
użyto 840 kwiatów w kształcie piwonii w 9 kolorach.
W minione święta przypomniał o tej tradycji łódzki oddział telewizji emitując, nakręconą kilka lat temu

relację, kiedy panie z Zalesia, którym przewodzi radna
Elżbieta Ołubek, prezentowały także wielkanocne tradycje kulinarne. Właśnie za
„kulinarne podboje po województwie łódzkim” otrzymały w tym roku statuetkę Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego. Koło to jest znane
także z przygotowywania dywanów kwiatowych na Boże
Ciało i Święta Kiszenia Kapusty.
Od dwóch lat palmy wielkanocne dla kościoła w Bedoniu plecie też Koło

Gospodyń Wiejskich z Eufeminowa, gdzie przewodniczącą jest radna Regina Frankowska. Pierwsza taka palma
o wysokości 4 metrów powstała w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez proboszcza z Bedonia. Tegoroczne dzieło miało już 5,5 metra
wysokości i wykorzystano do
jego zrobienia 300 kwiatów.
Najbliższym wydarzeniem
w tym kole będzie tradycyjne świecenie pól, które zaplanowano na 19 maja o godz.
15.00
Wielkanoc w gminie Brzeziny związana jest także ze
święceniem pokarmów na
wsiach. Taka ceremonia miała miejsce m.in. w Małczewie,
gdzie oprócz tradycyjnego

zestawu święconek, w koszykach królowały słodkości:
babeczki wielkanocne, zające z czekolady, czekoladowe
jajeczka i cukrowe baranki.
Wspólne śniadanie wielkanocne przygotowano w siedzibie gminy Brzeziny.
Podsumowaniem okresu wielkanocnego było ogłoszenie wyników konkursu
na „Wielkanocne symbole”
ogłoszonego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Dąbrówce Dużej z siedzibą
w Przecławiu. Jury w składzie: Anna Gorzka-przewodnicząca, Elżbieta Ołubek, Paweł Zybała i Dorota Kamińska przyznało I miejsce Mai
Łukasik, Dawidowi Rawickiemu, Nikoli Fic, Zuzannie



T rwa podpisywanie umów z mieszkańcami na instalację kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Gmina Brzeziny na to zadanie pozyskała dofinansowanie
w kwocie 3,2 mln złotych.

Inwestycja realizowana jest
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Oś prior ytetowa IV G osp o d arka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie
IV.1.2 Odnawialne źródła
energii.
Wó j t g m i ny B r z e z i ny
Barbara Hojnacka stosowną umowę o dofinansowanie podpisała jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.
W efekcie realizacji tego
zadania zostanie zainstalowanych 277 kolektorów
słonecznych i 16 kotłów
na biomasę. Wybór padł

na kolektory rurowo-próżniowe, które są wydajniejsze. W zależności od liczby mieszkańców zmienna
będzie liczba rur w instalacji. Różne też będą wielkości zbiornika na ciepłą
wodę - 200, 300 lub 400 litrów. Otwarcie ofert na realizację te inwestycji zaplanowano na 16 kwietnia.
W zależności od wyniku
przetargu może zmienić
się udział własny mieszkańców, któr y jest określony procentowo i wynosi 22,5% kosztów zadania.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30
października br.
 TOM

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW

11/I/2018

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

tel. 736 147 889

5/I/2014

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

USŁUGI BHP
I P.POŻ.
SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825
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Wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc jego rodzinie

R

ola i zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego to temat
konferencji w Zespole Szkół Specjalnych. 26 marca uczestniczyli w niej przedstawiciele
organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorzy, przedstawiciele medycznych
placówek pomocowych, socjalnych, kuratorzy sądowi oraz zainteresowani rodzice.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno – O pi eku ńc z y d z i a ła w powiecie brzezińskim
od grudnia 2017 r. Do jego
prowadzenia wyznaczona
została Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzezinach.
Placówka jest do tej roli
przygotowana ze względu
na wyposażenie dostosowane do realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka. Szkoła zatrudnia też wykwalifikowaną kadrę specjalistów i terapeutów przygotowanych do
pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi. Obecna
konferencja miała na celu
zapoznanie uczestników
z usługami, jakie świadczy
ośrodek.Spotkanie otworzyła dyrektor ZSS w Brzezinach Aleksandra Gumola – koordynator programu
na terenie naszego powiatu oraz starosta brzeziński Edmund Kotecki, który reprezentując samorząd powiatu, zawarł porozumienie
z MEN w sprawie utworzenia WOKRO na naszym terenie. Ta nowa forma pomocy wynika z programu kompleksowego wsparcia dla
rodziny dziecka z niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością
„Za życiem” i dotyczy zadania 2.4. Priorytet II tego
programu - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

i jego rodziny. Program będzie realizowany w latach
2017-2021, a głównym jego
celem, w ramach działań
ośrodka, jest zapewnienie
interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka oraz pomoc jego rodzinie.
Ośrodek ma pełnić rolę
koordynującą zadania z zakresu udzielania szybkiej
pomoc y dziecku w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, stąd
kwalifikacja dziecka na zajęcia w nim organizowane wymaga jedynie wniosku złożonego przez rodzica. Warunkiem koniecznym
jest jednak zamieszkanie
na terenie powiatu brzezińskiego. Dziecko na wstępie jest poddane wieloprofilowej diagnozie funkcjonalnej, którą przeprowadza
powołany dla niego interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów, pedagogów i terapeutów. Ważny
jest przy tym wywiad środowiskowy, jak również informacje pochodzące bezpośrednio od rodziców, którzy swojego malucha znają
najlepiej. Od momentu tej
diagnozy i ustalenia potrzeb w zakresie wyrównywania szans rozwojowych
dzie cka rozp o czy na się
ustalona w indywidualnym
programie praca terapeutyczna, rehabilitacyjna, pielęgnacyjna i specjalistyczna.

Ośrodek w miarę potrzeb
kieruje dziecko na konsultacje do lekarzy specjalistów,
ułatwia kontakt ze specjalistycznymi poradniami psychologicznymi, wspomaga proces rehabilitacji, zatrudniając fizjoterapeutów
lub kierując do placówek
medycznych. Dzięki współpracy między wiodącym
ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym a podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy

społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, czas oczekiwania na specjalistyczną
pomoc znacznie się skraca.
Korzystające z usług ośrodka, dzieci mają bezpłatne
zajęcia z logopedą, fizjoterapeutą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiem,
surdopedagogiem, tyflopedagogiem w wymiarze do
5 godzin tygodniowo. Konsultacji udzielają w miarę potrzeb współpracujący
z ośrodkiem specjaliści terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, języka migowego,

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

6/III/2018

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

tel. 505 280 560

25/III/2018

Oferuje:
Szycia na miarę z materiałów powierzonych.
Suknie, sukienki, garsonki
na uroczyste okazje:
5/I/2018

Jan Wiśniewski. Obecnie
z usług tego ośrodka korzysta 8 dzieci.
W ośrodku prowadzony jest punkt konsultacyjny, w którym pomocy mogą
szukać wszys c y ro dzice
dzieci w wieku od urodzenia
do podjęcia nauki w szkole, którzy są zaniepokojeni rozwojem swoich maluchów. Na bezpłatne konsultacje można zapisywać się
pod numerem telefonu 46874-37-22 od poniedziałku
do piątku w godzinach od
9.00 do 14.30, a czas oczekiwania na spotkanie z pracującymi w ośrodku specjalistami to zaledwie kilka dni. 
 TOM

Konferencję otworzyła dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach Aleksandra Gumola fot. Agnieszka Zielińska

Reklama

22/X/2017

a także dogoterapeuta, biblioterapeuta, czy arteterapeuta. Zajęcia odbywają się
w salach: usprawniania ruchowego, integracji sensorycznej, doświadczania
świata, logopedycznej i terapii pedagogicznej, którymi
dysponuje szkoła podstawowa specjalna, a które zostały
doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań ośrodka dzięki środkom z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł.
W salach przeprowadzono konieczne remonty, które możliwe były dzięki nieodpłatnemu pozyskaniu
farb od firmy PHU Wiśniewski, Sklepu malarskiego

8
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Nowy sezon Strefy Rowerowej Brzeziny

S

trefa Rowerowa Brzeziny w najbliższą niedzielę 15
kwietnia o godz. 10.00 organizuje kolejny Rajd szlakiem cmentarzy ewangelickich. Wyprawa rozpocznie się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.

Będzie tu już kolejne tegoroczne spotkanie uczestników wycieczek ze Strefą Rowerową Brzeziny, którzy widzieli się już 25 marca
na ognisku w Grotnikach.
W zimowych miesiącach
część z tych osób uczestniczyła także w morsowaniu na Zalewie Batorówka
w Woli Łokotowej. W nadchodzącym sezonie letnim
postanowiono zorganizować 6 rajdów tematycznych,
które w minionych latach
stały się swoistymi hitami
wśród fanów dwóch kółek.
W czwartki i niedziele organizowane będą krótkie rekreacyjne wyjazdy. Pierwsza
niedzielna wycieczka miała
miejsce 8 kwietnia, a jej celem był Czarnocin. Chcemy
większą wagę przykładać
do tego, żeby nasze eskapady były w zasięgu zwykłej

rodziny, aby brało w nich
udział jak najwięcej dzieci - wyjaśnia prezes Strefy
Rowerowej Krzysztof Wątorowski.
Rajdy tematyczne mają
być kwintesencją działalności Strefy. Bierze w nich

udział zazwyczaj kilkadziesiąt osób nie tylko z Brzezin, ale m.in. z Łodzi,
Skierniewic, czy Koluszek.
W tym roku nacisk położony będzie także na działania edukacyjne związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Po
rajdzie „Szlakiem cmentarzy ewangelickich” 20 maja
zorganizowanazostanie III
edycja rajdu „Od pasieki

Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych była tematem spotkania 20 i 26 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Placówkę odwiedzili niezwykli
goście – pracownicy łódzkiego wydawnictwa Akapit Press.

–Jeździmy prawie codziennie po szkołach i bibliotekach i opowiadamy młodym
czytelnikom o naszych tytułach, mówimy też o książce, o pracy w wydawnictwie
oraz przeprowadzamy różne gry i zabawy – wyjaśnia
Adam Hemer z Akapit Press.
– Prowadzimy te zajęcia
w przeróżnych grupach, ale
chyba w każdej jest co najmniej kilka osób bardzo zainteresowanych czytaniem –
ocenia Adam Hemer.
– Mamy w takich zajęciach jeden wspólny cel popularyzację książki i czytelnictwa – wskazuje Maria
Witkowska – kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzezinach, który zorganizował spotkanie z pracownikami łódzkiego wydawnictwa.
W literackich warsztatach
w uczestniczyło w sumie
kilkadziesiąt dzieci z terenu powiatu brzezińskiego
m.in. ze Szkoły Podstawowej

zaplanowany na 22 lipca,
z wymogiem wcześniejszej
rejestracji uczestników. 26
sierpnia odbędzie się rajd
„Na koniec wakacji”, a 23
września podsumowaniem
sezonu będzie rajd organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotyczne Brzeziny i Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym pod hasłem
„Droga ku niepodległości”.

Jego trasa będzie retrospekcją wszystkich zrywów niepodległościowych w naszej
okolicy.
Jesienią zaplanowano
również obchody 5-lecia
„Strefy Rowerowej” - organizacji, o której działalności
można bliżej poczytać na
stronie internetowej www.s-r-b.pl oraz facebookowym
profilu o nazwie "StrefaRowerowaBrzeziny".  TOM

Nowy Sezon Strefy RowerowejBrzeziny rozpoczął się ogniskiem w Grotnikach fot. Agnieszka Kostrzewska

Literackie warsztaty z Akapit Press



do pasieki” – przygotowywana wspólnie z Rejonowym Kołem Pszczelarzy
w Brzezinach. 17 czerwca zaplanowano rajd na
orientację w „Poszukiwaniu drogi do niepodległości”. 7 lipca odbędzie się
nocny rajd "Polowanie na
kwiat paproci", według całkiem nowego scenariusza.
Nowość w ofercie stanowić będzie spływ kajakowy,

Uczestnicy warsztatów Akapit Press FOT. Tomasz Guzek
w Kołacinku.
Akapit Press to wydawnictwo, które działa od 1992r.
specjalizując się w książkach dla dzieci i młodzieży. Jest jedynym wydawcą
książek Małgorzaty Musierowicz i Krystyny Siesickiej.
Sztandarową serią wydawnictwa jest licząca 21 tomów
– powieść Małgorzaty Musierowicz, która opowiada

o losach najbardziej znanej
poznańskiej rodziny Borejków i ich przyjaciół pt. "Jeżycjada". Swoje książki w Akapit Press wydaje w sumie ponad pięćdziesięciu autorów.
Wydawnictwo i jego autorzy
mogą też się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami, które udało się zdobyć przez minione 26 lat.

