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Tradycje brzezińskich Bogusów

J

Warto
zobaczyć Twój
e-PIT

 ż od kilkunastu lat społeczność brzezińskich
u
szkół podstawowych ostatkowy wtorek spędza,
jak nakazuje tradycja na zabawie i żartach. Na
stałe już do harmonogramu szkolnych imprez
wpisane są Bogusy, których nie mogło zabraknąć
i w tym roku.

Etnografowie podkreślają, że
przebranie się w ostatnie dni
karnawału stanowi ochronę
przed złymi mocami, dlatego mury szkoły zapełniły się
korowodem barwnych przebierańców.
W Szkole Podstawowej Nr
1 w Brzezinach tuż przed feriami odbyło się losowanie
kategorii, które stały się wyznacznikiem stroju, w jakim
należało pokazać się podczas
Bogusów. W klasach edukacji wczesnoszkolnej postawiono na dowolność, czyli ostatkowy misz – masz.
W klasach starszych obowiązywała konkretna stylizacja, i tak: klasy IV a i b
wcieliły się w jaskiniowców,
klasy V a, b, c i d przebrały się za diabły i demony, VI
a, b i c paradowała po szkole jako śpiochy i dzidziusie, klasy VII a i b przyszły

przebrane za przedstawicieli mafii i przestępców, a ósmoklasiści byli lalkami Barbie i Kenami. Rada pedagogiczna zjawiła się natomiast
w strojach rodem z Dzikiego Zachodu. Było kolorowo, oryginalnie, a uczniom
i nauczycielom pozazdrościć można było pomysłowości i doskonałego poczucia
humoru. W tym dniu trudno było znaleźć kogoś nieprzebranego.
W Szkole Podstawowej nr
2 w Brzezinach także zorganizowano Bogusy. Tutaj co
prawda ta brzezińska tradycja nie eksploduje tak spontanicznie ale uczniowie równie chętnie przebierają się.
Podczas dużej przerwy na
szkolnym korytarzu rozstrzygnięto konkurs na najlepiej przebranego Bogusa.
Jury pod przewodnictwem
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Bogusy w plenerze zorganizowało Muzeum Regionalne w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
dyrektor Anny Mrówki wyłoniło zwycięzców. W ścisłym finale znalazło się blisko dwudziestu fantastycznie przebranych Bogusów.
Wśród nich byli m.in. żołnierze, Shreck, myszka Miki,
diabły, kotki, indianka a nawet ksiądz. Ostatni dzień
karnawału to czas zabawy
i swobody. Nie ma wiec co
dziwić się uczniowskim żartom. Wszyscy wyróżnieni

w uznaniu za misternie przygotowane przebrania otrzymali słodkie nagrody.
Bogusy w szkole to nie
tylko dobra zabawa, ale też
uczenie się tradycji i poszanowania dawnych obyczajów. Tak więc wszyscy mieli świadomość, że huczny
dzień przygotowuje do nadchodzącego okresu wstrzemię źliwoś ci – Wiel k iego Postu. Bogusy to przede

wszystkim integracja szkolnej społeczności, wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości oraz nauka poszanowania
tradycji lokalnej i kultury.
Tego rodzaju impreza to także dowód na to, jak ważnym
miejscem jest dla uczniów
szkoła, która nie tylko uczy
i zapewnia bezpieczeństwo,
ale też bawi i kształtuje uczniowską osobowość.
 CIĄG DALSZY STR. 8,9
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Nowy sezon Strefy Rowerowej Brzeziny

S

iedemnastego marca rozpoczyna się nowy sezon rajdów organizowanych przez Strefę Rowerową Brzeziny.
Jest to też okazja do wspomnień, gdyż niedawno minęło 5 lat jak ta organizacja wkroczyła w życie społeczne
ziemi brzezińskiej. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić z władzami tego stowarzyszenia – prezesem
Krzysztofem Wątorowskim i wiceprezesem Agnieszką Kostrzewską wywiad, o tym co się wydarzyło
w minionych latach i co jest planowane na bieżący rok.

BIS: Jakie były początki
Strefy Rowerowej Brzeziny?
SRB: Stowarzyszenie powstało w 2013 r., a jego początek
związany był ze swego rodzaju zażenowaniem. Jako grupa
pasjonatów ścigaliśmy się bowiem w maratonach rowerowych, w koszulkach bez logo
Brzezin podczas, gdy inni posiadali takie klubowe ubrania. Spotkaliśmy się wówczas
z Michałem Dróżdżem, który
był w tym czasie radnym, a on
stwierdził, że najlepiej będzie
założyć własne stowarzyszenie. Odbyło się zebranie założycielskie organizacji i tak
rozpoczęła działalność Strefa Rowerowa Brzeziny, której
pierwszym prezesem został
Michał Dróżdż. Akurat wówczas był organizowany duży
maraton rowerowy w Brzezinach, na którym ogłosiliśmy
tę informację.
BIS: Na Waszej stronie internetowej www.s-r-b.pl
można znaleźć informacje, że
prowadziliście najpierw zajęcia dla młodzieży, ale jak narodził się pomysł rajdów tematycznych, z których jesteście najbardziej znani?
SRB: Jeżdżąc na liczne rowerowe wycieczki zaczęliśmy się
rozglądać po naszej małej ojczyźnie zastanawiając się jacy
ludzie żyli tu przed nami, co
się tu działo przed wiekami,
co ciekawego można na ziemi
brzezińskiej zobaczyć. Kiedy
pojawiły się te pytania znaleźli się też wspaniali ludzie, którzy znali odpowiedzi i tak narodził się pomysł organizowania rajdów tematycznych.
Taka pierwsza wycieczka
miała charakter pieszy, a okazją do niej była prośba jednego z łódzkich przewodników,
który zwrócił się do nas o pomoc w zorganizowaniu wycieczki po Brzezinach. Skorzystaliśmy wówczas z wiedzy
pracującej w Muzeum Regionalnym Bogusławy Tyralskiej, która fantastycznie opowiadała o naszym mieście.
Odwiedziliśmy wtedy cztery kościoły, a zwiedzanie zakończyliśmy ogniskiem. Na tą
wycieczkę przyjechał do nas
też podróżnik Piotr Kolenda,

