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DWUTYGODNIK MIASTA BRZEZINY i ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ 

11 lutego 80 urodziny obchodziła Lucyna Mulczyk

Z

tej okazji brzezińscy harcerze przygotowali spotkanie, a życzenia złożyła
także burmistrz Ilona Skipor. Były życzenia kwiaty prezenty i urodzinowy tort.
Druhna Lucyna Mulczyk od kilkudziesięciu lat działa w Związku Harcerstwa
Polskiego.

Przed przejściem na emeryturę pracowała jako nauczycielka w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach. W latach 80-tych była
komendantem Hufca ZHP
Brzeziny, członkiem Rady
Hufca, członkiem Komendy

Hufca. W czasie służby
w Związku Harcerstwa Polskiego wielokrotnie pełniła
funkcję drużynowej.
Od 1997r. pełniła funkcję Członka Komendy Hufca, a o d 2003r. zastępcy komendanta, opiekuna

programowego drużyn harcerskich i starszoharcerskich.
Dh. Mulczyk zaangażowała się w działalność Zespołu
ds. Promocji i Pozyskiwania
Środków. Razem z innymi instruktorami pozyskała środki
na zakup nowego sztandaru,

który został nadany w 2014r.
Od 2011 r. pełni funkcję sekretarza Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
W 1969 r. otrzymała Honorową Odznakę za zasługi dla
ZHP, w 1984 Złoty Krzyż za
zasługi dla ZHP, a w 2017 r.
Srebrną Odznakę "Zasłużony
dla Chorągwi Łódzkiej ZHP".
W brzezińskim hufcu jest najstarszym czynnie działającym
instruktorem. W spotkaniu

wzięli udział nie tylko czynni harcerze, ale także instruktorzy, którzy prowadzili drużyny w poprzednich latach.
„Najbliższa rodzina mieszka
daleko ode mnie, a harcerscy
przyjaciele są bliżej mnie gdyż
mieszkam pośród nich. Brzezińscy harcerze i instruktorzy
stanowią moją drugą rodzinę
- mówiła L. Mulczyk dziękując za miłą niespodziankę. 
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80 urodziny obchodziła Lucyna Mulczyk. Z tej okazji brzezińscy harcerze przygotowali spotkanie, a życzenia złożyła także burmistrz Ilona Skipor. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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W 2017 r. otrzymała Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP"
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Roczna narada w KPP Brzeziny

W

czwartek 7 lutego w Komendzie Powiatowej
Policji w Brzezinach odbyła się roczna narada
podsumowująca 2018 rok.

W naradzie uczestniczyli m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego policji Włodzimierz Kalinowski, wicestarosta brzeziński
Ryszard Śliwkiewicz, burmistrz Brzezin Ilona Skipor, z-ca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach Mariusz Kaczmarski,
wójt gminy Jeżów Mariusz

Guzicki, sekretarz gminy
Brzeziny Radzisław Kamiński, prezes zarządu powiatowego Związku OSP Brzeziny Leszek Jarząb, a także
naczelnicy komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
Podsumowania minionego roku w odniesieniu do
zagadnień ogólnych oraz

W czwartek 7 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach odbyła się roczna narada podsumowująca 2018 rok FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Kulinarne walentynki
„Młodych Duchem”

FOT. TOMASZ GUZEK



Walentynki w brzezińskim Stowarzyszeniu Klub Seniora „Młodzi Duchem” miały niezwykły, kulinarny
charakter.

Młodzi Duchem śpiewali oczywiście piosenki o miłości
Upominki, które przygotowywali dla siebie członkowie stowarzyszenia miały bowiem formę smakołyków.
Tradyc yjnie spotkanie
rozpoczęło się od występu
muzycznego, w czasie którego śpiewano oczywiście
o miłości. Można było tu
usłyszeć takie przeboje jak
„Zakochani są wśród nas”,
„G dy mi ciebie zabra knie”, „Chodź pomaluj mój
świat”, „Do zakochania jeden krok”, czy „O czym
marzy dziewczyna”. Później przyszedł czas na losowanie kulinarnych walentynek, które członkowie
stowarzyszenia przygotowali samodzielnie. Każda z nich była oryginalna
i z pewnością doskonale
smakowała. Na uczestników spotkania czekały też

inne „walentynkowe” potrawy np. parówki wygięte
w kształt serc.
Ku l i n a r i a t o b o w i e m
dziedzina, z której „Młodzi
Duchem” są bardzo znani.
Swoje umiejętności zaprezentują oni m.in. na pokazie pieczenia pączków wiedeńskich, który zaplanowano w Tłusty Czwartek,
czyli 28 lutego w godzinach od 16 do 19 w Centr um Promo c ji i Kultury. Większe spotkanie zapl anow ano te ż z ok a z j i
Dnia Kobiet, a jego forma
ma być niespodzianką dla
uczestników, będzie się bowiem znacząco różnić od
obchodów tego święta z lat
poprzednich. Z pewnością
warto uczestniczyć w tych
wydarzeniach.
 TOM
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przestępstw i wykroczeń
w ruchu drogowym przedstawił komendant powiatowy Marcin Grzelak zaś
wykrywalność przestępstw
kryminalnych omówił z-ca
komendanta Piotr Szustowski.
W ocenie uczestników
narady powiat brzeziński
jest bezpiecznym miejscem
do zamieszkania, w którym wykrywalność zarówno wykroczeń jak i przestępstw przewyższa nieco średnią wojewódzką.
W 2018 r. stwierdzono blisko 600 przestępstw, z któr ych ponad 450 to przestępstwa kryminalne. Wykrywalność wynosi 86,42%
co w praktyce oznacza, że
wykrywanych jest 8 spośród 10 sprawców przestępstw. O blisko 20% spadła ilość siedmiu najbardziej
dolegliwych dla mieszkańców przestępstw kryminalnych tj kradzież pojazdów,
uszkodzenia rzeczy, kradzież, włamanie, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie oraz rozbój w porównaniu do 2017 roku.
W 2018 w tych siedmiu kategoriach przestępstw kryminalnych odnotowano zaledwie 120. W ubiegłym
roku na drogach powiatu
brzezińskiego w 45 wypadkach drogowych śmierć poniosły 3 osoby, a 58 zostało
rannych, odnotowano ponad 430 kolizji drogowych.
Najwięcej kolizji odnotowano na terenie Brzezin –
136, do 126 kolizji doszło
na terenie gminy Dmosin,
103 wydarzyły się w gminie
Brzeziny, 50 w Rogowie i 20
w Jeżowie. 17 zdarzeń drogowych spowodowanych

zostało przez kierujących
po użyciu alkoholu, a łącznie na drogach powiatu
brzezińskiego zatrzymano 43 nietrzeźwych kierujących. Przebadano ponad
6,6 tysiąca kierujących na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Za
największy sukces brzezińskiej policji uznano wykrycie dwóch plantacji konopi w Józefowie i Wągrach,
na których oprócz uprawianych kilkudziesięciu roślin
zabezpieczono blisko 4 kilogramy gotowego suszu.
„KPP Brzeziny jest wysoko ceniona w garnizonie
łódzkim. Dziękuję samorządom za wsparcie brzezińskiej policji środkami
na służby ponadnormatywne. Policjantom dziękuję za włożony trud i wysiłek, gdyż tak wysokie wyniki nie przychodzą same
– podsumował z -ca komendanta wojewódzkiego
policji Włodzimierz Kalinowski. W imieniu zarządu powiatu wicestarosta
Ryszard Śliwkiewicz doceniając ciężką i niebezpieczną pracę policjantów zapewnił o udzieleniu pomocy i wsparcia finansowego
brzezińskiej komendzie.
Najlepszą formą wsparcia
byłaby budowa nowej komendy, jeżeli nie to wsparcie sprzętowe. Zapewnienie o wsparciu finansowym
w zakresie środków przeznaczanych na służby ponadnormatywnych na dotychczasowym poziomie
złożyła burmistrz Ilona
Skipor, która zadeklarowała wygenerowanie działki
pod budowę nowej komendy jeżeli tylko będą takie

REKLAMA

Serdeczne podziękowania
wszystkim
uczestnikom pogrzebu
Ś.P.
Zbigniewa Marcinowskiego
– koleżankom i kolegom
nauczycielom, sąsiadom,
znajomym, przyjaciołom –
składa
żona Zuzanna
wraz z Rodziną
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KPP Brzeziny jest wysoko ceniona w garnizonie łódzkim FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
plany. Burmistrz Brzezin
zaproponowała wprowadzenie patroli w letnich
ubr an i a ch w m i e j s c a ch

często uczęszczanych przez
mieszkańców. Za bardzo
dobrą współpracę z policją podziękowali z -ca

komendanta powiatowego
PSP Mariusz Kaczmarski,
prezes zarządu powiatowego Związku OSP Leszek

Jarząb oraz wójt gminy Jeżów Mariusz Guzicki.
 GK
MATERIAŁ INFORMACYJNY

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

Te nieszczęsne dziury!



Przeczytałem ostatnio w jednej z regionalnych gazet, że „można się wściec”
bo na ulicy Bohaterów Warszawy w Brzezinach pojawiły się dziury w asfalcie,
pomimo ich naprawy. O fakcie tym poinformowały mnie także służby Pani
Burmistrz i sam też byłem na miejscu żeby to ocenić.

Z faktami się nie dyskutuje
i niebawem w ramach gwarancji Spółdzielnia dokona
poprawki.
A l e t a k n apr awd ę, to
wszystkiemu jest winien klimat i taka „nijaka zima”
gdzie w nocy jest mróz a rano
roztop i tak dzień za dniem.
W efekcie lód dostając się

w szczeliny w asfalcie robi
swoje – czyli niszczy naszą
pracę. Pomimo pracy zagęszczarek zawsze znajdzie się jakaś szczelina i „nieszczęście
gotowe”. Można by o tym pamiętać i zawiadamiać Spółdzielnię na podane telefony na stronie BIS-u a nie fatygować się do regionalnych

gazet. My na pewno zareagujemy.
Spółdzielnia przymierza
się w bieżącym roku do zakupu walca drogowego, który w sposób bardziej profesj ona lny w ygładzałby
wspomniane łaty z masy bitumicznej. Ale do tego potrzeba określonych środków.

Jeżeli nasze wierzytelności
zostaną nam zwrócone, to
z pewnością będzie to pierwszy zakup jakiego dokonamy.
Z kolei na drogach gruntowych gdzie rozkładamy tłuczeń, może się zdarzyć, że
przejeżdżające samochody
(szczególnie ciężarowe) lub
spływająca woda zrobi dziurę – też proszę o informację
telefoniczną do Spółdzielni,
żadnej nie zostawimy bez reakcji.
 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach
ma do sprzedania kontenery typu domek na działkę, niektóre do remontu.
Cena do uzgodnienia.