 TOM

Wielkanocne warsztaty
w Muzeum Regionalnym



Rodzinnymi warsztatami w dniu 25 marca zakończył się cykl spotkań w Muzeum
Regionalnym poświęconych Wielkanocy. Takie świąteczne spotkania stały się już
tradycją brzezińskiego muzeum.

Na rodzinnych warsztatach
uczestnicy ozdabiali styropianowe jajka metodą wyklejanki. Taki surowiec wybrano
ze względu na jego trwałość,
ponieważ naturalne jajka
często pękały podczas gotowania, co bardzo martwiło
najmłodszych uczestników
warsztatów. Podczas wcześniejszych spotkań dzieci ze
szkoły w Niesułkowie zdobiły także jajka, uczniowie z Lipin przygotowywali palemki,
a przedszkolaki z Brzezin piekły świąteczne ciasteczka.
- Takie warsztaty kształtują zdolności manualne i uczą
cierpliwości, jest to też swoista forma terapii zajęciowej
sprzyjająca integracji społecznej. Na naszych zajęciach
jest tak, jak podczas dawnych
spotkań, gdy na wsiach kobiety przez kilka godzin rozmawiały, malowały jajka,
czy robiły palmy – wyjaśnia

Uczestnicy warsztatów wielkanocnych FOT. Tomasz Guzek
pracująca w muzeum Regionalnym historyk sztuki i plastyk - Bogusława Tyralska.
Oprócz takich świątecznych spotkań Muzeum Regionalne organizuje również warsztaty tematyczne
przy okazji kolejnych wystaw.

Prowadzone są także zajęcia podczas ferii i wakacji.
W trakcie roku szkolnego
uczniowie korzystają z zajęć
Akademii Muzealnej, które
uzupełniają program szkolny
o elementy związane z historią lokalną.
 TOM
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Kościół w rękach konserwatora
W
k ościele św. Ducha w Brzezinach trwają prace remontowe. Wykonuje
je Tomasz Ostaszewski prowadzący firmę zajmującą się konserwacją
zabytków, dzieł sztuki i badaniami konserwatorskimi z Łodzi, który ocalił od
zapomnienia ołtarze boczne.

Na razie prace dotyczą budowy nowego retabulum ołtarzowego, ponieważ poprzednie
nie nawiązywało do zabytkowego charakteru późnobarokowego kościoła św. Ducha.
Będzie to ołtarz stylizowany
na wzór malowanych późnobarokowych ołtarzy bocznych,
które w ubiegłym roku udało
się odsłonić spod warstw farby. O późnobarokowym charakterze nowego ołtarza przesądzą spiralne rokokowe kolumny charakterystyczne dla
tej epoki.
„Centralne miejsce ołtarza zajmie najcenniejszy obraz
Kościoła św. Ducha –Matka
Boska Bocheńska, który będzie zasłaniany zasuwą w formie współczesnego obrazu

mojego autorstwa przedstawiającego św. Franciszka – mówi Tomasz Ostaszewski. Powyżej obrazu głównego w glorii ołtarza znajdzie się
tondo – owalny obraz z Duchem Świętym - zgodnie z wezwaniem kościoła. Ołtarz będzie także posiadał mensę
ołtarzową. Nowy ołtarz wykonywany jest metodą sztukatorską i pokryty zostanie imitacją
marmuru oraz cienką warstwą
czystego złota, co zapewni jego
trwałość.
Obecne prace przy ołtarzu
głównym rozszerzone zostaną
na całe prezbiterium i dotyczyć
będą przede wszystkim zabytkowego tynkarskiego wystroju
sztukatorskiego. Obejmie on
elementy dobrze zachowanych

będzie malowanie. Niestety, nie zachowały się pierwotne barwy, dlatego kolor zostanie dobrany zgodnie z paletą
historyczną do malowanych
bocznych ołtarzy. Ostateczną
decyzję o zastosowaniu barw
podejmie komisja z udziałem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Łodzi.
Prace, których koszt jest
znaczny i przekraczający możliwości finansowe Sióstr Bernardynek, potrwają do końca
roku. Już teraz Siostry Bernardynki z Brzezin złożyły wnioski o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a także Miasta Brzeziny. Planują także organizację koncertu przy udziale gości Muzeum
Regionalnego w Brzezinach,
z którego zbiórka przeznaczona byłaby na prace w prezbiterium. 
 GK

profilowanych gzymsów, lizen ściennych i sklepiennych,
a także samego sklepienia.
Wcześniej jednak musi zostać
wykonana stabilizacja konstrukcji kościoła, który pęka
na skutek wibracji spowodowanych ruchem ulicznym
zwłaszcza ciężarowych samochodów. Prace te polegać będą
na tzw. szyciu pęknięć ścian
i sklepienia systemowo za pomocą metalowych prętów.
„Dopiero po wzmocnieniu
konstrukcji i modernizacji instalacji elektrycznej, będzie
można przystąpić do właściwych prac konserwatorskich
polegających na wykuciu cementowych reperacji tynku
zastępując je tynkiem wapiennym. Ostatnim elementem

Projekt ołtarza głównego z zasłoniętym obrazem FOT. Grzegorz Kozieł

Młodzież zapobiega pożarom

Reklama

PANU JERZEMU KUZIEMSKIEMU
ZASTĘPCY PREZESA, GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU
BRZEZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
WYRAZY NAJSZCZERSZEGO
WSPÓŁCZUCIA I SŁOWA WSPARCIA
Z POWODU ŚMIERCI
ŻONY BARBARY
ORAZ KONDOLENCJE DLA RODZINY
I BLISKICH ZMARŁEJ
SKŁADA
14/IV/2018

gimnazjów I miejsce zajęła
Daria Skwarczyńska, II Dominika Narożnik, zaś III Stanisław Podogrocki. Spośród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce i prawo reprezentowania powiatu brzezińskiego w eliminacjach wojewódzkich wywalczył Michał
Śmiałek, II miejsce zajął Jacek Świniarski, trzecie Michał
Strzyżewski.

Laureaci poszczególnych
grup wiekowych będą reprezentowali powiat brzeziński
w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 23
kwietnia w Wolborzu. Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Brzezinach, zarząd powiatowy Związku OSP
RP w Brzezinach, Komendę
Powiatową PSP w Brzezinach
oraz Komendę Wojewódzką
PSP w Brzezinach. Pula nagród wyniosła ponad 3 tys. zł
z których zakupiono smartfon
za I miejsce, głośnik bezprzewodowy za zajecie II miejsca
oraz słuchawki bezprzewodowe dla uczestników, którzy zajęli III miejsce. Wręczenia nagród dokonali starosta
brzeziński Edmund Kotecki,
Dariusz Guzek komendant
powiatowy PSP w Brzezinach
oraz Lechosław Jarząb prezes
zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach.

 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

Trzyosobowa komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Mariusza
Kaczmarskiego miała sporo
pracy, aby wyłonić zwycięzców, którzy będą reprezentować powiat brzeziński w eliminacjach wojewódzkich.
Eliminacje powiatowe, do
których przystąpili reprezentanci szkół podstawowych,
uczniowie klas VII, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych powiatu
brzezińskiego rozpoczęły się
od testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę
z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Troje zawodników z każdej grupy wiekowej
z największą liczbą punktów
w testach przystąpiło do etapu ustnego, który miał na celu
wyłonienie zwycięzców.
W pierwszej grupie wiekowej, obejmującej uczniów
szkół podstawowych, I miejsce zajął Damian Banaś, II
Kamil Szczesek, a III Maciej Miazek. Wśród uczniów

FOT.pixabay.com

 d najmłodszych lat warto znać zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem.
O
W gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach 23 marca odbyły się
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

SPOŁECZNOŚĆ
BRZEZIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Reklama

ALEXANDER-MED.

z działką 0,5 h
i magazynem
obok drogi DW 715
Koluszki
– Tomaszów Maz.
TEL: 502 859 220

SUPER PROMOCJE WIOSENNE

na cały etat do POZ
szczegóły pod nr tel.

27/III/2018

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

Zatrudnię
lekarza
rodzinnego

SPRZEDAM
STACJĘ PALIW

BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

504-256-714

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

24/XI/2017

35%-40%*

2/IV/2018

24.04.2018r. w godz. 8:00 do 12:00: Kotulin 1, Kolonia Kołacinek 2.
w godz. 11:00 do 15:00 : Henryków, Kołacinek.

11/IV/2018

OKNA - do

USŁUGI KSERO* także kolor
ATRAKCYJNE CENY

3/IV/2018

autopromocja

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
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iejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
zaprasza na prelekcje poświęcone postaci
Kornela Makuszyńskiego.

Mija właśnie 65. rocznica
śmierci pisarza. W Oddziale dla Dzieci w bibliotece
przygotowana jest z tej okazji specjalna wystawa ukazująca dorobek twórczy znakomitego pisarza. Kornel Makuszyński napisał m.in. tak
znane książki jak „Przygody
Koziołka Matołka”, „Panna
z mokrą głową”, „Przyjaciel
wesołego diabła”, „Awantura o Basię”, „Szatan z siódmej klasy”, czy „Szaleństwa
Panny Ewy”. Wystawie towarzyszy ekspozycja pod hasłem „Książki piękne, mądre, pożyteczne” ukazująca
wydawnictwa, które obecnie cieszą się największym
zainteresowaniem młodych

czytelników. Są tu zarówno
książki wzbudzające emocje jak np. popularne serie
ze zwierzętami w roli głównych bohaterów, czy tomiki
z wierszami dla dzieci, wydawnictwa edukacyjne, które umożliwiają najmłodszym
poznawanie świata.
"- Wzrosło u nas zainteresowanie wypożyczaniem
książek popularno-naukowych, dlatego zakupiliśmy
sporo takich wydawnictw
do biblioteki: - wyjaśnia kierownik Oddziału dla Dzieci Maria Witkowska. - Ogólnie
kupujemy dużo książek dla
dzieci, ponieważ naszym celem jest wychowanie młodego czytelnika, przyciągnięcie

dzieci do biblioteki, a dzięki książce możliwy jest właściwy rozwój intelektualny
najmłodszych - dodaje Maria Witkowska.
Promując czytelnictwo,
Miejska Biblioteka Publiczna nie tylko zaprasza na różne zajęcia, ale jej pracownicy
wychodzą także na zewnątrz
np. do przedszkoli. Efektem
tej współpracy są między innymi prace plastyczne dzieci
z brzezińskiego Przedszkola nr 3, które do użyczonych
przez bibliotekę wydawnictw
z serii „Książki bez słów”
układały swoje historie.
Prelekcje z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci będą prowadzone
do końca kwietnia. Miejska
Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza na te zajęcia wszystkich zainteresowanych.
 TOM

FOT. TTOMASZ GUZEK

Spotkania z Kornelem Makuszyńskim w bibliotece

Uczestnicy prelekcji o Kornelu Makuszyńskim będą mogli obejrzeć okolicznosciową wystawę

...nowe węzły cieplne w tym również kompaktowe,
typu EIN, budowane przez doświadczonych
ciepłowników, przeznaczone do:
domów jednorodzinnych
budynków wielorodzinnych
budynków użyteczności publicznej
obiektów przemysłowych

28/III/2018

8/IV/2018

...w każdym wskazanym przez Klienta obiekcie
w Polsce, dbając o dostosowanie do istniejących
warunków lokalowych i sieci zasilającej w ciepło.
W każdym z zamontowanych węzłów przeprowadzamy
rozruch startowy, pomagamy w konfigurowaniu
automatyki, oferujemy stałe doradztwo i opiekę serwisową.
Na węzły typu EIN, udzielamy 3 lata gwarancji

Firma PROENERG
zatrudni asysenta
projektanta w branży
elektrycznej.
Możliwość pracy
dla studentów, Brzeziny,
ul. Lasockich 36,
biuro@proenerg.pl,

tel. 579 439 613

Sucha skóra,
chorujesz na?

