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Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny

W

niedzielę 10 lutego w okręgu wyborczym nr 7 w Brzezinach obejmującym
ulice Aleksandra Fredry, Stanisława Moniuszki i Stefana Żeromskiego (od
nr 1 do nr 6b) przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady
Miasta Brzeziny.

Wybory zarządzono z uwagi na objęcie stanowiska burmistrza Brzezin przez Ilonę Skipor która uzyskała największą liczbę głosów
jako kandydatka na radną
w okręgu wyborczym nr 7.
O mand at m i e j sk i e go
radnego ubiegają się czterej kandydaci. 40- letni Rom a n Ja n u s z K o r n e c k i ,

39-letni Marcin Seweryn
Szczepaniak, 43- letni Zygmunt Troszczyński i 62-letnia Zofia Krawczyk. Wszyscy kandydaci zgłoszeni zostali przez lokalne komitety
wyborcze. Lokale wyborcze
usytuowane w Szkole Podstawowej nr 1 i Domu Pomocy Społecznej czynne
będą w godzinach od 7.00 do

21.00. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowanie przeprowadzą dwie
komisje: dzienna do przeprowadzenia głosowania
oraz nocna do ustalenia wyników głosowania. Głosowanie polega na zaznaczeniu jednego wybranego kandydata poprzez postawienie
w kratce po lewej stronie

Pieszy Rajd Pamięci Powstania Styczniowego



W niedzielę 27 stycznia Stowarzyszenie Patriotyczne
Brzeziny zorganizowało obchody 156 rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego.
poległych powstańców styczniowych. Znicze i kwiaty złożyli m.in. burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko, miejscy radni Dorota Sobińska - Chruścielewska, Jakub Piątkowski
i Daniel Zrobek a także przedstawiciele stowarzyszenia. Powiat brzeziński reprezentował

czy też głosem nieważnym,
uprawniona jest tylko obwodowa komisja wyborcza
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Urny
do wrzucania kart są przezroczyste, a jej wysokość nie
przekracza 100 centymetrów.
Dlatego karty do głosowania
wyborcy powinni wrzucać
do urny w taki sposób, aby
strona zadrukowana była
niewidoczna. Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę,
może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym także

niepełnoletnia; pomoc ta
może mieć tylko techniczny
charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu głosującemu sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby; dopuszczalne jest, aby na życzenie osoby niepełnosprawnej w miejscu zapewniającym tajność
głosowania przebywała osoba udzielająca pomocy. Pomoc y w głosowaniu nie
może udzielać członek komisji, mąż zaufania, obserwator
społeczny. 
 GK

Przedstawienie „Zaplątani w sieci”



 środę 30 stycznia w auli Centrum Promocji
W
i Kultury w Brzezinach dla uczniów klas młodszych
brzezińskich szkół podstawowych wystawiono
przedstawienie pt. „Zaplątani w sieci”.

Przedstawienie poruszające problemy cyberprzemocy,
bezpieczeństwa w Internecie,
zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień wystawiła
grupa teatralna z Torunia.
Podczas przedstawienia
dzieci dowiedziały się w jaki
sposób należy korzystać ze
smartfonów i tabletów, żeby
nie wpaść w sieć uzależnienia. Ponadto przez aktorów

„oprowadzone zostały” po zasadach internetowego savoirvivre`u. Przygoda rozpoczyna się od natrafienia przez
Żółwika Florka kompromitujących go zdjęć w Internecie, pod którymi na dodatek
widnieje mnóstwo obraźliwych komentarzy. Żółwik jest
zrozpaczony. Z pomocą swojej przyjaciółki Malwiny stara się dociec, kto jest sprawcą

tego okrutnego żartu. Sprawa nie jest prosta do rozwikłania. Malwina i Florek wyruszają na poszukiwanie Wiedźmy Plotki, gdyż być może ona
będzie wiedziała, jak pomóc
bohaterom. Zabawne przedstawienie daje dzieciom dużą
porcję walorów edukacyjnych
a zarazem jest dla nich niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami, podczas której dzieci
przestrzegane są przed wysyłaniem swoich zdjęć do Internetu.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Co prawda powstanie rozpoczęło się 22 stycznia 1863
roku jednak obchody przeniesiono na niedzielę, tak aby
umożliwić szerszemu gronu uczestnictwo w obchodach. Uroczystości rozpoczęły się kilka minut po godz.
10.00 na cmentarzu w Brzezinach od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na mogiłach

członek zarządu Krzysztof
Kotynia. Po złożeniu kwiatów
i zapaleniu zniczy ok. 50 osobowa grupa wyruszyła w pieszym Rajdzie Pamięci Powstania Styczniowego. 10- kilometrowa trasa rajdu prowadziła
uroczyskiem Tadzin do Szymaniszek gdzie zorganizowano ognisko. Podczas pieczenia
na ognisku kiełbasek uczestnicy rajdu dyskutowali o zasadności przeprowadzenia Powstania Styczniowego.

 GK

nazwiska kandydata znaku
„x”. Przez znak „x” rozumie
się co najmniej dwie linie,
które przecinają się w obrębie kratki. Za część kratki należy uznać także obramowanie. Głosy nieważne uznane będą w sytuacji
gdy wyborca postawi znak
„x” w kratce obok nazwiska
więcej niż jednego kandydata, gdy nie postawi znaku „x”
obok żadnego z kandydatów.
Do stwierdzenia, czy głos
oddany na karcie do głosowania jest głosem ważnym,

Burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Maślanko i miejscy radni

Przedstawienie poruszające problemy cyberprzemocy, bezpieczeństwa w Internecie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Roczna narada brzezińskich strażaków
W rocznej naradzie uczestniczyli m.in. poseł na Sejm
RP Waldemar Buda, zastępca
łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st.
bryg. Marek Jankowski, starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard
Śliwkiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Bogdański, inspektor Marcin
Grzelak komendant powiatowy policji w Brzezinach, ks.
Władysław Moczarski kapelan strażaków powiatu brzezińskiego, dh Leszek Jarząb
prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Brzezinach, burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, wójt
gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady
Gminy Brzeziny Marek Kolasa, z-ca wójta gminy Dmosin
Arkadiusz Garnys, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin
Barbara Kosma, wójt gminy
Jeżów Mariusz Guzicki, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Michał Matysiak, wójt
gminy Rogów Daniel Kołada,
prezes zarządu koła w Brzezinach Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP
Marek Świerczyński, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach Damian
Nockowski wraz z uczniami klasy mundurowej, a także przedstawiciele oddziałów
gminnych Związku OSP RP
w Brzezinach.
Informację z działalności
komendy za 2018 rok oraz
cele i kierunki działania na
rok 2019 przedstawił komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek.
W roku 2018 jednostki straży pożarnej powiatu brzezińskiego prowadziły działania ratowniczo-gaśnicze podczas 735 zdarzeń,
w tym 104 pożarach, 587
miejscowych zagrożeń oraz
44 fałszywych alarmach.102
pożary zakwalifikowano do
grupy pożarów małych, pozostałe 2 to pożary średnie. 32 miejscowe zagrożenia zaliczono do grupy małych, 538 do lokalnych, 17
do średnich, nie odnotowując dużych miejscowych zagrożeń. W zdarzeniach roku
2018 śmierć poniosło 7 osób

(4 w miejscowych zagrożeniach i 3 w pożarach), rannych zostało 100 osób (4
w pożarach i 96 w miejscowych zagrożeniach, w tym
jeden strażak-ratownik OSP).
Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu prowadziły działania ratownicze podczas 25 zdarzeń poza terenem powiatu
brzezińskiego, ale w obszarze chronionym przez KP
PSP w Brzezinach (10 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy). Do
najczęstszych przyczyn powstania pożaru zaliczyć należy nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem, wypalanie
pozostałości roślinnych oraz
nieprawidłowa eksploatacja
konstrukcji budowlanych zaś
do miejscowych zagrożeń nietypowe zachowania zwierząt, niezachowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu środków transportu i silne wiatry.
Do najpoważniejszych doszło
6 kwietnia w miejscowości
Jabłonów gm. Brzeziny. Był
to pożar budynku mieszkalnego, murowanego. We wnętrzu pomieszczenia objętego
pożarem ratownicy zlokalizowali częściowo zwęglone
zwłoki dwóch osób. 7 lutego
wypadek drogowy w Brzezinach na ul. Waryńskiego
z udziałem samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginął kierujący samochodem osobowym.5 sierpnia
na autostradzie A2 w okolicach 367 kilometra doszło
do zderzenia busa z autokarem przewożącym 51 dzieci,
6 opiekunów, w wyniku którego poszkodowanych została trójka dzieci oraz kierujący busem.
Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje 26
jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, z których
8 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2018
w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 21
jednostek OSP z terenu powiatu. Najczęściej wyjeżdżały: OSP Dmosin -140, OSP
Brzeziny -107, OSP Rogów
-101, OSP Jeżów – 64, OSP

Jordanów – 55, OSP Polik
i OSP Helenów po 37, OSP
Wola Cyrusowa – 31 wyjazdów. Zorganizowano i przeprowadzono łącznie 10 ćwiczeń obiektowych w ramach
rocznego planu ćwiczeń.
Brzezińscy strażacy odnoszą także wyniki w sporcie. W dniach 7-9 lutego,
w Warszawie, po raz dziewiąty, rozegrano Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja
Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji. Na turnieju zaprezentowało się
łącznie 67 zespołów. Po zaciętej rywalizacji na podium
stanęli strażacy reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej. W składzie drużyny PSP
znalazło się dwóch funkcjonariuszy z KP PSP w Brzezinach : Michał Marciniak oraz
Michał Szymczak, który został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. 10 marca w Dąbrówce Dużej po raz
dwunasty rozegrano Turniej
Halowej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Brzezińskiego, w którym wzięło udział
12 drużyn reprezentujących
Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu powiatu oraz reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. I miejsce zajęła drużyna z KP PSP
w Brzezinach, II - OSP Lubowidza, zaś III miejsce OSP
Kołacinek. Dwaj przedstawiciele KP PSP Brzeziny str.
Michał Szymczak i st. sekc.
Michał Marciniak reprezentowali Polską kadrę Państwowej Straży Pożarnej, w Mistrzostwach Świata Służb
Mundurowych w Holandii.
W turnieju wzięło udział 81
drużyn z 54 państw, a reprezentacja Polski zajęła 5 miejsce rozgrywając 11 meczów
z których wygrała 9.
W 2018 roku na terenie
powiatu przeprowadzono 88
czynności kontrolno-rozpoznawczych, podczas których
skontrolowano 92 obiekty, w których stwierdzono
106 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pod
względem przeciwpożarowym. Wydano 26 decyzji administracyjnych w sprawie

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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wudziestego dziewiątego stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się podsumowanie działalności Komendy
Powiatowej PSP w Brzezinach za 2018 rok.