który wystawił nam recenzję
w Internecie. Tak się to naprawdę zaczęło.
Pierwszy rajd rowerowy, który
robiliśmy, to był rajd, zorganizowany wspólnie z Muzeum
Regionalnym w Brzezinach.
Ochotnicza Straż Pożarna
z Helenowa wtedy czuwała nad bezpieczeństwem jego
uczestników, a przyjechało
ponad czterdzieści osób. Byliśmy wówczas jeszcze przekonani o tym, że w Brzezinach
i okolicy nie ma nic ciekawego, że to jest najgorsze miejsce na świecie. Teraz oczywiście jest inaczej. Czterdzieści
parę kilometrów wtedy przejechaliśmy.
BIS: Kiedy zapadła decyzja,
żeby przekształcić tzw. stowarzyszenie zwykłe w organizację zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym?
SRB: To był listopad 2014 r.
Forma stowarzyszenia zwykłego, nie dawała nam bowiem w ogóle możliwości rozwoju. Stowarzyszenie zwykłe
mogło się wówczas utrzymywać tylko ze składek członkowskich i nie mogliśmy pozyskiwać żadnych środków
zewnętrznych. W „miarę jedzenia rósł jednak apetyt”.
 BIS: Jaka jest recepta na
sukces Waszych rajdów?
SRB: Jeszcze w starym „zwykłym” stowarzyszeniu zorganizowaliśmy rajdy ze Stowarzyszeniem „Patriotyczne
Brzeziny”, najpierw zobaczyliśmy Parowy Janinowskie,
a potem jeździliśmy oglądać
dawne młyny wodne. Ludzie
byli w szoku, że takie miejsca są tak blisko Brzezin. Prezes „Patriotycznych Brzezin”
– Grzegorz Panek - był wówczas przewodnikiem i to on
wytyczył nam trasy do Parowów Janinowskich i szlakiem
młynów wodnych. Strzałem
w dziesiątkę był wtedy telefon do właścicieli młyna na
Dąbrówce, których syn do
nas przyszedł i opowiedział
uczestnikom rajdu niezwykłą historię tego miejsca. To
pokazało nam inną jakość
takich działań i stwierdziliśmy, że można organizować

wycieczki z przewodnikami, którzy opowiedzą nam
o wszystkim, gdyż są to ludzie, którzy mają dużą wiedzę
o opisywanych miejscach, że
nie musimy robić wszystkiego
sami. Od tego czasu cały czas
poznajemy kogoś nowego
i tak małymi kroczkami, grono naszych znajomych powoli się powiększa. Sami się zastanawialiśmy, na przestrzeni tych lat, jak to się dzieje, że
ci fantastyczni ludzie się pojawiają, ludzie, którzy wcale nie
oczekują, że będziemy im płacić za tą szeroką wiedzę, jaką
się z nami dzielą. Instytucje
wszelakie w Brzezinach i okolicach też bardzo chętnie włączały się w nasze działania.
Okazało się bowiem, że to jest
taka nisza w branży turystycznej, a my jesteśmy w tym coraz lepsi. Na chwilę obecną
wspierają nas różne instytucje, bierzemy również udział
w rozmaitych szkoleniach
i warsztatach. Chcemy się też
rozwijać i mamy jeszcze wiele
pomysłów na kolejne lata.
 BIS: Pokazujecie więc ziemię brzezińską też wielu
osobom z zewnątrz.
SRB: Trochę jakby niechcący, bo niestety brzezinianie
nie zawsze chcą z nami jeździć. Szczerze mówiąc bywały
rajdy, gdzie na palcach jednej
ręki można by policzyć ludzi
z Brzezin, a więcej przyjeżdżało rowerzystów z ościennych miast, gmin i powiatów.
Dla przykładu w pobliskim
Tadzinie była zorganizowana
impreza pod hasłem „Nocne
świecenie”, na którą Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich właśnie zaprosił specjalistę od motyli dziennych
i nocnych. Do nocy trwało łapanie motyli, ale ani jedna osoba z Brzezin do Tadzina nie przyjechała. Na nasze
rajdy przyjeżdżają nawet ludzie z Warszawy, przyjeżdżają
też z Żyrardowa, ze Skierniewic, Łodzi, czy Koluszek. Zaangażowaliśmy się też w innego rodzaju działalność. Latem pływamy na kajakach,
a zimą „morsujemy”. Poznajemy dzięki temu wielu niesamowitych ludzi. Niektórych

zaprosiliśmy, bądź zaprosimy do brzezińskiej biblioteki,
żeby nam opowiedzieli o tym,
gdzie byli i co robili, bowiem
każdy z nich realizuje jakieś
ciekawe marzenia.
 BIS: Z czego jesteście dumni po tych 5 latach?
SRB: Udało nam się na pewno doprowadzić do tego, że
logo Strefy Rowerowej Brzeziny jest rozpoznawalne, nie
tylko w Brzezinach, ale w zasadzie w całym województwie. Angażujemy się bowiem
w różne akcje np. w sprzątanie zapomnianych cmentarzy.
Taki szczególny rajd, który
był dla nas ważny miał zaś na
celu rejestrację dawców szpiku kostnego. Zorganizowaliśmy go wspólnie z brzezińskim szpitalem i Sanepidem.
„Hotel nad Mrogą” zasponsorował wówczas wolontariuszom obiad, firma Pol-Hun
przekazała drobne upominki,
a pani Ela Strzępka poczęstowała wolontariuszy ciastem.
W sumie udało nam się zarejestrować 34 dawców szpiku. To było coś największego, co do tej pory zrobiliśmy.
Kilka lat minęło od tego wydarzenia i w tym roku będziemy organizować podobną akcję w czerwcu w Lisowicach.
BIS: Czego oczekujecie od
nowych władz samorządowych?
SRB: Do rozwoju potrzebujemy przede wszystkim dobrej
współpracy, gdyż składamy
wnioski do różnych projektów, ale wszędzie wymagany
jest wkład własny, co jest dla
nas dużym problemem. Jeśli można go rozliczyć z pracy własnej członków, to dajemy radę, ale nie zawsze jest
taka możliwość, często muszą
to być środki finansowe. Lokal też by się nam przydał. Liczymy również na współpracę
w zakresie promocji. We władzach samorządowych potrzebujemy mieć partnerów.
Inaczej też widzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi, bardzo chętnie zaangażowalibyśmy się
w wiele działań, gdyby zwyczajnie czasem do nas rękę