Garaż typu blaszak z blachy ocynkowanej o wymiarach: 2,5 m x 2,0 m x 2,0 m.
(do złożenia). Cena do uzgodnienia
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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MATERIAŁ INFORMACYJNY

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

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
polityki społecznej, wspierania kultury raz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450, z późn. zm.)
oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” przyjętego uchwałą Nr I/17/18 Rady Powiatu
w Brzezinach z dnia 14 grudnia 2018r.
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2019r. na zadania z zakresu:
I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji.
W tej dziedzinie mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla
mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności: a/ zorganizowanie XIII
Zlotu Motocyklistów, b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego, c/ zorganizowanie zawodów sportowych w grach zespołowych,
2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego; b/
zorganizowanie XI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar
Starosty Brzezińskiego; c/ sport szkolny.
2) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,
3) wspieranie działań propagujących rozwój turystki i rekreacji na Ziemi Brzezińskiej,
zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań
w 2019r. wynosi 15 000 zł.
II. Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.
Mogą być podejmowane następujące działania:
a) działania zmierzające do upowszechniania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
b) działania promujące zdrowy styl życia:
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań
w 2019 r. wynosi 4 000 zł.
III. Polityki społecznej - mogą być podejmowane następujące działania:
a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna
oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,
b) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi,
c) zorganizowanie obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań
w 2019 r. wynosi 5 000 zł.
IV. Wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania
1) organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje
narodowe (dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Obchody rocznicy zakończenia II
wojny światowej, Obchody Dnia Niepodległości i inne),
2) projekty związane z obchodami rocznicy Powiatu Brzezińskiego;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań
w 2019 r. wynosi 7 000 zł.
V. Wspieranie nauki, oświaty i edukacji.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania:
1) projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu młodzieży,
2) wspieranie działań na rzecz propagowania i rozwoju edukacji osób w wieku 50+;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań
w 2019 r. wynosi 4 000 zł.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty
w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania
się ogłoszenia, tj. od dnia 14 lutego 2019r. do 7 marca 2019 r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016
r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.

Dofinansowanie dla powiatu
W dniu 19 stycznia 2019r.
w siedzibie Ministerstwa
S p r a w We w n ę t r z n y c h
i Administracji z rąk Sek re t ar z a St anu Jaro s ł a wa Zielińskiego, Starosta
Brzeziński Renata Kobiera

wraz z Przewodniczącym
R ady Powiatu Krzysztofem Bogdańskim odebrali promesę dla Powiatu Br z e z i ńs k i e go w r a mach podziału środków na
usuwanie skutków klęsk

żywiołowych przewidzianych do dofinansowania
w 2019 r .
Wysokość dotacji w ynosić będzie 1.088. 000 zł,
z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. 

Szanownych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy
w dniu 6 marca (środa) godz. 16.30 na spotkanie z dr Krzysztofem Grzelakiem,
który zabierze nas w podróż na Bliski Wschód.
Prezes Jolanta Wojciechowska
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 20 marca 2019 r. na godz. 16.30
z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.
Wykład poprowadzi mgr Małgorzata Siucińska.
Prezes Jolanta Wojciechowska

Starosta Brzeziński Renata Kobiera serdecznie zaprasza
członków Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Brzezińskiego
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o raz pierwszy w historii wyborów do Rady Miasta Brzeziny losowanie
przeprowadzone pomiędzy dwojgiem kandydatów którzy w głosowaniu
uzyskali największą liczbę głosów wyłoniło radnego który obejmie mandat
w okręgu nr 7.

W wyniku przeprowadzanych niedzielnych wyborów
uzupełniających Roman Janusz Kornecki oraz Zofia

Krawczyk uzyskali taką
sama liczbę głosów wynoszącą po 52 głosy. W tej sytuacji jeszcze tego samego

dnia 10 lutego Miejska Kom i s j a Wy b orc z a z ar z ą dziła los owanie p omiędzy dwoma kandydatami

z najwyższą i równą liczbą
głosów. Z urny jako pierwszą kopertę przewodnicząca miejskiej komisji Katarzyna Kawecka wylosowała
tę z nazwiskiem Roman Janusz Kornecki i to on obejmie mandat. Pozostali kandydaci Marcin S e wer yn

Po raz pierwszy w historii wyborów do Rady Miasta Brzeziny losowanie przeprowadzone pomiędzy dwojgiem kandydatów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Szczepaniak uzyskał 9 głosów, a Zygmunt Troszczyński 8. Okręg nr 7 obejmował ulice Aleksandra Fredry, Stanisława Moniuszki
i Stefana Żeromskiego (od
nr 1 do nr 6b) a głosowanie przeprowadzone było
w Szkole Podstawowej nr 1
oraz w Domu Pomocy Społecznej. Liczba osób uprawnionych łącznie wynosiła 589 - (529 w Szkole Podstawowej nr 1 i 60 w Domu
Pomocy Społecznej). Karty
do głosowania wydano 123
wyborcom (86 w SP 1 i 37
w DPS), co stanowi 20,88%.
Głosów ważnych oddano
121 ( 2 głosy były nieważne
oddane w DPS).
Roman Janusz Kornecki z zawodu informatyk
obecnie pracuje w zawodzie
w Powiatowym Centrum
Z d row i a w Br z e z i na ch .

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Radnego wyłoniono w drodze losowania

Roman Janusz Kornecki
Interesuje się sportem. Od
2 lat biega wcześniej grał
w piłkę nożną dlatego swoją rolę w Radzie Miasta widzi w sprawach związanych
ze sportem. Po odbiorze zaświadczenia i złożeniu ślub ow an i a R oman Janus z
Kornecki zasiądzie w Radzie Miasta Brzeziny.
 GK

1.03.2018r. w godz. 9:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Mrocka,
Partyzantów, Berlinga, Malownicza, Wojska Polskiego od Nr
27 do 36.
5.03.2019r.w godz. 9:00 do 14:00: Bogdanka 2.

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

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Uczniowie z Bogdanki na
wycieczce



7 lutego z okazji 100 lecia PKO BP uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdance wraz
z opiekunką SKO - Iwoną Zawadzką oraz wychowawcami, odwiedzili siedzibę tego
banku w Brzezinach.

Pr z y o k a z j i go ś c i l i t e ż
w dwóch innych brzezińskich
instytucjach.W banku gości
z Bogdanki powitała Katarzyna Nowakowska - pracownica banku i opiekunka SKO.
Oprowadzała ona uczniów po
banku opowiadając jak wygląda tu praca. Dzieci zobaczyły
rzadko spotykany na co dzień
banknot 500 zł, dowiedziały
się o rodzajach zabezpieczeń
pieniędzy i jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Klasę
VIII w swoim gabinecie przyjął nawet sam dyrektor banku.
Kolejnym celem wycieczki

było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzieci miały
okazję zobaczyć tu skąd bierze
się ciepło w większości brzezińskich mieszkań, instytucji
i lokali użyteczności publicznej oglądając m.in. ogromne
piece. Uczniowie dowiedzieli
się tu m.in. ile potrzeba opału na dobę i jak wygląda droga
ciepłej wody do poszczególnych lokali. W tym dniu goście z Bogdanki odwiedzili też
Miejską Bibliotekę Publiczną.
W Czytelni dla Dorosłych zobaczyli wystawę
poświęconą Stanisławowi

Wyspiańskiemu z okazji 150
rocznicy urodzin tego malarza. poety i dramaturga oraz
poznały niezwykłą twórczość
brzezinianina Zbigniewa Borowskiego, który tworzy obrazy z liści, a w oddziale dla
dzieci z okazji Dnia Kota poznały życie tych domowych
zwierząt wysłuchując stosownej prelekcji i oglądając wystawę im poświęconą. Uczestnicy
tej ciekawej wycieczki chcieliby tu podziękować za bardzo
miłe przyjęcie we wszystkich
placówkach. 
 TOM

Brzeziny

Rozpoczynają się kolejne termomodernizacje



9 stycznia podpisana została umowa z firmą, która dokonywać będzie
2
prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej w Bogdance w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez
modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z środków przeznaczonych dla Łódzkiego
Obszaru Metropolitarnego.

Firma „CRB Łukasz Baleja”,
która będzie realizować prace w Bogdance została wyłoniona dopiero w trzecim
przetargu. Zakres prac, który ma zrealizować obejmuje termomodernizację budynku w pełnym zakresie,
czyli docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie
stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie ścian fundamentowych, wymianę źródła ciepła z kotłowni olejowej na kotłownię opalaną
biomasą oraz montaż instalacji fotowoltaicznej dla
potrzeb ciepłej wody użytkowej. Wartość tych prac

brutto to kwota 857.378.058
zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 83,29 % kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia zadania
przewidziano na dzień 31
lipca 2019 r.
Trwają także przygotowania do przetargów na termomodernizacje świetlic
w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Małej. W Gałkówku Kolonii prace dotyczyć
będą świetlicy wraz z zapleczem socjalnym i obejmować będą wymianę stolarki
okiennej, docieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę
źródła ciepła na ogrzewanie

pelletowe oraz wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania. Podobny zakres prac
przewidziano w Dąbrówce
Małej, gdzie dodatkowo będzie wykonany podjazd dla
osób niepełnosprawnych.
Po d konie c ubiegłego
roku termomodernizacja
zakończyła się na obiektach
Szkół Podstawowych w Dąbrówce Dużej i Gałkówku Kolonii oraz w świetlicy
w Przecławiu. Na rok 2020
przewidziano jeszcze w tej
ostatniej miejscowości termomodernizację budynku,
gdzie ostatni rok funkcjonuje gimnazjum.
 TOM

Uczniowie z Bogdanki odwiedzili też Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Miejską Biblioteką Publiczną

W ubiegłym roku zakończono termomodernizację Szkól Podstawowych w Gałkówk Kolonii i Dąbrówce Dużej

Głównym celem wycieczki były odwiedziny w banku PKO BP FOT. ARCHIWUM SZKOLNE

Obecnie rozpoczynają się prace w Szkole Podstawowej w Bogdance FOT. TOMASZ GUZEK
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zternastego lutego o godzinie 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach
odbyło się szkolenie informacyjne organizowane
przez Urząd Skarbowy w Brzezinach.

Kierownik Aneta Byczkowska FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Spotkanie przeznaczone było
dla podatników zainteresowanych rozliczeniem się z fiskusem w ramach usługi
Twój e-PIT. Podczas spotkania Aneta Byczkowska kierownik Samodzielnego Referatu Obsługi Bezpośredniej
i Sekretariatu oraz Lidia Kolasińska - Tomczak kierownik

Samodzielnego Referatu
Czynności Sprawdzających
i Analitycznych Urzędu Skarbowego w Brzezinach omówiły mechanizmy działania
aplikacji, korzyści wynikających z jej wykorzystania oraz
możliwości skorzystania z ulg
podatkowych. W spotkaniu
uczestniczyło kilkadziesiąt

osób w tym przedstawiciele biur rachunkowych zainteresowani zapoznaniem
się z udostępnianą aplikacją.
Przypomnijmy, że od 15 lutego Krajowa Administracja
Skarbowa udostępniła podatnikom w wersji elektronicznej gotowe zeznania roczne
za 2018 rok - PIT-37 i PIT-38.
Dzięki nowej usłudze „Twój e-PIT" podatnik nie musi wypełniać rocznych zeznań
aby rozliczyć swój podatek,
a przez aplikację na Portalu
Podatkowym po uwierzytelnieniu (bezpłatnym Profilem
Zaufanym, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
lub danymi autoryzacyjnymi -dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów,
może jedynie zatwierdzić je
lub poprawić np. o przekazanie 1 procentu dla wybranej
przez siebie organizacji pożytku publicznego. 
 GK
REKLAMA

Uczestnicy WTZ w bibliotece
Ich celem było zobaczenie
prac brzezińskiego twórcy
– Zbigniewa Borowskiego,
który tworzy obrazy z liści.
Sami uczestnicy warsztatów są także znani ze swych
prac rękodzielniczych, które
można nabyć m.in. na świątecznych kiermaszach. Przy
okazji podopieczni WTZ
obejrzeli też w bibliotece
wystawę poświęconą 150
rocznicy urodzin malarza,

poety i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego.
W k a l e n d ar z u w yc i e czek jakie organizuje WTZ
„Blisko Ciebie” są też dalsze wyjazdy, na które ich
uczestnicy zarabiają tworząc wspomniane już rękodzieła. Może twórczość Zbigniewa Borowskiego zainspiruje ich do kolejnych
form sztuki.
 TOM

Podopieczni WTZ gościli w Mejskiej Bibliotece FOT.TOMASZ GUZEK

17/VIII/2017



Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” organizują
różne wycieczki dla swych uczestników. Ostatnio odwiedzili oni m.in. Miejską Biblioteką Publiczną.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Skarbówka przeszkoli w rozliczeniu Twojego e-PIT-u

Spotkanie przeznaczone dla podatników zainteresowanych rozliczeniem się z fiskusem w ramach Twój e-PIT
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Niezwykłe bale uczniów ZSS

T

aniec zbliża ludzi, to uniwersalny „język”, gdzie znikają bariery pomiędzy
w pełni „zdrowymi”, a tymi, którym nie dane było mieć tyle szczęścia.
Przekonać się mogli o tym uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych uczestnicząc
w dwóch balach karnawałowych.