Kierunki działania na rok 2019 przedstawił komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek
usunięcia uchybień.
Za szczególne osiągnięcia
w służbie brzezińscy strażacy
byli wyróżniani m.in. przez
Prezydenta RP, Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1 funkcjonariusz
komendy otrzymał Brązowy
Krzyż Zasługi, 2 funkcjonariuszy komendy otrzymało
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 1 funkcjonariusza
wyróżniono Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej”, 2 funkcjonariuszy komendy zostało
wyróżnionych Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 2 funkcjonariuszy komendy zostało wyróżnionych Srebrnym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Komendant Główny PSP za
wzorowe wykonywanie obowiązków i wybitne osiągnięcia sportowe przyznał 7 razy
nagrodę pieniężną, natomiast
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi 14 razy
przyznał nagrody pieniężne
strażakom brzezińskiej komendy.
Komenda Powiatowa PSP
w Brzezinach ma za sobą już
3 rok użytkowania nowego obiektu strażnicy przy ul.
Waryńskiego 55. Obiekt posiada odpowiednie zaplecze
socjalno-bytowe i techniczne, pomieszczenia i sprzęt
do ćwiczeń oraz nowoczesną sieć teleinformatyczną.
Niewątpliwie przekłada się
to na skuteczność i jakość
prowadzonych przez strażaków działań ratowniczo-gaśniczych, a także na warunki odbywania szkoleń
przez strażaków z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego.
W minionym roku po raz

kolejny udało się pozyskać
środki finansowe z samorządów w wysokości 120 000 zł.
na zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego z napędem 4x4 wartości
145 000 zł.. Było to możliwe
dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami. Powiat brzeziński, gminy Rogów i Dmosin dofinansowały zakup w kwocie po 20 tys.
zł. Gmina Jeżów i Brzeziny
po 10 tys. zł , a miasto Brzeziny 40 000 zł. Łódzki komendant wojewódzki na zakup samochodu przekazał 25
000 zł. W roku 2018 Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach realizowała zakupy
w ramach środków własnych
oraz środków pochodzących z rezerw celowych. I tak
w ramach środków z rezerwy celowej w wysokości 45
000 zł. realizowano wydatki
związane z bieżącym utrzymaniem gotowości operacyjnej, zakupiono m.in. 5 kpl.
central sterujących napędem
bram garażowych, sprzęt
łączności w postaci radiotelefonu nasobnego z ładowarką i armatury wodnej tj. kluczy do hydrantów i rozdzielacza. W ramach tych środków
wykonano również modernizację dwóch wiat zlokalizowanych na placu komendy.
Natomiast w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej w kwocie 8 480
zł. zakupiono piłę tarczową z osprzętem, piłę łańcuchową z osprzętem, latarki samochodowe z ładowarkami oraz węże tłoczne
W52. Dzięki decyzji Wojewody Łódzkiego pozyskano dodatkowo kwotę 18 700
zł, które przeznaczono m.in.
na zakup sprzętu łączności

w postaci radiotelefonów nasobnych z ładowarkami, detektora wielogazowego, urządzenia wielofunkcyjnego do
stanowiska kierowania, które zastąpi wysłużony już 8
letni sprzęt. W celu usprawnienia prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych
zakupiono na potrzeby operacyjne namiot pneumatyczny z osprzętem o wartości
26 200 zł. Zakup zrealizowany został ze środków budżetu państwa. Ponadto na realizację „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa
w latach 2017-2020” pozyskano dotację z rezerwy celowej w kwocie 27 071 zł na
zakup nowych 3 częściowych
ubrań specjalnych dla strażaków. W minionym roku
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi przekazał nieodpłatnie na rzecz komendy serwer hybrydowy
o wartości 19 680 zł oraz kilka kompletów lekkich ubrań
chemoodpornych z rękawicami i butami do zagrożeń
CBRN. Ponadto na mocy decyzji Łódzkiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Łodzi
brzezińską flotę pojazdów
wzbogacił średni samochód
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM z napędem 4x4, rok produkcji 2009,
przekazany z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim.
W roku 2018 jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały dofinansowanie na zakup niezbędnego
sprzętu i wyposażenia w ramach dotacji KSRG, dotacji
MSWiA oraz Funduszu Sprawiedliwości. Łączna wartość
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dofinansowań dla jednostek
OSP z powiatu brzezińskiego przydzielona za pośrednictwem KP PSP w Brzezinach w 2018 r. wyniosła ponad 417 000 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa dla jednostek
OSP włączonych do KSRG
w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2018
wyniosło 93 500 zł całość dofinansowania została zrealizowana w ramach wydatków
bieżących.
Po raz pierwszy gminy
z terenu powiatu brzezińskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 99%
na zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego

dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania dla gmin z terenu powiatu brzezińskiego
wyniosła 231 000 zł., środki te zostały przydzielone dla
15 jednostek OSP spośród 26
działających na terenie powiatu. Zgodnie z założeniami
dysponenta funduszu środki
te zostały przeznaczone na
zakup sprzętu i wyposażenia
przede wszystkim do ratownictwa medycznego i drogowego. Dodatkowo w grudniu
gmina Brzeziny uzyskała dofinansowanie z tego funduszu w wysokości ok. 60 000
zł. na zakup sprzętu dla jednostek OSP.
Komendant Dariusz Guzek podsumowując działalność Komendy Powiatowej
wyraził słowa uznania oraz
podziękował wszystkim strażakom oraz pracownikom
cywilnym Komendy za trud
i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań służbowych. Szczególne słowa podziękowania za

współpracę oraz wspieranie
działalności brzezińskiej komendy skierował do posła
Waldemara Budy i łódzkiego
komendanta wojewódzkiego Jarosława Wlazłowskiego.
Podziękował również władzom samorządowym powiatu brzezińskiego, miasta
i gmin, jak również wszystkim służbom, instytucjom
i urzędom oraz strażakom
ochotnikom z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego.
Poseł na Sejm RP Waldemar Buda podziękował
brzezińskim strażakom za
zaangażowanie, gdyż biorąc liczbę zdarzeń oznacza
że statystycznie dochodziło do dwóch zdarzeń dziennie. Wyraził także zadowolenie z osiągnięć sportowych
gdyż oznaczają one że strażacy mają także inne zainteresowanie poza pracą zawodową. Zapewnił także o swojej
dalszej pomocy. Z-ca łódzkiego komendanta wojewódzkiego Marek Jankowski

15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni
podatnikom w wersji elektronicznej gotowe zeznania
PIT-37 i PIT-38 za rok 2018.

Dzięki nowej usłudze
„Twój e-PIT" podatnik nie
będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać
deklaracji by rozliczyć swój
podatek. „Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym

Profilem Zaufanym, kwal i f i k ow a ny m p o d p i s e m
elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane
identyfikacyjne podatnika
i kwota przychodów).
W związku z nową usługą Urząd Skarbowy w Brzezinach w dniu 14 lutego organizuje spotkanie informacyjne dla podatników
zainteresowanych tą formą
rozliczenia. Szkolenie odbędzie się o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.
 GK

ZUS-owskie szkolenia
22 lutego o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Biura
Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach ( ul. Głowackiego 43)
odbędzie się szkolenie dot.
rozliczenia przychodów pracujących emerytów i rencistów. 25 lutego o godz. 9.00
planowane jest szkolenie

W rocznej naradzie uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Waldemar Buda FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
poinformował o wynikach
działalności Państwowej
Straży Pożarnej województwa łódzkiego za 2018 rok
oraz przedstawił plany komendy wojewódzkiej na rok
2019. Podziękował przedstawicielom wszystkich instytucji współpracujących ze
strażą pożarną, a także druhom ochotnikom i samorządom za okazywaną pomoc.

Starosta Brzeziński Renata
Kobiera dziękując za udzielaną pomoc pogratulowała
wyników sportowych. Burmistrz Ilona Skipor podziękowała za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Brzezin. Wyraziła także opinię, że rok 2019 będzie równie udany życząc mniejszej
liczby zdarzeń zwłaszcza tych
tragicznych. Komendant

Marcin Grzelak zwracając uwagę na liczbę zdarzeń
przy których straż pożarna
współpracuje z policją podziękował strażakom za pomoc. Wystąpienia gości zakończył prezes Leszek Jarząb
dziękując za współpracę straży zawodowej i ochotniczej
oraz za pomoc w pozyskiwaniu sprzętu przez ochotnicze
straże pożarne. 
 GK
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Twój e-PIT skarbowy
rozliczy podatek
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poświecone rozpoczęciu
pozarolniczej działalności
gospodarczej, a zwłaszcza
praw i obowiązków wobec
ZUS, zaś 26 lutego o godz.
8.00 obowiązkom pracodawcy w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich- ZLA.

 GK

Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
communal-service [at] tlen.pl; kontakt [at] communalservice.pl
tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53

Dlaczego Powiat powinien być członkiem spółdzielni



Na ostatniej sesji Rady Miasta w Brzezinach, odpowiadałem na pytanie radnego
Daniela Zrobka dlaczego wystąpiłem z propozycją przystąpienia Starostwa
Powiatowego w Brzezinach do członkostwa w Spółdzielni Socjalnej Communal
Service w Brzezinach.

Dodałem, że z taką samą
prop o z y c j ą w y s t ąpi ł e m
również do Pani Wójt Gminy Brzeziny.
Odpowiedź na to pytanie
jest banalnie prosta, bo szukam pracy dla zatrudnionych w Spółdzielni mieszkańców Brzezin i okolicznych Gmin. Dzisiaj między
innymi zatrudnieni w grupie remontowo - budowlanej mają jeszcze pracę przy
odśnieżaniu miasta i innych
pr a c a c h p or z ą d k ow y c h
związanych z okresem zimy.
Zatrudniając w ramach
reintegracji społecznej i zaw o d ow e j w c a l e n i e m a łą grupę ludzi wcześniej

społecznie wykluczonych –
mieszkańców w sumie całego Powiatu Brzezińskiego
pokazujemy, że żaden człowiek nie jest dla nas obojętny. Występując do Starostwa Powiatowego w Brzezinach ,informowałem
radnych powiatowych, że
składając akces członkostwa
do naszej Spółdzielni pokażą, że również i im nie jest
obojętny los tych ludzi oraz,
że autentycznie są zainteresowani reintegracją społeczną i zawodową mieszkańców Powiatu Brzezińskiego. Podkreślałem, że
chodziło mi w szczególności o tą grupę społeczną,

która funkcjonuje obok nas
ale jest zepchnięta na margines i nie jest zauważana
przez tych, którym w życiu
się powiodło bo mieli lepszy start: np. bogatych rodziców lub posiadają lepszą
umiejętność przystosowania się do obecnej rzeczywistości, którzy częściej zauważą krzywdę jaka dzieje się pieskowi lub kotkowi
aniżeli sąsiadowi zepchniętemu na margines życia. My
tym ludziom pomagamy, m.
in. szukając dla nich pracy, bo wcale nie jest prawdą, że wolą oni dostawać
zapomogi. Mając stałą pracę odnajdują swoje miejsce

w społeczeństwie i chcą
pracować bo czują się potrzebni.
Żeby jednak Spółdzielnia mogła pomagać tym ludziom, musi mieć dla nich
zatrudnienie. Stąd między
innymi pomysł aby wprowadzić do Spółdzielni jak
n aj w i ę c e j s a m or z ą d ów,
jako jej udziałowców aby
te samorządy z kolei mogły
w ramach „in hausu” dać
pracownikom Spółdzielni
pracę i w jej efekcie płacę .
A szukanie pracy dla zatrudnionych w Spółdzielni ludzi to najważniejsze
zadanie dla każdego przełożonego tej instytucji, bo
nikt nam nic nie da za darmo, wszystko musimy sobie sami wypracować, żeby
przetrwać.
 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia oferuje potencjalnym klientom: firmom i osobom prywatnym szeroki zakres usług,
począwszy od sprzątania, opieki, transportu, remontu i budowy obiektów, układanie kostki,
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego na miejscu u klienta. Więcej informacji w tych
sprawach można uzyskać pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688,
ZAPRASZAMY!
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pow i at

brzeziński

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

XVII Powiatowe Spotkanie Noworoczne

W

dniu 25 stycznia 2019r. dzięki uprzejmości Dyrekcji ZSP w Brzezinach
odbyło się „ XVII Powiatowe Spotkanie Noworoczne". Pani Starosta Powiatu
Brzezińskiego Renata Kobiera wraz z Wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem
powitali przybyłych gości, złożyli wszystkim serdeczne życzenia i przedstawili
plan rozwoju Powiatu Brzezińskiego na najbliższe lata.