- Atopowe Zapalenie Skóry
- Łuszczycę
- inne dolegliwości skórne
6/IV/2018

4/IV/2018

Reklama

Pomogę
600 393 077
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AUTO -SKUP każde, 500-484-727
Z Ł O M O WA N I E s am o ch o d ów,
509-099-286
SKUP   AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
SPR ZEDA M V W Pasata, kombi
1998 r., silnik 1,8, 506 609 999
AU TO -SK U P całe, uszkodzone
502-592-035
SPR ZEDAM skuter 125, 691 865
092

Usługi
ROLET Y! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144
475, www.odslonka.pl
E LE K T RY K - prz yłąc za, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
R O L E T Y, plisy, moskitier y do
okien, producent, 508-537-104
HYDR AULIK A, glazura, wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
M I N I KO PA R K A - USŁUGI tel.
608-612-013
PR ANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher,
606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje: wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne 502 778 947. Zapraszamy
PROFESJONALNIE, kuchnie, szafy, zabudowy, 607 815 125
PRANIE dywanów i tapicerek samochodowych, tel. 781 298 224
DIDŻE J, muzyka, komunie i imprezy, 509 048 574
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
U K Ł A DA N I E kostk i brukowej
i granitowej, kamień polny tel.
796-334-745
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe, producent + montaż, 503
572 046
AUTOMAT YK A bramowa serwis,
montaż, 531-909-910
USLUGI ślusarsko-spawalnicze,
bramy, ogrodzenia wiaty, drzwi
s t al owe, us ł u gi sp aw alnic ze
u klienta, 531-909-910
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
E L E K T R Y K , a l a r my, a n te ny,
m o ni to r in g, nap ę d y b r am o we,
www.instalmed.pl tel. 515-362-050
MATEMAT YK A, fizyka, chemia,
664 626 854
PRANIE dywanów, kanap, wykładzin, tel. 887 258 364 „Perfekcyjny
dom”
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza, izolacja
budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
MATEMAT YK A, 789 155 704
AUTO do ślubu, 692 981 421
BUDOW Y domów, elewacje, 693
581 002
B R U K A R S T W O, MUROWANIE,
DACHY, tel. 696 85 72 85

Praca
NA wesela przyjmę kelnerów i pomoc do kuchni, 502 778 947
SZWACZKĘ
–sukienki.
Prasowaczkę. 661-121-966

Z ATRU D N IĘ
kucharza
783-985-926
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Gr zmiąca.
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 do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy i do wykończeń, tel. 603 872 901
ZATRUDNIĘ krojczego stała praca, 602-611-435
Z ATRUD NIĘ na umowę o pracę do sklepu ogólno spoż y wc zego (Rynek Nowosolna) tel.
604-936-065
FIR M A odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
PR Z YJMĘ pracownika do dociepleń, tel. 608-578-596 ZATRUDNIĘ
murarzy, cieśli szalunkowych, wysokie zarobki, tel. 603 100 575
Z ATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E,
międzynarodówka, powroty na
weekend, tel. 603 793 543
OSO BĘ do prasowania – podprasówki, pomoc sz walni, tel.
606 892 107, Łódź – Nowosolna,
Wiączyńska 161
FIR M A odzieżowa zatrudni
sz wac zki, 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
Z ATRUDNIĘ fr yzjerkę, tel. 509
618 229
PILNIE! Szwaczki, 572 638 345
PRACA w Avon – 512-335-189
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki, sukienki, żakiety
SZWALNIA 3 osobowa z Żakowic
przyjmie przeszycie tel.
601-210-984
Z ATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki tel. 607-638-182
PRZ YJMĘ szwaczki, szycie damskich spodni, tel. 721-158-814
ZATRUDNIMY osobę dyspozycyjną na dział pakowania i wykończenie obuwia w Bogdance, tel.
502-505-173
Z AT R U D N I MY osobę na dział
przygotowania produkcji do szycia w Bogdance, tel. 502-505-173
Z AT R U D N I Ę m u r a r z y te l .
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna tel. 605-139-221
Z AT R U D N I Ę spr zedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie tel. 605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Str ykowie zatrudni kierowcę
kat. C+E. Dobre wynagrodzenie
tel. 601-153-348
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego tel. 608-138-477
Z ATRUDNIĘ hydraulika lub do
przyuczenia tel. 602310059
ZATRUDNIĘ opiekunkę dziecięcą,
503-308-190, 509-391-840
ZATRUDNIĘ kierowcę ADR, C+E,
cysterny tel. 690-321-370
Z ATRUDNIĘ operatora maszyn
(ciągnik rolniczy), kat B+T, z doświadczeniem tel. 686-155-155

RESTAURAC JA Parkowa zatrudni
kucharza/kę. CV proszę składać
w siedzibie firmy lub pod adresem e-mail,
kontakt@restauracjaparkowa.com   
PR Z YJMĘ do pracy pomoc kuchenną „Cztery Talerze”, tel. 883
644 344
Z ATRUD NIĘ prasowaczkę, 508
853 414
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, 604
491 774
Z ATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanik, 505 027 436
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
Z ATRU D N I Ę kierowców kat. C
i C+E, kraj, 508 230 297
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
PI E K A R N I A Br zezińska pr z yjmie 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
Z ATRUDNIĘ 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
Z ATRUDNIĘ szwaczki, 609 243
809
PRACOWNICĘ do smażalni ryb na
½ etatu, praca w weekendy, 504
010 550
PRACOWNIKÓW fizycznych oraz
operatora traka taśmowego, zatrudnię, praca cały rok, 504 010
550
ZATRUDNIĘ szwaczki, dobre zarobki, 508 853 414
Z ATRUDNIĘ prasowaczkę, stała
praca, 507 755 880
FRYZ JERKĘ i kosmetyczkę z doświadczeniem, 796 337 568
Z ATRUD NIĘ prasowaczkę, 500
285 518
Z ATRU D N I Ę pracowników bez
doświadczenia, 2500 netto pełne
uposażenie, 609 605 604 do 16.00
POSZUKUJĘ pracownika na budowę, 535 662 878
ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac
porządkowo-gospodarczych, tel.
506 563 780
Z AT RU D N I Ę asystenta projektanta, (branża elektryczna) 579
439 613
PROJEK TANT elektr yk 579 439
613

Z AKŁ AD mięsny zatrudni mężczyzn na produkcję , 693 594 265,
46 874 38 97
Z ATRUDNIĘ na stanowisku mechanik – wulkanizator, możliwość
prz yuczenia, tel. 512 330 360,
Brzeziny ul. Łąkowa
ZATRUDNIĘ pracownika na fermę
drobiu, tel. 508 188 138
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, tel.
508 188 138
HURTOWNIA warzyw i owoców
zatrudni kierowcę kat. B, praca na
noc, atrakcyjne zarobki, tel. 509
660 131
ZATRUDNIĘ do dociepleń i prac
wykończeniowych, 609 373 840
SZWACZKI oraz chałupniczki zatrudnię, stała praca, rejestracja,
Jeżów, tel. 501 373 316
FIRMA odzieżowa zatrudni krojczego i pomoc w krojowni, 44 714
23 75, 605 086 280
POSZUKUJĘ kierowcy do baru,
508 593 330
Z AT R U D N I Ę brukar z y i ope ratora koparko - ładowarki tel:
501-130-286
Z ATRUDNIMY kierowcę ciągnika rolniczego. Praca całoroczna. Mile widziane inne uprawnienia. Zgłoszenia PBD BUD – DROG
Koluszki ul. 11 Listopada 65 lub
CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl
Z ATRUDNIMY operatorów maszyn drogowych. Praca całoroczna. Mile widziane inne uprawnienia. Zgłoszenia PBD BUD – DROG
Koluszki ul. 11 Listopada 65 lub
CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl
Z ATRUDNIMY kierownika bazy
produkcyjnej oraz sprzętu i transportu z wykształceniem wyższym
technicznym. Siedziba firmy miasto Koluszki. CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl
P R Z YJ M Ę s z w a c z k i - s u k i e n k i
799-781-832
ZATRUDNIĘ murarza, płytkarza,
pomocnika, tel. 606 711 067

Nieruchomości
DO wynajęcia 3 p. + k. (48m2),
spółdzielcze, po generalnym remoncie, parter, 601 160 391
SPR ZEDAM – zamienię 72
m2, IV p na mniejsze osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
SPR ZEDAM działkę budowlaną
1200m2, Zalesie k. Brzezin, 7500,
661 076 095
SPRZEDAM  działkę rolno-budowlaną pow. 2,600 m 510-724-760
S PR Z E DA M dom +2, 2 h zie mi, Józefów gmina Rogów tel.
519-087-393
SPRZEDAM   działkę na „Bratku”
tel. 664-115-135
K U PI Ę M3 bloki Br zeziny tel.
792-863-861
Z AMIENIĘ mieszkanie 58
m²TBS (2 pokoje z kuchnią) na
mniejsze w blokach, z centralnym ogr zewaniem, Może być

13/IV/2018

Motoryzacja

zadłużone. Płatność gotówką.
kontakt 692-827- 602
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia tel. 510-724-760
DZIAŁKI budowlane 850 m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357
DZIAŁKI w spokojnej okolicy, ul.
Mrocka, ok. 1000 m2, WZ, dostęp do mediów, sprzedam, 607
167 175
SPR ZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218
SPRZEDAM ładną działkę Zalesie
k. Brzezin cena 75 000 do negocjacji 661-076-095
K U PI Ę mieszkanie do 45 m2
w BSM, 730 112 911
SPR ZEDA M mieszkanie 30 m2
w kamienicy, 694-910-925
LOK AL użytkowy do wynajęcia
w Galerii Arkadian w centrum
Koluszek tel. 606-239-696
SPR ZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach 505-527-007
SPRZEDAM garaż przy Urzędzie
Miasta Brzeziny tel. 605439103
SPRZEDAM dom +garaż, Brzeziny
ul. Niemcewicza tel. 788-816-249
SPRZEDAM działkę o pow. 0,27 ha
między Zalesiem, a Witkowicami,
tel. 607 777 005
O D DA M ziemię w dzier ż awę
Rogów Wieś 661-579-175
SPR ZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojone,
602 259 432
KUPIĘ mieszkanie do remontu
lub zadłużone Brzeziny, Koluszki
i okolice, 731 746 722
DZ I A Ł K I budowlane w pe łni
uzbrojone od 65.000 sprzedam
w Brzezinach przy ul. Okrzei, 501
034 069
SPRZEDAM lub wynajmę pawilon
45 m2 media , 505 410 441
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia lub kawalerki 730 198 307
ZAMIENIę 33 m2 w bloku na parterze z centralnym na większe
mieszkanie w bloku, może być zadłużone, 604 554 136, 668 103 117
S P R Z E DA M d zia ł kę p r z y ul.
Żeromskiego, 602 891 595
DOMY kanadyjskie – szkieletowe,
www.dom-szkieletowy.com, tel.
605 547 201
SPRZEDAM działkę nr 67 w ogródkach działkowych „BARTEK”, tel.
604 598 044
MIESZK ANIA do wynajęcia, tel.
502 778 947
SPRZEDAM
garaż,
ul.
Sienkiewicza, tel. 509 415 189
W YNA JMĘ budynek 150 m2 z parkingiem wszystkie media 606 144
698
W YNA JMĘ budynek 280 m2, 606
144 698
W YNA JMĘ pomieszczenie 16 m2
na magazyn, 606 144 698

