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Wicepremierzy odwiedzają Brzeziny

P

Mi n ist row i tow ar z y s z y l i
posłowie na sejm RP
Waldemar Buda i Robert
Telus, burmistrz Marcin Pluta
oraz wicestarosta Roman
Sasin. Okazją do wizyty
w szkole było zakończenie
prac przy termomodernizacji
placówki. Inwestycja
obejmowała między
i n ny m i w y m i anę ok i e n
i drzwi, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania
i ciepłej wody, malowanie
oraz urządzenie ogrodu.
Przecięcia wstęgi
i otwarcia wyremontowanej

szkoły dokonali wicepremier
Piotr Gliński, posłowie,
burmistrz Marcin Pluta,
wicestarosta Roman Sasin
oraz dyrektor szkoły Joanna
P a p r o c k a . O . Wa c ł a w
z parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach
dokonał poświęcenia,
a goście mogli zobaczyć
szkołę. Podczas zwiedzania
wicepremier dobrze
ocenił efekty inwestycji
zrealizowanej w ramach
projektu „Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wybranych państwowych

placówek szkolnictwa
artystycznego
w P o l s c e ”,
kt óre j ko s z t
wyniósł ok.
2 milionów
złotych.

Zw i e ńc z e n i e m w i z y t y
ministra był uroczysty
koncert, który odbył się
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta
B r z e z i n y. W r o l i
gospodarzy witających
gości wystąpili Joanna
Paprocka, dyrektor
Państwowej
S z k o ł y
Muzycznej
w Brzezinach
i burmistrz
B r z e z i n
Marcin Pluta.
Wśród oficjalnie
w it anych goś ci
znaleźli się m.in.
Wicepremier,
M i n i s t e r Ku l t u r y

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

aństwową Szkołę Muzyczną, 23 kwietnia odwiedził Wicepremier,
prof. dr hab. Piotr Gliński. W niedzielę 29 kwietnia w Brzezinach
będzie gościć Wicepremier Beata Szydło.

i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński,
poseł na Sejm RP Waldemar
Buda, poseł na Sejm RP
R o b e r t Te l u s , s t a r o s t a
brzeziński Edmund Kotecki,
wicestarosta Roman Sasin,
wizytator Centrum Edukacji
Artystycznej Marcin Walicki,
przewodniczy Rady Miasta
Brzeziny Tadeusz Barucki,
radna powiatowa Renata
Kobiera, prezes spółdzielni
Socjalnej Communal Service
Ryszard Śliwkiewicz oraz
dyrektorzy zaprzyjaźnionych
szkół artystycznych
i zaprzyjaźnieni dyrektorzy
szkół podstawowych
w Brzezinach. 
  CIĄG DALSZY NA STR. 2



Brzeziny, za sprawą podpisanego przez burmistrza Marcina Plutę „Paktu na rzecz
dostępności”, będą jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym rozpocznie się
wdrażanie programu Dostępność Plus. Zakłada on usuwanie barier ograniczających
życie osobom starszym i niepełnosprawnym.

Premier Mateusz Morawiecki, już w swoim expose zapowiedział wprowadzenie pięciu
kluczowych programów, na
których zostanie oparta cała
polityka jego gabinetu. Jednym
z nich jest działanie Dostępność Plus. Program ten ma za
zadanie poprawę jakości życia
wszystkich mieszkańców Polski, w tym przede wszystkim
osób starszych oraz niepełnosprawnych, zarówno ruchowo,
jak i umysłowo. W jaki sposób
ma zmienić się życie Polaków?
Premier chce, aby przestrzeń
publiczna była łatwo dostępna
poprzez poprawę jakości produktów i usług architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych. Ze względu
na wielkość przedsięwzięcia,

program wymaga stałej współpracy strony rządowej oraz samorządów, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych
i mieszkańców.
Inauguracja programu Dostępność Plus odbyła się 23
kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na
uroczystą konferencję Premier
Mateusz Morawiecki zaprosił
przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych oraz samorządów terytorialnych, w tym
burmistrza Brzezin Marcina
Plutę. Celem warszawskiego
spotkania była prezentacja założeń programu oraz podpisanie „Paktu na rzecz dostępności”, który sygnowany był przez
wszystkich zaproszonych gości.

Szacuje się, że z programu
ma skorzystać około 30% polskiego społeczeństwa, czyli osoby mające czasowe lub
trwałe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Wśród
nich są nie tylko niepełnosprawni ruchowo, czy cierpiący na choroby psychiczne, ale
także kobiety w ciąży, osoby
z wózkiem dziecięcym, ciężkim bagażem, czy słabsze fizycznie.
Program zakłada, iż przyjęte
rozwiązania będą uniwersalne
i będą służyły wszystkim (np.
windy, podjazdy, informacja
głosowa, czy oznaczenia dotykowe).
W jaki sposób program będzie działał? Dostępność Plus
ma dwa wymiary. Pierwszy

z nich zakłada, iż władze rządowe w swoich działaniach zawsze będą uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami, na przykład tworząc
prawo, które zagwarantuje
brak barier w nowo powstających budynkach, a przestrzeń
publiczna będzie odpowiednio
oznakowana. Drugi wymiar
zakłada kontrolowanie bieżących i planowanych inwestycji
budowlanych, komunikacyjnych i technologicznych pod
kątem ich dostosowania i modernizacji dla potrzeb osób objętych programem Dostępność
Plus.
Brzeziny, za sprawą sygnowanego na konferencji „Paktu na rzecz dostępności” przez
burmistrza Marcina Plutę,
mają szansę stać się jednym
z pierwszych miast w Polsce,
w którym przestrzeń publiczna stanie się bardziej przyjazna
i łatwo dostępna.
 TP

FOT. Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju

Wdrażanie programu Dostępność Plus

Burmistrz Marcin Pluta podpisał „Pakt na rzecz dostępności”
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- Przed chwilą byłem
w szkole, która teraz wygląda wspaniale, co jest efektem projektu termomodernizacji realizowanego całej
Polsce, w ramach którego
130 szkół artystycznych poprawia warunki swojego
funkcjonowania. Realizacja
projektu oznacza podniesienie jakości dla naszych
dzieci, jakości otoczenia, ale
także walkę ze smogiem. Takie wyrównane warunki do
nauki należą się wszystkim
w Polsce.
- Nie byłoby tego działania gdyby nie współpraca szkoły, samorządu i ministerstwa. Podnosimy poziom codziennego życia.

Chcemy kształcić ludzi, którzy staną się wybitnymi artystami, a jeżeli nimi nie zostaną, to będą ludźmi lepiej
wykształconymi i lepiej znającymi kulturę – powiedział
wicepremier Piotr Gliński.
- Cieszę się, że ta inwestycja tak wspaniale zmieniła
szkołę. Inwestycja udowadnia, że nie tylko Warszawa
czy Kraków, ale również tak
mała miejscowość jak Brzeziny, powinna mieć szansę
na godne warunki do nauki -powiedział poseł Waldemar Buda.
- Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę samorządu i szkoły muzycznej. Państwowa

szkoła wpisuje się w społeczność. Tak wspaniała
uroczystość, jaką jest oddanie do użytku budynku szkoły po remoncie, odbywa się w roku jubileuszu
odzyskania niepodległości, a przecież artyści w walce o niepodległość tak wiele zrobili - powiedział poseł
Robert Telus.
- Dziękuję że mogliśmy
uczestniczyć w projekcie
termomodernizacji, a nasza szkoła zyskała nową
wartość użytkową, co na
pewno wpłynie na wyniki w nauce i jakość kształcenia. Dzieci i nauczyciele
z przyjemnością uczestniczą
w zajęciach. Dziękuję burmistrzowi Brzezin, dzięki

Przecięcie wstęgi oficjalnie zakończyło realizację ważnego dla szkoły projektu FOT. Grzegorz Kozieł

Młodzi artyści zaprezentowali gościom swoje umiejętności FOT. Grzegorz Kozieł

któremu przez półroczny okres remontu placówka miała zapewnioną możliwość realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 1, której
dyrektorem jest Zbigniew
Zieliński - powiedziała dyrektor Joanna Paprocka.
Dzisiejsza uroczystość jest
wynikiem uporu, determinacji i dążenia do celu dyrektor i społeczności szkoły. Bez tego zaangażowania
szkoła by tak nie wyglądała,
a my jako miasto nie mielibyśmy w czym pomagać.
Za to dziękuję. Brzeziny są
słynne z ekonomi społecznej dzięki której znajdujemy się w sali konferencyjnej
wyremontowanej przez osoby wykluczone społecznie,

z innowacji i z tego że kultura wysoka jest podstawowym nośnikiem komunikacji, a szkoła muzyczna w wysokiej kulturze jest
fundamentem, na który możemy liczyć - powiedział
Burmistrz Marcin Pluta.
Szkoła muzyczna wychowuje nie tylko naszych
mieszkańców, ale także oddziałuje poza powiat. Dziękując za współpracę i promocję powiatu, przekazuję
album droga do niepodległości – mówił starosta Edmund Kotecki.
Po części oficjalnej nadszedł czas na ponad godzinny koncert, w którym wystąpili uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia

w Brzezinach. Koncert prow a d z o ny p r z e z Jo a n n ę
Omąkowską-Marks rozpoczął pokaz rytmiki w wykonaniu klasy pier wszej
cyklu sześcioletniego. Po
najmłodszych nadszedł czas
na popis najlepszych uczniów szkoły, którzy w mistrzowski sposób prezentowali, jak wiele już się nauczyli, grając na fortepianie,
skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie czy też gitarze.
Koncert zakończył występ
chóru szkolnego, z którym
wicepremier Piotr Gliński
i posłowie Waldemar Buda
i Robert Telus zrobili sobie
wspólną pamiątkową fotografię.
 GK

Uczniowie szkoły uroczyście przywitali Wicepremiera Piotra Glińskiego FOT. Grzegorz Kozieł

Zapraszamy mieszkańców
Ziemi Brzezińskiej
na spotkanie
z Panią Wicepremier
Beatą Szydło
w najbliższą niedzielę
29 kwietnia
o godzinie 17.00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta
Brzeziny.
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Spotkanie klasowe po 20 latach

A

bsolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 powrócili w mury placówki, która ich
wychowała i powoli wprowadzała w dorosłość. Uczniowie Ia od samego początku,
kiedy 1 września 1990 roku weszli do swojej klasy, nawiązali mocną nić sympatii,
która mimo upływu lat przetrwała do dziś.