Doceniając pracę i zaangażowanie, które przyczyniło się do rozwoju i promocji
Powiatu Brzezińskiego, Starosta Renata Kobiera wręczyła statuetki "Człowiek dla

Powiatu" Brzeziny 2018.
Po raz pierwszy została
zorganizowana aukcja prac
plastycznych wykonanych
przez Pana Pawła Walaka
podopiecznego Warsztatów

Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie”.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu „XVII Powiatowego
Spotkania Noworocznego”,

Pani Jolancie Wojciechowskiej Prezes Stowarzyszenia
„Nasz Powiat”, Pani Annie
Sokołowskiej Dyrektor ZSP
w Brzezinach, Pani Iwonie
Dudka Zastępcy Dyrektora
ZSP w Brzezinach oraz uczniom Technikum Żywienia
w ZSP w Brzezinach, Pani
Aldonie Świderek Dyrektor DPS w Dąbrowie wraz
z pracownikami i grupie

teatralnej LIMPA - utworzonej przez podopiecznych
DPS Dąbrowa, Pani Annie Sobkiewicz Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” wraz
z pracownikami i grupie teatralnej „Blisko Ciebie”, Pani
Joannie Paprockiej Dyrektor PSM I Stopnia w Brzezinach oraz Laureatom Regionalnego Konkursu Kolęd,

Pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu tegoroczne Spotkanie Noworoczne cieszyło się ogromnym zainteres owaniem.
D z i ę ku j e my w s z y s t k i m
przybyłym gościom, Władzom Samorządowym, Duchownym i licznie zgromadzonym gościom.
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Podlodowe zawody wędkarskie o mistrzostwo koła

W

niedzielę 27 stycznia na zbiorniku wodnym w Bogdance gmina Brzeziny
odbyły się wędkarskie zawody podlodowe o mistrzostwo koła organizowane
przez brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zawody z udziałem 7 zawodników rozpoczęły się
o godz. 9.00 i trwały trzy
g o d z i ny. W t y m c z a s i e

zawodnicy musieli dokonać odwiertu w lodzie za
pomocą specjalnego świdra i przy wykorzystaniu

bardzo krótkiej wędki dok o n a ć p o ł ow u j a k n aj w i ę k s z e j i l o ś c i r y b. Po
trzygo dzinnym p ołowie

komisyjnie zważono złowione ryby przez poszczególnych zawodników wyłaniając zwycięzców. I miejsce z wynikiem blisko pół
kilograma złowionych ryb
z aj ą ł Wa l d e m ar Wój c i cki- wędkarz 2018 roku,

II miejsce przypadło Bronisławowi Poździej, który
złowił ryby o łącznej masie 315 gram, zaś Łukasz
Matuszewski z wynikiem
niewiele gorszym bo wynoszącym 295 gram złowionych ryb zajął III. Być

może wyniki nie są imponujące ale biorąc pod uwagę trudność w jakiej są dokonywane należy uznać je
za sukces. Prezes Jerzy Sobociński wręczył zwycięzcą
pamiątkowe puchary. 
 GK

I miejsce Waldemar Wójcicki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

II miejsce przypadło Bronisławowi Poździej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zawody z udziałem 7 zawodników rozpoczęły się o godz. 9.00 i trwały trzy godziny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

95-060 Brzeziny, ul. Zawilcowa 12
• ścianki działowe, sufity podwieszane
• zabudowy z kartonu – gipsu
• gipsowanie, malowanie
• układanie glazury i terakoty
• montaż paneli podłogowych
• docieplanie poddaszy i budynków
• przeróbki poddaszy i budynków
• przeróbki instalacji elektrycznych
oraz wod.-kan.
• montaż mebli
WYKOŃCZENIA REMONTOWO-BUDOWLANE

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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!

wyrób renowacja mebli
i stolarki budowlanej.
Schody, podłogi,
architektura ogrodowa,
790 214 274,
793 079 877

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

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

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

1/X/2018

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

5/I/2014

Dariusz Milbrandt, 507 398 715

Prace
w drewnie,

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

Masaż przy
chorobach kręgosłupa,
akupunktura

Prywatny gabinet
specjalistyczny:
Brzeziny,
plac Jana Pawła II nr 10
Leczenie:
kręgarstwo-osteopatia,
bóle kręgosłupa
i stawów, bóle rąk,
szyi i nóg, rwa kulszowa,
bóle krzyża,
gościec stawowy,
problemy z krążeniem
i inne choroby, nerwice,
udary, wylewy,
mózgowe porażenia
dziecięce

Zapisy i informacje
pod nr tel. 510162014
http://www.wojciechwalczak.pl/

Aby skorzystać z promocji
zamów okna do 28 lutego
z terminem wykonania/odbioru na

MARZEC
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12
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gmina

Brzeziny

Dzień Babci i Dziadka w gminie Brzeziny

D

zień Babci i Dziadka był hucznie świętowany w każdej ze Szkół Podstawowych
w gminie Brzeziny. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej zgromadziło się
ponad 100 seniorów. Spotkanie dzieci z babciami i dziadkami w tej placówce
to bowiem wieloletnia tradycja.

Swoje umiejętności zaprezentowały tu przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-III, które do
występów przygotowali nauczyciele - Elżbieta Śliwonik, Roman Galant, Iwona Seroczyńska, Ewa Dzwonkowska oraz Faustyna Domiziak.
Oczywiście nie zabrakło tu
słodkiego poczęstunku, który
serwowali rodzice. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Dużej inną tak dużą imprezą środowiskową jest wiosenny piknik rodzinny, który jest
również wieloletnią tradycją.
W Szkole Podstawowej
w Gałkówku Kolonii także
nie zabrakło występów przedszkolaków i klas zerowych

oraz słodkiego poczęstunku dla babć i dziadków. Tu za
organizację tego święta odpowiedzialne były m.in. Arleta Szczecińska i Agnieszka
Kwiatkowska.
W Szkole Podstawowej
w Bogdance na uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka przybyło także bardzo liczne grono seniorów. Dla swoich „Kochanych Dziadków”
dzieci zaprezentowały liczne
atrakcje. W pierwszej kolejności dyrektor Danuta Grzejszczak przywitała gości, a zaraz potem uczniowie klas II
i III wykonali piosenkę powitalną pt. „Vivat Babunie
i Dziadkowie!”. Najmłodsi,

czyli 3-4 latki pod opieką Iwony Nowak zatańczyli skoczną poleczkę, a zerówka kierowana przez Ewę Gierach zaprezentowała krótkie
wierszyki oraz pochwaliła się
znajomością alfabetu. Nieco
dłużej występowali uczniowie
klas I-III, którzy zaprezentowali liczne piosenki, wiersze
oraz przedstawienie o charakterze kabaretu pt. „Dziadek, stołek i rosołek”. Zaproszeni goście mogli wysłuchać piosenek stworzonych
na popularne ostatnio melodie. Klasy I-III przygotowały wychowawczynie - Violetta
Kotynia, Agnieszka Krupińska oraz Marta Jędrzejewska.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej FOT. ARCHIWUM SZKOŁY
Po występach klas młodszych nadszedł czas na prezentację chóru szkolnego pod
kierownictwem Małgorzaty
Szymczak – tutaj uroczystość

uświetnili uczniowie klas
starszych. Całość dopełniała niezwykle piękna dekoracja w kształcie ogromnego serca, którą przygotowały

Iwona Nowak oraz Ewa Plichta. W tej szkole także nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.
 TOM

V sesja Rady Gminy Brzeziny


Szkoła w Gałkówku Kolonii FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Zabawa choinkowa w Witkowicach
Siedemdziesiąt paczek zostało rozdanych na zabawie
choinkowej w Witkowicach.
Zabawę zorganizowała
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której przewodzi Jacek Tokarski oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Mirosławą Szymańską na czele. W przygotowania włączyła się także miejscowa
radna Anna Krześniak. Tradycyjnie w czasie choinki
tańce przeplatane były konkursami. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku.
Słodycze były też w paczkach, które rozdawał św.
Mikołaj. Kolejne spotkania
w świetlicy w Witkowicach,

Siedemdziesiąt paczek zostało rozdanych FOT. TOMASZ GUZEK
odnowionej w 2017 r. przy
udziale środków z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi,

przewidziano z okazji Dnia
Kobiet i Dnia Dziecka.
 TOM

 9 stycznia odbyła się V sesja Rady Gminy Brzeziny. Przyjęto tu uchwały w sprawie zmiany
2
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019-2022 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2019 oraz w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Tradycyjnie wójt Barbara Hojnacka przedstawiła też sprawozdania z prac pomiędzy
sesjami informując m.in. o
realizowanych obecnie inwestycjach. Trwają m.in. prace
związane z przebudową budynku gminnego w Dąbrówce
Dużej zaplanowanego do zaadoptowania na potrzeby oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Dużej.
Przewidziany termin zakończenia prac to 30 maja
2019 r.. Został zakończony
proces związany z zatwierdzeniem operatu wodno-prawnego i udzieleniem gminie
Brzeziny pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków
oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Będzie to ostatnie zadanie
realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Brzeziny poprzez budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków, budowę
oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu współfinansowanego z środków
PROW na lata 2014-2020.
W ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny" rozstrzygnięto przetarg
i podpisano umowę z wykonawcą robót termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Bogdance.
Trwają czynności związane
z przygotowaniem procedury przetargowej na termomodernizację świetlic wiejskich w Gałkówku Kolonii
i Dąbrówce Małej. Ogłoszone
też było postępowanie przetargowe na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Przecławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla
potrzeb Gminnego Ośrodka

Kultury. Na realizację operacji
"Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne" w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
gmina Brzeziny otrzymała
wsparcie finansowe w kwocie 196.000 zł. Trwają również
prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Przanówka. Ogłoszono
też postępowanie przetargowe
na wybór wykonawcy dla prac
związanych z budową oświetlenia hybrydowego w Eufeminowie. Na realizację tego zadania gmina Brzeziny ubiega
się o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Przygotowywane jest również postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy prac dla potrzeb
budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Sadowa.
 TOM
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Dyżury radnych

Mieszkańcy Miasta Brzeziny
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje,
że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają
obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości
płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia te
obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz dane
techniczne dot. zbiornika bezodpływowego
bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Miasta Brzeziny, właścicieli domów
jednorodzinnych, o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadania zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ankietę można pobrać ze strony www.
brzeziny.pl lub otrzymać w Urzędzie
Miasta Brzeziny pok. Nr 305. Ankiety
będą również roznoszone przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny razem
z decyzją o podatku od nieruchomości.
Wypełnione zgłoszenie można:
1. wysłać pocztą tradycyjną na adres
Urzędu Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny,
2. wysłać poczta elektroniczną na adres:
sekretariat@brzeziny.pl
lub agnieszka.guzek@brzeziny.pl,
3. dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta
Brzeziny i złożyć w sekretariacie pok. 110
lub w pok. 305 w godzinach pracy
tj. poniedziałek- piątek 8.00 - 16.00.
Zgłoszenia takiego można dokonać
również telefonicznie
pod nr: 46 8742224 w. 317.
Jednocześnie informujemy,
że złożenie zgłoszenia jest obowiązkowe.
Zgłoszenia prosimy złożyć
do dnia 22 lutego 2019 roku.

17/VIII/2017

Anna Sokołowska,
Marek Matyszczak
20.02.2019 r.

2/I/2019

Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
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Dzień Babci i Dziadka w Jedynce

S

zkoła Podstawowa nr 1w Brzezinach Święto Babci i Dziadka upamiętniła
goszcząc w swoich progach wielu najmilszych dla dzieci gości. Ze względu na
komfort Babć i Dziadków oraz na liczebność klas edukacji wczesnoszkolnej,
uroczystość odbyła się z podziałem na kilka występów przygotowywanych
oddzielnie pod okiem wychowawców.

We wtorek 22 stycznia przed
swoimi gośćmi wystąpili uczniowie grupy przedszkolnej oraz uczniowie klasy II c, tego samego dnia
prezent w postaci występu

przygotowali uczniowie klas
II a i b, natomiast w środę
zaprezentowali się uczniowie
z klas I i III.
W s z y st k i e u ro c z y sto ści otworzył dyrektor szkoły

Zbigniew Zieliński, który witał licznie przybyłych gości
i składał im najserdeczniejsze
życzenia. Sala gimnastyczna
na każdym z przedstawień
wypełniona była po brzegi.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem prezentowały montaże słowno - muzyczne i występy taneczne. Wspaniałe
prezentacje artystyczne przepełnione były radością, śpiewem i niezwykłym zaangażowaniem ze strony małych
aktorów. Wnuczęta swoimi występami wyraziły kalejdoskop uczuć, oczywiście
przede wszystkim miłość,

wdzięczność i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom. To przecież od nich
dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra, za które warto i trzeba dziękować. Uroczystości wypadły pięknie,
uczniowie otrzymali gromkie brawa, a Babcie i Dziadkowie byli dumni ze swych
wnuków, zachwyceni poziomem wykonania, wkładem

pracy i uczuć. Maluchy własnoręcznie wykonały także
upominki, którymi obdarowały w klasach przybyłych
gości. Po części artystycznej
nie zabrakło słodkiego poczęstunku w miłej, rodzinnej
atmosferze, pełnej wzruszeń
i uśmiechów. Były to wspaniałe dni, pełne serdeczności,
radości, wspomnień i wspólnej zabawy. 
 GK

Szkoła Podstawowa nr 1w Brzezinach Święto Babci i Dziadka upamiętniła goszcząc w swoich progach wielu najmilszych dla dzieci gości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wspaniałe prezentacje artystyczne przepełnione były radością i śpiewem FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wnuczęta swoimi występami wyraziły kalejdoskop uczuć FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uroczystości wypadły pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Maluchy własnoręcznie wykonały także upominki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Jak to z Babcią i Dziadkiem było

W

S zkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach odbyły się uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli ,,dziadkowie” zasiedli w uroczej
scenerii sali gimnastycznej ,,Dwójki”. Zaproszonych gości przywitała
dyrektor Anna Mrówka oraz wychowawczyni grupy 0a Aneta Pawlik
zapraszając na występy małych artystów.