wyciągnięto. Jeśli już mowa
o potrzebach, to poszukujemy
również wolontariuszy, którzy
poprowadziliby naszą stronę
internetową, gdzie planujemy
utworzyć różne działy. Chcielibyśmy udzielać tam porad
technicznych w sprawach rowerowych np. w formie krótkich filmów, wprowadzić porady na temat odżywiania
oraz zamieszczać relacje z zawodów sportowych, w których biorą udział nasi koledzy
i koleżanki.
 BIS: Jakie macie plany na
nowy sezon?
SRB: Pokazaliśmy już uczestnikom naszych rajdów jak
piękna jest ziemia brzezińska,
ale cały czas odkrywamy jej
historię i walory przyrodnicze. Kalendarz imprez na rok
2019 to jest trzon, którego będziemy się trzymać, ale oczywiście, w tzw. międzyczasie,
będzie się pojawiała cała masa
innych wydarzeń. W tym sezonie chcieliśmy dodać coś
nowego. Na przykład co roku
robiliśmy rajd nocny w Lesie
Gałków, ale w tym roku z rajdem nocnym przenieśliśmy
się do Kraszewa. Żeby urozmaicić to wydarzenie zaprosiliśmy do współpracy Grupę Andrespol Aktywnie, który wzbogaci rajd trasą pieszą
- nordic walking, tak aby mogły w nim wziąć udział osoby, które nie mają rowerów.
W tym roku chcemy jeszcze
bardziej wyjść z naszą ofertą do ludzi. Dochodziły do
nas bowiem komunikaty, że
zniechęcamy strojem, czy rowerami, w takim sensie, że
niektórzy się boją, że nie dadzą rady z nami jechać, choć
podkreślamy zawsze, że tempo jazdy dostosowujemy do
najsłabszego uczestnika. Kilka
razy w minionym roku usłyszeliśmy, że ktoś nie przyjedzie na rajd, gdyż nie da sobie rady. Postanowiliśmy więc
przygotowywać krótsze dystanse dla rodzin i mniej zaawansowanych rowerzystów.
Nasz kolega też się zobowiązał, że będzie organizował rodzinne wtorki rowerowe, żeby
każda rodzina z dzieckiem
mogła przyjechać. Chcemy
również zakupić kilka rowerów miejskich tzw. holendrów, żeby ktoś np. jadąc do
nas z Gdańska nie musiał zabierać swojego roweru, a jest
dużo takich ludzi, którzy do

nas przyjeżdżają na wypoczynek. To są także brzezinianie,
którzy wyjechali za granicę,
a wracają na krótko do Polski.
Chcemy też lepiej wykorzystać potencjał Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Z drugiej strony mamy
też rozwijające się Lisowice.
Staraliśmy się tak zaplanować
nasze działania, żeby brzezinianie skorzystali z oferty, którą przygotowaliśmy z naszymi partnerami, abyśmy mogli
wspólnie cieszyć się pięknem
ziemi brzezińskiej, jej historią
i walorami przyrodniczymi.
Zapraszamy więc wszystkich
serdecznie do udziału w naszych rajdach.
BIS. Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał
Tomasz Guzek
Plan rajdów
Strefy Rowerowej
Brzeziny na 2019 r.:
17.03. rajd na rozpoczęcie
sezonu rowerowego wspólnie
z Ozorkowskim Klubem Rowerowym „Birota”,
24.03. rajd „ Szlakiem
cmentarzy ewangelickich” we
współpracy z Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym,
1 4 . 0 4 . r aj d g w i a ź d z i sty „W niedzielę do Palestyny” wspólnie z OKR „Birota”
i „Rowerowymi Sobotami”,
19.05. rajd „Od pasieki do
pasieki” we współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy
w Brzezinach,
09.06. rajd na orientację,
27-30.06. rajd „Szpiknik”
połączony z Dniem Dawcy
Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie),
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również nordic walking),
21.07. spływ kajakowy,
04.08. rajd „Szlakiem mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym,
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi.
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin
z dziećmi, w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
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Strefa Rowerowa Brzeziny prowadzila też klub sportowy dla dzieci FOT. ARCHIWUM SRB

Jeżdżąc rowerem można spokojnie podziwiać uroki ziemi brzezińskiej FOT. ARCHIWUM SRB

Ruszyło wielkie
sprzątanie miasta



Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service
w Brzezinach korzystając z pierwszych wiosennych dni
rozpoczęli zamiatania ulic.

Nie jest to łatwa praca gdyż
po zimowym posypywaniu dróg na ich poboczach
i cho dnikach nagromadził się piasek. Najlepszym

sposobem jego usunięcia
jest praca ręczna. Dopiero
później do sprzątania można
zaprząc zamiatarkę.
 GK

Najlepszym sposobem usunięcia piasku jest praca ręczna

Marcowe szkolenia w ZUS-ie
7 marca w Biurze Terenow y m Z a kładu Ub e zpieczeń Społecznych w Brzezinach, Głowackiego 43
o godz. 10.00 odbędzie się
szkolenie dotyczące obsługi platformy usług elektronicznych ZUS w praktyce. Na 22 marca o godz.

8.00 zaplanowano szkolenie pt. E-akta - skracamy
czas przechowywania akt
pracowniczych. 28 marca
o godz. 10.00 z kolei szkolenie dotyczyć będzie koordynacji zabezpieczenia
społecznego w świetle prawa unijnego.
 GK

Drugi rajd po okolicach Brzezin FOT. ARCHIWUM SRB
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

Praca i płaca w Spółdzielni zależna od zleceń samorządowych



W ostatnich dniach mieszkańcy Brzezin wielokrotnie dzwonili do Spółdzielni
Socjalnej Communal Service w Brzezinach i informowali o piasku zalegającym
ulice naszego miasta. Często osoby informujące o brudnym mieście miały do
nas pretensje, że nic nie robimy aby ten stan rzeczy zmienić.