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka”
zaprasza na zakupy. Oferujemy

duż y w ybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe, c z yszc zenie biżuterii.
Brzeziny, Targowisko Miejskie.
SPRZEDAM   drewno na rozpałkę
w workach 10 zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM   drewno na rozpałkę
w workach 10 zł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
ZIEMIA
orna Bobrowa 606-626-575
SPR ZEDAM segment do pokoju dziecięcego z łóżkiem tel.
788797966
SPRZEDAM drewno opałowe olszyna tel. 691292601
S P R Z E DA M regał y sk lepowe,
tel. 501614994
SPR ZEDAM tapczan jednoosobowy, cena do uzgodnienia tel.
795-678-183
CHCESZ mieć piękne zboże do siewu, owies, jęczmień, zadzwoń,
508 078 967
SPR ZEDAM owies, tel. 695 359
305
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 tanio ladę chłodniczą
i piec gazowy, 502 652 134
SPR ZEDAM przyczepę kempingową na działkę lub budowę, 609
854 843
PR Z YJMĘ ziemię gruz, 606 607
639
SPRZEDAM owies, 608 189 232
SPRZEDAM Owerlok Juki, pięcio
nitkowy, okna plastikowe białe
z demontażu, tel. 694 163 722
SPRZEDAM słomę, kostka ze stodoły, 667 391 075
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
OBORNIK bydlęcy sprzedam, 690
487 503
SPRZEDAM opony, regały na opony, komplet maszyn do wulkanizacji prawie nowy, 502 778 947
SPRZEDAM rozsiewacz nawozów
„KŁOS” 2002, 606 144 698
O D DA M za darmo okna z demontażu w dobr ym stanie
z „Włoszczowej”, drewniane z podwójną szybą 606 144 698
SPR ZEDA M stemple budowlane, długość 220 cm 606 144 698
SPRZEDAM drewnianą skrzynie do
traktora, 606 144 698
S PR ZE DA M sadzeniaki, słomę
jęczmienną, 691 770 716

PALIUM JOLANTA GRABOWSKA
ul. Sienkiewicza 87 Brzeziny tel. 885 331 221
oferuje:
REHABILITACJĘ w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym
DOM SENIORA opieka całodobowa i dzienna
LEKARZE I SPECJALIŚCI chirurg, ortopeda, kardiolog, endokrynolog,
pulmunolog, psycholog, diabetolog, dietetyk, lekarz medycyny pracy,
podolog – choroby stóp, kosmetolog
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Wyzwanie dla gimnazjalistów

J

Oto kilka ciekawych porad. Najlepszym sp os obem na sprawdzenie swojej wiedzy jest rozwiązywanie testów egzaminacyjnych
z poprzednich lat. Dzięki
nim możemy zobaczyć jaki
materiał sprawia nam największy problem i na czym
skoncentrować się podczas
powtórek. Ważne jest też,
aby skupić się na konkretnych faktach.
Dobrym sposobem będzie przejrzenie notatek
z zeszłych lat. W celu powtórzenia treści lektur moż e my skor z y st a ć z róż nych książek np. „Ściąga”,
czy stron internetowych
np. www.bryk.pl. Niektóre gimnazja p owt arzają
program w ramach godzin

lekcyjnych i nie jest to duże
obciążenie dla ucznia, dlatego ma on w domu czas na
utrwalenie wiadomości. Natomiast inne szkoły organizują fakultety. Są to dodatkowe lekcje, które zabierają
uczniom bardzo dużo czasu. Często powoduje to jego
brak na utrwalenie wiadomości do egzaminu gimnazjalnego, ponieważ fakultety wiążą się z kolejnymi
testami, kartkówkami i pracami domowymi. Musimy
jednak pamiętać, że nadmiar nauki i stresu może
wpłynąć niekorzystnie na
końcowy wynik egzaminu.
My ze swojej strony życzymy wszystkim gimnazjalistom połamania pióra! 
 Młoda redakcja

FOT.pixabay.com

uż niedługo uczniów klas trzecich gimnazjum czeka
egzamin gimnazjalny. Będzie to pierwszy ważny
egzamin w ich życiu. Pewnie zastanawiacie się, jak się
do niego przygotować.

Ocalić od zapomnienia

Animator czasu wolnego





Nie sposób wymienić ich
wszystkich, lecz wspominając
chociaż jedną, utrzymuje się
pamięć o nich. Rok 2018 ustanowiony został rokiem Ireny
Sendlerowej. Już przed wojną była ona pracownicą opieki społecznej, a gdy utworzono organizację Żegota została
szefową Referatu Dziecięcego. Na początku pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynsekcji dostarczała do getta
jedzenie, leki i pieniądze. Później przemycała dzieci z getta, organizowała im nowe tożsamości i rodziny zastępcze.
Prawdziwe nazwiska zapisywała, chowała w butelkach,
które zakopywała. Nie robiła

tego wszystkiego sama, współpracowało z nią wiele innych
osób. Udało jej się uratować
około dwa i pół tysiąca dzieci. Tylko z bardzo nielicznymi
w późniejszych czasach utrzymywała kontakt, ponieważ
wszystko to działo się w ukryciu. Dzieci te często nawet nie
wiedziały, kto je ocalił.
Również po wojnie Irena
Sendlerowa chciała nieść dobro i pomagać innym. Bardziej poświęcała się wszystkim
potrzebującym niż własnej rodzinie. Społeczniczce z trudem przychodziło wspominanie wojny. Po wydaniu książki opowiadającej o niej, przez
długi czas miewała koszmary

senne. Irena Sendlerowa była
bardzo skromna, nie chciała, by nazywać ją bohaterką,
mówiła, że robiła to, co trzeba.
Otrzymała Order Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Order Orła Białego i Order Uśmiechu. Najwięcej radości sprawiło jej odznaczenie
przyznane przez dzieci, lecz
ważniejsze od wszystkich tytułów były dla niej spotkania
ze zwykłymi ludźmi. Wiele
radości i wzruszeń przyniósł
jej kontakt z dziewczynkami
z Ameryki, jak i wizyty składane tylko po to, by móc się
z nią przywitać lub podarować
jej kwiaty.
 Młoda redakcja

 raca animatora polega na aranżacji czasu grami, tańcami, czy różnymi formami
P
zabawy m.in. na festynach, urodzinach lub w hotelach. Teraz zajmiemy się animatorami podejmującymi pracę za granicą.

Nie jest to praca stała, tylko
sezonowa, zdarzają się jednak wyjazdy dłuższe np. na
rok. Podstawowym wymaganiem jest ukończenie szkolenia animatora, jednak zdarza się, że biura turystyczne, bądź firmy organizujące
takie wyjazdy same po castingach załatwiają kursy dla
osób, które przyjęto. Język:
wymaganym i podstawowym językiem jest angielski, ale również dobrze jest
znać np. hiszpański czy niemiecki. Osoba, która chce
zostać animatorem powinna
być otwarta, pogodna, pewna siebie, mieć zdolności artystyczne i dobry kontakt

z ludźmi.Pierwszym krokiem do tej pracy są castingi. Polegają one
na zaprezentowaniu siebie po
polsku, jak i po
angielsku oraz
przedstawieniu jakieś animacji (gry, tańca, zabawy). Później, gdy zostanie się przyjętym, bardzo
prawdopodobne jest szkolenie. Na kursie może znaleźć
się m.in. pierwsza pomoc,
jak i proponowane animacje. Po zaliczeniu szkolenia
animator udaje się do danego kraju. Lot zapewniają

organizatorzy, podobnie jak
nocleg i wyżywienie na czas
pobytu. Czas pracy i wyznaczone zadania zależą od pracodawcy. Jednak rzadko zdarza się, aby było to tylko 8
godzin.
Zarobki animatora zależą od kraju, do którego jedzie, doświadczenia oraz
czasu jakim dysponuje. Wynagrodzenie, które można
otrzymać waha się od 300€
do 1000€, w przeliczeniu na
złotówki od 1200 do 4000 zł.
Jednak trzeba pamiętać, że
animator nie musi płacić za
zakwaterowanie, ani za podstawowe wyżywienie.
 Młoda redakcja

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

Firma „POL-HUN”
M. Bielska

FOT.freepik.com

zasy II Wojny Światowej były straszne i tragiczne. Pokazują chyba najgorsze możliwe ludzC
kie oblicze, ale czasy te stworzyły również wielu bohaterów - ludzi niezwykle odważnych,
gotowych do największych poświęceń.

At

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

ceny!

poszukuje
pracowników produkcji
do lekkich prac manualnych
Osoby zainteresowane
prosimy o nadesłanie CV na adres:
polhun@polhun.pl
lub złożenie osobiście:
„Pol-hun” 95-040 Koluszki,
ul. 11 Listopada 65

5/IV/2018

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
jne
- piasek
rakcy

9/IV/2018
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Zdrowie Rogów nowym liderem ligi orlikowej

P

 świątecznej przerwie powróciła Brzezińska Liga Piłki Nożnej. Mimo
o
dwutygodniowego odpoczynku w miniony weekend odbyło się sześć z ośmiu
zaplanowanych spotkań. Czwarta kolejka przyniosła ciekawe rozstrzygnięcia,
a kibice mogli obejrzeć na obu orlikach grad bramek.

Zacięta rywalizacja OKS z Red Devils FOT. Dawid Saj
Doszło również do zmiany lidera, któr ym zostało Zdrowie Rogów. W sobotę o pierwsze punkty zagrały
cztery zespoły z końca tabeli,
z kolei w niedzielę widzowie
mieli okazję obejrzeć dwa
szlagierowe starcia - Red Devils kontra OKS (9:4), a także T. S. Relaks kontra Misie (1:3). W związku z przełożeniem swoich meczów
przez Turbo Team oraz Orły

(kolejno z WKS oraz Grubymi Wiórami), w sobotę odbyły się tylko dwa spotkania.
Co ciekawe, wszystkie zespoły grające tego dnia przystąpiły do gry z zerowym
dorobkiem punktowym.
Było zatem pewne, że każda z czterech drużyn podejdzie do swoich spotkań maksymalnie zmotywowana. Na
inaugurację czwartej kolejki, w pojedynku debiutantów

Baka Juniors pokonali Grabarzy 8:2. Bezpośrednio
po tym meczu, Speed Polik uległ znacznie silniejszej
Arce Brzeziny aż 1:11. Na
tym zakończyły się sobotnie
zmagania.
Dzień później widzowie
mogli cieszyć się kompletem spotkań. Bardzo ciekawie wyglądały mecze rozgrywane na orliku przy Szkole
Podstawowej nr 2. O godzinie 17-ej doszło do powtórki zeszłorocznego półfinału
- OKS mierzył się z Red Devils. Mistrzowie nie pozostawili biało-czarnym żadnych
złudzeń - zasłużenie rozbili trzecią siłę ligi 9:4. Półtorej godziny później, w zaciętym meczu utrzymywanym na wysokim poziomie,
Misie skromnie pokonały T. S. Relaks 3:1. Na drugim z orlików rywalizacja
obyła się bez niespodzianek.
Zgodnie z przewidywaniami Zdrowie Rogów pokonało Zieloną Stronę Mocy
6:0, a Zieloni Bimbrownicy

znokautowali Red Luj 11:3.
W sumie widzowie obejrzeli 59 goli w sześciu spotkaniach, co daje ogólną średnią 9.83 bramki na mecz. Po
czterech kolejkach na fotelu
lidera zasiada Zdrowie Rogów z dorobkiem dziesięciu
punktów. Tyle samo „oczek”
mają wiceliderzy - Zieloni
Bimbrownicy. Z pierwszego
na trzecie miejsce spadł dotychczasowy lider – Orł
Wracając do przedświątecznej kolejki, to Zdrowie
Rogów rozbiło 15:6 Grabarzy, Zieloni Bimbrownicy po
zaciętym pojedynku, wygrali nieznacznie 5:4 z Baka Juniors, OKS wygrał 6:0 z Zieloną Stroną Mocy, Wybrzeże
Klatki Schodowej rozgromiło 6:1 Arke Brzeziny, rozpędzone Orły pokonały 9:5 Red
Luj, a T. S. Relaks 11:3 rozbił
Grube Wióry. Na sobotę 23
czerwca przełożono mecze
Turbo Team z Misiami oraz
Red Devils ze Speed Polik.
Piąta kolejka spotkań odbędzie się w najbliższy weekend 14/15 kwietnia. W sobotę 14 kwietnia na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2
o godzinie 18-ej Turbo Team
zmierzy się ze Speed Polik,