Pi e r w s z a z ab aw a m i a ł a
charakter balu walentynkowo-karnawałowego i była
wspólną inicjatywą brzezińskiego Zespołu Szkół
Specjalnych i Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie”. Świetlica dawnego
internatu, zapełniła się blisko setką „przebierańców”.
Każdy z uczestników miał
bowiem przygotować oryginalny strój i trzeba przyznać, że wszyscy należycie
wywiązali się z tego zadania. Panowała też iście karnawałowa atmosfera. Podopi e c z n i o bu p l a c ów e k
doskonale się bawili, szczególnie, że wielu z nich się
dobrze zna. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
często b owiem stają się
uczestnikami WTZ „Blisko Ciebie”. Wspólne bale
karnawałowe ZSS i WTZ

to już tradycja, podobnie
jak organizowane jesienią
przez obie placówki Święto
Pieczonego Ziemniaka.
Do wieloletnich tradycji
należy też drugi bal w jakim uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. 7 lutego udali się oni
do koluszkowskiego Liceum im. Henr yka Sienkiewicza, gdzie od dawna organizowane są integracyjne bale skupiające
r ó ż n e o s o by n i e p e ł n o sprawne m.in. z brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych i koluszkowskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego.
Licealna młodzież przejmuje tu rolę opiekunów bawiąc się przez kilka godzin
ze swymi gośćmi. Tu znikają wszelkie bariery, a dominuje jednocząca wszystkich

muzyka, jak na karnawał
przystało. Nie brakuje także konkursów i innych integracyjnych zabaw. Przygotowywany jest również
poczęstunek.
W najbliższych planach
Zespołu Szkół Specjalnych
jest organizacja Dnia Kobiet, w które to wydarzenia ma się włączyć także
brzezińska filia Biblioteki
Pedagogicznej w Skierniewicach. W ramach kontynuacji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZSS
planowane są wiosną także dwa wydarzenia o charakterze patriotycznym tzn.
konkurs pięknego zeszytu
i pięknego czytania, gdzie
prezentowane będą scenki promujące różne regiony
naszego kraju.

 TOM

Wspólne pomysły na ubiór miały czasem całe klasy FOT. AGNIESZKA ZIELIŃSKA
REKLAMA

Wójt Gminy Rogów
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w dniach od 21 lutego 2019r.
do 14 marca 2019r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23,
95-063 Rogów wywieszone są wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do
wydzierżawienia. Wykazy te znajdują się także na stronach internetowych bip.rogow.
eu oraz rogow.eu
Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Rogów, pokój nr 13 adres jw lub
telefonicznie 46 874-80-70 wew. 32

W sumie w balu wzięło udział około 90 uczestników FOT. AGNIESZKA ZIELIŃSKA
REKLAMA

Rogów, dnia 21 lutego 2019 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rogów uchwały nr IV/23/2019
z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1
w Rogowie.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia terenu i określenie sposobów
zagospodarowania przestrzeni wynikających z polityki przestrzennej Gminy.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko w terminie do dnia 22 marca 2019 r. Wnioski złożone po upływie
wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Gminy w Rogowie, przy ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@rogow.eu
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej
i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie w zakładce
Obowiązki informacyjne.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rogów.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Rogowie, przy ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach urzędowania.
Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada
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Randka z historią

W

ś r o d ę 1 3 l u t e g o w s a l i C e n t r u m
Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło
się spotk anie zorganizowane pr zez
członków Stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny pt. Randka z historią.

Spotkanie rozpoczęło się od
wspomnień podpułkownika Władysława Barańskiego ps. Tatar jednego z ostatnich żyjących żołnierzy „Ponurego”. Władysław Barański
jako kilkunastoletni harcerz
został partyzantem i żołnierzem AK. Po raz pierwszy
oddał strzał nie do Niemca ale do Polaka, na którym ciążył wyrok za zdradę. Następnie dr Marek Jedynak z delegatury Instytutu

Pamięci Narodowej w Kielcach wygłosił wykład pt.
„Ponury, Nurt, Robot – Cichociemna elita Armii Krajowej”. Historyk specjalizujący się w tematyce Zgrupowań
Partyzanckich AK Ponury
przybliżył losy trzech spadochroniarzy-cichociemnych,
żołnierzy polskiego państwa
podziemnego, oficerów Armii Krajowej- pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”
zrzuconego w Czatolinie, Eu-

geniusza Kaszyńskiego „Nurta”, który urodził się w Łodzi.
Obydwaj stali na czele zgrupowań partyzanckich AK
„Ponury” działających na
Kielecczyźnie. Dodajmy że
zgrupowanie Ponurego pod
dowództwem ppor. Waldemara Szwieca ps.„Robota”
-trzeciego bohatera wykładu - w 1943 roku zdobył
Końskie miasto powiatowe,
w którym funkcjonował garnizon liczący ok. 1,8 tys. niemieckich żołnierzy. Po wykładzie odbył się pokaz filmu
dokumentalnego „Robot- historia niezwykła Waldemara
Szwieca”. 
 GK

Władysław Barański jako kilkunastoletni harcerz został partyzantem i żołnierzem AK FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Władysław Barański ps. Tatar jeden z ostatnich żyjących żołnierzy „Ponurego” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W sali Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się spotkanie zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny pt. Randka z historią FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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odczas ferii zimowych świetlica była czynna
w godzinach od 8 do 16. Zajęcia dla dzieci
odbywały się od poniedziałku do piątku w tych
samych godzinach.

Uczestnicy zajęć mogli skorzystać tu z darmowego posiłku. W trakcie zajęć dzieci mogły uczestniczyć w wyjściach
do placówek z terenu miasta
Brzeziny współpracujących ze
świetlicą.
W pierwszym tygodniu
ferii odbyła się wycieczka
do Muzeum Regionalnego
w Brzezinach, podczas której dzieci wysłuchały prelekcji o historii miasta Brzeziny,
następnie przeszły do kościoła farnego w celu zwiedzania
kaplicy podziemnej (krypty)
– mauzoleum rodowego Lasockich.
14 lutego, w walentynki,

świetlicę odwiedziła Pani Maria Witkowska z Oddziału dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej. W ramach cyklu
zajęć „ Spotkania z tradycją”
opowiedziała dzieciom historię św. Walentego. Po prelekcji, odbyła się zabawa taneczna.
W drugim tygodniu zaplanowano:
• dwa wyjścia do biblioteki
miejskiej na wystawę i prelekcję mówiącej o kulturze Japonii; a także na zajęcia z okazji
Dnia Języka Ojczystego;
• wyjście do seniorów z Seniora +, gdzie zaplanowano gry karciane i wspólne

Dwie wystawy w Oddziale dla Dzieci



ddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
O
w miesiącu lutym prezentuje dwie wystawy - z okazji Dnia Kota i prac dzieci z Przedszkola nr 3 przygotowanych pod hasłem „Brzeziny moja mała Ojczyzna”.

Dzień Kota, który przypada 17 lutego to okazja, aby
zaprezentować różne koty,
które są jednymi z ulubionych bohaterów dziecięcych bajek. Na prezentowanej wystawie można obejrzeć nie tylko różne zdjęcia
kotów, ale także liczne książki im poświęcone, zarówno
gdzie występują w roli bohaterów jak i przekazujące
wiedzę o ich hodowli. Z okazji tego święta Maria Witkowska z oddziału dla dzieci przygotowała też cykl prelekcji poświęconych kotom,

które są adresowane do grup
przedszkolnych i szkolnych.
Na drugiej z prezentowanych wystaw można natomiast zobaczyć różne ciekawe miejsca w Brzezinach widziane oczami dzieci
z Przedszkola nr 3. Oglądając te mała dzieła, widać, że
dla przedszkolaków takimi
„symbolami” naszego miasta
są m.in. kościół farny i siedziba Muzeum Regionalnego. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza
do odwiedzin.
 TOM

pieczenie pączków;
• wyjście do Muzeum Regionalnego w Brzezinach, na
zajęcia kulinarne (pieczenie
ciasteczek)
Podczas ferii odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej.
Tematem przewodnim spotkania było „Bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas ferii”. Funkcjonariusze
policji wspólnie z wychowawcami przeprowadzili zajęcia
na temat, „Niebezpieczeństw
płynących z sieci”, „ Zapobieganie agresji i negatywnych
postaw wśród dzieci i młodzieży”, a także konsekwencji pisania wulgaryzmów, zastraszania i nękania w formie
krótkiej wiadomości tekstowej (SMS, komunikatory społeczne).

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ferie zimowe dzieci ze świetlicy środowiskowo- terapeutycznej
„Świetlik” MOPS w Brzezinach

W ferie odbyła się wycieczka do Muzeum Regionalnego w Brzezinach

Odwiedziny seniorów

Ponadto prowadzone były
zajęcia:
• rozwijające umiejętności
manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie
farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu
plasteliny, itp.)
• wzbogacające posiadane

i koncentrację uwagi
• kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe z integracji sensorycznej)
• relaksująco – wyciszające
(muzykoterapia, spacery, czytanie i oglądanie bajek).

wiadomości (czytanie książek, rozmowy i pogadanki
z dziećmi, gry edukacyjne, zabawy tematyczne)
• kształtujące umiejętności
wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie zagadek, rebusy)
• ro z w ij aj ą c e p a m i ę ć