Nie zawsze docierało do informujących, że Spółdzielnia realizuje tylko to co zadysponuje Pani Burmistrz
i jej pracownicy. Innymi słowy jak jest zlecenie z miasta
na sprzątanie ulic czy inne
prace to natychmiast jest
uruchamiany sprzęt i ludzie Spółdzielni. Zwracano nam uwagę (i słusznie),
że przy większych opadach
deszczu piasek z ulic spłynie
do studzienek i je po prostu zablokuje oraz, że będzie
to "powtórka z rozrywki"
na podobieństwo lat ubiegłych. Na szczęście mamy

z ostatniej chwili informację, że Pani Burmistrz podpisała zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na
drogach gminnych i od 5
marca 2019 rozpoczynamy
sprzątanie. Spyta ktoś dlaczego jednak Spółdzielnia
widząc co się dzieje sama
nie zareaguje i nie zacznie
sprzątać. Otóż gospodarzem ulic Brzezin jest Miasto Brzeziny i sądzę, że nie
byłoby to mile widziane ze
strony gospodarza (i słusznie), że ktoś nieuprawniony wykonuje prace na które nie ma zezwolenia. Poza

tym gdybym ja jako przełożony osób zatrudnionych
w Spółdzielni, wydał taką
decyzję (bez stosownego
zlecenia) to wówczas ja osobiście w takiej sytuacji ponosiłbym odpowiedzialność
gdyby nie daj Boże, wydarzył się wypadek z udziałem moich pracowników.
Podsumowując, pomimo że
Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach
ma odpowiedni sprzęt do
oczyszczania miasta i chętnych do pracy ludzi, musi
czekać aż otrzyma od członka - udziałowca Spółdzielni

(Burmistrza Miasta) stosowne zlecenie na prace. I tu
jak bumerang wraca sprawa w którą próbuję zaangażować członków udziałowców Spółdzielni aby również
członkami Spółdzielni została większa ilość samorządów powiatu brzezińskiego
w tym Starostwo Powiatowe.
Wówczas Spółdzielnia nie
miałaby przestojów i martwych okresów, bo mogłaby
wykonywać prace tam gdzie
dostaje zlecenie, a 60-cio
osobowa załoga Spółdzielni, składająca się w większości z mieszkańców Brzezin
mogłaby normalnie pracować (bez przestojów i obaw
o pracę) i zarabiać na utrzymanie swoich rodzin.
 Tadeusz Klimczak

W związku z akcją pozimowego sprzątania miasta uprasza się mieszkańców Brzezin o czytanie informacji
umieszczonych na stronach internetowych Miasta i Spółdzielni oraz w okolicach ulic i parkingów
gdzie mamy zamiar sprzątać i nie parkowanie tam samochodów.
Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,
przede wszystkim naszym Paniom zatrudnionym w Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach,
Pani Burmistrz i wszystkim życzliwym nam Paniom z Urzędu Miasta Brzeziny i Miasta Brzeziny
składa Zarząd Spółdzielni i wszyscy zatrudnieni w niej Panowie.

4

7 MARCA 2019 | NR 5

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

W dniu 4 marca 2019 r. w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej odbyła się Konferencja poświęcona Nowej Piątce „PiS”, która została zaprezentowana podczas konwencji w dniu 23 lutego
2019r. w Warszawie: wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych
połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy.
Poseł na sejm RP Waldemar Buda i Starosta Brzeziński Renata Kobiera mówili o korzyściach jakie będą płynąć z ich realizacji. Pieniądze na realizację programu mają pochodzić
z uszczelnienia systemu podatkowego.
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska (ds. leśnictwa) w wymiarze 1/2 etatu
(Możliwość uzgodnienia systemu czasu pracy i indywidualnego rozkładu czasu pracy)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiat-brzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia
11 marca 2019 r. (do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11; 874 31 75; 874 00 90.

Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali
użytkowych:
I. 3 pomieszczeń garażowych na parterze o powierzchni: 38,17 m2, 56,50 m2 oraz
67,20 m2 (łącznie 161,87 m2) oraz pomieszczeń usługowych na piętrze o łącznej
powierzchni 326,80 m2, usytuowanych w budynku Nr 8-2425/2;1 zlokalizowanym
na działce nr 2425/2 przy ulicy Marii Skłodowkiej-Curie 6 w Brzezinach - tereny
zabudowy usługowej;
II. 2 pomieszczeń magazynowych o powierzchni: 185,80 m2 i 196,60 m2 (łącznie
382,40 m2) w budynku magazynowym Nr 8-2426/1;1 zlokalizowanym na działce
nr 2426/1 przy ulicy Marii Skłodowkiej-Curie 6 w Brzezinach - tereny zabudowy
usługowej;
III. pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 86,11 m2, usytuowanych
w budynku Nr 8-2447;1 zlokalizowanym na działce nr 2447 przy ulicy Marii
Skłodowkiej-Curie 6 w Brzezinach - tereny zabudowy mieszkaniowej z zabudową
usługową.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Brzezinach z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 16, pokój
nr 8.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
www.powiat-brzeziny.pl
Zarząd Powiatu w Brzezinach

15 marca - Światowy Dzień Konsumenta
Właśnie tego dnia, w 1962
roku, amerykański prezydent, John F. Kennedy, w
wygłoszonym orędziu sformułował cztery podstawowe
prawa konsumentów: prawo
informacji, prawo wyboru,
prawo bezpieczeństwa i prawo reprezentacji.
Światow y Dzień Praw
Konsumenta został ogłoszony w 1983 przez międzynarodową organizację związków konsumenckich ze 120
krajów świata. W Polsce
Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie

od roku 2000r.
Z okazji Światowego Dnia
Konsument a wszyst k im
Konsumentom życzę satysfakcji i zadowolenia z dokonywanych zakupów, prawidłowo realizowanych umów
konsumenckich, nabywania towarów jedynie dobrej
jakości oraz skutecznych reklamacji.
Życzę, aby decyzje konsumenckie podejmowali Państwo z rozwagą, a w kontaktach handlowych trafiali na
przedsiębiorców mających
odpowiednią świadomość

prawną.
Pamiętajmy, że jako konsumenci, mamy swoje prawa
i nie obawiajmy się ich egzekwować!
Jolanta Wojciechowska –
powiatowy rzecznik konsumentów
Konsumenci, którzy potrzebują porady, bądź pomocy mogą ją uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Brzezinach we wtorki od
12.00 -15.00 i piątki od 8.00
– 13.00, lub pod numerem
telefonu 46/874 11 11 wewn.
14.