Dużo uśmiechów wywołał
taniec ,,Babuszek -Staruszek” oraz ,,DziadziusiówSt ar u s i ów ”. D z i e wc z ę t a

wcieliły się rolę dawnych
babć, ubrane w długie
spódnice i kwieciste chustk i, a ch ł op c y z du ż y m i

brzuszkami, w kapeluszach
na głowie i laską w ręku
prezentowali układ taneczny. Każdy to wie, że Babcia

i Dziadek mają mnóstwo
n i e s p o ż y t e j e n e rg i i , n a
wszystko wystarcza im siły,
wiele potrafią, czym zaskakują swoich wnuków.
W roli tańczącej babci
i tańczącego dziadka publiczność zobaczyła Lenę
i Bartka, którzy w pięknym stylu zaprezentowali

poszczególne figury twista.
Wn u c z ę t a w y r a z i ły swoją miłość, szacunek
i wdzięczność w przepięknych wierszach i piosenkach oraz skeczach, tańcach i życzeniach. Na zakończenie dzieci wręczyły
Babciom i Dziadkom przygotow ane s amo d z i el n i e

upominki - laurki z pięknymi życzeniami. W dalszej części uro czystości
niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Nie zabrakło
także wspólnie zatańczonego walca.
 GK

Chłopcy w kapeluszach na głowie i laską w ręku prezentowali układ taneczny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Licznie przybyli zasiedli w uroczej scenerii sali gimnastycznej ,,Dwójki” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Maluchy własnoręcznie wykonały także upominki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dużo uśmiechów wywołał taniec ,,Babuszek -Staruszek” oraz ,,Dziadziusiów- Starusiów” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W roli tańczącej babci i tańczącego dziadka publiczność zobaczyła Lenę i Bartka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność w przepięknych wierszach i piosenkach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Dzień Babci i Dziadka w Trójce

W

sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych dostojnych gości
powitała wicedyrektor szkoły Małgorzata Kobierska życząc samych
pięknych chwil w życiu i aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

Dzieci natomiast powitały
je słowami „Babci i Dziadk a , pr z y z na ć to t r z eb a ,

każdemu dziecku w życiu
potrzeba..." Specjalnie dla
babć i dziadków uczniowie

wystąpili w przedstawieniu pt. „Czer wony Kapturek”. Na scenie oprócz

bajkowych bohaterów nie
zabrakło jemiołuszki, gili,
sów, szumiących i śpiewających drzew, lisa a nawet
wiewiórki. Przedstawienie
o Czer wonym Kapturku
wzbogacił „taniec leśnych
duszków" w w y konaniu

dzieci z oddziału przedszkolnego. Oglądający przedstawienie babcie
i dziadkowie z dumą podziwiali aktorskie talenty swoich wnucząt, którym
nie szczędzili braw.

Warto dodać, że dzięki zaangażowaniu rodziców sp ot kanie d la b abci i dziadka zyskało słodką oprawę w postaci ciast
oraz napojów.

 GK

Babcie i dziadkowie z dumą podziwiali aktorskie talenty swoich wnucząt FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na scenie oprócz bajkowych bohaterów nie zabrakło jemiołuszki, gili... FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dom drugiej szansy



Według danych z końca 2017 r. w Polsce funkcjonowało
37.201 rodzin zastępczych i 571 rodzinnych domów
dziecka.

Z ap e w n i a ł y one opi ekę
55.761 dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. „Na terenie powiatu
brzezińskiego funkcjonuje w tej chwili 28 rodzin zastępczych i dwa rodzinne
domy dziecka, w których
przebywa pięćdziesięcioro dwoje dzieci.”– informuje Magdalena Adamska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomoc y Rodzinie,
które wciąż szuka kandydatów do pełnienia tej roli.
- Kiedy na skutek różnych okoliczności życiowych dziecko zostaje pozbawione opieki najbliższych os ób, najlepszą
alternatywą jest właśnie rodzinna piecza zastępcza –
wyjaśniają Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
- Rodzicielstwo zastępcze
ma bowiem możliwość zapewnienia dziecku zindywidualizowanej opieki, która chociaż w niewielkim

stopniu stworzy namiastkę prawdziwego domu, da
poczucie bezpieczeństwa
i akceptacji, ułatwi wejście
w dorosłe życie - wskazują
pracownicy PCPR.
Dlatego działania organizatorów rodzinnej pieczy
zastępczej skupiają się na
rozwoju tego typu formy,
przy jednoczesnym odejściu od opieki instytucjonalnej, czyli umieszczania
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach stale
poszukuje kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych. - Bycie rodziną
zastępczą to zadanie trudne
i odpowiedzialne, ale może
też stanowić źródło satysfakcji, a dla dzieci to szansa na drugi dom i odmianę losu – wskazuje dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Kan dyd at am i d o p e ł nienia takiej roli, zgodnie

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej
pieczy zastępczej, mogą zostać:
- dorośli obywatele polscy, zamieszkujący na stałe
na terenie Polski,
- korzystając y z pełni
praw obywatelskich, cywilnych i rodzicielskich,
- b ez przeciw wskazań
zdrowotnych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej,
- posiadający odpowiednie warunki mieszkaniowe,
- posiadający stałe źródło
dochodu,
- osoby, które otrzymają
pozytywną opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane
pełnieniem tej funkcji powinny zgłaszać się do Małgorzaty Szubert z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, nr. tel.
46-874-21-68 lub 46-8742-67. Informacje o rodzinnej pieczy zastępczej można także znaleźć na stronie
internetowej: www.pcpr-brzeziny.pl

To miejsce na Twoją reklamę

 TOM

46 874 31 31 wew. 21, bis@cpik-brzeziny.com.pl
Dla babć i dziadków uczniowie wystąpili w przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Koncert dla babci i dziadka
2 stycznia o godz. 17.30
w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny rozpoczął się
koncert uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Brzezinach z okazji Dnia

Babci i Dziadka. Specjalnie
dla swoich dziadków i babć,
którzy licznie wypełnili salę
konferencyjną wystąpili uczniowie szkoły. Wśród gości
byli min. starosta brzeziński

Renata Kobiera, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Tadeusz Barucki
oraz prezes spółdzielni socjalnej Tadeusz Klimczak.

Koncert prowadzony przez
Joannę Omąkowską - Marks
rozpoczęli najmłodsi uczniowie (klas pierwszych) piosenką „Dla Babci i Dziadka” oraz
tańcem. Po nich nastąpiły

indywidualne występy poszczególnych uczniów. Trzeba przyznać że młodzi artyści
przygotowani do występów
podczas koncertu zaprezentowali się wspaniale. Koncert

11

dla babci i dziadka zakończył
kwartet fletowy w składzie
Joanna Czochra, Maja Graboń, Michał Nowak i Czarek
Słojewski. 
 GK

Koncert prowadzony przez Joannę Omąkowską - Marks rozpoczęli najmłodsi uczniowie (klas pierwszych) piosenką „Dla Babci i Dziadka” oraz tańcem FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wśród gości byli starosta brzeziński Renata Kobiera, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki

REKLAMA

To
miejsce
na
Twoją
reklamę
1/I/2011

15/I/2013

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
OKAZJA sprzedam opel, Zafira
2000 r., 603 336 384
SPRZEDAM Skoda Felicja, 1,3 MPI,
2001 r., 887 364 298

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144
475, www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.
instalmed.pl tel. 515-362-050
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble pod
wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy, 607 815 125
STOLAREK
REMONTY, wykończenia wnętrz
kompleksowo, 505 509 874
BUDOWA domów, 505 509 874
PODDASZA, wykończenia
wnętrz, docieplenia budynków,
608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia,
790 891 188
ŚCINKA drzew, tel. 727 668 566
MONTAŻ pokryć dachowych,
więźby, blacha, deska, papa, gonty podbitki, 507 542 210
DOCIEPLENIA budynków (styropian), 507 542 210
USŁUGI budowlano – remontowe, docieplenia, 793 053 808
BUDOWA, remonty, 606 385 993
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
REMONTY kompleksowo, 502
087 857
FOTOBUDKA Selfie-room – idealna atrakcja na Twoją imprezę,
502 890 833
NAPIS LOVE - wynajem na wesela, 502 890 833
MALOWANIE trawertyn, 694 163
722

DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505
549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek, 604 543 817

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121

966
OPIEKUNKĘ do dziecka przyjmę,
570 810 551
POSZUKUJĘ pracowników do dociepleń praca w Warszawie, 602
529 784
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel.
690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane
szwaczki, 601 306 380
SZYCIE chałupnicze zlecę – cały
rok, 509 862 610
HURTOWNIA mat. Budowlanych
zatrudni na stanowisko sprzedawcy. Dobre wynagrodzenie, tel. 605
086 824
ZATRUDNIĘ księgową do prowadzenia ksiąg handlowych (bez
ZUS), może być na ½ etatu oraz
sprzątaczkę, 508 301 008
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu
międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
ZATRUDNIĘ chałupniczki – szycie, 604 588 616
PRZYJMĘ przeszycia, 601 303
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko montażysty systemów osłonowych, 501 144 475
SZWACZKĘ i prasowaczkę zatrudnię, 512 114 993
POSZUKUJĘ pracownika sprzedawcę do sklepu ogrodniczego
w Brzezinach, (pełny etat), wojtczakewa@interia.pl, 601 380 051
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, (samochód dostawczy), tel. 690 593
864
PIEKARZA piekarnia w Brzezinach
przyjmę do pracy, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ na warsztat mechaniczny do prostych prac pomocniczych, tel. 883 932 629
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok,
574 816 600
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 46 874 39 22, 605 139 221

ZATRUDNIĘ szwaczki oraz
szwaczkę na proste szycie, 602
475 488
ZATRUDNIĘ brukarzy tel.
530-130-227
ZATRUDNIĘ opiekuna do gołębi
tel. 530-130-227
Z ATRUDNIMY kierownika Budowy w specjalności budowlanej lub drogowej do
Przedsiębiorstwa Drogowego
w Koluszkach. Prosimy o przesłanie CV na maila e-mail: pbdbuddrog@wp.pl tel.: 609759659,
601227216
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, chłodnia, kraj, 601 467 172
ZATRUDNIĘ osoby z doświadczeniem do cięcia borówki, 601
896 156
ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234
SZWACZKI – sukienki, 607 613
287
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ presera, 799 781 832
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
stała praca, tel. 606 155 155
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel.
606 155 155
FIRMA transportowa zatrudni
mechanika na potrzeby własne,
tel. 606155 155

NIERUCHOMOŚCI
BUDOWLANE Brzeziny ul. Polna,
850 m2, prąd, woda, kanalizacja,
508-301-005, 601-305-357
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2
w brzezinach 731 746 722
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
MIESZKANIE 60 m2 sprzedam,
503 774 363
SPRZEDAM działki budowlane,
603 307 493
SPRZEDAM dwie działki po 2800
m2 przy ul. Łódzkiej, 508 837 214
KUPIĘ, wynajmę garaż Andersa,
Brzeziny, 793 957 354
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
SPRZEDAM działkę budowlaną,
782 845 235
POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia w centrum Brzezin, tel. 502
046 133
WYNAJMĘ lokal w centrum
Koluszek, 60 m2 pod działalność,
gabinet, biuro, sklep. Wszystkie
media, tel. 691 040 770

KUPIĘ mieszkanie, może być zadłużone, 531 910 116
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM ziemię rolną 1 ha 14
arów, Zacywilki, 731 737 944
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie w kamienicy 52 m2, tel. 517
694 485
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2,
Brzeziny, tel. 607 815 254
SPRZEDAM mieszkanie 50 m2,
Osiedle na Wzgórzu, wysoki parter. tel. 517 060 234
DZIAŁKI budowlane 800m, 1200
i 2100 m (uzbrojone), sprzedam,
Brzeziny ul. Okrzei, 501 034 069,
696 719 111
M3, 48 m2, bloki i piętro, sprzedam bez pośredników – 195 tys.,
tel. 793 231 060
SPRZEDAM mieszkanie w bloku pierwsze piętro, dwa pokoje
z kuchnią, 48 m2, tel. 605 360 289
SPRZEDAM sad owocowy (jabłonie, wiśnie), o pow. 3,63 ha,
położony w Rogowie okolice
Elewatora, 602 279 238
WYNAJMĘ dom mieszkalny
z budynkami gospodarczymi
w Józefów gmina Rogów, 505
834 636
SPRZEDAM gospodarstwo 5 ha +
budynki, Józefów gmina Rogów,
505 834 636
M4 kupię okolice, Piłsudskiego,
Inki, Moniuszki, 607 167 176
DZIAŁKI 1640 m2 – sprzedam,
504 047 314

Zatrudnię
pracownika
do prac
na dachach,

tel. 44 714 05 38,
mile widziane
doświadczenie

ALEXANDER-MED.