 TOM
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Miasto Brzeziny ogłasza nabór do projektu E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny
dofinansowany w formie grantu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w ramach Osi
Priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych).
Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 72 mieszkańców Miasta Brzeziny niezbędnych
do skutecznego korzystania z mediów.
Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 72 mieszkańców Miasta Brzeziny powyżej 25 roku życia z zakresu
podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone w 6 grupach max 12 - osobowych w wymiarze 12 h
zegarowych (3h na 1 spotkanie).
Tematyka szkoleń: Moje finanse i transakcje w sieci.
Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma Certyfikat (szkolenie uznaje się za ukończone jeżeli uczestnik jest obecny na co
najmniej 75% szkolenia, tj. 8 godzinach)
Warunki uczestnictwa w Projekcie dzielą się na warunki formalne oraz warunki weryfikacyjne stanowiące
o wyznaczeniu pierwszeństwa przy przyznawaniu wsparcia
2. Warunkami formalnymi są:
1) zamieszkiwanie na obszarze miasta Brzeziny;
2) ukończenie 25 roku życia nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 r.;
3) złożenie w terminie do 22 marca 2019 r. poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do Projektu (załącznik Nr
2 do Regulaminu) z podpisanymi oświadczeniami (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z Informacją RODO (załączniki
nr 4) i ewentualnie oświadczeniem o niepełnosprawności (załącznik nr 5).
Do Projektu zakwalifikowane zostaną łącznie 72 osoby spełniające warunki formalne.
W przypadku większej liczby chętnych przy kwalifikacji do Projektu brane pod uwagę będą następujące warunki
weryfikujące:
1) Kryterium niepełnosprawności - w pierwszej kolejności do Projektu kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami
(kryterium weryfikowane na podstawie przedłożonej do wglądu dokumentacji i Oświadczenia o niepełnosprawności);
2) Kryterium wieku - w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo przed osobami młodszymi będą
miały osoby starsze (kryterium weryfikowane wyłącznie na podstawie daty urodzenia wynikającej z numeru PESEL
wskazanego w formularzu zgłoszeniowym).
Zgłoszenia należy składać w terminie do 22 marca 2019 r. Urząd Miasta Brzeziny, Sienkiewicza 16, III piętro,
pokój 310. Dokumenty można pobrać w sekretariacie, pokój 110. Dostępne są również na stronie brzeziny.pl.
Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie

Prelekcje poświęcone kotom FOT.TOMASZ GUZEK

Burmistrz Miasta Brzeziny
Ilona Skipor
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Walentynki u dzieci niepełnosprawnych

W

c z w a r t e k 1 4 l u t e g o w O ś ro d k u R e h a b i l i t a c y j ny m „ S ł o n e c z k o”
prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Nasz ym dzieciom” w Brzezinach odbyły się
walentynki.

Jak przystało na walentynki zarówno burmistrz Ilona
Skipor jak i starosta Renata Kobiera przybyły na spotkanie z lizakami w kształcie
czerwonych serduszek którymi obdarowały uczestników spotkania. Walentynki
stały się okazją do dokonania podsumowania imprez,
spotkań i wyjazdów które
stowarzyszenie zorganizowało w minionym roku. Takich spotkań odbyło się blisko 50, o czym można było
się przekonać z prezentacji
przygotowanej przez Ilonę
Brewińską członek Zarządu.
Członkowie stowarzyszenia,
które obecnie liczy 93 podopiecznych z których ponad

50 to mieszkańcy Brzezin
gościli Monikę i Zbigniewa
Zamachowskich, którzy obdarowali stowarzyszenie 50
tys. zł wygranymi w mikołajkowym wydaniu Milionerów przeznaczonymi na
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, a także aktorów
Agnieszkę Więdłochę i Antoniego Pawlickiego z telewizyjnego serialu „Komisarz
Alex”.
Ośrodek realizował projekty dofinansowane przez
Fundację PZU ,,Ćwiczymy
w Słoneczku" w ramach którego zapewniono bezpłatną rehabilitację 42 młodym
osobom niepełnosprawnym,
„Krok do samodzielności”

zapewniając y półroczną (od września do marca)
bezpłatną rehabilitację, czy
też „My Biało – Czerwoni”
umożliwiający organizację
od października do końca
maja warsztatów plastycznych, twórczych i muzycznych oraz wyjazdy do teatrów, muzeów i odwiedzanie
miejsc pamięci narodowej.
Członkowie stowarzyszenia
uczestniczyli w spotkaniach
i uro czystoś ciach m.in.
z okazji Dnia Kobiet w Słoneczku, gdzie każda z pań
otrzymała różyczkę i słodki batonik. spotkaniu wielkanocnym i wigilii, w Dniu
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,

Burmistrz Ilona Skipor i starosta Renata Kobiera na spotkaniu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

pikniku rodzinnym połączonym z Dniem Dziecka,
Dniem Matki i Dniem Ojca
zorganizowanym na terenie muzeum regionalnego, zawodach wędkarskich
w „Batorówce” w Woli Łokotowej i w parku miejskim,
koncercie charytatywnym
z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym w Atlas Arenie przez Fundację Integracja Jana Pawła II i parafię Św. Anny w Łodzi,
wspólnym pikniku Ośrodka Rehabilitacji „Słoneczko” i Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” na
terenie łowiska – smażalni
ryb „ATUREX” oraz pikniku motoparalotniowym zorganizowanym przez Marc i n a D u d ę . Po d opi e c z ni od kwietnia do listopada
uczestniczyli w zajęciach hipoterapii organizowanych

na terenie stajni Borowa, na
zaproszenie fundacji "INTEGRACJA JP II" , byli na
koncercie z okazji dnia Św.
Mikołaja w hali Atlas Arena, wycieczce zorganizowanej do Centrum Nauki
i Techniki EC1, porcie lotniczym wszystko to w ramach dofinansowania przez
powiat brzeziński projektu pt. „Aktywna Integracja”. W ramach 3-dniowej
wycieczki na Mazury pt.
„Hej Mazury” dofinansowanej przez Miasto Brzeziny
członkowie stowarzyszenia
zwiedzili Ogrody Pokazowe z motylami w Marcinkowie, Sanktuarium Maryjne
w Św. Lipce, Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie, odbyli rejs po jeziorze Śniardwy w Mikołajkach, a posiłki i nocleg mieli
z ap e w n i on e w o ś ro d ku

wypoczynkowym Ostrów
Pieckowski. To tylko niektóre najważniejsze wydarzenia z bogatego kalendarza imprez organizowanych
przez ośrodek rehabilitacyjny Słoneczko w 2018 r. Dodajmy, że ośrodek utrzymuje się głównie z darowizn.
Warto dodać, że stowarzyszenie aktywowało „Zbiórkę
Publiczną” na terenie województwa łódzkiego i stronie
internetowej siepomaga.pl,
cały czas zbiera makulaturę
i nakrętki od butelek, a także jako organizacja pożytku
publicznego zabiega o odpisy z 1 procenta dochodu
(KRS 0000150209). Tylko
w 2018 roku z 1 procentowego odpisu stowarzyszenie
zyskało ponad 37,8 tys. zł,
a indywidualni podopieczni 54 tys. złotych, za które są
bardzo wdzięczni.   GK

Członkowie stowarzyszenia, które obecnie liczy 93 podopiecznych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Zapraszamy mieszkańców miasta na spotkanie.

1/I/2011

W dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza
16 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców
miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na
działania związane z wymianą starych pieców i kotłów na
paliwo stałe, zakupem i instalacją urządzeń produkujących
energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych, w ramach programu
Czyste Powietrze. Korzystając z programu można uzyskać
zwrot części poniesionych kosztów. Wysokość dofinansowania zależna jest od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i może wynieść od 30% do nawet
90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać
z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych
kosztów kwalifikowanych zadania.

15/I/2013
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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
SPRZEDAM Felgi z oponami 16”
55/2015 , 514 877 684
ZŁOMOWANIE samochodów 500 484
727

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
ZESPÓŁ WESELNY lub DJ 662 132 698
ZETNĘ i potnę drzewo 537 843 600
KUCHARKA z doświadczeniem i salą
weselną – imprezy okolicznościowe
502 778 947
WYSOKOCIŚNIENIOWE mycie i czyszczenie kostki brukowej, granitowej,
ogrodzeń betonowych, klinkierowych
itp. tel. 793 668 538

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
PRZYJMĘ przyszycia może być z prasowaniem 502 171 510
WYWÓZ nieczystości płynnych
Szybko, Tanio, Solidnie 885 483 907
KOREPETYCJE ANGIELSKI 600 147 806
BAL KARNAWAŁOWY SALA LIVIA 609
025 480, (46) 874 40 50

PRACA
ZATRUDNIĘ osobę przy produkcji pączków na tłusty czwartek
505 096 505
ZATRUDNIĘ kierowcę 1/3 etatu (sprawny fizycznie) praca
w Nowosolnej 516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników praca Nowosolna 505 096
505
ZATRUDNIĘ sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej
505 096 505
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
ZATRUDNIĘ presera (46) 874 43 06 ,
501 421 502
P R Z YJ M Ę s z wac zk i -suk ienk i
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane szwaczki, 601 306 380
SZYCIE chałupnicze zlecę – cały rok,
509 862 610
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, 601 303 911
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
PIEKARZA piekarnia w Brzezinach
przyjmę do pracy, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok, 574 816 600
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz szwaczkę
na proste szycie, 602 475 488
ZATRUDNIĘ brukarzy tel. 530-130-227
ZATRUDNIMY kierownika Budowy
w specjalności budowlanej lub drogowej do Przedsiębiorstwa Drogowego
w Koluszkach. Prosimy o przesłanie
CV na 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
ZATRUDNIĘ pracownika do firmy remontowej 606 794 645
PODEJMĘ pracę przy rozbiorze mięsa 695 041 320
ZATRUDNIĘ murarza 505 509 874
ZATRUDNIĘ w firmie remontowo-budowlanej 505 509 874
PRACOWNIKA do prac ziemnych 665
183 407 do 4,5
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni. Praca od poniedziałku do piątku
w godz. 6-14 . Stawka 13 zł/h netto.
Z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu
tel. 734 456 435
SZUKAM pracy jako pomocnik mechanika samochodowego 882 626 179
SZ WAC ZK I I CHAŁUPNICZKI
ZATRUDNIĘ, UBEZPIECZENIE JEŻÓW
501 373 316

NIERUCHOMOŚCI
BUDOWLANE Brzeziny ul. Polna, 850
m2, prąd, woda, kanalizacja, 508-301005, 601-305-357
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2 w brzezinach 731 746 722
SPRZEDAM dwie działki po 2800 m2
przy ul. Łódzkiej, 508 837 214
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669
44 63 44
SPRZEDAM działkę budowlaną, 782
845 235
POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia
w centrum Brzezin, tel. 502 046 133
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 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
SPRZEDAM gospodarstwo o pow.
15ha w tym stawy rybne ok. 10ha, budynek gospodarczy, dostęp do cieku
wodnego, prąd , woda, kanalizacja 506
671 456
DOM w Brzezinach 510 966 6863
SPRZEDAM dom jednorodzinny
w Brzezinach 170m2 731 746 722
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie
w kamienicy 52m2 517 694 485
DZIAŁKA inwestycyjno-budowlana 4900m2 os. Polna –Sprzedam 731
327 232
SPRZEDAM działkę budowlaną
1200m2 Zalesie k. Brzezin 79 000,- ,
661 076 095
WYNAJĘ powierzchnię 300m2- hala,
biurko, socjal,winda, parking, Brzeziny
ul. Łódzka 43, 508 301 005
MIESZKANIE do wynajęcia 691 586
818

RÓŻNE
FIRMA ROSSA zaprasza na wyprzedaż
kolekcji zimowej dziecięcej i damskiej
w godz. 14.00 -16.00 od pon. – pt., 602
475 488
SPRZEDAM siano, 601 209 526
PRALKA Bosch, lodówka, ceny do negocjacji, tel. 603 336 384
SPRZEDAM śrutownik, pług 3 skibowy, 576 340 285
MIEJSCE na Twoją reklamę na ulicy
Waryńskiego, 501 541 580
SPRZEDAM koparkę gąsiennicową
NOBAS 506 671 456
SPRZEDAM słomę małe kostki 783
270 066
SPRZEDAM słomę mała kostka – jęczmień, stemple budowlane nowe 517
802 460 do 517 802 460
MASZYNY do wymiany opon komplet
sprzedam 502 778 947
SPRZEDAM ! wiatę krytą blachą falistą,
boki płyta ocieplana 10x7 506 609 999
SPRZEDAM owies pszenżyto 506 609
999
KUPJĘ ! Heblarkę –grubościówkę 506
609 999
SPRZEDAM suchą słomę w balotach
120x120 , 510 929 619
ZAGUBIONO aparat fot. „Sony” nagroda 788 264 336

AUTOPROMOCJA

POKAZ PIECZENIA PĄCZKÓW
WIEDEŃSKICH
w wykonaniu Babeczek Chili
ze Stowarzyszenia "Młodzi Duchem"
28 lutego 2019 r. godz. 16.00-19.00
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FIRMA ROSSA
zaprasza na
wyprzedaż
kolekcji zimowej
dziecięcej i damskiej
w godz. 14.00 -16.00
od pon. – pt.,
602 475 488

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

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

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”
• 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
• Supermarket, ul. Przedwiośnie
• 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
• 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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Bezpieczne i aktywne ferie



od takim tytułem 8 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbył się
P
uroczysty apel, w którym oprócz uczniów Jedynki uczestniczyli także burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brzezinach Barbara Kosma, koordynatorka paragramów profilaktycznych z ramienia
PSS-E w Brzezinach Anna Nowańska, przedstawiciel KPP Brzeziny Grzegorz Miazek.