Tabela Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej po 4 kolejce FOT. Dawid Saj
a półtorej godziny później
na murawę wybiegną piłkarze: Red Luj i Grabarze. Na
godzinę 18-tą na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Grube Wióry z Zielonymi Bimbrownikami, a o godzinie
19:30 Baka Juniors podejmie
Zdrowie Rogów. W niedzielę 15 kwietnia na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2
o godzinie 17-ej T. S. Relaks

zmierzy się z Wybrzeżem
Klatki Schodowej, a o godzinie 18:30 Arka Brzeziny będzie chciała sięgnąć po trzy
punkty w starciu z OKS. Na
godzinę 17-tą na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 Red
Devils spotka się z Zieloną
Stroną Mocy, a o godzinie
18:30 w hitowym starciu kolejki Misie zmierzą się z Orłami.
 DS

3:1 z Michałem Uzarczykiem, Damian Antczak 3:0
z Witoldem Uzarczykiem,
a Daniel Świerczyński 3:0
z Michałem Kozerą. Ostatecznie MLUKS Brzeziny
pokonał LUKS Start Przygłów 8:2 i uczynił spor y
krok do zwycięstwa w całych rozgrywkach.
Nie ma co ukrywać, że
kwestia uzyskania promocji do meczów
barażowych
o prawo gry
w I lidze
będzie

z najsłabszym w grupie mistrzowskiej LKS Biała Rawska, o tyle trudno będzie
p okonać lidera MLUKS
Dwójkę Rawa Mazowiecka.
Nie dość, że MLUKS musi
wygrać z ekipą z Rawy Mazowieckiej, to musi równie ż czekać na p orażkę
Dwójki z LKS Start Przygłów. Należy zatem trzymać kciuki za naszych tenisistów i czekać na wieści
dobre wieści z Rawy Mazowieckiej.
Wszystkie decydujące pojedynki odbędą się
w ciągu trzech dni. W piątek 20 kwietnia o godzinie 18-ej MLUKS Brzeziny
zagra na wyjeździe z LKS
Biała Rawska, dzień później w sobotę 21 kwietnia brzezinianie p o dejmą MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka, a w niedzielę 22 kwietnia obecny lider Dwójka podejmie LKS
Start Przygłów.
 DS



awodnicy MLUKS Brzeziny są na ostatniej prostej drugiej rundy zmagań o mistrzostwo II
Z
ligi mężczyzn. Niedawno pokonali bardzo silny LUKS Start Przygłów i mają olbrzymią szansę na mistrzostwo ligi oraz upragnioną promocję do meczów barażowych o awans do I ligi.
O wszystkim zadec yduje przyszły weekend. Spotkanie z bezpośrednim rywalem w walce o awans
LUKS Start Przygłów odbyło się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach i od samego początku
było bardzo wyrównane.
W pier wszych pojedynkach na pier wszym stole Łukasz Bobrowski bez
problemu ograł 3:0 Witolda Uzarczyka, a Damian
Antczak uległ 1:3 Michałowi Uzarczykowi. Na drugim stole Roman Dor yń
wygrał 3:1 z Michałem Kozerą, a Daniel Świerczyński
przegrał takim samym rezultatem z Pawłem Kozerą.
Przed grą podwójną wynik
całego spotkania brzmiał
2:2. Jak się później okazało,

był to jedyny tak wyrównany fragment meczu. Dalsza część rywalizacji została zdominowana przez
gospodarzy. W grze deblowej duet Łukasz Bobrowski/Damian Antczak bez
problemu p okonał parę
Witold Uzarczyk/Michał
Uzarczyk, a Roman Doryń
i Daniel Świerczyński wytrzymali próbę ner-

wów w końcówkach
setów
i pokonali 3:0 Michała Kozerę i Pawła Kozerę. Do
zwycięstwa w całym meczu tenisiści MLUKS pot r z e b ow a l i j e s z c z e t y l ko dwó ch p oj e dy n ków.
W dalszych zmaganiach
singlow ych Roman Doryń wygrał z Pawłem Kozerą 3:1, Łukasz Bobrowski

FOT.pixabay.com

Decydujące mecze tenisistów

b a r d z o trudna. Brzezinianom zostały jeszcze
do rozegrania dwa mecze.
O ile łatwiej będzie sięgnąć po komplet punktów
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Wymęczone derbowe zwycięstwo piłkarzy Startu

R

 szyły rozgrywki rundy wiosennej II grupy łódzkiej klasy A. Piłkarze Startu
u
Brzeziny mają za sobą pierwsze dwa mecze. W pierwszym z nich brzezinianie
szczęśliwie zremisowali w derbach z Błękitnymi Dmosin, a w drugim derbowym
starciu z KKS Koluszki wymęczyli zwycięstwo.

Ni e t a k p o c z ąt e k l i g o wej wiosny wyobrażali sobie kibice czarno-czerwonych. W Wielką Sobotę podopieczni trenerów
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta udali się do
Dmosina Drugiego na międzygminny derbowy mecz
z Błękitnymi Dmosin. Na
początku spotkania wszystko szło zgodnie z planem.
C z ar no - c z e r won i s z y b ko osiągnęli wyraźną przewagę i byli bliscy wyjścia
na prowadzenie. Najlepszą okazję na gola miał Kamil Szymanek, który trafił
w słupek po świetnym zagraniu od Artura Poździeja. Brzezinianie częściej
utrzymywali się przy piłce, ale nie byli w stanie pokonać Karola Kacprzyka.
W 39. minucie drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną ukarany został Bar tłomiej Sibielak
i gospodarze musieli radzić
sobie w dziesiątkę. Przyj e z d n i w o st at n i ch m i nutach pierwszej połowy
szturmowali bramkę Błękitnych, ale nie byli w stanie wyjść na prowadzenie.
Po zmianie stron wydawało się, że nasz zespół całkowicie przejmie inicjatywę. Niespodziewanie to
jednak miejscowi grający w personalnym osłabieniu byli stroną dominującą. Start grał momentami
katastrofalnie, dając się zepchnąć do głębokiej defensywy. Gra w osłabieniu nie
stanowiła żadnego problemu dla zespołu z Dmosina, a ambicja i zaangażowanie wszystkich zawodników mocno zaskoczyła
przyjezdnych, którzy ograniczali się do gry dalekim
wybiciem piłki od własnej

b r a m k i . P i ł k a r z e S t a rtu mogą mówić o wielkim
szczęściu, ponieważ miejs c ow i n i e w y kor z y s t a l i
czterech stuprocentowych
sytuacji. Ostatecznie mecz
zakończył się bezbramkowym remisem. Brzezinianie zagrali w składzie: Jakub Miszkiewicz - Norbert
Kowalski, Jarosław Janowski, Mariusz Matusiak (78.
Maciej Borowski), Artur
Poździej - Paweł Swaczyna (70. Arkadiusz Łapka),
Waldemar Pabiniak, Robert Szubert (70. Wojciech
Koperniak), Dominik Jedynak (85. Marcin Pietrzak) Dariusz Szymanek, Kamil
Szymanek.
Po świątecznej przerwie
naszej drużynie przyszło
mierzyć się w kolejnym
derbowym starciu z odwiecznym r ywalem KKS
Koluszki. Licznie zgromadzona publiczność na Stadionie Miejskim w Brzezinach liczyła na zdecydowanie lepszą grę Startu
i wysokie zwycięstwo. Początek spotkania należał
do gospodarzy. Czarno-czerwoni szybko ruszyli
do ataku całkowicie zaskakując przyjezdnych. W 8.
minucie świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Dominik Jedynak
i brzezinianie prowadzili 1:0. Niespełna dziesięć
minut później po znakomitym dośrodkowaniu ze
skrzydła Artura Poździeja
piłkę głową do siatki skierował Dariusz Szymanek.
Wszystko wskazywało na
to, że gospodarze pójdą za
ciosem i mecz zakończy
się zgodnie z planem wysokim zwycięstwem. Dominacja nie tr wała jednak długo. Jeszcze przed

przerwą kontaktową bramkę do szatni strzelił Kamil
Potakowski. Po wznowieniu gry koluszkowianie ruszyli do ataku i za sprawą
Jakuba Sztuki doprowadzili do remisu. Zapowiadało się na powtórkę z Dmosina, ponieważ rywale dostali wiatru w żagle i byli
bliscy strzelenia bramki
dającej prowadzenie. Na
szczęście z pomocą przyszedł debiutujący w Starcie Piotr Nawrocki, który
dalekim strzałem z rzutu
wolnego pokonał golkipera i dał brzezinianom cenną wygraną. Mimo wygranej kibice nie do końca byli
zadowoleni z postawy czarno-czerwonych. Wszyscy
liczyli na zupełnie inną inaugurację wiosny. Mamy
nadzieję, że to ost atnie
słabsze mecze Startu w tej
rundzie i już niedługo będziemy mogli cieszyć się
z awansu do łódzkiej klasy okręgowej. W spotkaniu z KKS Koluszki Start
zagrał w składzie: Jakub
Miszkiewicz – Norbert Kowalski (56. Mariusz Matusiak), Jarosław Janowski, Piotr Nawrocki, Artur
Poździej – Paweł Swaczyna (70. Arkadiusz Łapka),
Waldemar Pabiniak, Robert Szubert (55. Wojciech
Koperniak), Dominik Jedynak (90+2. Dawid Krawczyk) – Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek (82.
Maciej Borowski).Kolejne
spotkanie podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta rozegrają w najbliższą sobotę 14 kwietnia o godzinie
16:00 na Stadionie Miejskim w Brzezinach z Huraganem Swędów.

DS

Reklama

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

23/I/2018

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

17/VIII/2017

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Radość piłkarzy Startu po bramce Piotra Nawrockiego FOT. Krzysztof Ławski
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Zapisy do Brzezińskich Mistrzostw Świata
Już ruszyły zapisy do tych prestiżowych zawodów.
Pomysłodawcą imprezy jest
Dawid Saj, który po konsultacjach z organizatorem Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej Mateuszem Cieślakiem oraz
członkami zarządu Brzezińskiego Klubu Sportowego
przedstawił swoją ideę przedstawicielom Urzędu Miasta
Brzeziny oraz Centrum Promocji i Kultury.
Koncepcja spotkała się
z olbrzymią aprobatą i tak

w Brzezinach zostanie zorganizowany wielki piłkarski
turniej na wzór Mistrzostw
Świata rozgrywanych w Rosji. Impreza będzie całkowicie bezpłatna, a jej celem jest
wspólna zabawa oraz integracja mieszkańców miasta. Zespoły uczestniczące w mistrzostwach będą grały pod
nazwą i w barwach kraju, jaki
wylosują przed rozpoczęciem
rywalizacji. Np. jeśli wylosują
Brazylię, to będą występować
pod banderą brazylijską.

W z awo d a c h we z m ą
udział 32 drużyny. Każdy zespół składać się będzie z pięciu zawodników plus bramkarz (w sumie sześć osób) plus
jedna osoba rezerwowa. Zasady turnieju będą opierać się na
regulaminie Brzezińskiej Ligi
Orlikowej (m.in. limit tzw. zawodowców w składzie) oraz
oficjalnym regulaminie Mistrzostw Świata FIFA 2018.
W Mundialu mogą wziąć
udział osoby w różnym wieku
z Brzezin i okolic.
Projekt zakłada przeprowadzenie eliminacji i finału,
a zwycięzca turnieju otrzyma
replikę Pucharu Świata. Dla
najlepszych trzech zespołów

Brzezinianki wystąpią na
Mistrzostwach Polski karate



wie zawodniczki z naszego miasta Maria Wira i Natalia Zawadzka zakwalifikowały się
D
do kadry Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI” i wezmą
udział w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w najbliższy weekend w Warszawie.