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

• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ORAZ SKLEPY:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul.Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki
• Pracownia florystyczna-centrum ogrodnicze
"beniko", ul. Piłsudskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza

RÓŻNE

• Supermarket, ul. Przedwiośnie

FIRMA ROSSA zaprasza na wyprzedaż kolekcji zimowej dziecięcej i damskiej w godz. 14.00 -16.00
od pon. – pt., 602 475 488
SPRZEDAM pszenżyto, 506 541
534
SPRZEDAM bojler na wodę 200 l,
w dobrym stanie, tel. 883 932 629
SPRZEDAM słomę małe kostki,
783 270 066
SPRZEDAM siano, 601 209 526
PRALKA Bosch, lodówka, ceny do
negocjacji, tel. 603 336 384
SPRZEDAM jęczmień oraz owies,
46 874 67 19
SPRZEDAM śrutownik, pług 3 skibowy, 576 340 285
MIEJSCE na Twoją reklamę na ulicy Waryńskiego, 501 541 580

• Intermarche, ul. Głowackiego
• Osiedlak-Myśliwiec", ul. Głowackiego
• Complex, ul. Konstytucji 3 Maja
• Sklep spożywczo przemysłowy Monika Kostrzewa,
ul. Lasockich
• Aga-Sklepy, ul. Lasockich
• Delikatesy „PRIMO” Plac Jana Pawła II
• PPHU GREYS Janusz Jatczak, ul. Słowackiego
• Sklep MULTI-MAX, ul. Kościuszki
• HIT 2001, ul. Piłsudskiego
• PPHU „Complex” ul. Piłsudskiego
• Sklep spoż. ABC ul. Małczewska

REKLAMA

FIRMA ROSSA
zaprasza na
wyprzedaż
kolekcji zimowej
dziecięcej i damskiej
w godz. 14.00 -16.00
od pon. – pt.,
602 475 488

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”

Obsługa firm
w zakresie bhp
mgr Joanna
Kędzia
-Kamińska
telefon
601-514-920

• Delikatesy „Primo” M. Rudniak, ul. Św. Anny
• ARKA – sklep spoż., ul. Reformacka
• Sklep Spożywczo Przemysłowy Filip Jochman,
ul. Stefana Okrzei 6a
• Stacja Paliw LOTOS, ul. Waryńskiego 8
• Tamir-stacja gazowa - Wojska polskiego

AUTOPROMOCJA

MOTORYZACJA
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Styczniowa zabawa karnawałowa



W sobotę 26 stycznia o godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez brzeziński oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

W zabawie uczestniczyło 58 członków i sympatyków związku, którzy mieli zapewnione ciepłe danie,
kawę, herbatę i zimne zakąski, a także ciasto i owoce nie mówiąc o muzyce.
Kolejna zabawa taneczna

planowana jest na 9 lutego a zabawa ostatkowa na 2
marca. Koszt udziału w zabawie to wydatek 35 złotych
od osoby, sympatyk zapłaci
5 złotych drożej. 22 lutego
brzezińscy emeryci jadą do
Teatru Muzycznego w Łodzi

na przedstawienie pt. „Człowiek z Lamanche”. Cena biletu to zaledwie 10 złotych.
Kolejną imprezą b ędzie
dzień kobiet, który tradycyjnie łączony jest z dniem
inwalidy.
 GK

Dzień Babci i Dziadka
u brzezińskich emerytów



 1 stycznia o godz. 14.00 w stołówce „Smakosz”
2
prowadzonej przez Oddział Rejonowy w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przed licznie zebraną publicznością wśród której byli
m.in. burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, wicestarosta brzeziński Ryszard Śliwkiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach Maria Pisarska oraz członkowie

i sympatycy związku wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach.
Na początku przedstawiciele władz miasta i powiatu złożyli wszystkim dziadkom
i babciom najserdeczniejsze

życzenia z okazji ich święta
życząc przede wszystkim dużo
zdrowia i cierpliwości. Następnie licealiści przygotowani przez nauczycielkę Lucynę
Staszewską wystąpili specjalnie dla brzezińskich seniorów.
Wiersze przeplatały się z piosenkami i tańcami. Dla uczestników spotkania nie zabrakło
słodkiego poczęstunku.

 GK

W zabawie uczestniczyło 58 członków i sympatyków związku FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Burmistrz Brzezin Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kolejna zabawa taneczna planowana jest na 9 lutego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

13

Licealiści wystąpili specjalnie dla brzezińskich seniorów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 21, bis@cpik-brzeziny.com.pl
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ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DZIECI
DO PRZEDSZKOLI
Dyrektorzy Przedszkola nr 1 w Brzezinach ( ul. Konstytucji 3-go Maja 1) i Przedszkola
nr 3 w Brzezinach (ul. Moniuszki 15) informują, że od godz. 9.00 w dniu 06 marca 2019 r.(środa) rozpoczyna się rekrutacja dzieci dotychczas nieuczęszczających do
przedszkoli w Brzezinach na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyjęcie dziecka do
przedszkoli wydawane będą przez dyrektorów przedszkoli lub wskazane osoby od dnia
06 marca 2019 r. w siedzibach przedszkoli w godz. 9.00 -15.00. Termin składania wniosków o przyjecie dziecka do przedszkoli upływa 22 marca 2019 r. o godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji z podaniem liczby miejsc wolnych podana zostanie do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych przedszkoli
w dniu 05 marca 2019 r.
Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli w Brzezinach składają jedynie
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 25 lutego do
04 marca 2019 r. w godzinach pracy przedszkoli.
Każdy rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub kontynuowanie
edukacji przedszkolnej proszony jest o zapoznanie się z harmonogramem czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym
2019/2020 (Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2019
r.) znajdującym się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedszkola nr 1 w Brzezinach i Przedszkola nr 3 w Brzezinach.

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

Planujemy dla dzieci i młodzieży szkół miejskich i przedszkoli w okresie feryjnym
tj. od 11.02 do 24.02.2019 na krytej pływalni wejście feryjne, jeden raz dziennie
za okazaniem legitymacji szkolnej lub po zweryfikowaniu na listach z przedszkoli
w godzinach 10:00 - 17.30 (Ostatnie wejście o godz. 16.00) Czas pobytu na basenie max 90 min. Po przekroczonym czasie pobytu będzie naliczana opłata zgodnie
z cennikiem. Wejście nie łączy się z korzystaniem z usług dodatkowych w tym
czasie (czyli np. Nauka i doskonalenie pływania)
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
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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Sunrise Team Brzeziny wicemistrzem HLPN

D

obiegły końca rozgrywki dwudziestej edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
sezonu 2018/2019 o puchar Burmistrza Miasta Koluszki Waldemara Chałata.
Zwycięzcą został zespół Czerwonych Diabłów, natomiast na drugim miejscu
zmagania zakończyła ekipa z Brzezin – Sunrise Team.

Tym samym oba zespoły poprawiły wynik z tamtego roku. Na czwartym miejscu sklasyfikowane zostało
Wybrzeże Klatki Schodowej,
a na ósmym MisieZespół „festiwalu wschodzącego słońca” prawie do samego końca
liczył się w walce o mistrzostwo. Liderująca drużyna
Czerwonych Diabłów miała nad brzezinianami zaledwie trzy oczka przewagi.
Przypomnijmy, że w tym sezonie zespoły rywalizowały ze sobą systemem każdy
z każdym po dwa spotkania
(mecz i rewanż). Po rozegraniu szesnastu meczów rozgrywki wygrywał zespół,
który zgromadził największą
liczbę punktów. Kolejność
pozostałych zespołów również była ustalana od liczby
zdobytych punktów. Sunrise

Team zrobił swoje i do końca wygrał wszystkie mecze.
W pierwszym z nich nasz
zespół pokonał 3:1 Fit Centrum & ILO. Na listę strzelców wpisali się: Maciej Borowsk i, R ob er t Szub er t
i Artur Poździej, a dla miejscowych jedynego gola strzelił Piotr Warchoł. W drugim
starciu Sunrise Team wygrał bez żadnych problemów
z Marianami 4:1. Tym razem
gole dla brzezinian strzelili: Robert Szubert, Dominik Jedynak, Arkadiusz Łapka i Krzysztof Trzewikowski,
a dla koluszkowian raz na listę strzelców wpisał się Łukasz Kłosiński. Niestety komplet punktów na swoje konto
dopisały również Czerwone
Diabły i dzięki temu to one
zachowały pierwsze miejsce
i zdobyły mistrzowski tytuł.

Remisem, zwycięstwem i porażką w derbowym pojedynku z rozgrywkami pożegnało się Wybrzeże Klatki
Schodowej. Brzezinianie zremisowali najpierw 4:4 z Kacper Komtel po trafieniach:
Dawida Filipińskiego, Michała Ferdzyna, Marcina Pietrzaka oraz golu samobójczym. Natomiast dwie bramki dla gospodarzy strzelił
Bartłomiej Trela, a po jednej
Damian Adamczyk i Daniel
Chłądzyński. W drugim meczu Wybrzeże Klatki Schodowej wygrało 4:1 z LKS Gałkówek. Na dwa trafienia Marcina Bykowskiego i na jedno
Michała Ferdzyna oraz Dawida Filipińskiego, honorowym golem odpowiedział
były gracz Startu Brzeziny
Szymon Skwarek. W ostatniej konfrontacji Wybrzeże

Klatki Schodowej oddało
walkowera Misiom. Zespół
z ligi orlikowej natomiast
oprócz dopisania do swojego
punktowego dorobku trzech
oczek przy zielonym stoliku
przegrał ze Strefą Zrzutu 2:4
(bramki: Mariusz Kaźmierczak i Maciej Grochowalski, oraz dla rywali: trzy Piotr
Grobelny i jedną Michał Dymowicz.
Po rozegraniu ostatniej kolejki nastąpiła oficjalna ceremonia dekoracji. Oprócz nagród zespołowych w postaci
medali i pucharów przyznano również indywidualne

odznaczenia. Organizatorzy
najlepszym bramkarzem ligowych rozgrywek wybrali Michała Tomczyka (Mariany), a najlepszym strzelcem
z dwudziestoma czterema
bramkami został Jakub Sztuka (Czerwone Diabły). Drugi w klasyfikacji najlepszych
strzelców był Jakub Perek
(Czerwone Diabły), który
trafił do siatki rywali dwadzieścia razy, trzeci był Piotr
Grobelny (Strefa Zrzutu)
z osiemnastoma trafieniami,
czwarty z piętnastoma golami był Dominik Jedynak
(Sunrise Team), a na szóstym

miejscu sklasyfikowani zostali: Mariusz Kaźmierczak
(Misie) i Krzysztof Trzewikowski (Sunrise Team), którzy na listę strzelców wpisali się po jedenaście razy. Na
tym zakończyły się halowe
zmagania w tym sezonie. Teraz przed zawodnikami przygotowania do rundy wiosennej i mecze sparingowe
na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Halowa Liga Piłki Nożnej w Koluszkach wróci prawdopodobnie późną jesienią pod koniec listopada
2019 roku.

 DS

Kończą się zapisy do Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

P

 woli dobiegają końca zgłoszenia do siódmego sezonu Brzezińskiej Ligi
o
Piłki Nożnej. Do tej pory swój udział w rozgrywkach potwierdziło jedenaście
zespołów w tym czterech debiutantów. Oznacza to, że miejsc jest już naprawdę
niewiele i nie ma co zwlekać z zapisami na ostatnią chwilę.