Apel rozpoczął dzielnicowy Grzegorz Miazek, który przedstawił podstawowe
zasady zachowania bezpieczeństwa przed zbliżającymi się feriami. Po prezentacji „Jak dbać o zdrowy styl
życia” przygotowanej przez
uczennicę klasy VIb Aleksandrę Kmieciak dokonano podsumowania wyników w konkursie „W mojej
rodzinie jest moda na ruch”.
Przypomnijmy, że konkurs
adresowany był dla całych
rodzin i polegał na przygotowaniu albumu lub plakatu udowadniającego sportowe zachowanie rodziny. Do
konkurs uczniowie zgłosili blisko 20 prac, z których
jury wyłoniło najciekawsze.

III miejsce zajęli Hubert Jędrzejczak i Maja Poździej,
II miejsce Beniamin Świerczyński i Nadia Łącka, zaś
I miejsce Oskar i Igor Pietrasik oraz Jan Strumian.
Zwycięscy uczniowie odebrali nagrody wraz ze swoimi rodzicami. Wyróżnienia przyznano Nadii Wid u l i ń s k i e j , M i k o ł aj ow i
Maradziewskiemu, Maciejowi Dziubińskiemu, Szymonowi Filipiak, Marcie
i Michałowi Rosiak, Kacprowi Nielepkowicz, Mai
Gałęziewskiej, Janowi Gałązce, Jakubowi Urbańskiemu i Bartoszowi Wasielewskiemu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez

Miasto Brzeziny z planu
działań prozdrowotnych dla
mieszkańców miasta Brzeziny. Każdy uczestnik apelu
otrzymał element odblaskowy aby czuć się bezpiecznie.
„Gratuluję zwycięstwa
uczniom. Cieszę się, że wolicie barć udział w konkursach zamiast siedzieć przed
komputerem. Zapewniam,
że takich konkursów dla całych rodzin będzie organizowanych więcej – powiedziała burmistrz Brzezin
Ilona Skipor.
Finałem apelu był wspólny aerobik poprowadzony przez uczennice klasy VI
Marysię Król, Marysię Goniarek i Maję Wieczorek.
 GK

Konkurs adresowany był dla całych rodzin FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

13

REKLAMA

Innowacyjny Rogów dzieli się doświadczeniem
Nowoczesne, przestronne, komfortowe i bardzo energooszczędne, bo wykonane
w technologii pasywnej – nowe gminne przedszkole w Rogowie prezentuje
się naprawdę imponująco. Przekonali się o tym uczestnicy ogólnopolskiej
konferencji pt. „Dobre praktyki budownictwa pasywnego na przykładzie
przedszkola w Rogowie”, którzy mieli okazję zwiedzić nowo wybudowany
obiekt.
Gospodarzem konferencji był Daniel Kołada, wójt gminy Rogów. Otwierając
spotkanie opowiedział o drodze, jaka była do pokonania od marzenia
o energooszczędnym budynku użyteczności publicznej, które narodziło się w 2015
roku, aż do ukończenia budowy pasywnego przedszkola. W spotkaniu w Centrum
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych nie tylko z województwa łódzkiego, ale z całej Polski, m.in.
świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego czy dolnośląskiego.
– Naszą wiedzą i doświadczeniem z realizacji inwestycji angażującej najnowsze
technologie chcemy podzielić się z innymi gminami, które jeszcze nie odważyły się
na taki projekt. Być może dzięki temu pójdą w nasze ślady – mówi Daniel Kołada. –
Rogów nie poprzestaje na jednym tego typu obiekcie. Latem gotowy będzie kolejny,
tym razem administracyjny budynek o powierzchni około 280 m kw., wykonany
także w tej przyjaznej środowisku technologii – dodaje.
Przedszkole pasywne reprezentuje najnowszą generację budynków
energooszczędnych. Ogrzewanie będzie dostarczane za pomocą pomp ciepła
i gruntowych wymienników ciepła, co pozwoli w znaczny sposób ograniczyć
koszty jego eksploatacji. Budynek mieści w Rogowie przy ulicy Targowej i pomieści
150 dzieci. W innowacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej ponad 1200 m
kw. znajduje się m.in.: 6 sal przedszkolnych - każda utrzymana w innej, żywej
kolorystyce, sala rekreacyjna ze ścianą mobilną pozwalającą na powiększenie
pomieszczenia, nowoczesna kuchnia spełniająca wysokie standardy – wyposażona
w urządzenia ze stali nierdzewnej, pokój nauczycielski oraz pokoje administracyjne.
W budynku został zainstalowany nowoczesny elektroniczny system bezpieczeństwa
i monitorowania. Wśród nowatorskich, zapewniających komfort użytkowania
rozwiązań zastosowanych w obiekcie znajdują się: mechaniczna wentylacja
oraz ogrzewanie podłogowe sterowane indywidualnie w każdej sali. Elementem
innowacyjnym jest system Solar Cool - kolektor słoneczny pracujący w układzie
chłodniczym systemu klimatyzacyjnego. Zgodnie z ideą budownictwa pasywnego,
sale przedszkolne znajdują się w południowej części budynku tak, aby umożliwić
dobre oświetlenie wnętrz światłem naturalnym. Pozwala to na zminimalizowanie
kosztów energii wykorzystywanej do ich oświetlenia i uzyskać dogrzewanie
promieniowaniem słonecznym. Aktualnie przedszkole czeka na otrzymanie
oficjalnego certyfikatu dla budynków pasywnych, w jego wnętrzu trwają jeszcze
ostatnie prace wykończeniowe.
Słuchacze konferencji mieli okazję poznać wszystkich partnerów gminy, którzy
biorą udział w realizacji projektu. Ich wystąpienia pozwoliły uczestnikom na
zdobycie wiedzy o tym, czym charakteryzuje się budynek pasywny i na czym
polega jego funkcjonalność. Wyjaśniły także, na co należy zwrócić uwagę na
poszczególnych etapach realizacji inwestycji: jakie są podstawy merytoryczne
do stworzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego obiektu, czy w jaki sposób
przygotować postępowanie na wybór wykonawcy. Konferencja zakończyła się
zwiedzaniem przedszkola z udziałem wójta oraz wykonawców projektu. Koszt
inwestycji wynosi 6.642.000,00 zł, a uzyskane na ten cel dofinansowanie z Funduszy
Europejskich to 4.327.834,53 zł.

Burmistrz złożyła gratulacje zwycięzcom i zapowiedziała realizację kolejnych konkursów

Projekt pn.: “Budowa gminnego przedszkola w Rogowie” dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie IV3.2. Ochrona powietrza.
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WAŻNE TELEFONY
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

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

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

Urząd Miasta
w Brzezinach

06.03.2019 r.
godz. 17.00

15 zł
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Spotkanie organizacyjne dot. fotowoltaiki i pomp ciepła

W

e wtorek 12 lutego o godz. 17.00 w sali konferencyjnej brzezińskiego
magistratu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Brzezin
uczestniczących w projekcie „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

Licznie przybyłych uczestników spotkania powitała
burmistrz Ilona Skipor. Naczelnik wydziału Projektów
Rozwojowych Urzędu Miasta Brzeziny Marcin Pluta
w związku z montażem paneli fotowoltaicznych poinformował o konieczności
zmiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy.
Zmiana licznika wynikać
będzie z możliwości gromadzenia przez uczestników

projektu nadprodukowanej energii elektrycznej, którą będą mogli zużyć w ciągu
roku od jej wyprodukowania i zmagazynowania. Osoby posiadające instalacje do
10 kW. mogą liczyć na zwrot
80 % nadpro du kowanej
energii, zaś instalacji powyżej 10 kW do 70%. Rachunki za zużytą energię elektryczną wystawiane będą
raz na pół roku. Montaż
instalacji fotowoltaicznej

nie powinien wpłynąć na
zwiększenie mocy przyłącza energii elektr ycznej,
więc gdy ktoś myśli o produkcji energii elektrycznej ze słońca w większej ilości niż moc dotychczasowego przyłącza to powinien
jeszcze przed rozpoczęciem
montażu paneli dokonać
na własny koszt niezbędnych zmian w tym zakresie. W sprawie pomp ciepła
uczestnicy projektu zostali

Licznie przybyłych uczestników spotkania powitała burmistrz Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W miłości nikt nie jest dorosły



Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach pod
okiem Lucyny Staszewskiej oraz dyrektor Marii Pisarskiej zaprezentowali rodzicom
i zaproszonym gościom oraz gronu pedagogicznemu koncert „Muzyka jest mową duszy”.