Dowodzi tego zorganizowane spotkanie klasowe, na
którym stawili się byli uczniowie oraz wychowawcy.
Wszyscy przybyli spotkali się przed głównym wejściem do szkoły. Atmosfera
była bardzo radosna i wzruszająca. Uczniowie klasy Ia
zaprosili panią Jadwigę Dyrałę, swoją wychowawczynię w klasach IV-VIII oraz
panią Teresę Kawecką, któr a opi ekow a ł a s i ę n i m i
w klasach I-III. Razem udali
się w sentymentalną podróż
po korytarzach placówki,
sali gimnastycznej i klasach.
Wróciły fantastyczne i niezapomniane wspomnienia.
Magia miejsca zadziałała
od razu: wszyscy przypominali sobie po kolei klasy, w których się uczyli, poznawali na nowo zmienione

miejsca, wracali pamięcią
do lat szkolnych.
Nie wiadomo, kiedy minął czas przeznaczony na
zwiedzanie dawnego miejsca nauki, zabawy i rekreacji. Z wielkim żalem dostojni absolwenci opuszczali
stare, poczciwe mury szkoły. Kolejną częścią spotkania był uroczysty poczęstunek w restauracji. Rozmowom i wspomnieniom
dawnych dobrych czasów
nie było końca. Jedną z największych atrakcji wieczoru była nauka tańca latynoskiego, którego uczył swoich kolegów i koleżanki
Jakub Kowalczyk, właściciel
jednej ze szkół tanecznych.
Kulminacją wieczoru był
wspaniały tort, przygotowany specjalnie na tę okazję. Spotkanie trwało do

późnych godzin nocnych.
- Potrzeba jednej chwili,
by zauważyć, jednej minuty, by ocenić, jednego dnia
by polubić i całego życia by
się przyjaźnić. My z klasą
Ia polubiliśmy się od razu
w dniu 1 września 1990r.,
kiedy uczniowie przekroczyli progi Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
Nawiązane serdeczne więzi koleżeńskie tr wają do
dziś. Dowodem tej przyjaźni było to spotkanie klasowe - 20 lat od ukończenia
szkoły. Wspaniała serdeczna atmosfera, łzy wzruszenia i radość, że znów jesteśmy razem. Snuły się wspomnienia, wracały emocje
z niezapomnianych lat pobytu w murach naszej szkoły. Te chwile bliskości spędzone wśró d przyjaciół

Spotkanie klasowe po 20 latach FOT. Dawid Saj
dają nadzieję, że wartości
wyniesione ze szkoły, pozwolą nam żyć dalej, czyniąc dobro według zasady

- nieustannie dawaj bliźnim
to, co w Tobie najcenniejsze – świetnie podsumowała całe spotkanie Jadwiga

Dyrała, ówczesny wychowawca klasy, oraz była dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2.
 DS



Wielki Finał akcji CIACHO z INNEGO ŚWIATA odbył
się 14 kwietnia w Łodzi. Młodzież z Brzezin bardzo
aktywnie uczestniczyła w zbiórkach funduszy.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zebrali ponad 11 tys. zł na utworzenie
sali relaksacyjno-terapeutycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi Navicula. Od stycznia

zorganizowali ponad 15 zbiórek pieniędzy, z czego aż cztery odbyły się w Brzezinach.
Uroczyste podsumowanie projektu zorganizowano w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi. Podczas
finałowej gali można było

posłuchać występów wspaniałych lokalnych artystów,
wziąć udział w ciekawych
konkursach oraz skosztować
wypieków przygotowanych
przez organizatorów i wolontariuszy. Słodkości na finał
projektu zostały przekazane
również przez piekarnię E. P.
Olszyńscy z Koluszek.
Koncert pozwolił również wypromować lokalnych

artystów, którzy posiadają ogromne talenty zarówno muzyczne, taneczne i artystyczne. Finał był podsumowaniem projektu, który
powoli dobiega końca. Całe
przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni
z Teorii, której wyniki poznamy w czerwcu.

 GK

FOT. Weronika Pochopień

Zakończył się projekt społeczny CIACHO z INNEGO ŚWIATA

Wielki Finał akcji CIACHO z INNEGO ŚWIATA FOT. Grzegorz Kozieł

Reklama

• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska

• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima

• Stacja benzynowa „LOTOS”,                                     

w Brzezinach
oraz sklepy:

autopromocja

• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta

ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska
Polskiego

• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza

• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza

• Salon Prasowy Kolporter (MILA),                           

• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka

ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich

• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

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

Biuro rachunkowe

zatrudni
Księgową,

kontakt:
tel. 46 874 04 44,

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

e-mail:
kancelaria.buchalter@wp.pl

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

• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny

Likwidacja sklepu „KRYSIA”
– rynek, ul. Lasockich 2/10
SPRZEDAM TANIO (1200 zł)
powierzchnia 40 m2,
tel. 608 414 851
16/IV/2018

• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego

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

17/IV/2018

• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

5/I/2014

Punkty z gazetą „BIS”

11/III/2018

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

4

26 KWIETNIA 2018 | NR 8

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

Opieka paliatywno – hospicyjna w Brzezinach
Mając na względzie zachodzące
zmiany demograficzne i epidemiologiczne istnieje ogromne
zapotrzebowanie na świadczenia paliatywno – hospicyjne na
terenie powiatu brzezińskiego,
choć podobnie jest w całym
województwie łódzkim. Opieka
paliatywno – hospicyjna ma na
celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w obliczu problemów związanych z nieuleczalną chorobą. Szczególnie istotne
jest tu leczenie bólu i innych
objawów fizycznych oraz zapobieganie ich powstawaniu, a także rozwiązywanie problemów
psychosocjalnych i duchowych.
W związku z tym powiat
dysponując na terenie szpitala
w Brzezinach m.in. wydzieloną
działką, nie wykorzystywaną na
cele szpitalne (tzw. „dołek”) proponuje jego zagospodarowanie

na centrum hospicyjno – paliatywne. Oprócz wspomnianych
wyżej celów najważniejsze byłoby odciążenie Oddziału Interny oraz częściowe przejęcie
zadań oddziału wobec osób,
które wymagają opieki poza
szpitalem zgodnie z zaleceniami
lekarskimi. Sąsiedztwo i bliskość
szpitala jest w tych sytuacjach
wielkim atutem. Takie centrum
mogłoby również posiadać kilka
miejsc hostelowych, w związku
z ogromnym rozwojem w naszym szpitalu ortopedii, chemioterapii i centrum leczenia chorób
nowotworowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy jesień
życia chcą spędzić we własnym
domu, centrum z udziałem samorządów powinno zorganizować skuteczny system opieki
senioralnej.

Powiat brzeziński pomimo
niskich dochodów własnych,
realizuje duży zakres inwestycji drogowych, przebudowę DPS w Dąbrowie, a na rok
2019 w przypadku skutecznego
pozyskania środków zewnętrznych planuje termomodernizację głównego budynku Szpitala.
Dlatego też powiat brzeziński
doceniając pilną potrzebę społeczną rozpoczyna poszukiwania
chętnych spośród samorządów
innych podmiotów lub osób fizycznych, które wezmą na siebie
wybudowanie, a następnie prowadzenie centrum paliatywno –
hospicyjnego.
Przed nami duże wyzwanie,
lecz tylko takie są godne realizacji, bo opisaną potrzebę wszyscy
zauważamy w wielu rodzinach
na ziemi brzezińskiej.
Edmund Kotecki
Starosta Brzeziński

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

Drodzy maturzyści już niebawem zmierzycie się z najważniejszym egzaminem w Waszym życiu.
Życzę więc Wam jak najlepszych wyników maturalnych i dostania się na wymarzone uczelnie. Niech
zdobyta w brzezińskich szkołach wiedza stanie się przepustką do osiągnięcia wyznaczonych celów
i realizacji marzeń. Życzę Wam, abyście złapali w żagle pomyślne wiatry i zakończyli egzamin dojrzałości sukcesem .

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Serdecznie zapraszam na LXI sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która
odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16.W porządku obrad m.in.: sprawozdanie
Starosty Brzezińskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacja
na temat sytuacji finansowej PCZ w Brzezinach Sp. z o.o. , sprawozdanie z działalności
PCPR w Brzezinach oraz efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w 2017 r. w aspekcie realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, informacja o działalności PUP w Brzezinach, w tym o realizacji
„Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 2014 – 2020” w 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Brzezińskiego na 2018r.
Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński
"Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzezinach,
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Niniejszy wykaz zamieszczono na stronie
internetowej Urzędu: www.powiat-brzeziny.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, na okres 21 dni."
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Ciepło systemowe równa się
lepsze powietrze w Brzezinach
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach przeprowadziło cykl spotkań z mieszkańcami Brzezin, którzy mogą zostać podłączeni do ciepła systemowego dostarczanego przez
przedsiębiorstwo. Będzie to możliwe, ponieważ miejska ciepłownia podpisała umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny
poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Rozbudowa ciepłociągu to nie tylko tania możliwość podłączenia się do sieci, ale także
działania miasta Brzeziny na rzecz poprawy jakości powietrza, które wyznaczył Marcin Pluta, burmistrz miasta.
Zakłada się, że w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci
ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” zostanie
wybudowanych i zmodernizowanych ponad sześć kilometrów sieci ciepłowniczej. Integralną częścią rozbudowywanej sieci będą 183 węzły ciepłownicze, spośród których aż 166 zostanie wybudowanych od podstaw, a 17 będzie całkowicie zmodernizowanych. To umożliwi zlikwidowanie 166
indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji, czyli tych najbardziej szkodzących mieszkańcom miasta.
Sieć ciepłownicza zostanie wybudowana z rur, których konstrukcja zapewnia całkowitą szczelność połączeń. Rurociągi wykonane w technologii preizolowanej charakteryzują się małymi stratami ciepła. System zostanie dodatkowo wyposażony w instalację alarmową umożliwiającą szybką
i dokładną lokalizację potencjalnej awarii. Ponadto w ramach projektu powstanie kompletna infrastruktura techniczna pozwalająca na efektywne zarządzanie dystrybucją ciepła.
Projekt, którego realizacji podjął się PEC Sp. z o.o. jest inwestycją konieczną z punktu widzenia
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Brzezinach. Dzięki uzyskaniu wsparcia z funduszy UE,
które jest istotnym elementem zachęty, możliwe będzie znaczące przyspieszenie działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w Brzezinach i umożliwienie korzystania z dobrego ciepła systemowego. Tak szybka realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia środków unijnych. Gdyby nie one, to taki
projekt musiałby być realizowany przez kilkanaście lat.
Aby podłączyć się do ciepła systemowego oferowanego przez PEC – Brzeziny wystarczy dostarczyć do siedziby przedsiębiorstwa „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej”. Jest on do pobrania na stronie www.pecbrzeziny.pl. Można go również otrzymać w siedzibie firmy przy ulicy Modrzewskiego 13. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny wnioskodawcy