Ostateczny skład drużyn poznamy w piątek 15 lutego,
kiedy oficjalnie zakończy
się procedura zgłoszeniowa.
Wśród potwierdzonych drużyn, które znamy już z brzezińskich boisk znajdują się
obrońcy tytułu Red Devils,
wicemistrzowie Grube Wióry. Oprócz nich formalności
dopełniły: Zieloni Bimbrownicy, OKS, Wybrzeże Klatki Schodowej, Misie i Zielona
Strona Mocy. Bardzo prawdopodobnie do tej listy dołączy
kilka innych zespołów, które
na razie nie potwierdziły jeszcze swojego udziału. Ogromną ciekawość budzą drużyny,
które zgłaszają się do rozgrywek po raz pierwszy. Na ten
moment mamy czterech beniaminków: Rekord Brzeziny,
Wikingowie, Bad Boys oraz
Ciamciaramciam. Rekord
Brzeziny był znany dotąd jako
wielosekcyjny klub dla dzieci.
Kierownik i kapitan zespołu Bartłomiej Przybyłowski

postanowił uruchomić również sekcję seniorską, którą
zobaczymy w Brzezińskiej Lidze od marca. Kadra zespołu
robi wrażenie, są w niej m.in.
zawodnicy Startu Brzeziny,
trenerzy Akademii Futbolu
Widzewa Brzeziny, kilku doświadczonych piłkarzy innych
drużyn tj. Zieloni Bimbrownicy czy Relaks 50+, a także
byli futsalowcy. Choć na boisku nie grają ani nazwiska,
ani statystyki, to z dużą dozą
prawdopodobieństwa można
stwierdzić, że ten zespół jest
w stanie zagrozić praktycznie każdemu, nie wyłączając z tego czołówki Brzezińskiej Ligi. Drugi z debiutantów to wicemistrz sąsiedniej
Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej
w Koluszkach. Wikingowie
to drużyna prowadzona przez
Adriana Skrzydlewskiego.
Niemal cały zespół pochodzi
z Andrespola, Bedonia i Kurowic. Będzie to stosunkowo
młody zespół, gdyż w skład

wchodzą zawodnicy w wieku pomiędzy 16-23 lata. Nie
oznacza to, że powinno się ich
lekceważyć. Zdobycie drugiego miejsca w grupie mistrzowskiej Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej to nie dzieło przypadku. Poza tym w historii
Brzezińskiej Ligi młode drużyny udowadniały, że potrafią grać w piłkę. Najlepszym
przykładem jest Wybrzeże
Klatki Schodowej, które rok
temu wygrało Puchar Brzezin, a w swoim debiutanckim
sezonie najpierw zdominowało rundę zasadniczą, a następnie w rundzie mistrzowskiej doszło do finału. Trzecia
zadeklarowana ekipa to nie
do końca debiutant. Bad Boys
są już dobrze znani na brzezińskich orlikach. Zespół ten
brał udział w rozgrywkach od
pierwszego do piątego sezonu, jednak w 2018 roku zrobił sobie roczny urlop. To jak
widać wystarczyło by zatęsknić za grą w piłkę i ligową

Przywitanie drużyn przed meczem w BLPN FOT. MATEUSZ CIEŚLAK
atmosferą. Kapitan Zbigniew
Benka zaznaczył przy tym,
że zespół jest otwarty na nowych ludzi i rozważy każdą
propozycję zgłoszenia. Ostatnia drużyna to Ciamciaramciam. Kapitanem zespołu jest
Bartosz Kubiak, który poprowadził również reprezentację
Polski podczas Brzezińskich
Mistrzostw Świata. Wtedy
pod jego wodzą biało-czerwoni wyszli z grupy i pokonali m.in. Anglię. To zdaje się

być dobrym prognostykiem,
ale Brzezińska Liga Piłki Nożnej to twardy grunt, o czym
przekonało się już wiele zespołów.
Zapisy na siódmy sezon
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej trwają do piątku 15 lutego 2019 roku. Wszystkie
zgłoszenia przyjmowane są
drogą e-mailową (ligabrzeziny@gmail.com) oraz w wiadomościach do Ligi na portalu Faceb o ok (fb.com/

LigaBrzeziny). Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, listę zgłoszonych zawodników, telefon kontaktowy
do kapitana oraz opcjonalnie
logo zespołu. Organizatorzy
wychodzą również naprzeciw zawodnikom, którzy szukają klubów. Więcej informacji na stronie www.blo.ligspace.pl oraz na stronie ligi na
Facebooku. Pierwsza kolejka
planowana jest na weekend
8-9 marca.
 DS
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Przegrana Startu w pierwszym sparingu

P

i łkarze Startu Brzeziny mają za sobą pierwszy mecz kontrolny w okresie
przygotowawczym do rundy wiosennej łódzkiej klasy okręgowej. Podopieczni
grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta zamiast
z czwartoligową Andrespolią Wiśniowa Góra zmierzyli się z występującym w II
grupie łódzkiej klasy A Sport Perfect Łódź i przegrali 1:2 (1:1).

Brzezinianie przygotowania
do ligowej wiosny rozpoczęli w drugiej połowie stycznia
i trenują na własnych obiektach. Zajęcia odbywają się
na orlikach, siłowni, boisku
i w terenie. Po dwóch tygodniach ćwiczeń przyszedł
czas na sprawdzenie formy.
Spotkanie ze Sport Perfect
Łódź odbyło się na boisku ze
sztuczną nawierzchnią przy
ulicy Czajkowskiego w Łodzi. Szkoleniowcom zależało
głównie na realizacji założeń
taktycznych i sprawdzeniu
zawodników testowanych,
niż na wyniku. Nie dziwi

zatem końcowy rezultat ze
zdecydowanie słabszym i niżej klasyfikowanym rywalem. Brzezinianie objęli prowadzenie po kwadransie gry,
kiedy na listę strzelców wpisał się Filip Niżnikowski.
Rywale zdołali wyrównać
chwilę później i po pierwszych czterdziestu pięciu
minutach był remis 1:1. Po
zmianie stron padła tylko
jedna bramka, którą zdołali
strzelić gospodarze. W sparingu duet trenerski przyglądał się czterem testowanym zawodnikom. Żaden
z nich nie potrafił przekonać

do siebie szkoleniowców.
Wszystko wskazuje więc na
to, że w kolejnych dniach
czarno-czerwoni przetestują kolejnych graczy. Jak na
razie nie wiadomo, czy ktoś
opuści szeregi Startu. Pewne natomiast jest to, że zespół wzmocni młody dwudziestotrzyletni pomocnik
Patryk Przybylski. Zawodnik w przeszłości reprezentował barwy naszego klubu. Oprócz tego grał m.in.
w juniorskim zespole Widzewa Łódź, Sport Perfect
Łódź oraz czwartoligowych
dr uży nach s eniorsk ich:

Zjednoczonych Str yków,
Termach Nerze Poddębice i Andrespolii Wiśniowa
Góra. Ostatnio występował
w zespole Zawiszy Rzgów
w łódzkiej klasie okręgowej.
Kolejny mecz kontrolny
czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 9 lutego z występującym w II grupie łódzkiej
klasy A LKS Gałkówek. Następnie brzezinianie zmierzą się ze: Stalą Głowno 16
lutego, a siedem dni później
23 lutego z LZS Justynów.
W sobotę 2 marca czarno-czerwoni zagrają z czwartoligową Stalą Niewiadów,
a w niedzielę 3 marca z Jutrzenką Drzewce i Zawiszą
Rzgów. Wszystkie mecze
odbędą się prawdopodobnie
na boiskach ze sztuczną nawierzchnią poza Brzezinami.

Warto wspomnieć, że terminy meczów kontrolnych
w każdej chwili mogą ulec
zmianie.
Wydział Gier Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej podał
skład grup i pierwsze terminy spotkań rozgrywek młodzieżowych na rundę wiosenną. Najstarsza grupa
Trampkarz C1 grupa I rocznik 2004/2005 pod wodzą
Waldemara Pabiniaka zmagania rozpocznie w sobotę
6 kwietnia na własnym boisku z UKS Bzurą Ozorków.
Oprócz ozorkowian w tej
grupie znalazły się: KS OSP
Iskra Głowno, ABI Akademia, Iskra Dobroń, MUKS
Włókniarz Pabianice, Zawisza Rzgów i Sokół Aleksandrów Łódzki. Drużyna
Młodzik rocznik 2006/2007

prowadzona przez Mariusza Matusiaka do rywalizacji
przystąpi w sobotę 6 kwietnia mierząc się na wyjeździe
z Łódzką Akademią Futbolu. Pozostali rywale brzezinian to: Widzew Łódź, Milan Klub Polonia Łódź, Andrespolia Wiśniowa Góra,
Z j e d n o c z e n i S t r y k ó w,
LZS Justynów i Stal Głowno. Grupa Orlik rocznik
2008/2009 trenowana przez
Pawła Swaczynę zagra w sobotę 30 marca na boisku Stadionu Miejskiego przy ulicy
Sportowej 1 z LKS Różycą.
Oprócz tej drużyny rywalami czarno-czerwonych będą:
Błękitni Dmosin, Start Łódź,
Łódzka Akademia Futbolu,
Zawisza Rzgów, Pogoń Rogów i Milan Klub Polonia
Łódź.
 DS

Porażka w pierwszym sparingu FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

AUTOPROMOCJA

USŁUGI KSERO * także kolor

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
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Tenisiści rozpoczynają drugą rundę

R

usza druga runda rozgrywek II ligi łódzko-świętokrzyskiej w tenisie stołowym
mężczyzn. W najbliższy weekend Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Brzeziny zainauguruje zmagania grupy mistrzowskiej wyjazdowym meczem
z MLUKS Dwójką Rawa Mazowiecka.

Tym samym brzezinianie powalczą o jak najlepsze miejsce wśród czołowych zespołów trzeciego szczebla rozgrywek w naszym kraju.
Po pierwszej rundzie zmagań MLUKS Brzeziny zajął piąte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem dwunastu
punktów. Według przepisów
po rozegraniu pierwszej rundy tabela została podzielona
na dwie grupy: mistrzowską
i spadkową, w których znalazło się po sześć drużyn. Zespoły w grupie mistrzowskiej
zagrają o awans do I ligi, natomiast w grupie spadkowej powalczą o utrzymanie w gronie drugoligowców. Warto dodać, że zwycięzca II ligi

łódzko-świętokrzyskiej zagra w bezpośrednim dwumeczu barażowym o wejście do
I ligi ze zwycięzcą II ligi małopolsko-podkarpackiej. Dwa
najsłabsze zespoły po sezonie spadną do III ligi, a dziesiąta drużyna rozegra dwumecz barażowy o utrzymanie z trzecim zespołem III ligi.
Do II rundy rywalizacji zespoły przystępują z całym dorobkiem punktowym i bilansem,
który zgromadziły podczas
zmagań I rundy. W dalszej
części rozgrywek rywalizacja toczyć się będzie systemem każdy z każdym bez meczów rewanżowych. Nasi tenisiści zmierzą się z liderem
STS Orlicz 1924 Suchedniów,

wiceliderem MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka, UKS
Fungis Maków, KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź oraz
LUKS Start Przygłów.
Tenisiści z Brzezin drugą
rundę zmagań zainaugurują
dokładnie w najbliższą sobotę
9 lutego o godzinie 18:00 wyjazdowym starciem z MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka,
a pierwszy mecz przed własną publicznością brzezinianie
rozegrają w niedzielę 3 marca o godzinie 12:00 z STS Orlicz 1924 Suchedniów. Następnie w sobotę 16 marca o godzinie 16:00 MLUKS zmierzy
się na wyjeździe z UKS Fungis Maków, a na zakończenie
sezonu brzezinianie rozegrają

Przywitanie drużyn przed meczem w BLPN FOT. MATEUSZ CIEŚLAK
dwa pojedynki na własnym
parkiecie w sobotę 13 kwietnia o godzinie 16:00 z LUKS
Start Przygłów i w niedzielę 14
kwietnia o godzinie 12:00 z KS

Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź. Wszystkie mecze w roli
gospodarza MLUKS Brzeziny będzie rozgrywał w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych (Ekonomik), przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach.
Wstęp dla widzów jest wolny.