Była to kolejna realizacja pasji wokalnych, muzycznych
i recytatorskich, które są wynikiem żmudnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniom mającym za sobą pewne doświadczenie sceniczne, nietrudno
było wcielać się w role słynnych konferansjerów, czy wokalistów. Dodatkową atrakcją był taniec nierozerwalnie
związany z muzyką. W tańcu można sobie pozwolić na
luksus bycia sobą. Zgodnie
z sentencją Greka Zorby „Jeśli chcesz ulżyć swojemu sercu, zatańcz” widzowie mogli
podziwiać pary tańczące walca, cha-chę i belgijkę.
W czasie koncertu uczniowie prezentowali także
elementy trudnych ról kabaretowych. Zebrani z rozrzewnieniem słuchali solistów, zespołu wokalnego,
którzy sięgnęli do muzyki lat minionych, wykonując

profesjonalnie szereg piosenek o tematyce miłosnej m.in
„Każde pokolenie ma własny
czas”, „W przyjaznym słońcu tej zimy”, „Czy ten pan
i pani”, „Jak anioła głos”, „Tak
blisko jak ja”, „Jak przeżyć
wszystko jeszcze raz”, „Moja
droga”, „Zaczarowany świat”,
„Podaruj miłość najbliższym”
i inne.
Z żywiołową reakcją spotkały się scenki rodzajowe
przedstawione z dużym artyzmem przez młodych aktorów Iwaszkiewicza. Integracja okazała się tak silna,
że podczas prezentowanych
piosenek goście włączali się
do wspólnego śpiewania znanych refrenów. W czasie występu uczniowie próbowali podkreślić, że życie nie jest
możliwe bez miłości, każdemu wolno kochać, ale prawdziwej miłości uczą nas rodzice. Dzięki temu mogą

w przyszłym, młodzieńczym
życiu podążać za marzeniami, odkrywać nieskazitelną,
czystą miłość. Swoim występem artyści udowodnili, że
uczeń Iwaszkiewicza „nie
tylko nauką żyje”, ale rozwija swoje zainteresowania,
uzdolnienia, pasje, liceum
nie tylko z nazwy jest szkołą
ogólnokształcącą.
Dodatkową atrakcją wieczoru było „spotkanie przy
samowarze” połączone z degustacją słodyczy. W ocenie
uczestników spotkania, koncert ten był wspaniałym, profesjonalnym recitalem pełnym wrażeń, który spełnił
swoją rolę, zintegrował środowisko, wyzwolił dużo pozytywnych emocji, a przede wszystkim uświadomił
jak liczne grono uczniów tej
szkoły wyróżnia się uzdolnieniami artystycznymi. 
 GK

poinformowani, że zgodnie
z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej 8% podatek VAT zostanie naliczony tylko w przypadku montażu takiego urządzenia na
elewacji budynku, zaś 23%
podatek przy montażu pompy ciepła posadowionej na
gruncie. Założenia projektu
od strony technicznej przedstawił dr Maciej Sibiński, zaś
możliwość pozyskania preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska Agnieszka Walczak. Uczestnicy spotkania zadawali wiele
pytań na które starali się odpowiedzieć organizatorzy

spotkania. Ostatecznie ustalono, że przedstawiona prezentacja dostępna będzie
w Urzędzie Miasta, a mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi bezpośrednio do naczelnika Marcina Pluty. Umowa
z Zarządem Województwa
Łódzkiego na dofinansowanie projektu jest podpisana
więc należy rozpocząć przygotowania najpierw do przetargu na wyłonienie projektanta, a gdy ten przygotuje
projekt wraz ze specyfikacją planowanych urządzeń
trzeba będzie wyłonić wykonawcę pozostałej części inwestycji. Jak zapewnia

burmistrz Ilona Skipor spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane przed
w yłonieniem w ykonawcy (zakupu urządzeń i ich
montażu) tak aby właściciele nieruchomości zapoznali się z rodzajami urządzeń,
które mają być zamontowane w ramach realizowanego
projektu. Zgodnie z zawartą
umową do końca przyszłego
roku inwestycja obejmująca montaż paneli fotowoltaicznych na blisko 150 nieruchomościach oraz na ponad
połowie z nich pomp ciepła
musi być zakończona. 
 GK

Zainteresowani tematyką fotowoltaiki i pomp ciepła FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Ferie Fest w CPiK

W

pier wsz ym tygodniu ferii zimow ych Centrum Promocji i Kultur y
w Brzezinach przygotowało ofertę zajęć otwartych dla dzieci i młodzieży.
Bogata oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców
Brzezin i okolic.

Pracownicy brzezińskiego
Centrum Promocji i Kultury
opracowali różnorodny program zajęć: były warsztaty
kreatywne, pokaz iluzjonisty,
zajęcia ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i dwie wycieczki wyjazdowe. Podczas
warsztatów kreatywnych animatorka pokazała dzieciom,
jak w niecodzienny sposób
wykorzystać sól kuchenną do
stworzenia kolorowych słoików, a także obrazów z „puchnącej” farby. Zajęcia przypadły uczestnikom do gustu, ponieważ mogli odkryć „magię”
popularnej soli w działaniach
artystycznych.
Wycieczka do zgierskiego Muzeum Zabawek i Zabawy była swoistą podróżą
historyczną. Dzieci poznały dawne zwyczaje związane

z tworzeniem porcelanowych,
glinianych i celuloidowych
zabawek. Nieco inaczej niż
dziś, dawniej dzieci miały do
dyspozycji często tylko jedną lalkę, która towarzyszyła
im w codziennych zabawach.
Na wystawie można było zobaczyć pierroty, lalki z całego
świata, a także mebelki i wystroje różnych pomieszczeń
domu.
Podczas środowych zajęć
uczestników odwiedził iluzjonista o pseudonimie Pan Buźka. Podczas ponad godzinnego występu dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazie.
Kolejnego dnia grupa udała się do kręgielni w Wiączyniu Dolnym. Na kilku torach
dzieci bawiły się, zbijając kolejne kręgle. Rywalizacja była
zacięta, zajęcia wyłoniły kilku

liderów w tej dziedzinie gry.
Na koniec tygodnia Centrum odwiedzili strzelcy ze
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Przez blisko trzy godziny młodzież z brzezińskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza pod kierunkiem Damiana Nockowskiego prezentowała elementy musztry i stroje wojskowe.
Dzieci mogły poznać również
zasady udzielania pierwszej
pomocy, a ćwiczenia wykonywały na fantomie.
Centrum zapewniło uczestnikom dwa posiłki dziennie.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zadowolenie wszystkich uczestników jest dowodem na to, że
czas spędzony w Centrum był
udany.
 GK
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Studniówka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

W

sobotni wieczór 9 lutego w sali Red Diamond w Koluszkach Starych
odbyła się studniówka czterech k las maturalnych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach obejmujących 52 maturzystów oraz
osoby towarzyszące i gości.

Na studniówce bawili się
uczniowie klasy III Liceum
Ogólnokształcącego wychowankowie Iwony Myśliwiec,
klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Ekonomicznego, których wychowawczynią jest Emila
Sztuka, klasy IV Technikum
Logistycznego z wychowawcą Januszem Nowańskim
oraz klasy IV Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych, której wychowawcą jest Witold Sikorski. Powitania gości, wśród których

byli m.in. starosta brzeziński
Renata Kobiera, burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, dyrektor Anna Sokołowska, z-ca
dyrektora Iwona Dudka, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz maturzyści dokonali prowadzący studniówkową uroczystość Katarzyna
Swaczyna i Kacper Buldecki.
„Drodzy maturzyści. Słowo studniówka zawiera w sobie symboliczna liczbę stu
dni dzielących nas od egzaminu dojrzałości. Na razie wydaje się termin matur y bardzo odległy, ale

zapewniam że te trzy miesiące mine nim się obejrzycie.
W maju zakwitną kasztany,
a wy zasiądziecie w ławkach
zmagając się z maturalnymi zadaniami. Jesteście rocznikiem z którego jesteśmy
dumni. Wśród was są stypendyści programu „Zawodowcy w Łódzkiem”, stypendystka prezesa Rady Ministrów. Jesteście rocznikiem,
który nigdy nie odmówił
nam pomocy w organizowaniu różnego rodzaju imprez
czy też udziału w konkursach
i zawodach. Z całego serca

życzę aby egzamin maturalny wypadł wam jak najlepiej.
Wasza radość jest nasza radością, a na dzisiejszy wyjątkowy, niepowtarzalny i magiczny wieczór życzę szampańskiej zabawy, tak abyście
z rozrzewnieniem lub przynajmniej z radością wspominali ten wieczór- powiedziała
Anna Sokołowska.
„Dziękuję za zaproszenie.
Jest mi tym bardziej miło, że
jestem absolwentką tej szkoły. Życzę wam sukcesów, zdania matury, aby był to łatwy
egzamin i abyście dostali się
na wymarzone uczelnie, a na
dzisiejszy wieczór życzę udanej zabawy abyście zapamiętali go na długo, gdyż jest
to wasz najważniejszy bal.

Dziękuję nauczycielom za
trud włożony w zdobywanie
wiedzy, a rodzicom za trud
wychowania – mówiła starosta Renata Kobiera składając
kwiaty na ręce dyrektor szkoły.
„Jak patrzę na piękne damy
i przystojnych młodzieńców to przypomina mi się
moja studniówka sprzed lat.
Życzę wam zdania egzaminu i połamania piór. Wchodzicie w czas dorosłości, ale
nie myślcie sobie że to takie
łatwe. Z biegiem czasu lata
spędzone w szkole pozostają najpiękniejszymi, a takim
szczególnym dniem jest studniówkowy bal. Na maturze
życzę samych czerwonych
pasków i zaliczonej matury

na pięć, a dzisiaj bawcie się.
Chciałabym być z was dumna, że nasza młodzież rozsławi nasze miasto - mówiła
burmistrz Ilona Skipor.
Tradycyjnie studniówkę
rozpoczął polonez, do którego układu choreograficznego nauczył Witold Sikorski.
Po polonezie uczniowie zaprosili na część artystyczną
podczas której przedstawili kilka scenek z życia szkoły.
Po obiedzie nadszedł czas na
pamiątkowe zdjęcia i zabawę
taneczną. O północy po raz
kolejny złożono życzenia pomyślności na egzaminie maturalnym przy symbolicznej
lampce szampana. Nie zabrakło studniówkowego tortu. 
 GK
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Gimbal Szkoły Podstawowej nr 3

W

 iątkowe popołudnie 8 lutego o godz. 17.00 w sali gimnastycznej
p
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach,
przeobrażonej w balową salę "Hollywood" za sprawą bajecznych
dekoracji, licznych plakatów, afiszy kinowych, czerwonych dywanów
i lobby dla VIP, rozpoczął się ostatni w historii tej szkoły 19. Bal
Gimnazjalny. Tradycyjnie "Gimbal" miał charakter uroczystej dyskoteki.

„Jesteście świadkami historycznego wydarzenia. Tegoroczny Bal Gimnazjalny jest
ostatnim balem w historii
nie tylko tej szkoły, ale również polskiej oświaty. Jesteście we wspaniałej scenerii,
a rodzice dołożyli wszelkich
starań i wiele serca, aby był

to najlepszy bal, w jakim do
tej pory uczestniczyliście.
To pierwszy prawdziwy bal
w waszym życiu. Za niewiele ponad 60 dni czeka was
poważny egzamin. Mam
nadzieję, że energia, jaka
będzie towarzyszyć wam
podczas dzisiejszej zabawy,

przyda się wam na egzaminie. Nasz Bal Gimnazjalny
swoją obecnością zaszczyciła burmistrz miasta Brzeziny pani Ilona Skipor. Bal
Gimnazjalny 2019 uważam
za otwarty" – mówił dyrektor szkoły Michał Gołąbek.
„To jest wasz szczególny

Szkoła zmieniła się w Hollywood za sprawą licznych plakatów i afiszy kinowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

dzień. Przed wami piękne
chwile we wspaniałej hollywoodzkiej scenerii. Jesteście ostatnim pokoleniem,
które zamyka pewną historię w naszej oświacie - to
ostatni dziewiętnasty Gimbal. Życzę szerokiej wody,
na egzaminie połamania
piór i wyboru dobrej szkoły. Egzamin gimnazjalny
jest prologiem do egzaminu
dojrzałości i kolejnych, które będą czekały was w przyszłości. Jestem pewna, że
ten gimnazjalny, podobnie

jak kolejne egzaminy, pójdzie wam rewelacyjnie. Życzę dobrej zabawy do północy" – powiedziała burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
Ostatni "Gimbal" w historii szkoły rozpoczął taniec „Belgijka”. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć
i wspaniałej zabawy. Wielkie wrażenie robił szwedzki
stół dla uczestników balu,
o który zatroszczyli się rodzice. Przypominające luksusowe hollywoodzkie bankiety stoły uginały się od

kanapek, koreczków, słodkości, napojów i zupełnie
egzotycznych smakołyków,
jak np. szaszłyki z owoców
w płynnej czekoladzie. Serwowano nawet dania diety bezglutenowej. Podczas
ostatniego 19. balu bawiło
się blisko 100 uczniów pięciu klas trzecich, których
wychowawcami są Monika Dyrała, Beata Szczesek,
Marta Kacprzyk, Marzena
Gilewicz i Aldona Nawrocka.
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Gimbal upłynął w miłej atmosferze FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Kameralna studniówka w LO

W

piątkowy wieczór 8 lutego o godz. 19.00 odbyła się kameralna studniówka
uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach. Swoją obecnością studniówkę zaszczycili starosta brzeziński
Renata Kobiera, burmistrz Ilona Skipor i dyrektor Maria Pisarska.