do korzystania z obiektu oraz plan zabudowy lub choćby szkic sytuacyjny, określający usytuowanie
obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło. Następnie PEC określi warunki techniczne przyłączenia ważne przez 2 lata i przedstawi projekt umowy o przyłączenie do sieci. Potem pozostaje już
tylko podpisać umowę i czekać na ciepło systemowe dostarczane przez PEC – Brzeziny.
Stawki podłączenia do sieci są określone w „XIII Taryfie dla ciepła” zatwierdzonej przez Urząd
Regulacji Energetyki, który pilnuje, aby żaden wytwórca ciepła systemowego nawet nie próbował
zawyżyć cen. Dla ciepłociągów o średnicy DN 25, najczęściej stosowanych przy dostarczaniu ciepła
do domów indywidualnych jednorazowa opłata za przyłączenie wynosi 168,54 zł za metr bieżący
przyłącza. Długość przyłącza liczona jest od granicy działki na której przyłącze będzie wykonywane
do budynku, do którego będzie dostarczane ciepło. Odbiorca ciepła systemowego dostarczanego
przez PEC – Brzeziny nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu przyłączenia do sieci
cieplnej i aktualna cena przyłączenia nie zmieni się przez najbliższe dwa lata. Co więcej – wszystkie
„zniszczenia” spowodowane inwestycją zostaną usunięte na koszt PEC, tak aby nie było po nich
śladu.
Zakończenie realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę
sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” przewidziane
jest już na rok 2021.
Projekt:
„Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej
sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji
sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego”.
Cel projektu:
Rozbudowa i modernizacja sprawnej sieci ciepłowniczej i ograniczenie niskiej
emisji
Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Brzeziny

autopromocja

„Kim jest Jezus - człowiekiem czy bogiem, szaleńcem czy
charyzmatyczną postacią? Dla wyznawców nauczyciel, dla
Judasza przyjaciel, dla Marii Magdaleny - mężczyzna. Webber
i Rice odważnie zderzyli tematykę biblijną z klimatem rocka,
zadając wiele pytań, na które ciągle poszukuje się odpowiedzi.
Znakomita muzyka i świetne libretto, brawurowa
inscenizacja, wysuwająca na plan pierwszy młodzieńczą
energię wykonawców, rytm i dynamiczną grę aktorską,
zyskały uznanie widzów – każdy spektakl kończy owacja
na stojąco i bisy.” Czytamy na stronie Teatru Muzycznego
w Łodzi.
Spektakl odbywa się w języku angielskim, widzowie mogą
śledzić tekst na ekranie. Czas trwania: 2 godziny z jedną
przerwą.
"JESUS CHRIST SUPERSTAR" w Teatrze Muzycznym.
Zapraszamy na wyjazd 12 maja 2018 r. o godz. 17.30, koszt
z przejazdem 40 zł. Zapisy w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach oraz pod tel. 46-874-31-31 wew. 25

W ramach piątej edycji akcji Dni Otwarte Funduszy
Europejskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprosił Miasto Brzeziny do wzięcia
udziału w wydarzeniach zaplanowanych na 11 – 13
maja 2018 r.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale
środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja
wyników realizacji Funduszy Europejskich w Polsce,
jak również inspirowanie do sięgania po Fundusze Europejskie.
Akcja stanowi element kampanii Europe in My Region.
Miasto Brzeziny zgłosiło zakończone w 2017 r. przedsięwzięcie pn. Ochrona dziedzictwa historyczno przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach, dofinansowane

FOT. Tomasz Pietraszewski

FOT.www.teatr-muzyczny.lodz.pl

autopromocja

AUTOPROMOCJA

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11 maja 2018 r. w godzinach 16-20 odbędzie się impreza pn. PARK OD NOVA – PIKNIK RODZINNY,
będąca okazją do zaprezentowania efektów wsparcia
Funduszy Europejskich w naszym mieście. Przewidywane są następujące atrakcje: grill, karykaturzysta, malowanie buziek farbami, dmuchany zamek dla dzieci.
Szczegóły akcji na stronie: www.dniotwarte.eu
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Brzeziny

FOT. tomasz guzek
FOT. tomasz guzek

Na ten rok zaplanowano jeszcze przeprowadzenie termomodernizacji w Szkołach
Podstawowych w Bogdance oraz Dabrówce Dużej

Cykl termomodernizacji zakończą prace w budynku obecnego Gimnazjum w Przecławiu

W Przecławiu przebudowywana jest część budynku przylegająca do dużej sali,
gdzie kiedyś znajdowała się

mleczarnia. Konieczne było
wykonanie tam prac rozbiórkowych, dodatkowych ścianek działowych i nowych

podłóg. Zostanie wygospodarowane pomieszczenie dla
spotkań mieszkańców, prób
orkiestry oraz kotłownia, która będzie opalana biomasą.
Docieplany i przebudowany
jest też stropodach. Wkrótce
rozpoczną się również prace
w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Pierwszy etap
tych robót miał miejsce już
w ubiegłym roku, z powodu
połączenia prac termomodernizacyjnych z adaptacją
poddasza. Nowe pomieszczenia w szkole były potrzebne
w związku z reformą oświatową. W bieżącym roku nastąpi
zakończenie wszystkich prac
termomodernizacyjnych.
W najbliższym czasie zaplanowano wymianę stolarki
okiennej oraz drzwiowej.
Zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz zmieniona instalacja CO wraz
ze źródłem ciepła, którym
stanie się kocioł na biomasę. Kocioł na biomasę stanowić ma także źródło ciepła
w pozostałych szkołach objętych termomodernizacją,
czyli w Bogdance i Dąbrówce
Dużej. W opisywanych trzech
szkołach podstawowych oraz
w świetlicy w Przecławiu,
pojawią się także instalacje

fotowoltaiczne służące ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Prace w Bogdance powinny zakończyć się jeszcze
w tym roku, a obejmą oprócz
zmiany kotła także wymianę okien i drzwi oraz docieplenie ścian. W trakcie opisu jest też inwestycja w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Dużej. Tu także przewidziana
jest wymiana dachu na starej części szkoły, docieplenie
ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi.
Na przyszły rok przewidziane prace termomodernizacyjne w świetlicy w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce
Małej. W Gałkówku zaplanowano docieplenie ścian
zewnętrznych i fundamentowych oraz podłogi, wykonanie posadzek wewnątrz
budynku, założenie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie instalacji CO
i ciepłej wody. W Dąbrówce Małej przewidziano natomiast docieplenie ścian wewnętrznych budynku, ścian
fundamentowych oraz istniejącego dachu. Planowane jest pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, szklenia, wykonanie kotłowni na biomasę
oraz modernizacja instalacji

Obecnie trwają prace przy przebudowie i termomodernizacji świetlicy w Przecławiu

FOT. tomasz guzek

W

Przecławiu trwają prace przy przebudowie i termomodernizacji świetlicy
wiejskiej. Jest to jedna z siedmiu inwestycji dofinansowanych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych dzięki przynależności
gminy Brzeziny do łódzkiego obszaru metropolitarnego.

FOT. tomasz guzek

Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne szkół i świetlic

Wkrótce rozpocznie się drugi etap termomodernizacji Szkoły w Gałkówku Kolonii

CO. Przewidziano też prace
związane z przebudową WC
oraz wykonaniem podjazdu
dla osób niepełnosprawnych.
Na 2020 rok zaplanowano
jeszcze do przebudowy budynek obecnego Gimnazjum
w Przecławiu, gdzie obecnie
funkcjonuje także Gminna
Biblioteka Publiczna.
Wysokość dofinansowania

Reklama

tych zadań to 83,29% kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się wszystkie
prace termomodernizacyjne.
Cała wartość opisywanego
projektu realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to 5,8
mln zł, a wysokość dofinansowania to prawie 3,5 mln zł.
 TOM

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW
tel. 736 147 889

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis
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Prelekcje na temat makatek

W

czynne będzie od godz. 8-ej
do 16-ej i 6 maja od 11-ej
do 17-ej.
Inicjatorami wystawy „Nowe szycie makatki” były Alicja Woźniak
z Działu Strojów Ludowych
i Tkanin Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Danut a Wachowska z Działu
Dziedzictwa Kulturowego
i Folkloru Regionów ŁDK.
W projekt zaangażowano
też szereg lokalnych placówek muzealnych, gdzie odbywały się warsztaty rękodzielnicze wyszywania makatek. Po cyklu warsztatów
został ogłoszony konkurs,

na który napłynęło ponad
100 prac. Znaczna ich część
pokazana jest na brzezińskiej wystawie.
W piątek 18 maja o 17ej w Muzeum Regionalnym odbędzie się wernisaż kolejnej ekspozycji.
Prezentowane będą obrazy malarki pr ymitywistki - Henryki Hakowej, których bogate zbiory posiada
brzezińskie muzeum. Będzie to wystawa przygotowana wspólnie z Łódzkim
Domem Kultury, który także posiada w swoich zbiorach obrazy tej malarki.
Ostatnio były one prezentowane w Katowicach na

Niezwykła wystawa
przedwojennych afiszy
Kopie tych druków pozyskało Towarzystwo Regionu Brzezińskiego, któremu
przewodzi Piotr Wojtasiak
z archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie. Drukarnia ta znajdowała się przy
ulicy Sienkiewicza 5 w nieistniejącej dziś kamienicy, w miejscu gdzie obecnie mieści się sklep wielkopowierzchniowy. Pierwszy
jej właściciel Gutsztadt wyemigrował do Ameryki. Kolejni jej posiadacze, podobnie jak pierwszy, byli narodowości żydowskiej, a wiele
z prezentowanych afiszy jest
w wersji dwujęzycznej, co
przypomina o przedwojennej wielokulturowości naszego miasta.
Te niecodzienne dla nas
druki ukazują dawne życie Brzezin. Są to m.in. zaproszenia na różne odczyty,
święta ludowe, zebrania, wiece, zabawy taneczne, a także
reklamy lokalnych firm. Wystawa jest uzupełniona zdjęciami i opisami miejsc, organizacji oraz postaci, które

FOT. tomasz guzek



Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Towarzystwem Regionu Brzezińskiego
zapraszają do obejrzenia niecodziennej wystawy ukazującej afisze ogłoszeniowe
z jedynej przedwojennej drukarni w Brzezinach.

Przedwojenne brzezińskie afisze ogłoszeniowe
są związane z wydarzeniami zapowiadanymi na afiszach. Ta ekspozycja to swoista podróż do przeszłości
Brzezin sprzed stu lat, którą warto odbyć, odwiedzając Miejską Bibliotekę Publiczną. To już druga wystawa
przygotowana przez MBP we

współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Regionu Brzezińskiego. W styczniu 2015
roku prezentowano już ekspozycję poświęconą żołnierzowi armii gen. Andersa brzezinianinowi - Mieczysławowi Ciesielskiemu.

 TOM

Wykład poprowadziła jedna z twórczyń wystawy "Nowe szycie makatki" - Alicja Woźniak
10 Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Naiwnej Art
Naive Festiwal.
Do Brzezin, na otwarcie tej wystawy, przyjedzie
sama artystka, z którą będzie można porozmawiać
o jej niezwykłej sztuce.

Wernisaż będzie jednocześnie wstępem do Nocy
Muzeów, którą w Brzezinach zaplanowano dzień
wcześniej niż w innych
miastach. Oprócz wystawy prac Henr yki Hakowej, dużą atrakcją będą

projekcje kolejnych zdigitalizowanych nagrań ukazujących Brzeziny z dawny c h l a t . Mu z e u m R e gionalne 17 maja czynne
będzie aż do godziny 24-ej.

 TOM

Pływanie dzieci i niemowląt



Od kilku lat na Krytej Pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach prowadzona
jest nauka pływania dla dzieci i niemowląt. Prowadzi ją Adam Cygan właściciel Szkoły
Pływania BAC i jeden z założycieli Stowarzyszenia Pływania Niemowląt.