7 MARCA 2019 | NR 5

Trwa rekrutacja do projektu
„Przyjazny Świat”



Do 15 marca trwa rekrutacja do projektu „Przyjazny Świat”. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzezinach prowadzi rekrutację do nowego projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia
2021 r. ma na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zgodnie z założeniami
projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 01IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do
projektu może przystąpić 20
uczestników zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym podzielonych na
dwie grupy. Grupa A przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim
lub umiarkowanym, w wieku
aktywności zawodowej. Grupa B obejmuje osoby w wieku od 18 do 26 lat, uczące się, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w tym

wychowankowie pieczy zastępczej. Wszyscy uczestnicy muszą mieszkać na terenie powiatu brzezińskiego.
„Do uczestników projektu skierowany zostanie cały
szereg usług, których rodzaje i formy uzależnione będą
od zdiagnozowanych, zindywidualizowanych potrzeb
danej grupy docelowej. Dobór uczestników projektu
uwzględnia zasadę równości
szans. Nie dyskryminujemy
żadnej z płci, zapewniamy
dostęp zarówno tak dla kobiet jak i mężczyzn oraz osób
niepełnosprawnych – wyjaśnia Magdalena Balcerak pracownik ds. promocji projektu „Przyjazny Świat”.
Dla uczestników projektu
zaplanowano wsparcie w postaci pracy socjalnej, wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych, Punktu
Specjalistycznego Poradnictwa – psychologa, psychoterapeuty, radcy prawnego,
kursów edukacyjnych – kurs
prawa jazdy kategorii B, kurs
języka angielskiego, kurs

obsługi komputera, kursów
zawodowych – sekretarka /
asystentka dyrektora, specjalista ds. transportu i spedycji, kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci oraz kurs prawa
jazdy kategorii C, a także indywidualne korepetycje mające na celu wyrównywanie
braków szkolnych. Dodajmy,
że projekt ten jest bezpłatny dla jego uczestników, których potrzeby zostaną przeanalizowane w trakcie rekrutacji trwającej do połowy
marca br.
Osoby zainteresowane
uczestnictwem w projekcie
zapraszamy do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie Powiatowego Cent r um Pomo c y R o dzinie
w Brzezinach ul. Konstytucji
3 Maja 3/5 od poniedziałku
do piątku w godz. od 08.00
do 16.00. Bliższe informacje
można również uzyskać telefonicznie pod numerem 46
874 21 68, lub na stronie internetowej www.pcpr-brzeziny.pl.
 GK
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„Podaruj mi skrzydła” –
projekt PCPR



 lutym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach rozpoczęło realizację
W
nowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do
dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych oraz ich otoczenia, a także kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
„ Proj ekt „ Po d ar uj mi
skrzydła” jest w pewnym
s e ns i e kont y nu a c j ą p o przedniego projektu „Dob r y s t a r t w d o r o s ł o ś ć”
– w yjaśnia koordynator
projektu Małgorzata Szubert. „Naszym celem jest
wzmocnienie i utrwalenie
kompetencji edukacyjnych
i społecznych dzieci z rodzin zastępczych, co przełoży się na poprawę codziennego funkcjonowania w środowisku. Dlatego,
kładąc nacisk na zindywidualizowane potrzeby biorących udział w projekcie,
zaplanowaliśmy dość różnorodne formy wsparcia.”
Realizacja projektu zost ała zapl anowana na 2
l at a , w c z a s i e kt ó r y c h ,
dzieci i młodzież będą

mogły wziąć udział w m.in:
kursie języka angielskiego, kursie fotograficznym,
dyskusyjnym klubie książk i, warszt at ach te at ra lnych oraz letnim wyjeździe integracyjnym. „Wracamy też do działań, które
sprawdziły się i przyniosły wymierne efekty w czasie poprzedniego projektu,
czyli korepetycji” – podk re ś l a Ma ł gor z at a S z u bert. Oprócz działań edukacyjnych uczestnicy będą
mieć również zapewnione wsparcie specjalistów,
m.in. logopedy i psychoterapeuty.
„O p r ó c z „ u s k r z y d l e nia” naszych wychowanków, naszym celem jest też
utworzenie nowych rodzin
zastępczych oraz poprawa jakości funkcjonowania
obecnie istniejących rodzin
zastępczych i rodzinnych
domów dziecka” – podkreśla dyrektor PCPR - Magdalena Adamska. „Marzy

się nam całkowita rezygnacja z konieczności umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, choć to cel
niełatw y do osiągnięcia
w krótkim czasie.” Kandydaci do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zostaną skierowani na specjalistyczne szkolenie, a osoby już będące rodzicami
zastępczymi będą mogły
wziąć udział w warsztatach
szkoleniowych o tematyce
związanej z rodzicielstwem
zastępczym.
Os oby, które chc i a ł y by stworzyć nowy dom dla
potrzebujących go dzieci,
mogą zgłaszać się do koordynatora projektu, Małgorzaty Szubert w siedzibie PCPR w Brzezinach, ul.
Konstytucji 3Maja 3/5, II
p., pok.208 lub pod numerem telefonu 47 874 21 68,
od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16.

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

 TOM

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !

Sprzedam
działki
pow. 3,53h

Żelechlin Mały

664 059 689

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Prace
w drewnie,

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

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!

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

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

5/I/2014

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

1/X/2018

REKLAMA

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

Masaż przy
chorobach kręgosłupa,
akupunktura

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

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

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

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

Brzeziny

Budowa wodociągu w Sadowej

C

zternaście ofert wpłynęło na budowę wodociągu
w miejscowości Sadowa w gminie Brzeziny.
Dokumentacja na tą inwestycję była opracowana
i pozwolenie na budowę uzyskano jeszcze w 2017 r.

Wówczas nie nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, podobnie w 2018 r. kiedy to
oferty przekraczały zaplanowane na ten cel środki
w budżecie. Obecnie procedury przetargowe jeszcze
trwają , ale wiadomo już,
że ceny są dużo korzystniejsze niż w minionych

dwóch latach. Opisywana
inwestycja ma zaś obejmować budowę odcinka wodociągu o długości 864 m
od Kędziorek, w kierunku
Bronowic. Rejon ten bowiem znacząco się rozbudowuje, a kolejne osoby
występują o warunki zabudowy.