„Studniówka to wyjątkowa
chwila, To czas radości zabawy ale także symboliczny
moment wejścia w dorosłe
życie. Rozpoczyna się etap
samodzielnego podejmowania decyzji i wyborów życiowych. Dzisiaj również rozpoczyna się odliczanie czasu
do egzaminu maturalnego.
Za sto dni zasiądziecie do pisania jednego z najważniejszych w waszym życiu egzaminu. Matura zakończy kolejny etap waszej edukacji,

który rozpoczęliście kilka lat
temu w murach naszej szkoły. Pamiętam jak z pewną
dozą niepewności przekraczaliście progi naszego liceum pełni obaw związanych
z niewielkim naborem do
klasy pierwszej. Postanowiliście spróbować podjęliście
naukę w naszej szkole, a my
staraliśmy się stworzyć jak
najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i rozwijania ukrytych zdolności.

Spędziliście w murach naszej szkoły trzy lata. Nawiązaliście znajomości i przyjaźnie, zdobyliście nowe doświadczenia, poszerzyliście
wiedzę. Mam nadzieję, że zaprocentuje to już za kilka tygodni, gdy zdawać będziecie
egzamin maturalny. Z całego
serca życzę powodzenia na
maturze i w dalszym dorosłym życiu. Życzę pomyślności, połamania piór i odwagi,
która dodaje skrzydeł. A dzisiaj zapomnijcie o nauce,

zaległościach, problemach
i trudnościach. Na to przyjdzie czas życzę wspaniałej
zabawy i mam nadzieję, że
dzisiejszy wieczór pozostanie w waszej pamięci i będzie
miłym wspomnieniem młodości, pobytu i nauki w naszym liceum – mówiła dyrektor Maria Pisarska.
„Życzę wspaniałej zabawy
bo to ostatni taki bal, w którym uczestniczycie wszyscy.
Już niedługo matura. Widzę
czerwone podwiązki więc na
pewno matura będzie zdana.
Życzę połamania piór i zdania matury, dostania się na
wybrane kierunki studiów,
tak abyśmy jeszcze o was

słyszeli jako o znanych postaciach z Brzezin. Nauczycielom dziękuje za trud włożony w naukę, a rodzicom za
wychowanie - mówiła starosta Renata Kobiera przekazując kwiaty na ręce dyrektor szkoły.
„Ja taką uroczystość jak
tutaj miałam w 1983 roku
w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Teraz studniówka wygląda zupełnie inaczej. Jestem dumna z zaproszenia gdyż jestem absolwentką
brzezińskiego liceum. Życzę
dobrego startu w dorosłe życia a póki co bawcie się i weselcie, a na egzaminie życzę

Swoją obecnością studniówkę w Iwaszkiewiczu zaszczycili burmistrz Ilona Skipor, starosta brzeziński Renata Kobiera i dyrektor Maria Pisarska FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

powodzenia" – powiedziała
burmistrz Ilona Skipor.
Były kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia. Tradycyjnie studniówkową zabawę
rozpoczął polonez, do którego uczniów przygotowała
Małgorzata Wójcik. Następnie brzezińscy licealiści zaprezentowali się w części artystycznej, do której przygotowani zostali przez Lucynę
Staszewską i Małgorzatę Lewandowską, która jednocześnie jest wychowawczynią.
Po symbolicznej lampce
szampana na parkiecie królowała już tylko zabawa. 
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Były kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
AUTOPROMOCJA
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Do części artystycznej uczniowie przygotowani byli przez Lucynę Staszewską i Małgorzatę Lewandowską
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Szkolne bale karnawałowe w Dwójce i Trójce

W

 iątek 8 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 2 odbyły się szkolne bale
p
karnawałowe. O godz. 9.30 bal karnawałowy rozpoczął się dla uczniów
klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 3. Maluchy z Trójki wykorzystały
hollowoodzki wystrój sali gimnastycznej przygotowany przez uczniów
oddziałów gimnazjalnych

W balu przygotowanym
przez Agnieszkę Kaźmierczak i Agnieszkę Miecznik - Marczyk w barwnych
przebraniach uczestniczyli uczniowie klasy przedszkolnej oraz I., II i IV.
Uczestników balu powitał
dyrektor Michał Gołąbek,
który zaprosił do wspólnej
zabawy. Były zabawy „Pociąg”, „Jeśli nie znasz mnie”,
„Taniec przyklejaniec”, zabawa na gazetach a nawet swobodna improwizacja muzyczno-taneczna

przy muzyce. Nie zabrakło
konkursów m.in. „Slalom
ze śnieżną kulą”, „Muzycznych wysp”, tańca w parach,
z balonem, czy też „Krasnoludka“. Wybrano także
króla i królową balu. Zostali nimi Beniamin Nowacki
uczeń klasy II A (przebrany
za staruszkę) oraz Emiliia
Zhyltsova uczennica kasy
I B (przebrana za księżniczkę). Na koniec odbyła się
taneczna prezentacja strojów wszystkich dzieci. Podczas zabawy dzieci miały

zapewniony słodki poczęstunek.
W Szkole Podstawowej nr
2 bal karnawałowy rozpoczął się o godz. 14.00. Sale
gimnastyczną rozświetliły
setki gwiazd. Oprawę muzyczną podczas zabawy organizowanej przez Radę
Rodziców zapewnił absolwent Dwójki Grzegorz Guzek. Uczniowie klas młodszych O-III zabawę poprzedzającą dwutygodniowe
ferie rozpoczęli o godz.
14.00 , a poprowadziła ją

wynajęta animatorka, która przeprowadzała taneczno - muzyczne konkursy,
w których nagrodami były
słodkości. Wśród przebrań
przeważyły postacie z bajek
i baśni. Dziewczynki upodobały sobie stroje księżniczek i królow ych, zaś
chłopcy postawili na superbohaterów. Modne były

także stroje żołnierzy i policjantów. Zabawa dla uczniów klas starszych rozpoczęła się o godz. 17.00
i trwała do godz. 20.00. Tutaj zabawa miała charakter
dyskoteki. Sale wypełniały kłęby pary wodnej imitującej dym. Podczas zabaw y o dczyty wane były
walentynkowe dedykacje.

W stołówce szkolnej przygotowany był słodki poczęstunek, a także owoce i soki. Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 2 za naszym pośrednictwem składa serdeczne podziękowania R adzie Rodziców za
organizację balu karnawałowego.

 GK

21 LUTEGO 2019 | NR 4

Znamy pełny skład BLPN
Z
głoszenia do siódmego sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej dobiegły końca.
Poznaliśmy zatem pełny skład zespołów, które wezmą udział w rywalizacji
o piłkarsk ie mistrzostwo Brzezin. W tym roku zmagania rozpocznie
siedemnaście zespołów w tym siedmiu debiutantów.

Główny patronat nad imprezą objęła Burmistrz Miasta
Brzeziny Ilona Skipor, a patronat medialny tradycyjnie
sprawować będzie Brzeziński
Informator Samorządowy.
Wśród premierowych ekip
znalazły się takie drużyny jak
Rekord Brzeziny, Bugo Hoss,
JRK Meble (Łódź), Polonia
Niesułków, Wikingowie (Andrespol/Bedoń), Ciamciaramciam (Rogów) oraz powracający po roku przerwy
Bad Boys. Bugo Hoss będzie w tym roku najmłodszą
drużyną. Kapitan Adam Jasiorowski zebrał kilkunasto
osobowy zespół, w skład którego wejdą chłopcy z roczników 2003-2004, na co dzień
trenujący w Starcie Brzeziny

pod okiem trenera Waldemara Pabiniaka. Choć nie
zapowiada się, aby w obliczu
tak silnych przeciwników
mieli walczyć o mistrzostwo,
to jak pokazała przeszłość na
przykładzie Wybrzeża Klatki Schodowej, nie wolno nikogo skreślać przed czasem.
JRK Meble to pierwszy w historii Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej w całości łódzki zespół. Zasięg rozgrywek stale się poszerza, także kwestią czasu było dołączenie
łodzian do gry. Kapitan Radosław Brzozowski wraz
z dwoma innymi zawodnikami do niedawna występował w Zielonej Stronie Mocy,
j e dna k teraz w now ych
bar wach i odświeżonym

składzie spróbuje wywieźć
puchar z Brzezin do Łodzi.
Ostatni z opisywanych debiutantów to Polonia Niesułków, czyli drużyna, którą
mieliśmy okazję zobaczyć na
październikowym turnieju
z okazji obchodów 100-lecia
niepodległości. Klub ten na
co dzień występuje w łódzkiej klasie B, jednak oprócz
tego, od marca będzie rozgrywał mecze także na brzezińskich orlikach. Zawodnicy Polonii występowali już
w Brzezińskiej Lidze m.in.
w Red Luj i Zielonej Stronie
Mocy. Po raz kolejny w rozgrywkach zobaczymy z kolei OKS, Zielonych Bimbrowników, Zieloną Stronę Mocy, Wybrzeże Klatki

Schodowej, Misie, Grube
Wióry, Baka Juniors, Grabarzy, Arkę Brzeziny oraz broniących tytułu Red Devils.
W sumie do gry zgłosiło się
265 zawodników, co czyni
Brzezińską Ligę Piłki Nożnej
jedną z największych sportowych imprez w regionie.
Regulamin rozgr y wek
praktycznie się nie zmienił.
Podobnie jak rok temu, mecze będą rozgrywane na obu
brzezińskich orlikach (przy
Szkole Podstawowej nr 1
oraz przy Szkole Podstawowej nr. 2) co weekend, w sobotę i niedzielę. Sezon będzie podzielony na dwie rundy. W rundzie zasadniczej,
trwającej od marca do lipca, wszystkie drużyny zagrają między sobą, a następnie
najlepsza ósemka awansuje do rundy pucharowej tzw.
play-offów. Tam, od poziomu ćwierćfinału, rozpocznie

się walka o finał i wreszcie
mistrzostwo Brzezin. Mecze
finałowe, tak jak w ubiegłym
roku, zaplanowano na wrzesień. W sumie w 2019 roku
kibice obejrzą aż 179 spotkań co daje aż ponad 10740
minut rywalizacji.
Rozgrywki ruszają
w weekend 9-10 marca. Już
na sam początek sezonu czeka nas m.in. szlagierowy pojedynek OKS z Misiami, który odbędzie się w sobotę 9
marca o godzinie 19:30 na
orliku przy Szkole Podstawowej nr 2. Tego dnia odbędą
się także inne mecze. O godzinie 18:00 na orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 aktualni mistrzowie Red Devils, podejmą Baka Juniors,
a równolegle na drugim orliku dojdzie do pojedynku debiutanta Polonii Niesułków
z Wybrzeżem Klatki Schodowej. W ostatnim sobotnim
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starciu Grabarze skonfrontują się z Grubymi Wiórami.
Pierwszy gwizdek w tym pojedynku zabrzmi o godzinie
19:30 na orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1. Niedzielne pojedynki rozpoczną się
o godzinie 17:00. Na orliku przy Szkole Podstawowej
nr 1 Wikingowie zmierzą
się z Zielonymi Bimbrownikami, a na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 spotkają się dwaj debiutanci - Bugo
Hoss i JRK Meble. O godzinie 18:30 na pierwszym
z boisk o punkty powalczą
Rekord Brzeziny i Zielona
Strona Mocy, a na drugim
Ciamciaramciam. Ze względu na nieparzystą ilość drużyn jedna z ekip co weekend
zmuszona jest pauzować.
W pierwszej kolejce będzie
to Arka Brzeziny.
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Słabe wyniki Startu w sparingach

T

rzecią porażkę w trzecim meczu kontrolnym w ramach przygotowań do rundy
wiosennej łódzkiej klasy okręgowej ponieśli piłkarze Startu Brzeziny. Czarnoczerwoni tym razem przegrali na boisku ze sztuczną nawierzchnią Chojeńskiego
Klubu Sportowego w Łodzi z ligowym rywalem Stalą Głowno aż 1:5.