Program zajęć uwzględnia
podział na grupowe zajęcia
wiekowe i stopień ich zaawansowania. Zajęcia prowadzone są w małych 10-12 osobowych grupach. Każde dziecko
w zajęciach uczestniczy wraz
ze swoim opiekunem Zajęcia prowadzi instruktor, któremu towarzyszy drugi wykwalifikowany instruktor
nauki pływania. -To rozwiązanie pozwala na bardzo indywidualne podejście do każdego uczestnika i umożliwia
dzieciom naukę i przyswajanie kolejnych umiejętności we
własnym tempie. Zastosowanie podczas zajęć różnorodnych gier i zabaw, przy wykorzystaniu sprzętu wypornościowego oraz kolorowych
zabawek podnosi atrakcyjność zajęć, przez co dzieci się
nie nudzą
- mówi Adam Cygan. W grupach w których uczestniczą
starsze dzieci punkt ciężkości
z zabawy przenoszony jest na
naukę i wprowadzane są kolejne elementy pływania stylowego i nurkowania.
Zajęcia z małymi dziećmi poniżej roku, rozpoczynają się od oswajania z wodą,

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Na spotkaniu mówiła o historii makatki, bogato ilustrując swoje wypowiedzi
fotografiami z prac badawczych ukazujących m.in.
różne wykorzystanie makatek od czasów powojennych do współczesnych.
Wykład wywołał duże zainteresowanie słuchaczy,
gdyż większość z nich pamiętała czasy, kiedy były
one powszechnie wykorzystywane.
Po prelekcji zwiedzano
wystawę, którą w nadchodzący majowy weekend będzie można oglądać ostatni raz. Muzeum Regionalne w Brzezinach 2 i 4 maja

FOT. Robert Wodzyński

 uzeum Regionalnym w Brzezinach 15 kwietnia odbyła się prelekcja związana
M
z wystawą „Nowe szycie makatki”. Przy tej okazji warto wspomnieć, że
ekspozycję zwiedzać można jeszcze tylko do 6 maja. Wykład poprowadziła
jedna z twórczyń wystawy Alicja Woźniak - etnograf.

Pływanie dzieci i niemowląt
ćwiczone są zeskoki z pozycji siedzącej, nauka wstrzymywania oddechu, nurkowanie oraz ćwiczenia integracyjne i wzmacniające kręgosłup
i kościec. Podczas zajęć z dzieckiem po ukończonym pierwszym roku wykonywane są
ćwiczenia z większą liczbą zabawek, a zeskoki z pozycji siedzącej łączone są już z nurkowaniem. Wprowadzane są
ćwiczenia związane z rotacją pionową i poziomą oraz
utrzymywaniem równowagi. Dziecko w wieku od 2 do
4 lat może już ćwiczyć zeskoki
z pozycji siedzącej z nurkowaniem i dopływaniem do brzegu, może samodzielnie pływać pod wodą, a nawet wyławiać przedmioty z głębokości

do 80 centymetrów. Po opanowaniu pływania na piersiach i plecach wprowadzane
są elementy pływania stylowego wymagające koordynacji rąk i nóg. Dzieci po 4 roku
życia już skaczą na głowę
z kolan z nurkowaniem i dopływaniem do brzegu, a także
przyswajają pływanie stylem.
Półgodzinne zajęcia odbywają się w środy od 17-ej. Aby
spełnić bardzo rygorystyczne normy wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia
o jakości wody, na brzezińskiej pływalni zamontowano
dodatkowy system uzdatniania wody, aby nadawała się
do nauki pływania tak małych
dzieci. 
 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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Przewodnik po zawodach

G

Brakuje piekarzy, hydraulików i elektryków. Jest również coraz mniej szewców,
a spotkanie tapicera graniczy z cudem. Dobrze wykwalifikowany, kompetentny rzemieślnik może mieć mniejsze
problemy ze znalezieniem
pracy niż pospolity, niespecjalny magister. W związku
z zapotrzebowaniem na usługi specjalistów, ich zarobki

są naprawdę korzystne. Jeśli więc nie ma się pomysłu,
na jakie iść studia i co robić
dalej w życiu, to może warto wybrać szkołę zawodową
lub technikum, aby otrzymać
profesjonalne przygotowanie
do wybranego zawodu.
Ogrodnik
Ogrodnik przede wszystkim musi kochać przyrodę.

Zajmuje się projektowaniem
i aranżacją zarówno ogrodów prywatnych, jak i tych
umieszczonych w miejscach
publicznych. Tego zawodu
można się nauczyć na różnych kursach lub w szkołach zawodowych o profilu ogrodniczym lub rolniczym. Ogrodnik musi
znać się na roślinach i glebach. Ważna jest również

FOT.pixabay.com

dy nadchodzi czas wyboru szkoły średniej większość osób decyduje się na liceum,
planując później pójście na studia. Obecnie wiele osób kończy wyższe uczelnie,
a coraz mniej technika i szkoły zawodowe. Przyczynia się to do zmniejszenia liczby
„fachowców”, jak i do powstawania zawodów deficytowych.

wyobraźnia przestrzenna
oraz chęć wykonywania szeregu prac fizycznych. Średnie wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi około 2000
złotych brutto. Jest zależne

od miejsca pracy oraz ilości obowiązków. Nie da się
ukryć, że jest to bardzo przyj emna praca. Og ro dni k
większość czasu spędza na

„Gorzka Siedemnastka”

„Postaw na słońce”





„Gorzka Siedemnastka” jest
właśnie takim filmem, który
świetnie przedstawia wzloty
i upadki dorastającej dziewczyny Nadine (Hailee Steinfeld). Główna bohaterka żyje
w cieniu popularnego, atrakcyjnego brata Dariana (Blake
Jenner). Jedyną bliską jej osobą jest jej przyjaciółka Krista
(Haley Lu Richardson), która
wbrew niezadowoleniu Nadine zaczyna spotykać się z jej
bratem.
„Gorzka Siedemnastka”
jest młodzieżową komedią.

Przedstawione tam wydarzenia są typowymi, lekko podkoloryzowanymi scenami z życia młodych ludzi. Opowieść, mimo że jest
powszechna i przewidywalna, dzięki dawce poczucia
humoru potrafi zaciekawić.
Film jest bardzo urozmaicony wybitnymi zabiegami reżyserskimi. Najbardziej widać
to podczas scen z udziałem
młodej Nadine i jej nauczyciela pana Brunera, w których
zestawiono młodość i nietypową dojrzałość. Dzięki grze

aktorskiej Woody'ego Harrelsona, który wcielił się w rolę
pana Brunera, epizody, które
powinny być poważne, są tak
naprawdę przesiąknięte humorem. Widzimy to w pierwszej scenie, gdy główna bohaterka oznajmia, że popełni samobójstwo. Jednak nie
wywiera to na nim żadnego wrażenia, przeciwnie sam
postanawia przeczytać własny śmiertelnie śmieszny list
pożegnalny. Całokształtu filmu dopełniają wyróżniające
się niebieskie kurtki i kolorowe trampki, sprawiające wrażenie zaczerpniętych z kreskówek.
 Młoda redakcja

„
Postaw na słońce” to konkurs filmowy realizowany przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści
płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ogólnopolskiej rywalizacji dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych,
w wieku od trzynastu do dziewiętnastu lat, zadaniem grup
konkursowych było nakręcenie krótkich dwuminutowych
filmów i reportaży promujących technologię OZE.
Teraz w kwietniu trwa głosowanie internautów na najlepszy film. Swój głos można
oddać na stronie internetowej
www.filmeko.pl. Wszystkie
nagrania można obejrzeć na
YouTube’e. W tym konkursie

FOT.pixabay.com

Wiele młodych ludzi zmaga się z kłopotliwym
okresem dojrzewania. Potrafią przejmować się
wszystkim za bardzo albo wręcz przeciwnie wcale.

świeżym powietrzu, w kontakcie z przyrodą. Wiele satysfakcji daje mu końcowy
efekt wykonanych prac.
 Młoda redakcja

bierze udział również grupa „Słoneczne Fistaszki”
z Oddziałów Gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej Nr 3

w Brzezinach. Serdecznie zachęcamy do wsparcia swoimi
głosami młodych brzezinian.
 Młoda redakcja

Reklama

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

SUPER PROMOCJE WIOSENNE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

15/IV/2018

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej
części działek: 2958/23, 2958,24, 1857/8 o łącznej pow. 0,6595 ha, położonej
w obrębie 8 m. Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 30 września
2020r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 19 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018 r.

OKNA - do

35%-40%*

24/XI/2017

6/III/2018

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, iż osoby zainteresowane podjęciem pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny na stanowisku ds. utrzymania zieleni miejskiej
i kontroli umów w tym zakresie, mogą składać swoje CV do dnia 7 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny (pok.110)
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Święto Wiosny w Rogowie

Ekspert o zagrożeniach środowiska





ten dzień przygotowuje też
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Muzeum Lasu
i Drewna z ciekawymi kolekcjami ssaków, ptaków,
owadów, szyszek oraz ksyloteką z gatunkami drewna,
będzie czynne od 11-ej do
16-ej.
Zwiedzenie Arboretum
z przewodnikiem zaplanowano na 11-tą i 13.30. Warto skorzystać z tej oferty,

ponieważ drzewa i krzewy
z całego świata sadzone są
w Arboretum od 1923 r.
Świętu Wiosny towarzyszą
również przejazdy Rogowską Kolejką Wąskotorową,
która kursować będzie także w dniach od 1-go do 3-go
maja. Szczegółowy rozkład
można znaleźć na stronie internetowej www.kolejrogowska.pl.
 TOM

O wpływie zanieczyszczeń na środowisko rozmawiano 19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. O takich zagadnieniach opowiadała Maria Woch, ze skierniewickiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Problemy związane z pogarszaniem się warunków środowiska naturalnego interesują coraz więcej osób. Chcemy wiedzieć, co negatywnie
wpływa na warunki, w których żyjemy oraz jak temu
przeciwdziałać. - Spotkanie
to zorganizowaliśmy z uwagi na zainteresowanie mieszkańców Brzezin jakością powietrza w naszym mieście
- wyjaśnia Maria Mroczkowska z Czytelni dla Dorosłych
MBP. Na spotkanie zaproszono też uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach.
Pracownik Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska mówił między innymi o problemach związanych
ze zjawiskiem smogu i czynnikach, które wpływają na

FOT. tomasz guzek

Tradycyjnie zarówno w sobotę jak i w niedzielę, 28 i 29
kwietnia, odbędzie się Wielki Kiermasz Roślin. Na terenie Arboretum sprzedaż
odbywać się będzie w godzinach od 10-ej do 18-ej,
a w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Rogów od 9-ej do 17-ej. Można
spodziewać się wielu ciekawych okazów, ponieważ istniejące od 1991 r. gospodarstwo szkółkarskie, posiada
ponad 20 ha upraw. Pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego będą udzielać także bezpłatnych porad.
Prawdziwe rodzinne święto zacznie się jednak w niedzielę, gdy przed Arboretum
pojawią się stragany oferujące m.in. potrawy regionalne
oraz rękodzieło. Atrakcje na