W tym roku planowana jest także budowa wodociągu w Rochnie. Uporządkowanie gospodarki
wodnej w tym rejonie rozpoczęło się jeszcze w 2017
r., a obecna inwestycja ma
na celu spięcie dwóch odcinków sieci. W ubiegłym
roku w ramach projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie gminy Brzeziny poprzez budowę przydomow ych oczyszczalni

ścieków, budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowę wodociągu”
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020 wykonano też odcinek wodociągu w Teodorowie. W tym roku w ramach
tego samego zadania ma
być jeszcze wybudowana
oczyszczalnia w Bogdance
i odcinek kanalizacji sanitarnej. 
 GK

Rejon Sadowej znacząco się rozbudowuje FOT. TOMASZ GUZEK

VI sesja Rady Gminy Brzeziny Turniej minikoszykówki
w Dąbrówce Dużej



 0 lutego odbyła się VI sesja Rady Gminy Brzeziny. Radni uchwalili plany pracy
2
poszczególnych komisji, dokonali korekty budżetu na rok 2019, uchwalili Program
Wspierania Rodziny w Gminie Brzeziny na lata 2019-2021, a także określili zasady
i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Brzeziny.

Konsultac je sp ołeczne
mogą być przeprowadzone
w następujących formach:
- wyłożenia do publicznego wglądu na okres od
7 dni do 60 dni projektu
wymagającego konsultacji
z określeniem terminu na
składanie wniosków, uwag

i opinii mieszkańców, zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach
pomocniczych gminy, zebrań z grupami mieszkańców, których przedmiotowa sprawa dotyczy, wyrażenia opinii lub złożenia
uwag w sprawie będącej

przedmiotem konsultacji,
w tym w trybie zapytania
a n k i e t ow e g o, w f o r m i e
papierowej i elektronicznej. Do udziału w konsultacjach mogą być też powołane zespoły ekspertów.

 TOM

Oczyszczacze powietrza w szkołach
gminy Brzeziny





W dniach 27 i 28 lutego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zorganizował
turniej minikoszykówki dla dzieci w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej.

Pierwszego dnia zawodów do
rywalizacji stanęły dziewczęta z klas IV-VI Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 z Brzezin,
Szkoły Podstawowej z Rogowa oraz Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej. Zwycięzcą pierwszego dnia okazały się uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach.

28 lutego rywalizowali chłopcy. Do grających drużyn dołączył jeszcze zespół ze Szkoły Podstawowej z Bogdanki.
Zwycięzcą tego dnia zostali chłopcy z Rogowa. Turnieje
minikoszykówki w Dąbrówce
Dużej organizowane są systematycznie odkąd w tej miejscowości oddano w 2016 r.

do użytku salę gimnastyczną.
Na co dzień oprócz uczniów
salę tę wynajmują inne grupy
m.in. zespół „Basket” Stryków,
który uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkich. Turnieje w Dąbrówce Dużej organizowali też strażacy oraz policjanci..

 TOM

Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał trzy oczyszczacze powietrza dla Szkół Podstawowych w Bogdance, Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Dużej.

Będą one służyć dzieciom
z oddziałów przedszkolnych,
a ich zadaniem jest poprawa
jakości powietrza w otoczeniu dzieci. Ma być wśród nich

też popularyzowana wiedza
na temat zanieczyszczeń powietrza i jego ochrony.
D o prze dszkoli w całym województwie Urząd

Marszałkowski w Ł o dzi
przekazał w sumie kilkaset
oczyszczaczy powietrza. Samorząd Województwa Łódzkiego od wielu lat podejmuje działania na rzecz poprawy
jakości powietrza w województwie, czego przejawem
są też uchwalone przez Sejmik WŁ programy ochrony
powietrza.
 TOM

Pierwszego dnia do zawodów stanęły dziewczęta FOT. ARCHIWUM SP W DĄBRÓWCE DUŻEJ
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Warto zobaczyć Twój e-PIT

O

d 15 lutego podatnikom została udostępniona usługa „Twój e- PIT”. Usługa ta
polega na automatycznym przygotowaniu zeznań podatkowych PIT 37 i PIT 38 za
rok 2018. Zeznanie przygotowuje system komputerowy na podstawie informacji
uzyskanych od płatników (pracodawców).

Dostęp do zeznań podatnik
może uzyskać poprzez zalogowanie się na stronie podatki.gov. pl (tylko i wyłącznie na tej stronie) w dwojaki
sposób. Przez profil zaufany
lub w przypadku braku profilu zaufanego na podstawie
danych zawartych w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym i informacjach pracodawcy za rok 2018. Osoba, która nie posiada profilu
zaufanego ( a chciałaby taki
mieć) po wejściu na ePUAP
może dokonać rejestracji,
a później w urzędzie skarbowym, banku, ZUS-esie
lub innej instytucji poprosić o autoryzację danych na
podstawie okazanego dowodu osobistego. W przypadku braku profilu zaufanego potrzebny jest PESEL,
kwota przychodu z zeznania za rok 2017, kwota przychodu z jednej informacji za
rok 2018 (jeżeli jest kilka informacji to wystarczy podać
jedną, a jeżeli jest kilka przychodów to należy podać jeden przychód) oraz kwota
nadpłaty lub podatku do zapłaty który został wykazany
w zeznaniu za 2017 rok. Nie
ma znaczenia na jakim urządzeniu podatnik wejdzie na
stronę podatki.gov. pl. Może
to być komputer, laptop, tablet, smartfon, ważne aby zrobić to na stronie ministerstwa finansów. Trzeba jednak pamiętać, że podatnik
nie zaloguje się na podstawie
PESEL-a i danych zawartych
w informacji pracodawcy, jeżeli rok wcześniej nie składał PIT-u. W tym przypadku
może zalogować się do systemu tylko poprzez profil zaufany.
„Tak długo jak podatnik
nie wejdzie na stronę ministerstwa finansów i nie zaakceptuje swojego PIT-u tak
długo nie będzie zeznania
rocznego w urzędzie skarbowym. PIT-y których podatnicy nie zaakceptują do
urzędu skarbowego dotrą
dopiero automatycznie 30
kwietnia – wyjaśnia Wioleta Meszka Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Brzezinach .
W zeznaniu znajdują się