Dla obu brzezinianek będzie to debiut na tak prestiżowej imprezie sportowej.
Okinawa Shorin-Ryu Karate to jeden z najbardziej
rozpowszechnionych stylów karate na świecie. Charakteryzuje się bojową formą walki, skupiając głównie na neutralnych ruchach
i naturalnym oddechu. Specyficzne pozycje pozwalają na szybkie i niesygnalizowane przemieszczanie się
w różnych kierunkach.
Okinawa Kobudo natomiast to styl walki bronią,
w której pokazy są bardzo
dynamiczne i efektowne.
Obydwie brzezinianki będą
startowały w kategorii juniorek młodszych w dwóch
konkurencjach. Pierwszą
z nich jest forma kata (tradycyjne formy), czyli ćwiczenia formalne polegające
na pozorowanych walkach
z wieloma przeciwnikami.
Składają się one z serii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które wykonywane są z zachowaniem
ustalonej kolejności i określonego rytmu. Poczynania zawodniczek podlegają
ocenie sędziów, którzy biorą pod uwagę poprawność
techniczną ruchów kata,
ich kolejność, kontynuację

przewidziano dodatkowo
atrakcyjne nagrody. Wyróżnieni zostaną również: najlepszy strzelec, bramkarz i zawodnik. W czwartek 17 maja
o godzinie 19-ej w sali główniej Urzędu Miasta Brzeziny
odbędzie się oficjalna ceremonia losowania podczas, której
uczestnicy poznają kraje jakie
będą reprezentować. Dodatkowo wszyscy zostaną poinformowani o zasadach rywalizacji i otrzymają odpowiedzi
na nurtujące ich pytania.
Mundial zostanie podzielony na dwa dni, a areną
zmagań będzie płyta główna boiska na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1

w Brzezinach. Wstępnie na
niedzielę 17 czerwca planowane jest rozegranie fazy grupowej, natomiast w niedzielę 24
czerwca odbędzie się faza pucharowa (1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, mecz o trzecie
miejsce i finał). Oficjalna ceremonia dekoracji nastąpi podczas święta miasta na oficjalnej scenie Dni Brzezin w Parku Miejskim w niedzielę 24
czerwca.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są e-mailowo pod
adresem mundial.brzeziny@o2.pl do poniedziałku 30
kwietnia. W zgłoszeniu należy
podać imię i nazwisko kapitana lub osoby odpowiedzialnej

za drużynę (wraz z numerem
telefonu kontaktowego) oraz
skład zespołu (imię i nazwisko zawodników). Szczegółowy regulamin imprezy dostępny jest na: cpik-brzeziny.com.
pl, na stronach facebookowych CPiK oraz Urzędu Miasta Brzeziny. Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać telefonicznie w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach pod numerami telefonu: (46) 874 31 31 lub 534 012
957. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku aplikacji
większej liczby zespołów zostanie stworzona tzw. lista rezerwowa.

 red

Zawodnicy Akademii
Futbolu Widzewa z wizytą
u Burmistrza



0 marca mali adepci Akademia Futbolu Widzewa od2
wiedzili burmistrza Brzezin Marcina Plutę. „12 kwietnia
minęły 4 lata od utworzenia Akademii w Brzezinach.

Uznaliśmy, że należy pochwalić się młodzieżą, która jest
na poziomie ogólnopolskim
w skali kraju tak popularnej
dyscypliny sportowej jaką jest
piłka nożna – mówi Artur
Sadura z akademii Futbolu.

Dzieci przekazały Burmistrzowi Brzezin zdjęcie ze swoimi podpisami oraz klubowy
szalik. Obecnie Akademia Futbolu Widzewa w Brzezinach obejmuje 6
grup. Treningi

obywają się 3 razy w tygodniu w oparciu o boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej
nr 2 w Brzezinach i trawiaste boisko w Lipinach. Akademia zrzesza blisko setkę dzieci
z roczników 2010-2012 a już
wkrótce ruszy nabór dla
dzieci z roczników 20132014.

 GK

Maria Wira i Natalia Zawadzka FOT. Dawid Saj
technik, tempo charakterystyczne dla każdego kata,
interpretację zastosowania poszczególnych technik
kata.
Niezwykle widowiskowa jest druga konkurencja
shuyo waza kumite (forma
walki kontaktowej). W niej
walczy się już z prawdziwym przeciwnikiem, a rywalizacja jest bardzo zacięta i zarazem ciekawa. Zarówno Maria jak i Natalia

są bardzo dobrze przygotowane i bez skrupułów
zmierzą się z bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Zawody zaplanowano na sobotę i niedzielę
14/15 kwietnia, a całą imprezę zakończy wspólny
trening z Aleksandrem Staniszew, prekursorem Okinawa Shorin-Ryu Karate
w Polsce, posiadaczem pasa
8 dan.

 DS

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Z

 kazji Dni Brzezin Centrum Promocji i Kultury
o
w Brzezinach oraz Burmistrz Marcin Pluta będą organizatorami Brzezińskich Mistrzostw Świata – odpowiednika prawdziwego piłkarskiego Mundialu.
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Debata
o bezpieczeństwie



 Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach odbyła się 22
W
marca organizowana przez wizytator Kuratorium Oświaty
w Łodzi Małgorzatę Kopkę debata o bezpieczeństwie.

Debata o bezpieczeństwie FOT. Grzegorz Kozieł
Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianej profilaktyki
wśród dzieci i młodzieży ze
szkół powiatu brzezińskiego
W debacie na temat bezpieczeństwa uczestniczyli m.in.
wicestarosta brzeziński Roman Sasin, Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Marcin Grzelak, a także dyrektorzy i pedagodzy
ze wszystkich szkół powiatu brzezińskiego. Zastępca
naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego brzezińskiej komendy
Piotr Kryźba przy pomocy
prezentacji multimedialnej
przedstawił strukturę brzezińskiej komendy oraz wyniki pracy funkcjonariuszy
Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego osiągnięte w minionym roku. O wynikach ankiet dotyczących
bezpieczeństwa w szkołach
w odczuciu uczniów i nauczycieli mówił kolejny prelegent Tomasz Żaczek także
z KPP Brzeziny. Po tym wystąpieniu głos zabrała wizytator Kuratorium Oświaty

w Łodzi Małgorzata Kopka, która zwróciła uwagę
na wsparcie szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży oraz kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.
Na najczęściej spotykane
problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
na podstawie doświadczeń
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach
zwrócił uwagę psycholog
Paweł Nowak.
W dalszej części spotkania Tomasz Żaczek przedstawił bardzo dobrą współpracę brzezińskiej Policji
ze szkołami na przykładzie
min. tworzenia gry edukacyjnej Historia Magdy K.
Wystąpienia wszystkich prelegentów wywołały wśród
zgromadzonych ożywioną dyskusję. Uczestnicy debaty podkreślali, że dla zapewnienia bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży konieczna jest współpraca wielu instytucji.
 GK

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
prelekcję pracownika Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska na
temat zanieczyszczeń powietrza w naszym
mieście – smogu i jego szkodliwego
wpływu na nasze zdrowie, która odbędzie
się w siedzibie biblioteki w czwartek 19
kwietnia o godzinie 10. 
TOM
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia:
1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6
i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG,
Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego.
2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 i obrębu
nr 8 położonych w rejonie ulic: Głowackiego, Przedwiośnie Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej,
projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta.
3. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu
nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika
i Strykowskiej.
4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych
w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego.
5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych
przy ulicy Wojska Polskiego.
6. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych
przy ulicy Lasockich.
7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej
przy ulicy Głowackiego.
8. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych
przy ulicy Małczewskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwał:
1. Nr XXV/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic:
Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego zmienionej
uchwałą Nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r.
2. Nr XXV/162/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza,
Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo wschodniej granicy miasta
zmienionej uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/278/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr XLIV/309/2017 z dnia 28
września 2017 r.
3. Nr XXV/163/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie
ulic: Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej zmienionej uchwałą Rady Miasta
Brzeziny Nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.
4. Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich,
Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. i Nr
L/366/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
5. Nr XLI/281/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego
6. nr XLIV/310/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich zmienionej
uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr L/367/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
7. Nr XLIV/311/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego
8. Nr XLIV/312/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych oraz dotyczące oceny
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może
złożyć wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest Burmistrza Miasta Brzeziny.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95 060 Brzeziny w terminie do dnia
7 maja 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres brzeziny@brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Burmistrz Miasta Brzeziny
/-/ Marcin Pluta
12/IV/2018
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L sesji Rady Miasta Brzeziny

Z

godnie z porządkiem obrad L sesji Rady Miasta
Brzeziny radni zajęli się dziewięcioma projektami.
Podczas posiedzenia przyjęto 9 uchwał, żadna nie
została odrzucona.

Na sesji Burmistrz Marcin Pluta
przedstawił Informacje pomiędzy posiedzeniami Rady Miasta
Brzeziny
Minął ponad miesiąc od
poprzedniego posiedzenia
Rady Miejskiej w Brzezinach,
która odbyła się w lutym. Do
kolejnej, tym razem już pięćdziesiątej (L) sesji, władze
miasta odbyły wiele spotkań
i podjęły szereg działań na
rzecz społeczności lokalnej.
Przedstawiamy czytelnikom
te najważniejsze.
W Brzezinach 23 lutego
gościła grupa ukraińskich
samorządowców, przedstawicieli towarzystw biznesowych oraz sektora Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
z Kijowa, Myrhorodu, Zaporoża, Kremenczuka i innych miast. Gości podejmował Burmistrz Marcin Pluta. Ukraińcy na zaproszenie
Fundacji Solidarności Międzynarodowej, działającej na
zlecenie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, chcieli poznać w Brzezinach działania
miasta w zakresie wspierania
przedsiębiorczości społecznej
oraz sektora MŚP.
Justyna Nowak zastępca
burmistrza uczestniczyła 27
lutego w posiedzeniu komisji mieszkaniowej. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie
wniosków o przydział lokali
mieszkalnych osobom oczekującym.
Burmistrz Marcin Pluta
uczestniczył 1 marca w posiedzeniu Zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w Łodzi. Przedmiotem
obrad było podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu
za 2017 r. a także omówienie
projektu dotyczącego roweru
metropolitarnego. Idea stworzenia systemu rowerowego
skoordynowanego i działającego w mniejszych miejscowościach regionu jest realizowana na Śląsku i Pomorzu.
Marcin Pluta uczestniczył 1 marca w obradach
XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Oprócz dorocznych czynności statutowych,

takich jak: przyjęcie sprawozdania z działalności Związku w 2017 r., sprawozdania
z wykonania budżetu i przedstawienia bilansu Związku za
rok 2017 oraz programu działań i budżetu na rok 2018,
przedstawiciele miast należących do ZMP dokonali zmian
w Statucie Związku.
W Kancelarii Prezydenta
Andrzeja Dudy 5 marca Burmistrz Marcin Pluta uczestniczył w spotkaniu na temat
nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w ramach Centrum Usług Socjalnych.
Justyna Nowak zastępca
burmistrza, 5 marca na zaproszenie Marszałka Stanisława Karczewskiego wzięła udział w drugiej edycji
konferencji w Senacie RP pt.
„Współpraca administracji
rządowej i samorządowej niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Podczas spotkania zaprezentowano stan prac nad
Rządowym Programem Czyste Powietrze oraz możliwości wsparcia działań samorządów na rzecz poprawy jakości
powietrza w ramach nowych
funduszy norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Na
konferencji przedstawiciele
Ministerstwa Edukacji Narodowej mówili o upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o skutkach zanieczyszczonego środowiska.
7 i 9 m a rc a w Ur z ę dzie Miasta Brzeziny gościli przedstawiciele firm zajmując ych się dystr y buc j ą s y s t e m ów p o m i a r u
zanieczyszczeń powietrza.
Z przedstawicielami firm Beskid Inwestment Sp. z o.o.
i Airly Sp. z o.o., które zaprezentowały czujki smogowe
spotkała się Justyna Nowak
zastępca burmistrza.
W Brzezinach 15 marca przebywał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wraz z delegacją przedstawicieli Komisji
Środowiska, Zmian Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE (ENVE). Wizyta miała na celu pokazanie prowadzonych działań

biogospodarczych w województwie łódzkim, przyczyniających się do rozwoju województwa na przykładzie
naszego miasta. Jednocześnie przyjazd stanowił jedną z części wizyty studyjnej
"Rola samorządów w kształtowaniu gospodarki o obiegu
zamkniętym". Odwiedzono
między innymi firmę STEIG. Wśród delegatów z którymi w urzędzie miasta spotkał się burmistrz Marcin Pluta znaleźli się przedstawiciele
z Włoch, Wielkiej Brytanii,
Słowacji, Chorwacji, Estonii,
Litwy, Belgii, Węgier i Grecji,
Na temat stanu bezpieczeństwa, zagrożeń w mieście
w oparciu o Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz o kluczowych działaniach terenowych dzielnicowych, rozmawiano 15 marca
w komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach. W spotkaniu uczestniczyła Justyna Nowak zastępca burmistrza.
W związku z planowanymi
przetargami w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego, władze miasta 23 i 26
marca uczestniczyły w prowadzonym w urzędzie dialogu technicznym. Formuła
nazwana Dialog techniczny
ma na celu uzyskanie jak największej ilości informacji na
temat najlepszych możliwych
rozwiązań w danej dziedzinie. Konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami dają możliwość
opracowania dokumentacji
przetargowej, która będzie
w jak największym zakresie
odpowiadała potrzebom zamawiającego.
Wśród uchwał L sesji znalazły się:
Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta
Brzeziny na 2018 rok.
Radni zdecydowali między
innymi o zmianach w planach przychodów i wydatków, ustalili limit zobowiązań
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego
oraz upoważnili Burmistrza
Miasta do działania w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w 2018
roku..