FOT.pixabay.com

Wzorem lat ubiegłych w ostatni weekend kwietnia Leśny Zakład Doświadczalny
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego organizuje Święto Wiosny. Będzie
kiermasz, porady specjalistów i wycieczki po Arboretum.

jego pojawianie się. Mówiono również o tym, jak gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietrza wpływają na
zdrowie człowieka. W województwie łódzkim w Łodzi i Łęczycy pomiary, zanieczyszczeń powietrza odbywają się automatycznie.
W innym miejscowościach
w tym w Brzezinach działają
stacje manualne, a specjalne
filtry znajdują się w naszym

mieście przy ul. Reformackiej. Maria Woch opowiadała też, jak walczyć z zanieczyszczeniami powietrza.
Sposobów jest wiele, ale najistotniejsze jest wykorzystywanie odpowiedniej jakości
opału, stosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych,
podłączenie się do miejskiej
sieci ciepłowniczej, czy przemieszczanie się transportem
publicznym. 
 TOM

Reklama

DRUGI PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR 122
OBRĘB 1 – JASIEŃ GM. ROGÓW
WÓJT GMINY ROGÓW ogłasza drugi pisemny przetarg
ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 122
obręb 1 – Jasień gm. Rogów
1. Oznaczenie nieruchomości :
Działka gruntu Nr 122 obręb nr 1 Jasień o pow. 0,53ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach
prowadzona jest KW Nr LD1B/00033904/0
Działka położona przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej, zabudowana starym
budynkiem szkoły o pow. 195 m2 kubatura 780 m3 budynek przeznaczony do rozbiórki
Działka leży w obszarze na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
2. Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni oraz inne osoby, które zgodnie
z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052
z późn. zmianami) mogą być nabywcami nieruchomości rolnej.
3. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza za całą nieruchomość wynosi 53.160,00zł (słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące sto
sześćdziesiąt złotych)
4. Informacja dotycząca obciążeń nieruchomości
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie pok. nr 20 –
(sekretariat) do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach.
Koperta dla części jawnej winna być opatrzona napisem:
„Przetarg – dz. 122 Jasień -kwalifikacja” i winna zawierać oświadczenie , że oferent:
a) Spełnia warunek udziału w przetargu, o którym mowa w punkcie 2 ogłoszenia
b) zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń. (wzór oświadczenia do pobrania)
Koperta dla części niejawnej winna być opatrzona napisem:
„Przetarg – dz. 122 Jasień – oferta cenowa ” (wzór oferty do pobrania)
6. Wadium
a) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł słownie:
trzy tysiące złotych, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub na konto Gminy
Rogów (numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział
Rogów w terminie do dnia 28 maja 2018 r.) pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium
nie został spełniony .

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych
dopuszczonych do obrotu publicznego.
Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Rogów lub wniesienia w Kasie
Urzędu Gminy Rogów pok. 34. Pon. 8:00 – 15:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 14:00
Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości . Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia
przetargu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla
się od zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub inny sposób uchyla
się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
7. Przebieg przetargu
a) Część jawna przetargu odbędzie w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 1000 pok. nr 4 – sala posiedzeń
Komisja przetargowa otworzy złożone koperty opatrzone napisem „Przetarg – dz. 122 Jasień
-kwalifikacja”
Po otwarciu kopert z dopiskiem „kwalifikacja” komisja przetargowa sporządzi listę osób
dopuszczonych do przetargu i wyznaczy termin części niejawnej przetargu.
Informacje powyższe zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
oraz na stronie internetowej BIP
b) Część niejawna
W części niejawnej komisja przetargowa dokona otwarcia ofert, które zakwalifikowały się do tego
etapu i wybierze najkorzystniejszą ofertę. Z przebiegu czynności sporządzony zostanie protokół.
Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta
spełniającego warunki przetargu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów podając
informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania
przetargu . Ponadto zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Informacje dodatkowe
Pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 122, Obręb 1 – Jasień
Gmina Rogów został przeprowadzony w dniu 25 stycznia 2018 r.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje
się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie, 95-063
Rogów, ul. Żeromskiego 23 , pok. nr 13, Pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 15:00, tel. 46 87480-70 wew. 32, pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami Barbara Balcerak-Makowska
Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy oraz publikuje się na stronie internetowej
Gminy Rogów bip.rogow.eu
18/IV/2018
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Rajd Szlakiem Cmentarzy Ewangelickich

Z

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach 15 kwietnia wyruszyli uczestnicy
II edycji rajdu „Szlakiem cmentarzy ewangelickich” organizowanego przez Strefę
Rowerową Brzeziny i Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym. Tym
samym strefa Rowerowa Brzeziny rozpoczęła sezon.

Jak co roku możemy spodziewać się oprócz rajdów
tematycznych także krótszych wycieczek. Na rozpoczęciu sezonu pojawili się także komendant Piotr
Wojciechowski ze Związku
Strzeleckiego Rzeczpospolitej oraz pisarka Ewa Michalska. Nie zabrakło również prelekcji funkcjonariusza z Powiatowej Komendy
Policji, sierż. szt. Ewy Jaźwiec-Proga, która rozdała uczestnikom rajdu ulotki informacyjne oraz opaski
odblaskowe. Program rajdu był bardzo bogaty. Pierwszy odwiedzony cmentarz na
trasie rajdu to ten położony

w Gałkowie Kolonii. Jego
historię przybliżył Dominik Trojak - opiekun Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. Następnie zwiedzano zapomniany
cmentarz w Jordanowie. Kolejny przystanek miał miejsce przy znajdującym się
w prywatnych rękach cmentarzu w Justynowie. Ostatnią
zwiedzaną nekropolią był
cmentarz ewangelicki w Bukowcu, o którym opowiadał
miejscowy radny - Andrzej
Braun. Niespodzianką dla
uczestników, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Tadeusza Nosala oraz wikariusza
ks. Piotra Niedzielskiego,

była możliwość zwiedzenia
kościoła w Kurowicach. Rajd
zakończył się w tej miejscowości ogniskiem na tzw.
„Grzybku”.
Kolejny tematyczny wyjazd został zaplanowany na
dzień 20 maja. Będzie to
III edycja rajdu „Od pasieki do pasieki” – organizowanego wspólnie z Rejonowym Kołem Pszczelarzy
w Brzezinach. - To jedyna
okazja, żeby zobaczyć życie
pszczół „od kuchni” – zachęca do udziału w tym wyjeździe prezes Strefy Rowerowej Brzeziny – Krzysztof
Wątorowski. To niesamowita lekcja przyrody, kiedy

Pierwszy z odwiedzonych cmentarzy położony był w Gałkowie Kolonii FOT. Krzysztof Wątorowski
to pszczelarze otwierają ule
zdradzając tajniki swojej pasji - dodaje. Oprócz rajdów
tematycznych w czwartki
i niedziele Strefa Rowerowa

Brzeziny organizuje też krótsze rekreacyjne wycieczki po okolicy. Szczegółowe
informacje o planowanych
wyjazdach można znaleźć

na stronie internetowej
www.s-r-b.pl oraz facebookowym profilu o nazwie
„Strefa Rowerowa Brzeziny”.

 TOM

ALEXANDER-MED.

Sucha skóra,
chorujesz na?

Reklama

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

...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

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

Pomogę
600 393 077
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AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP   AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM busa Renault Master,
2002 r, 2,2 DCI, 3900 zł, więcej info.
nr. 502 553 569

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144
475, www.odslonka.pl
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLET Y, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
MINIKOPARKA   - USŁUGI tel.
608-612-013
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher,
606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje: wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne 502 778 947. Zapraszamy
PROFESJONALNIE, kuchnie, szafy, zabudowy, 607 815 125
PRANIE dywanów i tapicerek samochodowych, tel. 781 298 224
DIDŻEJ, muzyka, komunie i imprezy, 509 048 574
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, kamień polny tel.
796-334-745
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe, producent + montaż, 503
572 046
AUTOMATYKA bramowa serwis,
montaż, 531-909-910
USLUGI ślusarsko-spawalnicze,
bramy, ogrodzenia wiaty, drzwi
stalowe, usługi spawalnicze
u klienta, 531-909-910
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel. 515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854
PRANIE dywanów, kanap, wykładzin, tel. 887 258 364 „Perfekcyjny
dom”
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza, izolacja
budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
AUTO do ślubu, 692 981 421
BUDOWY domów, elewacje, 693
581 002
BRUK ARST WO, MUROWANIE,
DACHY, tel. 696 85 72 85
ROWERY – sprzedaż, naprawa,
serwis. 792 934 565

USŁUGI koparko – ładowarką
i transportowe, atrakcyjne ceny,
tel. 509 297 011

Praca
ZATRUDNIĘ pracownika do montażu okien i drzwi. Mile widziane
doświadczenie i prawo jazdy kat.
B, tel. 695 922 888
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C na
wywrotkę tel. 501-130-286
FIRMA transportowa zatrudni mechanika na potrzeby własne, sam.
ciężarowe, 690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki, szycie spodni damskich, elastyczny czas pracy, tel. 721 158 814
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do
sklepu spożywczego (wolne
wszystkie niedziele), 508 178 216
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, 510
724 760
NA wesela przyjmę kelnerów i pomoc do kuchni, 502 778 947
SZ WAC ZK Ę –
sukienki.
Prasowaczkę. 661-121-966
Z AT R U D N I Ę
kucharza
783-985-926
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Grzmiąca.
Stawka 12 zł/h, wymagane umiejętności stolarskie z uwagi na charakter pracy, zakaz palenia papierosów, tel. 882 928 505
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy i do wykończeń, tel. 603 872 901
ZATRUDNIĘ krojczego stała praca, 602-611-435
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę do sklepu ogólnospożywczego (Rynek Nowosolna) tel.
604-936-065
FIR M A odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
PRZYJMĘ pracownika do dociepleń, tel. 608-578-596
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki, sukienki, żakiety
PRZYJMĘ szwaczki, szycie damskich spodni, tel. 721-158-814
ZATRUDNIMY osobę dyspozycyjną na dział pakowania i wykończenie obuwia w Bogdance, tel.
502-505-173
ZATRUDNIMY osobę na dział
przygotowania produkcji do szycia w Bogdance, tel. 502-505-173
Z AT R U D N I Ę mur ar z y tel.
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna tel. 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie tel. 605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. C+E. Dobre wynagrodzenie
tel. 601-153-348
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego tel. 608-138-477
ZATRUDNIĘ hydraulika lub do
przyuczenia tel. 602310059
ZATRUDNIĘ kierowcę ADR, C+E,
cysterny tel. 690-321-370