dochody wykazane przez
pracodawców wykazane za
rok 2018 w PIT- 11, oczywiście po zsumowaniu oraz informacje o uldze prorodzinnej ( na dziecko) określonej
na podstawie zeznania wypełnionego w roku 2018.(Jeżeli podatnik korzystał z ulgi
na dziecko za rok 2017 to
ulga ta zastała przeniesiona
automatycznie na dziecko,
które nie ukończyło 18 lat).
Dlatego tak ważne jest aby
wejść na stronę, dotrzeć do
swojego zeznania i ewentualnie poprawić wstępnie wypełniony PIT. Może zdarzyć
się, że podatnik w ubiegłym
roku korzystał z ulgi prorodzinnej, a w tym roku nie
ma już do niej prawa do skorzystania z niej ponieważ np.
ulgę rozliczał małżonek, albo
nie została naliczona gdyż
dziecko ukończyło już 18 lat
( mimo, że przysługuje gdyż
dziecko nadal uczęszcza do
szkoły). System nie naliczył
naliczy także innych ulg jak
np. ulgi rehabilitacyjnej czy
też ulgi za internet. Na podstawie ubiegłorocznego zeznania system dokonał także
wyboru organizacji pożytku
publicznego na którą podatnik chce przekazać 1 procent
podatku, oczywiście pod warunkiem że ta organizacja
istnieje i nadal jest uprawniona do otrzymania wsparcia finansowego. Jeżeli podatnik chce w tym roku obdarować inną organizacje to
musi ją wskazać.
Zmieniły się także terminy zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku składania zeznania podatkowego w wersji papierowej zwrot
wynosi do 3 miesięcy od złożenia, a w przypadku PITów złożonych elektronicznie okres oczekiwania skraca się do 45 dni. Terminy
zwrotów liczone są od 15 lutego ( w przypadku PIT-ów
złożonych przed 15 lutego)
lub od daty ich faktycznego
wpływu do urzędu (w przypadku PIT-ów złożonych po
15 lutym) albo od 30 kwietnia w przypadku podatników którzy w ogóle nie zaakceptują PIT-ów w Internecie.

Tak więc warto zapoznać się
z propozycją przygotowaną
przez system, gdyż to znacznie skróci czas oczekiwania
na zwrot nadpłaconego podatku.
System rozlicza wszystkich
podatników indywidualnie.
W przypadku rozliczenia się
z fiskusem wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem (jako
osoba samotnie wychowująca dziecko) trzeba dokonać
odpowiednich zmian polegających na zaznaczeniu że jest
to wspólne zeznanie np. składane z małżonkiem dodając
PESEL małżonka.
„Do najczęściej popełnianych błędów należy wskazywanie nie swojego rachunku bankowego oraz błędne
wskazanie adresu zamieszkania – dodaje Wioleta Meszka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Od
tego roku w rocznym zeznaniu podatnicy mogą wskazać
rachunek bankowy na który ma być dokonany zwrot
nadpłaconego podatku. Do
tej pory było to w odrębnym dokumencie. „Ważne, aby wskazać swój rachunek bankowy a nie innej osoby, ponieważ bardzo często
młodzi podatnicy wskazują rachunki swoich rodziców
i odwrotnie – dodaje Naczelnik W. Meszka. Jeżeli składane jest indywidualne zeznanie musi to być rachunek
bankowy podatnika którego dotyczy roczne zeznanie.
W przypadku wspólnego
PIT-u należy wskazać rachunek bankowy wspólny małżonków z informacją że jest
to wspólny rachunek albo rachunek jednego z małżonków. Nie należy wskazywać
rachunków innych osób gdyż
zwrot nie zostanie dokonany.
Taka sama zasada obowiązuje w przypadku podatku
do zapłaty. Jeżeli PIT wypełni członek rodziny i wskaże
swoje konto z którego chce
zapłacić podatek, to co prawda należność zostanie uznana z konta ale przeniesiona
jako nadpłata dla właściciela konta, a nie na pokrycie
podatku do zapłaty za osobę której PIT dotyczył. Taka

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach Wioleta Meszka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
sytuacja prowadzi do zaległości podatkowej. W przypadku podania nie swojego
rachunku bankowego, jeżeli pracownik urzędu skarbowego będzie miał problem
ze skontaktowaniem się telefonicznym z takim podatnikiem, i na pisemne wezwanie
podatnik nie zareaguje zwrot
zostanie dokonany ale pocztą
na koszt podatnika. W zeznaniach należy podawać
pełne dane adresowe. Należy
zwłaszcza zwracać uwagę na
imię patrona ulicy przy której podatnik mieszka, a nie
tylko na samo nazwisko.
I tak np. podanie tylko nazwy ulicy w postaci Sienkiewicza, a nie Henryka Sienkiewicza może być odebrane
jak błąd w zeznaniu podatkowym, co może spowodować konieczność złożenia
korekty. Dodajmy, że zeznanie wygenerowane w systemie jest właściwe dla urzędu
skarbowego wg. miejsca zamieszkania podatnika na 31

grudnia 2018 roku.
Jeżeli podatnik nie korzysta z żadnych ulg, rozlicza się sam i chce obdarować
tę samą organizację pożytku publicznego 1 procentem podatku co w ubiegłym
roku i nie spieszy mu się ze
zwrotem nadpłaconego podatku to nie musi nic robić.
PIT dotrze do urzędu skarbowego na koniec kwietnia
br. W przeciwnym razie powinien zainteresować się jak
wygląda jego PIT przygotowany przez system komputerowy. W sali obsługi Urzędu Skarbowego w Brzezinach
znajduje się odrębne stanowisko komputerowe, przy
którym podatnik może sam
się zalogować na Twój e PIT,
a pracownicy urzędu mogą
mu w tym pomóc.
Do końca lutego do Urzędu Skarbowego w Brzezinach wpłynęło ok. 1850 zeznań z których dokonano
zwrotu na łączną kwotę ponad 2,078 miliona złotych.