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko
2, wstrzymało się 5.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Brzeziny na lata 2018–
2021.
Podczas posiedzeniu zadecydowano między innymi
o zmianach w kwocie dochodów i wydatków miasta na
2018 rok.
Za uchwalą głosowało 7 radnych, przeciwko 4, wstrzymało się 2.
Uchwała w sprawie podziału
Miasta Brzeziny na okręgi wyborcze.
Zgodnie z uchwałą Miasto
Brzeziny podzielone jest na
15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Za przyjęciem głosowało 13
radnych, uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Radni zdecydowali o ustaleniu opłaty w wysokości 1000
złotych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się 3, nikt nie był
przeciw.
Uchwała w sprawie przyjęcia
przez Miasto Brzeziny w 2018
roku powierzonego przez Radę
Powiatu w Brzezinach zadania
publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla
Powiatu Brzezińskiego.
Decyzją radnych na mocy
porozumienia z Radą Powiatu Brzezińskiego Miej-

im. Juliana Tuwima w Brzezinach przyjmuje w 2018 roku
zadania powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie
Brzezińskim. Na realizację
tego obowiązku przeznaczone zostają środki finansowe
w kwocie 12000 zł.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymało się 2, nikt nie był przeciw.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny dla działek z obrębu nr
8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego.
Radni zdecydowali o przyjęciu uchwały zawierającej między innymi korekty granic działek konieczne przy opracowaniu planu
przestrzennego.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymało się 2, nikt nie był
przeciw.
Uchwała w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny dla działek z obrębu nr
8 położonych w rejonie ulicy Lasockich.
Radni zdecydowali o przyjęciu uchwały korygującej wyznaczone granice działek konieczne przy opracowaniu
planu przestrzennego.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymał się 1, nikt nie był przeciw.

Uchwała w sprawie sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 2896,
położonej w Brzezinach przy ul.
Żeromskiego.
Radni wyrazili zgodę na
sprzedaż działki o szacunkowej wartości 160 tys. złotych.
Za uchwalą głosowało 8 radnych, przeciwko 5, wstrzymało się 2.
Uchwała w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty
za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustaleniu stawki
tej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
Podczas poprzedniej sesji
radni nie przyjęli tej uchwały
mimo rzeczowej argumentacji władz miasta. Oprócz optymalizacji dotychczasowych
stawek, które obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami, w projekcie
położono nacisk na edukację
ekologiczną mieszkańców na
temat segregacji odpadów.
Na wniosek formalny radnego M. Sysy zastosowano głosowanie imienne. Za przyjęciem uchwały głosowali
radni: Z. Bączyński, D. Guzek, K. Jeske, T. Klimczak,
Z. Krawczyk, A. Kurczewski,
P. Maślanko, D. Szymczak.
Przeciwko: T. Barucki, G. Kędzia, J. Piątkowski, G. Pietrasik, I. Skipor, M. Sysa.
Podobnie jak podczas poprzedniej sesji z głosowania
wyłączył się G. Maślanko.
Relacja z obrad Rady Miejskiej Miasta Brzeziny dostępna jest pod adresem www.youtube.com/brzeziny

UWAGA!!!

 AB

Szanowni Mieszkańcy - Uczestnicy projektu
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
na terenie Miasta Brzeziny,
w związku z pracami przygotowawczymi do realizacji w/w projektu i zbliżającym
się terminem złożenia dokumentów aplikacyjnych w ramach RPO WŁ 20142020 dla poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT zapraszam
z dokumentem tożsamości do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza
16, III piętro, pokój 310 w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia
w godzinach 8.00-16.00 w celu podpisania umów z Miastem Brzeziny
dotyczących Waszego udziału w projekcie.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ska BiblioteMarcin Pluta
ka Publiczna
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Pierwszy dzień wiosny w Jedynce i Dwójce

N

a p i e r ws z y d z i e ń a s t ro n o m i c z n e j w i o s ny
czekaliśmy z utęsknieniem. Najbardziej jednak
niecierpliwiła się młodzież. Zazwyczaj pierwszy
dzień wiosny to dla nich prawdziwe święto.

21 marca uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach pozwolili sobie na
odrobinę swobody. Dla uczniów Jedynki był to dzień
b e z mu n d u r k a , s p r aw dzianów i odpytywania.
Ze względu na niesprzyjającą aurę uczniowie klas
0 – III zebrali się w sali

gimnastycznej. W tym roku
zgodnie z zasadami ekologii nie topiono ani nie palono marzanny, która symbolizuje złą zimę. Uczniowie
postanowili przywołać długo oczekiwaną wiosnę specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Każda z klas zaprezentowała

wiersz i piosenkę o tematyce wiosennej. Dzieci wcieliły się w role żabek, bocianów, wiosennych kwiatów,
nie zabrakło także samej
Pani Wiosny. Na zakończenie wykonano wspólny taniec. Po takim hucznym powitaniu wiosna na dobre zagościła w Jedynce.
W Szkole Podstawowej
Nr 2 w Brzezinach także
nie obowiązywało noszenie stroju w barwach szkolnych, a uczniowie mieli na

sobie ubrania w wiosennych odcieniach – prawdziwy kolorowy zawrót głowy.
Najmłodsze klasy przystroiły głowy kwiatowymi stroikami. Z ciekawym pomysłem uczczenia Dnia Wiosny wyszli uczniowie z klas
IIIa i IIIe, którzy pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali ciekawe przedstawienie nawiązujące do zmiany pór roku.
Wierszami, pios en kami
oraz tańcem dzieci żegnały

zimę w postaci symbolicznej kukły marzanny i powitały nadchodzącą wiosnę. Klasa III e zaprosiła do
wspólnego śpiewania koleżanki i kolegów z klas
0, I i II. Uczniowie kl. III
a przygotowali krótki quiz
pt. „Jakie zwierzęta budzą
się z zimowego snu?”. Następnie dzieci z kolorowymi
transparentami głoszącymi radość z nadejścia wiosny udały się na kolorowy
przemarsz ulicami miasta.

Pierwszy dzień wiosny w Jedynce FOT. Grzegorz Kozieł

Pierwszy dzień wiosny w Jedynce FOT. Grzegorz Kozieł

Pierwszy dzień wiosny w Dwójce FOT. Grzegorz Kozieł

Pierwszy dzień wiosny w Dwójce FOT. Grzegorz Kozieł

Tego dnia w zabawie towarzyszyli również zaproszeni goście z Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach.
Z kolei uczniowie klas starszych wspólnie z nauczycielami przygotowali wiosenne
zdrowe śniadania. Na stołach gościły surówki, owoce, soki i wiosenne kanapki. Była to forma promocji
zdrowego żywienia mającego zapewnić wiele sił na
nadchodzącą wiosnę.

 GK
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Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

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

BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Wiosna w pasiece

W

dniach 7-8 kwietnia w Brzezinach odbyła się międzynarodowa konferencja
pszczelarska pt. Powitanie wiosny w pasiece. Było to już trzecie święto organizowane przez Rejonowe Koła Pszczelarzy skupiające blisko 140 pszczelarzy
i pszczelarek Ziemi Brzezińskiej, Rawskiej, Koluszek, Pabianic i Łodzi.

Przez całą sobotę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny prowadzony był
maraton szkoleniowy. Konferencję otworzył prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi Bartłomiej
Piotrowski. Szkolenie rozpoczęła dr biologii Łucja Skonieczna z tematem dotyczącym prac hodowlanych matek pszczelich i wykonywania
odkładów. Wykład ten przeplatało wystąpienie Tetyany Vasilikiviski prezes Bractwa Pszczelarskiego Ukrainy

o pszczelarstwie Ukrainy
i założeniach rozwojowych.
Drugi dzień konferencji
rozpoczęła msza św. w intencji pszczelarzy koncelebrowana przez ks. Mariusza Wojturskiego proboszcza parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach oraz ks. wikariusza Bogusława Starusa.
We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi oraz kół rejonowych z Tuszyna, Żelechlinka
i Brzezin.

Msza św. w intencji pszczelarzy FOT. Grzegorz Kozieł

Na zakończenie mszy św.
prezes brzezińskiego koła
Zbigniew Sokołowski przedstawił zagrożenia dla pszczół.
Podziękował księżom za koncelebrę mszy świętej, a rolnikom, sadownikom i wszystkim ludziom dobrej woli
za zrozumienie roli pszczół
i pomoc w ich ochronie. Po
mszy św. w ramach akcji
„100 lip na 100-lecie odzyskania niepodległości” posadzono trzy dorodne miododajne lipy. Posadzili je m.in.
prezydent Polskiego Związku

Pszczelarzy Waldemar Kudła, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek, dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Maria Kaczorowska, dyr. Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Jakub Gajewski, zastępca dyrektora
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Łodzi Jeremiusz
Kulisiewicz. Przed kościołem brzezińscy pszczelarze
zorganizowali także degustację miodu i specjalnie na
tę okazję przygotowanych

pierniczków. W sali konferencyjnej spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Sokołowski, który podziękował za
współpracę i aktywne włączanie się pszczelarzy w nurt
życia społecznego. Podkreślił, że koło jest jedną wielką rodziną pszczelarską. Następnie wyróżniającym się
pszczelarzom wręczono odznaczenia. Najwyższe pszczelarskie odznaczenie w postaci
statuetek otrzymali Krystyna
Wrońska ze Starych Bylin k/
Rawy Mazowieckiej oraz nieobecny Adam Babis z Rawy
Mazowieckiej. Wręczono
także Medale Dzierżona za
wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa oraz złote,

srebrne i brązowe odznaki
Polskiego Związku Pszczelarskiego. Wśród wyróżnionych
była m.in. Grażyna Dziedzic
z Brzezin. Dekorację sali stanowiły banery przestawiające bogatą historię koła i plany na przyszłość. W holu odbywała się wystawa sprzętu
pszczelarskiego i innych akcesoriów. Obsługę kulinarną
dwudniowego spotkania zapewniały panie ze stołówki
„Smakosz”. Zdaniem uczestników dwudniowej konferencji, których było około
250, zarówno szkolenie jak
i święto było doskonałą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń pszczelarskich.
 GK

Posadzono trzy dorodne miododajne lipy FOT. Grzegorz Kozieł

Uczestnicy międzynarodowej konferencji pszczelarskiej pt. Powitanie wiosny w pasiece FOT. Grzegorz Kozieł

Wyróżniona m.in. Grażyna Dziedzic FOT. Grzegorz Kozieł
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Spotkanie z Janiną Zgrzembską- córką Ireny Sendlerowej

U

czniowie ze szkół z Brzezin oraz powiatu
b r z e z i ń s k i e g o m i e l i o k a z j ę u c z e s t n i c z yć
w niezwykłym spotkaniu. W Brzezinach gościła
córka Ireny Sendler.