ZATRUDNIĘ operatora maszyn
(ciągnik rolniczy), kat B+T, z doświadczeniem tel. 686-155-155
RESTAURACJA Parkowa zatrudni kucharza/kę. CV proszę składać
w siedzibie firmy lub pod adresem
e-mail, kontakt@restauracjaparkowa.com
PRZYJMĘ do pracy pomoc kuchenną „Cztery Talerze”, tel. 883
644 344
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 508
853 414
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, 604
491 774
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel. 501
038 542
FIRMA Gralech zatrudni szwaczki. Umowa o prace, atrakcyjne zarobki. Miejsce pracy Jordanów, tel.
46 874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni magazyniera. Umowa o prace. Jedna zmiana. Miejsce pracy Jordanów, tel.
46 874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni tokarza
/frezera. Umową o pracę. Jedna
zmiana. Miejsce pracy Jordanów,
tel. 46-874-25-18
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C
i C+E, kraj, 508 230 297
ZATRUDNIĘ szwaczki, osobę do
prac pomocniczych, prostego szycia, zlecę przeszycia, tel. 602 475
488
FIRMA KAL-BRUK zatrudni: brukarzy, operatora koparko – ładowarki, operatora ładowarki, tel.
607 314 883
PIEK ARNIA Brzezińska przyjmie osobę na stanowisko piekarza. Dobre warunki pracy, tel. 530
983 242
ZATRUDNIĘ 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
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, stała
praca, 507 755 880
FRYZJERKĘ i kosmetyczkę z doświadczeniem, 796 337 568
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500
285 518
ZATRUDNIĘ 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
ZATRUDNIĘ asystenta projektanta (branża elektryczna) 579 439
613
PROJEKTANT elektryk 579 439 613
ZAKŁAD mięsny zatrudni mężczyzn na produkcję , 693 594 265,
46 874 38 97
ZATRUDNIĘ na stanowisku mechanik – wulkanizator, możliwość
przyuczenia, tel. 512 330 360,
Brzeziny ul. Łąkowa
ZATRUDNIĘ pracownika na fermę
drobiu, tel. 508 188 138
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, tel.
508 188 138

ZATRUDNIĘ do dociepleń i prac
wykończeniowych, 609 373 840
SWACZKI oraz chałupniczki zatrudnię, stała praca, rejestracja,
Jeżów, tel. 501 373 316
FIRMA odzieżowa zatrudni krojczego i pomoc w krojowni, 44 714
23 75, 605 086 828
ZATRUDNIĘ brukarzy i operatora koparko-ładowarki tel:
501-130-286
ZATRUDNIMY 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
ZATRUDNIMY 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
ZATRUDNIMY kierownika bazy
produkcyjnej oraz sprzętu i transportu z wykształceniem wyższym
technicznym. Siedziba firmy miasto Koluszki. CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl
PR Z YJM Ę szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika samochodowego, tel. 608
426 486
FIRMA produkcyjna zatrudni kierowcę z uprawnieniami C+E, praca
na miejscu, tel. 533 444 106
FIRMA produkcyjna zatrudni operatora wózków widłowych, praca
na miejscu, tel. 533 444 106
POSZUKUJĘ pracowników sezonowych do pracy w sadzie, tel. 533
444 106
ZATRUDNIĘ krojczego na ½ etatu, tel. 502 201 593
PRACOWNIKA do produkcji frontów meblowych może być do
przyuczenia mile widziane prawo
jazdy kat. B, 784 070 606
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C,
praca Brzeziny, 783 951 937
FIRMA zatrudni kobietę do pracy
na produkcji. Pełny etat, umowa
o pracę, tel. 602-379-302
ZATRUDNIĘ pomoc do lakierni.
Mężczyzna lub kobieta. Stała praca, 519 124 604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do zakładu stolarskiego przy produkcji mebli, 519
124 604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do prac dekarskich.
Umowa o pracę, 602 138 477

Nieruchomości
SPRZEDAM lub zamienię M3 2 pokoje na kawalarkę w bloku max
I piętro, tel. 512 335 206
SPR ZEDAM – zamienię 72
m2, IV p na mniejsze osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
SPRZEDAM działkę budowlaną
1200m2, Zalesie k. Brzezin, 7500,
661 076 095
SPRZEDAM  działkę rolno-budowlaną pow. 2,600 m 510-724-760
SPRZEDAM dom +2,2 h ziemi, Józefów gmina Rogów tel.
519-087-393
SPRZEDAM  działkę na „Bratku”
tel. 664-115-135
KUPIĘ M3 bloki Brzeziny tel.
792-863-861

ZAMIENIĘ mieszkanie 58 m²TBS
(2 pokoje z kuchnią) na mniejsze
w blokach, z centralnym ogrzewaniem, Może być zadłużone. Płatność gotówką. kontakt
692-827- 602
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia tel. 510-724-760
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357
KUPIĘ mieszkanie do 45 m2
w BSM, 730 112 911
SPRZEDAM mieszkanie 30 m2
w kamienicy, 694-910-925
LOKAL użytkowy do wynajęcia
w Galerii Arkadian w centrum
Koluszek tel. 606-239-696
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach 505-527-007
SPRZEDAM garaż przy Urzędzie
Miasta Brzeziny tel. 605439103
SPRZEDAM działkę o pow. 0,27 ha
między Zalesiem, a Witkowicami,
tel. 607 777 005
ODDAM ziemię w dzierżawę
Rogów Wieś 661-579-175
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojone,
602 259 432
KUPIĘ mieszkanie do remontu
lub zadłużone Brzeziny, Koluszki
i okolice, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane w pełni
uzbrojone od 65.000 sprzedam
w Brzezinach przy ul. Okrzei, 501
034 069
SPRZEDAM lub wynajmę pawilon 45 m2 media , 505 410 441
ZAMIENIE 33m2 w bloku na parterze z centralnym na większe
mieszkanie w bloku, może być zadłużone, 604 554 136, 668 103 117
SPR ZEDAM działkę przy 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
MIESZKANIA do wynajęcia, tel.
502 778 947
SPRZEDAM
garaż,
ul.
Sienkiewicza, tel. 509 415 189
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
SPRZEDAM dom 140 m2 okolice
Kalonki, 501 384 860
POSIADAM do wynajęcia budynek gospodarczy w Brzezinach
(szczegóły telefonicznie), 662
089 398
SPRZEDAM lokale do całkowitej
odbudowy w budynku parterowym, tanio okolice Brzezin, 505
144 277,797 574 404
POSIADAM do sprzedania lub wynajęcia siedlisko (Grzmiąca), 508
239 647
K U P I Ę garaż (okolice ul.
Sienkiewicza), 697 561 948
SPRZEDAM lub wynajmę garaż
za urzędem miasta, 501 669 067
POSIADAM do wynajęcia M3,
Przedwiośnie, 508 899 485
DZIAŁKI budowlane woda, prąd
i cisza, tel. 788 264 336
WYNAJMĘ halę 250 m2 lub 500
m2 pod magazyn, produkcję lub
inne (zaplecze socjalne, biuro),
lokalizacja Brzeziny, 519 124 604
– Paweł

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka”
zaprasza na zakupy. Oferujemy
duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego,
upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
SPRZEDAM segment do pokoju dziecięcego z łóżkiem tel.
788797966
SPRZEDAM drewno opałowe olszyna tel.691292601
SPRZEDAM regały sklepowe,
tel.501614994
SPRZEDAM tapczan jednoosobowy, cena do uzgodnienia tel.
795-678-183
SPRZEDAM kroczek i narybek karpia, 504-984-689
SPRZEDAM tanio ladę chłodniczą
i piec gazowy, 502 652 134
SPRZEDAM przyczepę kempingową na działkę lub budowę, 609
854 843
PRZYJMĘ ziemię gruz, 606 607
639
SPRZEDAM owies, 608 189 232
SPRZEDAM słomę, kostka ze stodoły, 667 391 075
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
SPRZEDAM opony, regały na opony, komplet maszyn do wulkanizacji prawie nowy, 502 778 947
SPRZEDAM stemple budowlane,
601 856 880
SPRZEDAM owies, słomę w dużych belach, 693 848 122
SPRZEDAM dmuchawę do zboża, klatkę porodową dla macior,
698 538 748
SPRZEDAM jęczmień i owies, tel.
514 773 126
SPRZEDAM drzwi wewnętrzne,
10 par z rozbiórki w dobrym stanie, okna 10 par firmy IZOPLAST.
Elementy schodów wewnętrznych
- stopnie, podstopnie, balustradę
- JESION. Panele podłogowe z demontażu 150 m/kw. wysoka jakość
ścieralności z płytami wyciszającymi, tel. 601-050-129
SPRZEDAM owies, 695 359 305
SPRZEDAM kopaczkę, redło (do
kiełkowania ziemniaków i zwalczania chwastów kupione cztery lata temu), 532 599 852, 506
272 641

Zatrudnię
pielegniarkę

do pracy w przychodni
w Brzezinach.
Forma zatrudnienia
i godziny pracy
do uzgodnienia,
tel. 606 667 844

19/IV/2018

Motoryzacja
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Trwają zapisy do Brzezińskich Mistrzostw Świata

D

o końca kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia drużyn do piłkarskiego turnieju
Brzezińskich Mistrzostw Świata. Impreza zyskuje coraz większe grono sympatyków
i partnerów medialnych. W ceremonii losowania weźmie udział Adam Kaźmierczak,
prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Lista drużyn powoli się zapełnia, w związku z tym organizatorzy dokonują ostatnich przygotowań przed
ceremonią losowania. Partnerem medialnym Brzezińskich Mistrzostw Świata został największy piłkarski portal w województwie
łódzkim - Łódzki Futbol,
a dzięki uprzejmości firmy
Citynet przeprowadzona
zostanie internetowa transmisja wideo z całych mistrzostw. Trwają również
rozmowy z Telewizją Polską, aby reportaż z turnieju

został wyemitowany w TVP
3 Łódź, a najważniejsze informacje z zawodów w paśmie ogólnopolskim.
Impreza będzie całkowicie
bezpłatna, a jej celem jest
wspólna zabawa oraz integracja mieszkańców miasta
i okolic. Zespoły uczestniczące w mistrzostwach będą
grały pod nazwą i w barwach kraju, który wylosują
przed rozpoczęciem rywalizacji. Jeśli wylosują np. Brazylię, to będą występować
pod banderą brazylijską.
W zawodach wezmą udział

32 drużyny. Każdy zespół
składać się będzie z pięciu
zawodników plus bramkarz
(w sumie sześć osób) i jednej osoby rezerwowej. 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 Pucharu Świata. Dla
najlepszych trzech zespołów 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 wszelkie 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). Ceremonia dekoracji
nastąpi podczas święta miasta na oficjalnej scenie Dni
Brzezin w Parku Miejskim
w niedzielę 24 czerwca.
Zgłoszenia 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 kontaktowym telefonu)
oraz skład zespołu (imiona i nazwiska zawodników).
Szczegółowy regulamin imprezy dostępny jest na: cpik-brzeziny.com.pl, na stronach facebookowych CPiK
oraz Urzędu Miasta Brzeziny. Wszelkie informacje odnośnie 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.

 DS

Udany debiut brzezinianek na MP karate



Z bardzo dobrej strony pokazały się Maria Wira i Natalia Zawadzka na XX Mistrzostwach
Polski Shorin-Ryu Karate i Kobudo, które odbyły się w Warszawie. Brzezinianki
reprezentowały kadrę Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI”.