Warto wziąć pod uwagę, że
wyniki sparingów są mało
istotne, a najważniejsze
będą te rezultaty uzyskiwane
w meczach o ligowe punkty.
Brzezinianie w pierwszym
spotkaniu kontrolnym przegrali z występującym w II
grupie łódzkiej klasy A Sport
Perfect Łódź 1:2. Jedynego
gola strzelił Filip Niźnikowski. Następnie podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta
Szuberta ulegli Ludowemu
Klubowi Sportowemu Gałkówek (II grupa łódzkiej
klasy A) 2:3 po bramkach
Dominika Jedynaka i Artura
Poździeja. Tym razem brzezinianie musieli uznać wyższość piłkarzy z Głowna. Co
prawda w szeregach naszej
drużyny wystąpiło kilku testowanych graczy i trudno było o zgranie, ale trzeba
również przyznać, że czarno-czerwonym przydarzyło się sporo prostych błędów, które skrzętnie Stal wykorzystała. Głownianie byli

bardzo skuteczni. Dwukrotnie na listę strzelców wpisali się Damian Mospinek
i Radosław Kuciński oraz
raz Łukasz Nagański. Honorowe trafienie dla Startu
zanotował Artur Poździej.
Nasz zespół przygotowuje
się do ligowej wiosny zgodnie z planem. Nic nie zakłóca wcześniej wyznaczonego
harmonogramu. Pod dużym
znakiem zapytania stanął
natomiast transfer Patryka Przybylskiego. Pewny gry
w naszej drużynie piłkarz
zaczął opuszczać zajęcia treningowe i sztab szkoleniowy
podejmie decyzję, czy pozyskać zawodnika.
Olbrzymie problemy spadły na jednego z ligowych rywali naszej drużyny. Włókniarz Konstantynów Łódzki
nie zagra wiosną w łódzkiej
klasie okręgowej. Powodem
wycofania drużyny jest analiza finansowa klubu oraz
to, że wielu piłkarzy zaczęło rozglądać się za innymi klubami. Tym samym

Włókniarz w rundzie wiosennej reprezentowany będzie jedynie przez rezerwy, które mają duże szanse awansu do łódzkiej klasy
A (obecnie są liderem łódzkiej klasy B. Trenerem drużyny ma być były grający trener brzezinian Marcin Olejniczak. Włókniarz II
Konstantynów Łódzki rozpoczął treningi w tym tygodniu. Jeśli chodzi zaś o rozgrywki w łódzkiej klasie
okręgowej to drużyna z Konstantynowa Łódzkiego przesunięta zostanie na ostatnie
miejsce w tabeli, a zgodnie
z regulaminem jesienne mecze zostaną zaliczone. Wiosną zaś, każdy z rywali Włókniarza Konstantynów Łódzki będzie otrzymywał trzy
punkty walkowerem.
Wiadomo już, kiedy nasi
piłkarze zainaugurują rozgr ywki rewanżowej rundy wiosennej. Brzezinianie zmierzą się na wyjeździe
w sobotę 23 marca o godzinie 15:00 z Włókniarzem

Piłkarze stojący w murze obronnym podczas meczu sparingowego FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
Pabianice. Nie znamy jeszcze jednak dokładnego terminarza spotkań meczów
czarno-czerwonych w Brzezinach. Działacze naszego
klubu w najbliższym czasie
muszą wysłać do Wydziału Gier Łódzkiego Związku

Piłki Nożnej dokładny harmonogram spotkań w roli
gospodarza na boisku przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Kiedy jednak to nastąpi brzezinianie rozegrają kolejne mecze sparingowe. W sobotę 23 lutego nasz

zespół sprawdzi swoją formę z LZS Justynów (II grupa
łódzkiej klasy A), a w sobotę 2 marca zagra z czwartoligową Stalą Niewiadów. Oba
spotkania odbędą się na boiskach poza Brzezinami.
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Trzecie z rzędu halowe złoto hokeistek

N

ie ma mocnych na zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny. Podopieczne trener
Małgorzaty Polewczak po raz trzeci z rzędu sięgnęły po złote medale Halowych
Mistrzostw Polski. Brzezinianki po raz kolejny udowodniły, że dzięki swojej ciężkiej
pracy i wierze w zwycięstwo można osiągnąć wymarzony cel.

Halowe Mistrzynie Polski 2018-2019 KS Hokej-Start Brzeziny FOT. KLAUDIA GŁOWACKA
grudnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Pomologicznej 10 w Skierniewicach. KS Hokej-Start Brzeziny
pokonał 5:0 (3:0) KS Rogowo, a AZS Politechnika Poznańska rozgromiła 9:0 (6:0)
KS Stellę Gniezno. W kolejnych meczach KS Rogowo
przegrał nieznacznie 2:3 (2:2)
z AZS Politechniką Poznańską, a brzezinianki rozbiły
6:0 (4:0) Stellę Gniezno. Drugie zawody odbyły się w niedzielę 13 stycznia w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 7
REKLAMA

Paula Sławińska najlepsza strzelczyni FOT. KLAUDIA GŁOWACKA
Tym samym nasze hokeistki
po raz siódmy w historii sięgnęły po złote medale najważniejszej imprezy halowej tej
dyscypliny sportu.
Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Polski odbywały
się w trójturniejowym cyklu,

który składał się na klasyfikację generalną oraz turnieju finałowego. W pierwszym
etapie rywalizacji cztery zespoły zmierzyły się ze sobą
w trzech turniejach eliminacyjnych. Pierwszy turniej
odbył się w drugi weekend

w Rogowie (kujawsko-pomorskie). Już w pierwszym meczu
doszło do starcia na szczycie,
w którym podopieczne trener
Małgorzaty Polewczak musiały zmierzyć się z AZS Politechniką Poznańską. Brzezinianki nie dały odwiecznym
rywalkom żadnych szans pokonując ich pewnie 4:0 (2:0).
W drugim pojedynku brzezinianki wygrały z gospodyniami imprezy KS Rogowo 3:1
(1:0). W pozostałych spotkaniach KS Rogowo pokonał 6:2
(4:2) Stellę Gnieznom, a AZS
Politechnika Poznańska rozgromiła gnieźnianki aż 9:0
(4:0). Trzeci i zarazem ostatni
turniej eliminacyjny rozegrano w niedzielę 3 lutego w hali
Gnieźnieńskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 3/5 w Gnieźnie. Gospodynie w pierwszym
meczu przegrały z KS Rogowo 3:4 (1:1), a KS Hokej-Start
Brzeziny niestety przegrał 1:3
(1:1) z AZS Politechniką Poznańską. W drugim starciu
nasze hokeistki rozbiły wręcz
Stellę Gniezno 12:0 (6:0),
a AZS Politechnika Poznańska
wygrała 3:2 (1:0) z KS Rogowo. Po ostatnim meczu zliczono wszystkie wyniki z trzech
imprez i w ten sposób pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły brzezinianki,
które zgromadziły piętnaście
punktów. Tyle samo oczek na
swoim koncie miała AZS Politechnika Poznańska, ale to
nasze hokeistki zajęły wyższe
miejsce dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.
Trzecie miejsce przypadło

KS Rogowo (sześć punktów),
a czwarte KS Stelli Gniezno
(zero punktów).
Wszystkie zespoły wzięły udział w wielkiej imprezie finałowej, która odbyła
się w sobotę 16 lutego w hali
sportowej przy ulicy Szkolnej
7 w Rogowie (kujawsko-pomorskie). Według przepisów
pierwsza drużyna klasyfikacji generalnej KS Hokej-Start
Brzeziny w półfinale spotkał
się z czwartą KS Stellą Gniezno, natomiast druga AZS Politechnika Poznańska z trzecią ekipą KS Rogowo. Brzezinianki od samego początku
pokazały, że mają wielkie ambicje do obrony mistrzowskiego tytułu. W półfinale błysnęła szczególnie kapitan Paula Sławińska, która strzeliła
rywalkom aż pięć goli, a KS
Hokej-Start wygrał z KS Stellą Gniezno 7:1 (2:0). W drugim półfinale AZS Politechnika Poznańska również pewnie
6:2 (3:0) pokonała KS Rogowo. Przegrane zespoły zagrały
o brązowe medale, a zwycięzcy spotkali się w wielkim finale. Po emocjonującym meczu KS Stella Gniezno wygrała
3:2 z KS Rogowo i stanęła tym
samym na najniższym stopniu podium. Decydujące starcie KS Hokej-Start z AZS Politechniką Poznańską w pełni
można było nazwać wielkim
finałem. W regulaminowym
czasie gry i wielkich emocjach
oba zespoły zdobyły po bramce. O wszystkim miały więc
zadecydować karne zagrywki. Olbrzymie nerwy i stres lepiej opanowały brzezinianki.

Szczególnie zimną głowę zachowała Monika Polewczak,
która dwukrotnie pokonała bramkarkę rywalek oraz
Klaudia Głowacka, która wielokrotnie broniła silne strzały poznanianek. Ostatecznie
podopieczne trener Małgorzaty Polewczak wygrały 2:1
i po raz trzeci z rzędu mogły
unieść w górę okazały puchar
oraz zawiesić na swoje szyje złote medale. Podczas ceremonii dekoracji oprócz nagród drużynowych wręczono
również indywidualne wyróżnienia. Najlepszą strzelczynią
finałów została Paula Sławińska, która zdobyła dziewiętnaście bramek.
W historii podczas występów w Halowych Mistrzostwach Polski hokeistki
z Brzezin zdobyły już dwunasty medal. Do tej pory brzezinianki mogły poszczycić
się sześcioma złotymi (1995,
1996, 1997, 2004, 2017 i 2018
rok), jednym srebrnym (2016
rok) oraz czterema brązowymi
krążkami (1994, 2010, 2013
i 2015 rok). W tegorocznych
Halowych Mistrzostwach Polski Klub Sportowy Hokej-Start Brzeziny reprezentowały: Tatiana Tsymonchyk,
Emilia Kowalska, Magdalena
Pabiniak, Klaudia Głowacka,
Angelika Bober, Dżesika Mazur, Patrycja Chodakowska,
Aleksandra Kuzmecka, Oliwia
Kucharska, Monika Polewczak, Paula Sławińska i Karolina Grochowalska. Trenerem
złotych hokeistek jest Małgorzata Polewczak
 DS