 DS

REKLAMA

Miasto Brzeziny realizuje projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18
pn. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania
zasobów kulturowych Miasta Brzeziny
w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
- ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020.
W zakres projektu wchodzą następujące prace:
1. Budynek główny Muzeum Regionalnego w Brzezinach
• rekonstrukcja tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasów
na piętrze od strony zachodniej i południowej,
• przebudowa wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie
nieistniejącymi sterczynami, odtworzenie balkonu na wieży na elewacji frontowej,
wykonanie podestu i montaż schodów wewnątrz wieży),
• oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnacja
• wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
2. Budynek oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach
• zbicie wtórnego tynku na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł
• wymiana pokrycia dachowego (pokrycie blachodachówką, zastąpienie wtórnych
facjat oknami połaciowymi) wraz z rynnami
• wyburzenie wtórnego ganku i wykonanie nowego podestu wejściowego
• przebudowa wejścia do kotłowni
• wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych
• budowa drewnianej pergoli nad drzwiami od strony ogrodu.
3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny
Muzeum Regionalnego w Brzezinach
Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez:
wytyczenie nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś
łącząca wejście na teren muzeum od strony płd.-wsch. z krańcem płn.-zach.
w którym umiejscowiony zostanie naziemny taras, odtworzony wg oryginalnych
projektów z 1903 r. Ścieżka ta będzie łączyć wyjście z sal wystawowych

muzeum (również zrekonstruowane na podst. oryginalnych projektów),
z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (ognisko, kino letnie),
otoczone strefą kulinarną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną
plenerową. Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia drogi
wewnętrznej, łączącej bramę przy ul. Piłsudskiego z ulicą Moniuszki.
Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową.
Wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych,
oraz chodniki. Zrekonstruowany zostanie mur ogrodzeniowy od strony
wschodniej, który stanowić będzie dodatkową plenerową powierzchnię
wystawienniczą. Planuje się budowę przed budynkiem głównym muzeum dużego
placu z płyt granitowych oraz dobudowę ceglanej podświetlonej ściany
o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej. Ponadto zostaną
zagospodarowane tereny zielone - nasadzone tuje, założone trawniki przed sceną
plenerową, stanowiące teren widowni. Projekt przewiduje również wykonanie
małej architektury - stojaki rowerowe, kosze na śmieci, oświetlenie:
ciągów komunikacyjnych, ściany wystawienniczej oraz budynku głównego
od strony podwórka.
4. Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej
Projekt zakłada prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego
do rejestru zabytków (działka o nr ew. 2347/3) na potrzeby stworzenia kulturowej
ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb nawiązującej do średniowiecznego miasta
Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy ścieżce o powierzchni 1 ha łącznie
z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostaną ustawione ławki,
kosze oraz tablice informacyjne.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne
wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.
Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 - 2019.
Całkowita wartość projektu: 2.641.100,58 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1.833.829,10 PLN
Wkład własny: 807.271,48 PLN
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Brzeziny
Ilona Skipor
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O Crossficie z Krzysztofem Sienkiewiczem
Na świecie od dłuższego czasu panuje swojego rodzaju trend na zdrowe odżywianie i dbanie o kondycję fizyczną.
Powstaje coraz więcej programów treningowych i dyscyplin poprawiających sylwetkę. Jednym z nich jest powstały
na początku XXI wieku crossfit. Na początku wykorzystywany dla trenowania policji w Kalifornii, został też wdrożony
w treningu marines, strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na dobre wyniki treningowe, crossfit stał się
popularny w wielu krajach świata. Prekursorem tego programu w naszym mieście jest Krzysztof Sienkiewicz, nauczyciel
wychowania fizycznego, instruktor pływania oraz trener personalny. To właśnie w rozmowie z nim postanowiliśmy
dowiedzieć się czegoś więcej o crossficie.
BIS: Czym w ogóle jest
crossfit i jakie przynosi
korzyści?
– KS: Trudno jest jednoznacznie powiedzieć czym
jest crossfit, nie ma określonej definicji. Najprościej można powiedzieć, że
jest to poprawianie sprawności człowieka przez wykonywanie ćwiczeń funkcjonalnych, czyli takich jakie wykonujemy w życiu
codziennym. Crossfit łączy w sobie wiele dyscyplin sportowych tj. gimnastykę (ćwiczenia na drążku
i kółkach) ćwiczenia siłowe jak: olimpijskie podnoszenie ciężarów, czy przysiady i martwe ciągi oraz
ć wiczenia wytrzymałościowe jak: bieganie, skoki na skakance, wiosłowanie, jazda na rowerze, czy
pływanie. Każdy trening
może łączyć wszystkie te
elementy np. skoki na skakance, martwy ciąg i podciąganie na drążku, czyli
na jednym treningu wykonujemy pracę całego ciała
nie powodując izolowania
mięśni.
BIS: Skąd zainteresowanie crossfitem u Pana i jakie ma Pan osiągnięcia?
– KS: O crossficie usłyszałem pierwszy raz od kolegi, który był na takim tren i n g u . B a rd z o m n i e t o
zainteresowało, więc zacząłem szukać informacji
w internecie. Było to jakieś
pięć lat temu, kiedy jeszcze
było mało informacji w języku polskim. Osiągałem
dosyć szybko dobre wyniki i postanowiłem w 2016
roku sprób ować swoich
sił w zawodach crossfitowych w Warszawie. Pomimo małego doświadczenia
zająłem tam czwarte miejsce, ulegając dużo młodszym zawodnikom trenującym w dużych klubach.
Największym moim sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w największych
zawodach tego typu w Polsce - Łódź Garage Games
w kategorii masters +35.

Jestem przykładem na to,
że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie przygody ze sportem jakim jest
crossfit. Zawody tego typu
przyciągają coraz większą
rzeszę ludzi i działają jak
narkotyk, po których chce
się startować w kółko. Teraz jest o wiele łatwiej. Jest
wiele k lub ów crossf itowych, nawet zajęcia tego
t y pu s ą pr a kt yc z n i e n a
każdej większej siłowni.
Jak wpiszemy na youtube
crossfit to pojawią się zawody Crossfit Games, które trwają trzy dni i sprawdzają sprawność atletów w
przekroju wielu ćwiczeń,
któr ych "normaly” człowiek nie jest w stanie wykonać. Ale crossfit to nie
Crossfit Games i należy

o tym pamiętać. Trzeba
się skupić przede wszystkim na poprawianiu swojej
sprawności. Crossfit został
wymyślony dla przeciętnego człowieka, który chce
być zdrowy i sprawny.
 BIS: Dla kogo przeznaczony jest crossfit oraz czy
każdy może go uprawiać?
– KS: Każdy tak naprawdę jest gotowy do wykonania treningu, nawet osoba nie mająca nic wspólnego ze sportem. Dlaczego?
Dlatego, że każdy człowiek ma dostosowane do
swoich możliwości fizycznych ćwiczenia, które jest
w stanie wykonać. Oczywiście najlepiej uczyć się pod
ok i e m d o ś w i a d c z on e go
trenera, który wyeliminuje

Krzysztof Sienkiewicz Crossfit FOT. ARCHIWUM KRZYSZTOF SIENKIEWICZ

błędy i nauczy nas poprawnie w y kony wać wszystkie ruchy. Poza tym crossfit to także, a może przede wszystkim społeczność,
która wspiera się na każdym treningu pomagając
sobie w trudnych dla danej
osoby momentach. W tym
systemie efekty widoczne
są bardzo szybko. Poprawiamy siłę i wytrzymałość,
uczymy się jak bezpiecznie
dla swojego ciała podnieść
jakiś ciężar z ziemi i przenieś ć go na j a kąś o d ległość, co przydaję się przecież w czynnościach dnia
codziennego.
BIS: Jak przeprowadzany
jest trening crossfit i na
czym polegają ćwiczenia?
– KS: Trening obejmuje

roz g r z e w kę, n au kę el e mentu technicznego, ćwiczenia siłowe oraz najważniejszy WOD, czyli po angielsku: workout of day,
który wykonuje się na dużej intensy wnoś ci i jest
swego rodzaju zawodami,
czy wyścigiem kto pierwszy go skończy lub zrobi
więcej powtórzeń w danym
czasie. WOD rozpisywany
jest przez trenera na tablicy lub ścianie i obowiązuje uczestników w wersji właściwej lub skalowanej, czyli dostosowanej do
możliwości słabszych osób.
Taka rywalizacja sprawia,
że osoby trenujące bardzo
się ze sobą zżywają. Po treningu są ć wiczenia rozciągające i uspokajające
organizm po dużym wysiłku. Różnorodność ćwiczeń sprawia, że praktycznie nie powtarza się żadnego treningu. Ćwiczenia
w crossficie to m.in. wchodzenie po linie bieganie,
rwanie i podrzut olimpijsk i, p ompk i, przysi ady,

p o dciąganie na drążku,
chodzenie i pompki w staniu na rękach, elementy gimnastyczne na kółkach, skoki podwójne na
skakance, ćwiczenia z kettelbell (ciężarek z uchem),
wskoki i zeskoki ze skrzyni, rzuty piłką lekarską 9
kg o ścianę. Niestety crossfit wymaga sprzętu specjalistycznego jak sztangi ciężary, skakanki, liny, piłki,
kettelbell, drążki i kółka
gimnastyczne. Tutaj mamy
n a z e w n i c t wo pr a kt yc z nie tylko po angielsku, bo
jest krócej i wszyscy wiedzą o co chodzi np. clean zamiast zarzut sztangi
na barki na wysoko, albo
HSPU - pompki w staniu
na rękach przy ścianie.
 BIS: Jak wygląda specyfikacja treningowa oraz
gdzie możemy trenować
crossfit i czy potrzebujemy do tego specjalnego
sprzętu?
KS: Trening w zależności
od stopnia zaawansowania
powinien trwać od godziny do dwóch godzin i od
trzech do pięciu dni w tygodniu. Ja trenuję w garażu w prywatnym domu, co
jest przykładem na to, że
dla chcącego nic trudnego.
Oczywiście trzeba zainwestować trochę w sprzęt,
któr y nie jest tani. Można również zapisać się do
najbliższej siłowni i zapytać czy w danym klubie są
zajęcia tego rodzaju.
 BIS: Czy w Brzezinach
jest Pan jedyną osobą biorącą udział w zawodach?
– KS: Razem ze mną trenuj e j eszcze k i l ka os ób
z Brzezin. Brały one udział
w zawodach crossfitowych
co już to jest dużym sukcesem, gdyż opanowanie tylu elementów to nap r aw d ę t r u d n a s z t u k a .
Warto dodać, że przed zawodami nie wiadomo jakie będą ćwiczenia, jaka
ilość powtórzeń, czy będzie np. pływanie i bieganie, czy ciężary. Wszystkiego dowiadujemy się dopiero w dniu zawodów. To
dodatkowo mobilizuje do
systematycznej pracy nad
wszystkimi elementami tej
dyscypliny.
 Rozmawiał
Dawid Saj
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Bal karnawałowy w Przedszkolu nr 3
Fale radości budziły różnorodne przebrania, w których części osób nie sposób było poznać. Wśród dziewczynek

największą popularnością cieszyło się przebranie księżniczki. Były też biedronki, pszczółki, motylki i policjantki.

Chłopcy upodobali sobie postacie super bohaterów: Spidermena, Batmana, Zorro oraz służb mundurowych

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W

strażaka i policjanta. Personel
przedszkola nie postawił na jeden rodzaj stroju. Każdy przebrany był za kogoś innego. Pojawiły się zatem piratka, klaun,
kocica, anioł, diabeł, nie zabrakło również szlachcica w tradycyjnym kontuszu. O 9.30

piątek, 1 lutego przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Brzezinach bawiły się
na tradycyjnym balu karnawałowym. Od rana panowała atmosfera radości,
którą tworzyły dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.

zabawę rozpoczęły dzieci
z grup młodszych - 3, 4 i 5 latków, a o 10.40 przedszkolaki
z grup starszych. Imprezę prowadziła animatorka przebrana za myszkę Mini. Tańce, korowody i pląsanie w kółkach
przerywane były zabawami

z chustą animacyjną, balonami i bańkami mydlanymi. Nie
obyło się bez wyborów króla i królowej balu. Tradycyjnie
podczas balu karnawałowego
wykonywane sa pamiątkowe
zdjęcia nie inaczej było i w tym
roku. 
 GK
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Cyferkowo na wesoło

N

iewiele osób wie, że w brzezińskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
funkcjonuje nowatorska grupa ,,Cyferkowo” rozwijająca kompetencje matematyczne
u uczniów, a warto o tym napisać. Uczestnikami są dzieci 7-letnie, uczące się w klasie
IB Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach.

„ Na s z a s z k o ł a p o d j ę ł a
współpracę w tym zakresie
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i uważam,
że to przynosi duże efekty,
co widać już po sprawdzianie semestralnym. Edukacja matematyczna nie jest
bowiem łatwa, a dzięki tym
dodatkowym, nieobowiązkowym ale ważnym zajęciom, dzieci mogą kształcić umiejętności liczenia, rozwiązywania zadań

i myślenia logicznego” wyjaśnia wychowawczyni
klasy IB - Magdalena Rogodzińska.
Zajęcia prowadzi pedagog mgr Ewa Chojnacka –
Dłutek, która w minionych
latach prowadziła w poradni grupy dla dzieci uzdolnionych matematycznie
pod nazwami – „Cyfrolandia” i „Kraina szczęśliwych
cyferek”. Tym razem grupa skupia dzieci o bardzo

różnym poziomie rozwoju umiejętności matematycznych. „W trakcie cotygodniowych spotkań wyruszamy razem z dziećmi
w matematyczną podróż,
w czasie której udowadniamy, że nauka matematyki wcale nie jest nudna, że
jest to ciekawy przedmiot.
Rozwijamy myślenie matematyczne dzieci oraz umiejętność sprawnego liczenia,
która jest bardzo potrzebna

Liściorzeźby Zbigniewa
Borowskiego



 rzez najbliższe dni w naszej Miejskiej Bibliotece
P
Publicznej można oglądać niezwykłą twórczość
Zbigniewa Borowskiego, brzezinianina, który tworzy
różne obrazy z liści.