Były to pierwsze tego typu zawody, w których wzięły udział
nasze zawodniczki. Impreza
odbyła się w obiektach Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Pierwszy dzień Mistrzostw to
treningi przedstartowe dla zawodników, prowadzone przez
kierowników mat oraz eliminacje. W zawodach wystąpili reprezentanci dwudziestu
ośmiu klubów Shorin-Ryu
z terenu całej Polski. Prawie
trzystu zawodników rywalizowało na czterech matach.

Kierownikami mat byli sensei: Grzegorz Czapla - 6 dan
(Kielce), Grzegorz Jarząbek 6 dan (Wołomin), Dariusz Jędrzejczak - 6 dan (Łódź) i Tomasz Zając - 6 dan (Nowy
Sącz). W drugim dniu odbyły
się finały oraz trening podsumowujący mistrzostwa, prowadzony przez sensei Aleksandra Staniszewa - 8 dan.
Uroczystego otwarcia XX
Mistrzostw Polski Shorin-Ryu Karate i Kobudo dokonał Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med.

Mirosław Wielgoś oraz Prezydent Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate Kobudo - prof.
ośw. dr inż. Aleksander Staniszew. Gospodarzem mistrzostw był sensei Jerzy
Chrzanowski - 6 dan (Warszawa), który sprawował także funkcję sędziego głównego. Finały poprzedziły dynamiczne pokazy Shorin-Ryu
w wykonaniu Gdańskiego
Klubu Okinawa Shorin-Ryu
Karate oraz Stowarzyszenia
„Dojo” z Warszawy.
Zawody sędziowało dwudziestu cztere ch

licencjonowanych sędziów,
a obsługę techniczną stanowiło ponad dwadzieścia osób.
Łącznie rozegrano trzydzieści dwie konkurencje karate
i kobudo w podziale na dziewięć kategorii, rozdano czterdzieści cztery komplety medali oraz pucharów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali także
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Łódzkie Centrum Okinawa
Shorin-Ryu Karate i Kobudo
„Bushi” reprezentowało tylko
piętnastu zawodników. Poziom mistrzostw we wszystkich kategoriach stał na wysokim poziomie, a w wielu
konkurencjach, szczególnie
w kategorii „dojo kumite”,
był bardzo wyrównany. Do

Udany występ brzezinianek na MP karate FOT. Dariusz Jędrzejczak
udanych debiutów należy zaliczyć start Natalii Zawadzkiej, która zajęła siódme miejsce i Marii Wiry, która została
sklasyfikowana na czternastym miejscu. Sobotni trening dla Młodzików prowadził Sędzia Główny maty sensei Dariusz Jędrzejczak. Te
XX Mistrzostwa Polski należy
zaliczyć do bardzo udanych.

Dwa złote, sześć srebrnych,
cztery brązowe medale, kilka pucharów i szereg miejsc
w pierwszej dziesiątce świadczy o dużym zaangażowaniu
zawodników jak i rodziców.
Gratuluję wszystkim – podsumował Dariusz Jędrzejczak, instruktor 6 dan i trener
brzezinianek.
 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

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

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

At

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

Firma „POL-HUN”
M. Bielska

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

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

9/IV/2018

23/I/2018

17/VIII/2017

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE
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Rekordowe kolejki w Brzezińskiej Lidze Orlikowej

R

FOT. Mateusz Cieślak

ozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej rozkręcają
się na dobre. W ostatnich dwóch tygodniach odbyły
się 5. i 6. kolejka tych niezwykle emocjonujących
i prestiżowych zmagań.

Tabela Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej po 6 kolejkach

Marcin Pachowski po raz kolejny zachował czyste konto, tym razem w meczu ze Zdrowiem Rogów

Padło w nich rekordowo dużo
bramek i doszło do przetasowań w ścisłej czołówce tabeli. Nowym liderem Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
zostało Wybrzeże Klatki
Schodowej, które wyprzedza
Zielonych Bimbrowników
i OKS. W sumie w ramach
5 kolejki rozegrano sześć
z ośmiu zaplanowanych
spotkań, w których padły 94
gole, co daje aż 15,67 bramek na mecz. Sobota rozpoczęła się od zaskakującej
porażki dotychczasowego

na drugim boisku, równie zacięty mecz rozgrywali piłkarze Wybrzeża Klatki
Schodowej oraz T. S. Relaks.
Ostatecznie to wicemistrzowie dopisali na swoje konto
trzy punkty, wygrywając 9:6.
Pozostałe mecze były jednostronne. Misie zdeklasowały Orły, pokonując ich 16:4,
a OKS rozbił Arkę Brzeziny 9:0. Warto wspomnieć
o tym, że dla OKS jest to
trzecie czyste konto po pięciu rozegranych meczach.
W ramach 6. kolejki kibice

lidera czyli Zdrowia Rogów.
Mistrzowie z 2016 roku
niespodziewanie przegrali
pojedynek ze znajdującymi
się w drugiej połowie tabeli Baka Juniors, 6:8. W drugim sobotnim meczu Turbo
Team bez problemów pokonał Speed Polik aż 19:7. Na
inaugurację niedzielnych
spotkań, Zieloni Bimbrownicy po wyrównanym spotkaniu pokonali Grube Wióry 6:4, co pozwoliło im objąć
prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tymczasem

mogli zobaczyć 93 gole. Nie
da się zatem ukryć, że wszyscy sympatycy Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej nie mogli
się nudzić. Komplet punktów na swoje konto dopisały m.in. Grube Wióry, które pewnie 3:0 pokonały Grabarzy. Bardzo wyrównany
przebieg miało starcie Baka
Juniors z Red Luj, ale ostatecznie to Baka wygrała 9:6.
Strzelaninę urządzili sobie
piłkarze T. S. Relaks, którzy
rozbili 14:7 Speed Polik. Kolejne zwycięstwo zanotowała

3 maja turniej Kijo Cup 2018
Zapowiadają się wielkie futbolowe emocje i świetna zabawa dla najmłodszych. Turniej będzie miał charakter
pikniku sportowego. Organizatorzy zapraszają do przyjścia na stadion całe rodziny z dziećmi. Na uczestników i widzów czekać będą
różne atrakcje - m.in. grill
z kiełbaskami, pokazy wicemistrzów świata Mekka Street, zajmującymi się profesjonalnymi pokazami Freestyle Football (sztuczki z piłką)
oraz przede wszystkim piłkarskie zmagania na głównym boisku. Rodzice wraz ze

sztabem szkoleniowym dopełnią wszelkich starań, aby
impreza była dla wszystkich
gości, a w szczególności dla
dzieci dobrą zabawą.
Organizatorom udało się
pozyskać kilku darczyńców,
w tym sponsora tytularnego
turnieju firmę Kijo. W zawodach weźmie udział osiem
drużyn: Start Brzeziny Czerwony, Start Brzeziny Czarny,
Unia Skierniewice, Metalowiec Łódź, Jutrzenka Drzewce, MKP-Boruta Zgierz, Mazovia Rawa Mazowiecka
oraz Mazovia II Rawa Mazowiecka. Zmagania toczyć

FOT.pixabay.com



Rodzice piłkarzy wraz ze sztabem szkoleniowym Startu Brzeziny rocznika 2006
będą organizatorami wojewódzkiego turnieju piłki nożnej Kijo Cup 2018. Zawody
odbędą się 3 maja na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.

się będą na głównej płycie boiska Stadionu Miejskiego na dwóch sektorach
jednocześnie, w systemie

każdy z każdym. O kolejności w turnieju decydować będzie liczba zdobytych punktów. Rywalizacja rozpocznie
się o godzinie 10.00, a poprzedzi ją oficjalna odprawa, podczas której trenerzy wszystkich drużyn wraz
z sędziami i organizatorami,
szczegółowo omówią zasady rywalizacji. Zakończenie
Kijo Cup 2018 przewidziano
na godzinę 15-tą, kiedy odbędzie się oficjalna ceremonia dekoracji. Przypomnijmy, że ostatni turniej organizowany przez rocznik 2006
dwa lata temu, okazał się
świetną inicjatywą, a piłkarskie zmagania wygrała żeńska drużyna z Godzianowa.

 DS

Zielona Strona Mocy, która 5:2 pokonała Arkę Brzeziny. Niedziela rozpoczęła się
od wielkiego pogromu. Red
Devils zmiażdżył 18:0 Zdrowie Rogów. Żadnych problemów z wygraną nie miały
także Misie, które 7:2 uporały się z Zielonymi Bimbrownikami. Cenne zwycięstwo 6:3 nad Turbo Team
odniósł OKS, a Wybrzeże
Klatki Schodowej wskoczyło na pierwszą lokatę w tabeli dzięki wygranej 8:3 nad
Orłami. W czołówce tabeli

bardzo duży tłok. Różnica
punktowa między zespołami
wynosi od jednego do zaledwie kilku oczek. Widać zatem, że poziom rozgrywek
jest bardzo wyrównany, a to
z kolei zwiastuje emocje do
samego końca. Bez wygranej
oraz nawet bez żadnej zdobyczy punktowej zostają jak
na razie: Red Luj, Grabarze
i Speed Polik.
Si ó d ma kol e j k a sp ot kań odbędzie się w najbliższy weekend 28/29 kwietnia. W sobotę 28 kwietnia
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie
18-ej Red Luj zmierzy się ze
Zdrowiem Rogów, a półtorej
godziny później na murawę wybiegną piłkarze: Baka
Juniors i Grubych Wiórów
Na godzinę 18-tą na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Turbo Team z Zieloną
Stroną Mocy, a o godzinie
19:30 Misie podejmą Grabarzy. W niedzielę 29 kwietnia
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2, o godzinie
17.00 T.S. Relaks zmierzy się
z OKS, a o godzinie 18.30
Orły będą chciały sięgnąć po
trzy punkty w starciu ze Speed Polik. Na godzinę 17-tą
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Red Devils
spotkają się z Arką Brzeziny,
a o godzinie 18:30 Wybrzeże
Klatki Schodowej skonfrontuje się z Zielonymi Bimbrownikami.
 DS
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Start wraca na właściwe tory

P

o słabym początku wiosennych zmagań w II grupie łódzkiej klasy A, piłkarze Startu
Brzeziny złapali swój rytm i powoli wracają na właściwe tory. Podopieczni grających
trenerów Roberta Szuberta i Waldemara Pabiniaka, w swoich dwóch ostatnich
meczach wygrali z Huraganem Swędów i rozgromili Włókniarz Zgierz.