20 marca Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz Starostwo Powiatowe w Brzezinach
zorganizowali spotkanie z Janiną Zgrzembską - córką Ireny Sendlerowej kierowniczki referatu dziecięcego Rady
Pomocy Żydom „Żegoty” za
sprawą której podjęto próbę
ratowania około 2,5 tys. żydowskich dzieci. Irena Sendlerowa wspólnie z innymi
osobami zorganizowała akcję
przemycania dzieci żydowskich z warszawskiego getta.
Spotkanie zorganizowane
w sali konferencyjnej Urzędu

Miasta Brzeziny odbyło się
w związku z ogłoszonym
przez Sejm roku 2018 - rokiem Ireny Sendlerowej.
W spotkaniu uczestniczyły
liczne delegacje uczniowskie
szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjów i szkół podstawowych powiatu brzezińskiego a także mieszkańcy. Spotkanie z Janiną Zgrzembską
spotkało się z dużym zainteresowaniem. Gościowi zadawano bardzo wiele pytań
i bardzo uważnie słuchano
opowieści o jej matce wyróżnionej Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

 GK

Spotkanie z Janiną Zgrzembską- córką Ireny Sendlerowej FOT. Grzegorz Kozieł

Wykład pani Alicji Woźniak

Spotkanie z okazji Świąt
Wielkanocnych



ensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach spotkali się z panem
P
Romanem Lewińskim. Gość placówki jest poetą i rzeźbiarzem. Podczas spotkania
zaprezentował swoje wiersze.
Wielkanoc to wyjątkowy
czas w duchowości, ale także i w budzącej się do życia
przyrodzie. O tym pan Roman Lewiński mówił swoimi
wierszami: „Marcowe słońce”, „Kotki wierzbowe” czy
„Przebiśniegi”.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem pensjonariuszy. Wspólnie śpiewano pieśni wielkopostne

z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pt."Makatka - historia,
funkcje i rodzaje". Po wykładzie proponujemy Państwu

zwiedzanie wystawy pokonkursowej "Nowe szycie makatki" oraz pierwsze wiosenne ognisko (prowiant we
własnym zakresie). 
 red

i pasyjne. Skłaniało to do głębokiej zadumy, refleksji nad
przemijaniem i sensem własnego życia. Najwięcej uwagi uczestników przykuła płaskorzeźba autorstwa pana
Lewinskiego przedstawiająca
Ostatnią Wieczerzę. Wielkanocne Spotkanie zorganizowała radna Zofia Kraczyk. 
 red

FOT. Robert Wodzyński

Twórczość Romana Lewińskiego koncentruje się wokół
przyrody, ludzi oraz w dużej
mierze wokół tematyki religijnej. Na spotkaniu z mieszkańcami Domu Pomocy autor zaprezentował kilkanaście
swoich poetyckich utworów.
Wśród nich znalazły się między innymi: „Dzięki Ci Panie Jezu”, „Miłość drogą do
Boga”, „Jeszcze do Golgoty”.

Muzeum Regionalne w Brzezinach zaprasza w niedzielę 15 kwietnia o godz.15-ej na wykład pani Alicji Wożniak

autopromocja

To miejsce na Twoją reklamę

Pensjonariusze DPS w Brzezinach spotkali się z panem Romanem Lewińskim FOT. Zofia Krawczyk

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Wielkanocne spotkanie w Urzędzie Miasta

Ś

więta Wielkanocne to czas zadumy, ale także wielka radość ze Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. To także czas wspólnych spotkań i życzeń. Tradycyjnie w Wielki
Piątek w Urzędzie Miasta odbyło się oficjalne spotkanie świąteczne przedstawicieli
miasta, placówek oświatowych, instytucji publicznych oraz pracowników urzędu.

Spotkanie rozpoczęło się od
przemówienia Burmistrza
Miasta Brzeziny Marcina Pluty, który przywitał wszystkich

oraz złożył życzenia świąteczne. Obecni na spotkaniu goście mogli również liczyć na
ciepłe słowa księdza Marka

Balceraka i księdza Mariusza Wojturskiego. Głos zabrał
również Wicestarosta Powiatu Brzezińskiego Roman

Sasin, który złożył na ręce
Burmistrza symboliczny koszyczek wielkanocny. Wszyscy życzyli przybyłym spokojnych świąt spędzonych
w gronie rodzinnym, wielu łask Bożych oraz zadumy i refleksji nad grobem Jezusa Chrystusa. Następnie,

zgodnie z tradycją, wszyscy
podzielili się święconym jajkiem, składając sobie życzenia.
Na gości czekała również pyszna świąteczna babka, którą częstowali włodarze
Brzezin. Okres przedświąteczny był również znakomitą

okazją do wspólnych rozmów. Goście rozmawiali na
temat codziennej pracy jak
i o sprawach prywatnych. Pozwoliło to jeszcze bardziej
poczuć świąteczną atmosferę, a także dostarczyło wielu
pozytywnych doznań i wzruszeń. 
 DS

Wielkanocne spotkanie w Urzędzie Miasta foto Dawid Saj
autopromocja
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CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH

W Centrum nikt sie nie nudzi:
DLA Dzieci: ZAJĘCIA PLASTYCZNE • zajęcia teatralne • balet • robotyka • szachy
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • music body • samoobrona • stretching
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Smart-city zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. Idea
ta zawiera się w takim zarządzaniu miastem, które zapewnia przede wszystkim szeroki dostęp do informacji o mieście, jego planach rozwoju,
a także sprawne załatwianie
spraw w urzędach i instytucjach miejskich. Towarzyszą
temu stworzone korzystne warunki do inwestowania, sprawna komunikacja i skoordynowane działanie służb miejskich. Oznacza to jednocześnie
troskę o dobry stan środowiska, bezpieczeństwo mieszkańców oraz bogate możliwości
spędzania czasu wolnego i dostęp do imprez kulturalnych
czy wydarzeń sportowych.
Ideę dopełnia aktywny udział
mieszkańców w ulepszaniu
miasta poprzez współpracę ze
służbami administracyjnymi.
Czy to brzmi trochę

futurystycznie? Niekoniecznie. Właśnie w pobliżu Bostonu w Stanach Zjednoczonych
powstaje takie pierwsze inteligentne miasto, które ma być
przykładem do naśladowania
nie tylko w USA, ale także na
całym świecie. Miasto Union
Point ma byc centrum najnowocześniejszych technologii, które są przyjazne ludziom
w XXI wieku.
Nic więc dziwnego, że tematyka smart-city jest bliska
ambasadorowi Paulowi W. Jonesowi i stąd konferencja poświęcona tej problematyce. Do
udziału w niej zaproszono specjalistów oraz samorządowców
aktywnie działających na rzecz
zaszczepienia idei smart-city
w Polsce. Nie jest tajemnicą, że
władze miasta Brzeziny sprzyjają tej koncepcji, stąd zaproszenie na konferencję burmistrza Marcina Pluty i wspólne

FOT. Ambasada USA

onferencję poświęconą idei smart-city zorganizowała 12 marca w Warszawie Ambasada Stanów Zjednoczonych. Na zaproszenie Ambasadora Paula W. Jonesa uczestniczył w niej Burmistrz Brzezin Marcin Pluta.

Od lewej: Marek Jacek Michalak, Paul W. Jones, Marcin Pluta

kameralne rozmowy na ten
temat z udziałem pani Jones
żony ambasadora.
Konferencja była okazją do
wymiany doświadczeń na temat smart-city. Zastanawiano się co stoi na przeszkodzie,
aby w Polsce nastała moda na
miasta inteligentne, które taką
ideę mają wpisaną w strategię ich rozwoju. Jedną z podstawowych barier do pokonania jest samowystarczalność
energetyczna. Stąd pojawiające się pomysły na racjonalne
i oszczędne gospodarowanie
zasobami (chociażby poprzez
zmniejszenie zużycia energii).
Wśród nich pojawia się koncepcja powoływania Klastrów
Energetycznych, która wpisuje się w wizję rozwoju energetyki opartej na oszczędnościach wytwarzanych przez
lokalną produkcję energii blisko odbiorcy. Zlokalizowanie
odnawialnych źródeł energii
w pobliżu odbiorców równoważy wyższe koszty generowania energii z tego źródła obniżając cenę dostarczenia jej do

Wielkanocne spotkania



FOT. Ambasada USA

Spotkanie Burmistrza Brzezin z Ambasadorem USA

odbiorcy. Realizacja tej koncepcji wymaga oczywiście odważnych decyzji władz miasta
oraz współpracy wielu podmiotów i instytucji. Jak zapowiada burmistrz Marcin Pluta w planach jest powołanie
w Brzezinach klastra energetycznego i toczą się rozmowy
na ten temat. Miasto obecnie
realizuje już projekt wyposażenia domów w instalacje fotowoltaiczne oraz aerotermalne pompy cieplne.
Dzięki oszczędności energii
i zmniejszeniu kosztów efekty z pewnością odczują mieszkańcy Brzezin.
 AB

Okres Świąt Wielkanocnych to czas licznych spotkań
i serdecznych rozmów. W wielu instytucjach
i placówkach pomocowych zasiadano do wspólnego
śniadania, dzielono się jajkiem i składano życzenia.

Takie świąteczne spotkanie odbyło się 27 marca o godz. 10-ej
w Dziennym Domu Senior +
przy ul. Sportowej, prowadzonym od stycznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach (kontynuator Dziennego Domu Pobytu
dla osób starszych Senior-Wigor). Mieszkańców Seniora +
odwiedzili Justyna Nowak zastępca burmistrza Brzezin,
Tadeusz Barucki przewodniczący Rady Miasta Brzeziny i Teresa Kwiecień kierownik MOPS Brzeziny a także o.
Wacław z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Po życzeniach
świątecznych złożonych przez
gości nadszedł czas na krótką
modlitwę i błogosławieństwo
potraw, po którym uczestnicy
Seniora + zasiedli do świątecznego stołu. Na stole królowały
świąteczne potrawy - żur z białą kiełbasą, wielkanocne baby
i mazurki oraz sałatki.
Tego samego dnia o 15-ej

w Świetlicy Środowiskowo
– Terapeutycznej „Świetlik” działającej przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach również odbyło się świąteczne spotkanie.
Z dziećmi spotkały się Justyna Nowak zastępca burmistrza
i kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień. Złożyły dzieciom
świąteczne życzenia, nie zapominając o słodkich upominkach. Do życzeń dołączyli się
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
Dzieci zasiadły do wielkanocnego stołu. Po podzieleniu się
gotowanym jajkiem – symbolem odradzającego się życia
- uczestnicy spotkania mogli
skosztować świątecznych potraw.
Z kolei o 19-ej w świetlicy przy ul. Św. Anny 57 odbyło się tradycyjne spotkanie
wielkanocne członków stowarzyszenia Abstynencki Klub

Spotkanie w Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej „Świetlik”
Wzajemnej Pomocy „Viola”
w Brzezinach. Wieczór rozpoczęto od powitania gości
przez prezesa stowarzyszenia Wojciecha Lewandowskiego, wśród których znaleźli się
m.in. Justyna Nowak, Tadeusz
Barucki przewodniczący Rady
Miasta, Andrzej Kurczewski
miejski radny i przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutka Jolanta
Szczepańska, ks. Bogumił Walczak z parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach.
Po krótkiej modlitwie

zaproszeni goście złożyli
uczestnikom spotkania wielkanocne życzenia. Zgodnie
z tradycją po podzieleniu się
jajkiem, w atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składając sobie życzenia, zasiedli do stołów. Królował na nich barszcz z białą
kiełbasą i wielkanocne ciasta. W świątecznym spotkaniu
uczestniczyło blisko 60 osób.
Specyficzna więź łącząca obcych ludzi zasiadających do
wspólnego stołu jest elementem terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Spotkanie w w Dziennym Domu Senior +

Spotkanie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola”
Klub jest otwarty, przyjazny
dla wszystkich, nie tylko uzależnionych i czynny jest codziennie od 17.00 do 20.00.

Trzy razy w tygodniu o 19-ej
odbywają się mitingi i spotkania dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.  GK