Jak wspomina autor ekspozycji, do tego rodzaju twórczości
zainspirował go spacer wśród
jesiennych liści, które skojarzyły mu się z przemijającym
życiem. Pomyślał wtedy, jak
tchnąć nowe życie w te zżółkłe już liście i zaczął tworzyć

z nich swoiste płaskorzeźby,
wycinając z liści, szczególnie
dębowych i klonowych, różne
motywy tworzące tematyczne ekspozycje. Ta obecnie prezentowana w bibliotece związana jest ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości i 150

rocznicą urodzin marszałka
Józefa Piłsudskiego. Kolejna
ma być związana z końmi.
Warto zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach i obejrzeć te niezwykłe
prace, których wykonanie zajmuje wiele godzin. - To niespotykane dzieła – zachęca do
ich obejrzenia Maria Mroczkowska z czytelni dla dorosłych, gdzie prezentowana jest
wystawa. 
 TOM

Warto zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej i obejrzeć te niezwykłe prace FOT. TOMASZ GUZEK

w codziennym życiu każdego z nas” – wyjaśnia prowadząca zajęcia. „Kładę duży
nacisk, aby dzieci się bawiły i stąd używamy wielu różnych rzeczy, które
trudno nazwać na pierwszy rzut oka pomocami matematycznymi” - wskazuje Ewa Chojnacka – Dłutek.
„To bardzo fajne zajęcia”
– ocenia jedna z uczestniczek „Cyferkowa”. „Moja
córka jest bardzo zadowolona z tych spotkań” - dodaje tata innej dziewczynki
uczącej się w " Cyferkowie".
"Grupa doskonali kompetencje matematyczne,

myślenie logiczne, spostrzeganie, zauważanie zależności, odporność emocjonalną niezbędną do pokonywania trudności oraz
stymuluje uzdolnienia matematyczne. Dodatkowo
ma charakter profilaktyczny, ponieważ zapobiega pojawieniu się ewentualnych

trudności w uczeniu się
matematyki" można przeczytać na stronie internetowej brzezińskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej www.pppbrzeziny.
pl, gdzie publikowane się
także informacje dotyczące
"Cyferkowa". 
 TOM

"Młodzi Duchem" świętowali Dzień Babci



złonkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora "Młodzi Duchem" świętoC
wali Dzień Babci i Dziadka na "wesoło". Grupa teatralno-muzyczna ze stowarzyszenia przygotowała bowiem humorystyczne przedstawienie z piosenkami i wierszami, którego najatrakcyjniejszym elementem była "Parada babć"

Zaprezentowały się tu m.in.
babcie "wiejskie", "moherowe", "góralki", czy "DJeyki". Zabawie towarzyszył
też "babciny" poczęstunek
w postaci zalewajki, chrustów i pączków.
Niejako kontynuacją tego
dnia był wyjazd członków
stowarzyszenia w dniu 26
stycznia do Otrębus koło

Warszawy, gdzie funkcjonuje Europejskie Centrum
Matecznik "Mazowsze". To
był swoisty prezent "dla ducha", gdyż członkowie stowarzyszenia wysłuchali tu
koncertu węgierskiej orkiestry, która zaprezentowała walce wiedeńskie. Grupa
członków stowarzyszenia
wyjechała też 30 stycznia

do kina na film "Miszmasz,
czyli Kogiel Mogiel 3".
Kolejnym dużym spotkaniem w "Młodych Duchem"
mają być walentynki, które
zaplanowano na 13 lutego.
6 marca członkowie stowarzyszenia świętować będą
Międzynaro dow y Dzień
Kobiet.
 TOM
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Koncert kolęd w Środowiskowym Domu Samopomocy

W

Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach odbył się koncert
kolęd. Był to bardzo nastrojowy wieczór, a to za sprawą łódzkich
artystów: Tadeusza Urbańskiego z zespołem Colours, Barbary Twardosz –
Droździńskiej i Lesława Białeckiego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele lokalnych władz FOT. TOMASZ GUZEK

Kolędowanie było też okazją do rozmów i bliższego poznania FOT. TOMASZ GUZEK
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele lokalnych władz, instytucje
wspierające działanie ŚDS,
zaprzyjaźnione stowarzyszenia oraz mieszkańcy Brzezin. Kolędowanie było też
okazją do rozmów i bliższego poznania działalności
placówki, gdyż zakończyło

się sło d k im p o częstunkiem przygotowanym przez
uczestników i pracowników
ŚDS.
Nie każdy bowiem wie,
że Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje szeroki program rehabilitacyjny
dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników

oraz warsztaty z psychologiem. Uczestnicy ŚDS mają
możliwoś ć skorzystania
z poradnictwa psychologicznego i socjalnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
możliwości rozwijania zainteresowań i dzielenia się
z innymi swoimi pasjami.

Bałwan w Jedynce
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w oczekiwaniu na nadejście ferii korzystając ze śniegu, który

jeszcze się nie roztopił postanowili zbudować bałwana. Postarali się aby ich bałwan był
największy dlatego do jego

Frajdy przy jego budowie było co niemiara FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

budowy wykorzystali aż pięć
kul śnieżnych. Frajdy przy
jego budowie było co niemiara. 
 GK

Codziennie istnieje możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz skorzystania z zajęć wspierająco –aktywizujących, prowadzonych
w formie treningów. Treningi prowadzone są w następujących obszarach: funkcjonowania w życiu codziennym (np. trening kulinarny,
umiejętności praktyczno
– techniczne), umiejętności interpersonalnych (np.
gimnastyka umysłu, trening
umiejętności społecznych,
relaksacyjny), umiejętności

spędzania wolnego czasu
(np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe). Wspólne spędzanie czasu wolnego, wyjścia i wyjazdy ( np.
do kina, teatru) dają uczestnikom możliwość integracji
i nawiązywania nowych znajomości.
Uczestnikami ŚDS mogą
być osoby niepełnosprawne
(z orzeczeniem o niepełnosprawności), zamieszkujące
miasto Brzeziny, które mają
ukończone 18 lat. Uczestnic two w zajęciach jest

nieodpłatne. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, w godzinach
9 – 15. Istnieje możliwość
skorzystania z bezpłatnego
transportu. ŚDS dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i zachęca osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach terapeutycznych do
kontaktu osobistego w placówce (Brzeziny ul. Sportowa 1) w godzinach 8-16 lub
pod numerem telefonu 574120-200

 TOM

Dzieci odwiedziły uczestników programu
Senior +



We wtorek 22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka uczestników programu Senior +
w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sportowej odwiedziły dzieci ze Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej Świetlik w Brzezinach.

Dzieci pod opieką wychowawców Daniela Szymczaka,
Magdaleny Łączyńskiej i Pauliny Telus przygotowały krótki program artystyczny, po
którym wręczyły seniorom
ręcznie wykonane laurki. Seniorzy odwdzięczyli się słodkimi upominkami. Nie obyło
się bez wspólnego zjedzenia
słodkiego poczęstunku.
Z kolei 25 stycznia seniorów odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola nr 1
w Brzezinach. Dzieci z grupy Muchomorów wspólnie
z wychowawczyniami Małgorzata Sikorą i Anną Andryjanko śpiewały piosenki mówiły wiersze, a nawet

Seniorzy odwdzięczyli się słodkościami FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
tańczyły. Uśmiechy nie schodziły z twarzy zarówno dzieci jak i seniorów. Po części artystycznej seniorom zostały
wręczone upominki przygotowane przez dzieci. Seniorzy odwdzięczyli się słodkimi

upominkami.
Jak widać dzieci w dniu
święta babci i dziadka pamiętają nie tylko o swoich najbliższych, ale także o innych, którzy obchodzą to święto.
 GK
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D

o 12 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Brzezinach można składać wnioski
w konkursie organizowanym w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest systemowym rozwiązaniem adresowanym
do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizacje wiedzy
i umiejętności osób pracujących. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Podstawowym przeznaczeniem
funduszu jest dofinansowanie - na wniosek pracodawcy – kształcenia ustaw i c z ne go pr a c ow n i ków

zatrudnionych w firmie,
a ze środków może skorzystać także sam pracodawca. Środki te przeznaczone
są na finansowanie kursów,
studiów podyplomowych
oraz egzaminów. W 2019
roku środki KFS zgodnie
z przepisami przeznaczone
są na kształcenie ustawiczne osób według następujących sześciu priorytetów tj.
wsparcie kształcenia ustawicznego: w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach
deficytowych; osób, które nie posiadają świadectwa
dojrzałości; pracowników

pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS,
członków lub pracowników przedsiębiorstw społecznych lub pracowników
spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1
ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników
Zakładów Aktywności Zawodowej; osób, które mogą
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15
lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, a którym nie

Bal karnawałowy w Jedynce!



Okres karnawału rozpoczyna się w Nowy Rok, a kończy
w ostatkowy wtorek, tuż przed Środą Popielcową. Jest
to czas zabaw, hulanek i swawoli.

Uczniowie brzezińskiej Jedynki, tuż po wystawieniu ocen
śródrocznych spotkali się we
wtorek 5 lutego na zabawie
karnawałowej, która potocznie nazywana jest „ zabawą
choinkową”.
Jako pierwsi w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach
bawili się uczniowie klas
młodszych 0 – III, a do tańców zachęcał ich Dj, profesjonalnie prowadząc imprezę, angażując do wspólnych pląsów także nauczycieli

i rodziców. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością tworząc karnawałowe
kostiumy. Słodki poczęstunek dodał wszystkim energii,
uczestnicy „choinki” opuszczali salę gimnastyczną zmęczeni, ale zadowoleni z udanych i szalonych pląsów.
Popołudniowy wtorek zarezerwowany był dla uczniów klas IV – VIII, którzy
pod „okiem i uchem” innego Dj-a bawili się do wieczora
przy dźwiękach popularnych

współcześnie melodii, ale też
przebojów sprzed lat, które
zawsze wzbudzają entuzjazm.
Salę gimnastyczną rozświetliły migoczące światła, a i uczniowie przygotowali się do zabawy przynosząc neonowe,
dyskotekowe gadżety. Uczestnicy zabawy, świetnie przygotowani, nie oszczędzali się,
tańcząc prawie bez przerw,
nie zabrakło także wspólnego
śpiewania.
Karnawałowa zabawa przyniosła dużo uśmiechów, satysfakcji i jak zawsze w Jedynce przy takich okazjach było
głośno i radośnie!
 GK
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Rusza Krajowy Fundusz Szkoleniowy

przysługuje prawo do emerytury pomostowej; instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
pozostałych nauczycieli o ile
podjęcie kształcenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; oraz osób po
45 roku życia. Ubiegając się
o dofinansowanie wystarczy
spełnić przynajmniej jedno

z wymienionych wyżej priorytetów. Więcej informacji
o możliwości złożenia wniosku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można znaleźć na stronie
internetowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzezinach
„Jest to bardzo atrakcyjna
forma wsparcia zwłaszcza
dla tzw. mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9
pracowników, którzy mogą
liczyć na finansowanie kursów, studiów podyplomowych i egzaminów nawet
w stu procentach. Pracodawcy zatrudniający powyżej 9 pracowników mogą liczyć na dofinansowanie do
80% poniesionych kosztów
na kształcenia ustawiczne pracowników zatrudnionych w firmie. W ubiegłym

roku z tej formy wsparcia
skorzystało 55 osób, w tym
4 pracodawców” – mówi
Anna Wiśniewska dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzezinach.
Na koniec roku liczba
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Brzezinach wyniosła 800 osób,
z których 366 stanowiły kobiety. Warto pamiętać, że
osoby które w ubiegłym
roku poobierały świadczenia pieniężne (zasiłki dla
bezrobotnych albo dodatki aktywizacyjne) już teraz
mogą odebrać rozliczenie
podatkowe – PIT- 11. Rozliczenie można odebrać w pokoju 02 na parterze budynku PUP w Brzezinach.
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