Tym samym czarno-czerwoni zdecydowanie przewodzą
w ligowej tabeli. Nie ma co
ukrywać, że pierwsze mecze
w porównaniu z rundą jesienną, zdecydowanie rozczarowały wiernych kibiców
Startu. Trochę inaczej wyglądały ostatnie dwa pojedynki.
W pier wszym z nich
czarno-czer woni podejmowali na boisku Stadionu Miejskiego w Brzezinach

okupujący dolne rejony tabeli Huragan Swędów. Goście przyjechali zaledwie
w jedenastoosobowym składzie. Nie trudno było zgadnąć, że zdecydowanym faworytem tego meczu byli
gospodarze. Start już w 10
minucie objął prowadzenie po golu Pawła Swaczyny. Niespełna kwadrans później na 2:0 podwyższył Kamil Szymanek. Brzezinianie
zdecydowanie przeważali

i stwarzali groźne akcje, ale
razili nieskutecznoś cią.
W 35 minucie w sytuacji
sam na sam z bramkarzem,
Robert Szubert z bliskiej odległości trafił wprost w golkipera. Przed przerwą na
listę strzelców wpisał się
jeszcze Dariusz Szymanek.
Druga połowa to pokaz sytuacji zmarnowanych przez
czarno-czerwonych i tym samym bezbramkowa odsłona.
Goście ze Swędowa w całym
pojedynku nie potrafili nawiązać ani na chwilę równorzędnej walki i trzy punkty pozostały w Brzezinach.
Skład Startu w tym pojedynku wyglądał następująco: Jakub Miszkiewicz (60. Michał Kulawiński) - Dawid
Krawczyk, Jarosław Janowski, Piotr Nawrocki, Artur
Pożdziej - Dominik Jedynak
(46. Tomasz Kaźmierczak),
Wojciech Koperniak, Waldemar Pabiniak (10. Robert
Szubert), Paweł Swaczyna
(46. Arkadiusz Łapka) - Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.

Obrońca Startu Piotr Nawrocki w walce z rywalem FOT. Krzysztof Ławski
Spotkanie z Włókniarzem
Zgierz w ramach 18. kolejki również odbyło się na Stadionie Miejskim w Brzezinach. Wszystko ze względu
na remont boiska w Zgierzu.
Rywale dobrze spisywali się
tylko w rundzie jesiennej,
a po zimowej przerwie zdecydowanie zawodzą. W czterech ostatnich meczach zgierzanie wygrali tylko ze słabiutkim Zamkiem Skotniki
oraz ponieśli trzy porażki.
Losy meczu z Włókniarzem
piłkarze Startu rozstrzygnęli praktycznie po pierwszej połowie, po której prowadzili 4:1. Od pierwszego

gwizdka podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta, częściej utrzymywali się przy piłce, zamykając
przyjezdnych na ich połowie oraz szturmując bramkę. Po zmianie stron, brzezinianie dołożyli jeszcze pięć
goli i ostatecznie wygrali 9:1.
Po trzy bramki strzelili: Kamil Szymanek i Dariusz Szymanek, a po jednej dołożyli:
Wojciech Koperniak, Paweł
Swaczyna i Arkadiusz Łapka. Czarno-czerwoni w tym
pojedynku zagrali w składzie: Jakub Miszkiewicz –
Mariusz Matusiak, Jarosław

Janowski (60. Dawid Krawczyk), Piotr Nawrocki, Artur
Poździej – Paweł Swaczyna
(60. Arkadiusz Łapka), Waldemar Pabiniak (46. Robert
Szubert), Wojciech Koperniak, Dominik Jedynak (60.
Tomasz Kaźmierczak) – Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.
Kolejne spotkanie Start
rozegra w najbliższą sobotę
28 kwietnia o godzinie 16.00
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Rywalem naszej drużyny będzie ostatni w tabeli II grupy łódzkiej klasy
A Sport Perfect Łódź.  DS

Kolarze będą śrubować rekordy



Po zimowej przerwie ruszają różne sporty letnie w tym także kolarstwo. Działacze
i zawodnicy klubu „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team” w rozpoczynającym się sezonie
chcą pobić rekordy z poprzednich lat.

Pr z e d n i m i b ard z o p o ważne zadanie, ponieważ
w 2017 roku stawali na podium blisko sto czterdzieści razy. Do uroczystego
podsumowania poprzedniego sezonu doszło w siedzibie firmy Inter-Solar
w Buczku. Poza zawodnikami i ich rodzicami, gośćmi specjalnymi byli sponsor główny Stanisław Staniszewski oraz prezes
Okręgowego Związku Kolarskiego Arkadiusz Jałowski. Spotkanie rozpoczęło się od rozmów i oficjalnego podsumownia klubu.
„Raz Na Wozie Brzeziny
MTB Team” może pochwalić się biciem kolejnych rekordów rok po roku. W sezonie 2015 brzezinianie na

podium meldowali się dokładnie sto razy, w 2016
roku sto dwadzieścia pięć
razy, natomi ast w 2017
roku aż 138 razy. Dodać
trzeba, że były to w większości imprezy ogólnopolskie: Bike Maraton, Poland
Bike, Puchar Mazowsza
i najważniejsze w postaci Pucharu Polski XC i Mist rzost w Polsk i XC. Na
ten sukces w trakcie sezonu pracowało ponad dwudziestu uczestników kolarskiego teamu. Wśród najlepszych wymienić należy:
Weronikę Skrzyńską, dwukrotną zwyciężczynię Nutella Mini Tour de Polonge
i brązową medalistkę klasyfikacji generalnej Poland
Bike, Mateusza Gwiazdę,

mistrza Mazowsza i województwa łódzkiego XC, kilkakrotnego zwycięzcę Bike
Maratonu i wysoko notowanego uczestnika Pucharu Polski, Piotra Dziedzica, trenera, zdobywcę brązowego medalu Mistrzostw
Polski XC, wielokrotnego zdobywcę najwyższych
miejsc na Bike Maratonie,
Dawida Gwiazdę, srebrnego medalistę Amatorskich
Mistrzostw Polski XC.
Prezes Okręgowego
Związku Kolarskiego Ark a d i u s z Ja ł ow s k i , w r ę czył Weronice Skrzyńskiej
i Mateuszowi Gwieździe
wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2017 roku,
natomiast Piotrowi Dziedzicowi w yróżnienie za

Młodzi kolarze wraz z rodzicami i goścmi specjalnymi FOT. Dawid Saj
wkład w rozwój kolarstwa
na terenie regionu łódzkiego. Klub aktualnie przygotowuje się do s ezonu

2018. Nie ma co ukrywać,
że „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team” stawia na
rozwój, a efekty tego są

znakomite. Nic dziwnego,
że już teraz wszyscy myślą
o ustanowieniu kolejnego
rekordu.
 DS
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Światowy Dzień Książki w bibliotece
Dzięki innowacyjnym książkom, które mają wbudowane w swoje kartki lalki
- pacynki można stworzyć
mini-teatrzyk. W takiej zabawie uczestniczyły już dzieci z Przedszkola nr 1. Książki-pacynki to nie jedyne
nowoczesne książki w brzezińskiej bibliotece. Jak wyjaśnia Maria Witkowska - kierownik Oddziału dla Dzieci - takimi nowościami są też
książki opowiadające historie bez słów. Rolę narratora pełni samo dziecko, które
na podstawie obrazków tworzy własne historie. Książki
te mają edukacyjny charakter, ponieważ dzieci odkrywają różne tajemnice powiązane np. z wydarzeniami historycznymi. Inną ciekawą
formą nowych książek są pozycje, gdzie dzieci mają odnaleźć różnice w obrazkach,
poznając tym samym np. tajniki przyrody. Te innowacyjne formy książki łączy fakt,
że aktywną rolę odgrywa

FOT. Tomasz Guzek



Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, z okazji
obchodzonego 23 kwietnia Dnia Książki i Praw Autorskich, zaprasza na cykl
spotkań. Będą one poświęcone książkom-pacynkom.

także rodzic, który jest swoistym przewodnikiem. - To
taka wspólna, twórcza praca
z dzieckiem i książką - wyjaśnia Maria Witkowska.
Na spotkaniach z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich nie zabraknie też informacji o dziejach tego święta, które sięga
swą tradycją roku 1926, kiedy
to wydawca z Walencji postanowił zorganizować pierwsze Święto Książki. Pierwotnie było ono obchodzone 7
października, w dzień urodzin autora „Don Kichota”,
ale ostatecznie zdecydowano się na 23 kwietnia - dzień
urodzin i śmierci Szekspira,

śmierci Cervantesa i Garcii de la Vegi, którzy zmarli w 1616 roku. Magiczna legenda wiąże też 23 kwietnia
z Narodowym Świętem Katalonii. Na pamiątkę pokonania smoka przez św. Jerzego
mężczyźni obdarowują tego
dnia kobiety różami, a w zamian otrzymują książki.
Dzień Książki stał się oficjalnym świętem całej Hiszpanii
w 1930 roku, a 34 lata później
wydarzenie to obchodzono już we wszystkich krajach hiszpańsko-języcznych.
W 1995 r. UNESCO ogłosiła,
że 23 kwietnia będzie Światowym Dniem Książki i Praw
Autorskich. 
 TOM
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PROGRAM OBCHODÓW
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
W BRZEZINACH
uczestników i uroczyste otwarcie
11.00 zbiórka
obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (plac OSP Brzeziny),

11.15

przemarsz ulicą Reformacką pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego i złożenie kwiatów,

11.45

przemarsz ulicami: Reformacka, Mickiewicza, Sienkiewicza, Modrzewskiego,
Głowackiego, Wyszyńskiego do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej,

12.15

uroczysta msza św. w intencji mieszkańców w Kościele Parafialnym
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

WŁADZE MIASTA BRZEZINY
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
DO UDZIAŁU W OBCHODACH

Wielka Zbiórka Książek
w Brzezinach



Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach dołączyło do ogólnopolskiej akcji
Fundacji Zaczytani.org. W siedzibie Centrum utworzono punkt, do którego można
przynosić książki dla pacjentów szpitali.

W s z y s c y, k t ó r z y m a j ą
w domu niepotrzebne książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mogą przynieść egzemplarze do CPiK. Książki
powinny być w dobrym stanie oraz być wydane po 2000
roku.
Z inicjatywy Fundacji Zaczytani.org od 23 kwietnia
do 20 maja trwa akcja, której ideą jest utworzenie 100tu bibliotek, z których korzystać będą pacjenci szpitali.
Jest to już IV edycja „Wielkiej Zbiórki Książek”. W tegorocznej udział bierze 7
miast – Łódź, Kraków, Katowice, Poznań, Trójmiasto,
AUTOPROMOCJA

Warszawa i Wrocław. Akcja została objęta patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika
Praw Dziecka, Ministra Praw
Pacjenta oraz prezydentów zaczytanych miast. Do
zbiórki włączyły się: przedszkola, szkoły, biblioteki, firmy i inne instytucje.
Fundacja wdraża swój program edukacyjny nie tylko poprzez zbiórkę, działacze prowadzą także warsztaty
bajko i biblioterapii. Znane są
także akcje, podczas których
w miastach stawiane są duże

meble w kształcie otwartych
książek. Dotychczas udało się
zebrać ponad 660 tys. książek
i otworzyć 603 biblioteki Małego Pacjenta.
Książki można przynosić
do Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy od 8.00 do16.00 lub
po wcześniejszym umówieniu w innym terminie. Koordynatorem akcji w Brzezinach jest Jolanta Lechowska-Białecka, z którą można się
kontaktować poprzez e-mail: promocja@cpik-brzeziny.
com.pl lub telefonicznie pod
numerem 46-874-31-31 wew.
25.
 JBL