Z dotychczas złożonych PITów niewiele ponad 600 stanowią zeznania złożone przy
wykorzystaniu usługi Twój
e-PIT.
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Brzezinach przeprowadzają także szkolenia.
15 marca o godz. 10.00 szkolenie poświęcone akcji Twój
ePIT odbędzie się w Urzędzie Gminy Dmosin, a 20
marca także o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy w Jeżowie. Na szkoleniach pracownicy brzezińskiej skarbówki
będą pomagać mieszkańcom
tych gmin w wypełnianiu
i przesłaniu rocznych zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Ponadto
27 marca także o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbędzie sie szkolenie dla przedsiębiorców dotyczące podatku dochodowego od osób
fizycznych obowiązujące od
1 stycznia 2019.
 GK
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Tradycje brzezińskich Bogusów
 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Bogusy w plenerze zorganizowało także Muzeum
Regionalne w Brzezinach.
O godz. 17.30 na scenie plenerowej Muzeum Regionalnego dokonany został wybór Boguska Roku 2019. Do

konkursu prowadzonego
przez dyrektora Pawła Zybałę przystąpiło kilkadziesięcioro dzieci w rożnych
przebraniach. Ostatecznie
jury, któremu przewodniczyła burmistrz Ilona Skipor wyłoniło zwycięzców.

I miejsce zajęła Zuzanna
Duda przebrana za Japonkę, II miejsce Kaja Solarek
w przebraniu wróżki ciemności, III miejsce Amelka Białobrzeska w przebraniu Czerwonego Kapturka i Wojtek Dyda w stroju

śmierci. Przyznano także
kilka wyróżnień. Otrzymali
je m.in. demoniczny Jakub
Klimowski, para rekinów
Ignacy i Jeremi Nawroccy, pirat Miłosz Piątkowski
z Karaibów oraz Wiktoria
Czerwińska w przebraniu

wróżki. Dorosłym uczestnikom zapustowej zabawy
organizatorzy przygotowali występ Adama Sobiańca absolutnego top łódzkiego stand-upu , po występie
którego można było spróbować swoich możliwości

w roz ś m i e s z an iu lu d z i.
W konkursie uczestniczyła
także burmistrz Ilona Skipor, która otrzymała nagrodę. Zmarznięci uczestnicy
plenerowej imprezy mogli
rozgrzać się przy ognisku.

 GK
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Dni otwarte brzezińskich podstawówek



 rzez trzy kolejne dni 19 do 21 marca w brzezińskich szkołach podstawowych
P
odbywać się będą Dni Otwarte. Szkoły otwierając drzwi zapraszają przede wszystkim
rodziców oraz przyszłych uczniów oddziałów przedszkolnych tzw. zerówek oraz klas
pierwszych, którzy naukę rozpoczną od września 2019 r.

Specjalnie na przyjęcie tych
wyjątkowych gości przygotowywanych jest wiele atrakcji. Z reguły jest to jakieś
przedstawienie czy też pokazy w pracowniach połączone
z przedstawieniem rodzicom
oferty edukacyjnej. Tego
typu spotkania można wykorzystać nie tylko na zwiedzanie szkoły, ale także dają one
rodzicom możliwość zadania
konkretnych pytań dyrektorom szkół i nauczycielom.

Trwające od 21 lutego nabory do oddziałów przedszkolnych zakończą się 14 marca, zapisy uczniów z obwodu do klas pierwszych szkół
podstawowych trwają do 22
marca, a Dni Otwarte stanowią prezentację szkoły
w której od września dzieci
będą uczęszczały.
We w t o r e k 1 9 m a r c a
o godz.. 17.30 Dzień Otwarty odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im.

K a z i m i e r z a Wi e l k i e g o
w Brzezinach ul. Moniuszki
21, w środę 20 marca o godz.
17:00 Dzień Otwarty zaplanowała Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego ul. Sienkiewicza 17, zaś w czwartek 21
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta ul.
Bohaterów Warszawy 4. Zapraszamy na Dni Otwarte.
 GK

Marcowa akcja Krewniacy - Brzeziniacy



 sobotę 2 marca w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyła się pierwW
sza w 2019 roku akcja „Krewniacy- Brzeziniacy” prowadzona przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy udziale brzezińskiego
Centrum Promocji i Kultury.

Do sobotniej akcji przystąpiło 27 honorowych dawców, z których lekarz do
oddania krwi zakwalifikował 19 osób. W sumie zebrano ponad 8,5 litra najcenniejszego leku jakim
jest krew. Każdy z dawców mógł liczyć na deputat
energetyczny. Oprócz deputatu wydawanego przez
pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi,
Aneta Szczepaniak i Joanna Niźnikowska tradycyjnie częstowały kawą, herbatą oraz ciastem. Tym razem
duże wzięcie miała herbata
owocowa, a ciasta to orzechowiec, sernik, owocowe z galaretką oraz ciasto
z tiramisem. Jak zapewniają panie, które z utęsknieniem czekają na wiosnę jeżeli nie na następną to na

kolejną akcję będą gofry
z bitą śmietaną i owocami.
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w brzezińskim Centrum Promocji
i Kultury planowana jest na
11 maja, a następne 20 lipca, 28 września i 7 grudnia,
tradycyjnie w godzinach od
10.00 do 13.00 w Centrum
Promocji i Kultury przy ul.
Sienkiewicza 10/12.
 GK

Do sobotniej akcji przystąpiło 27 honorowych dawców FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

Poszukuję Panią do
sprzątania domu raz
w tygodniu (sobota). Poszukuję Pana
do prac ogrodniczych
praca 2 x w tygodniu
przez okres wiosenno-letni, tel. 604 771 951

Podziękowania

Drodzy Wyborcy!

Serdecznie dziękuję za zaufanie i oddanie
na mnie głosów w uzupełniających wyborach
do Rady Miasta Brzeziny.
Chciałbym zapewnić, że będę godnie Państwa
reprezentował w Radzie Miasta Brzeziny

Roman Kornecki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że Nasi Odbiorcy
mają możliwość otrzymywania faktur za wodę i odprowadzanie
ścieków drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody na otrzymywanie e-faktury spowoduje zmniejszenie opłaty abonamentowej.
Podstawowym warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest złożenie oświadczenia w siedzibie Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Przemysłowej
14 w Brzezinach (wjazd od ul. św. Anny 57). Formularz można
również pobrać na stornie http://www.zuk-brzeziny.pl/pliki-do-pobrania/. Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. lub wysłać pocztą.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46)
874-27-52.
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W tłusty czwartek nie może
zabraknąć pączków

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Słodkości z tej cukierni
sprzedawane są w 7 sklepach firmowych w Brzezinach, Łodzi i Pabianicach,
a także trafiają do ponad 20
innych sklepów.
W tłusty czwartek największym powodzeniem
cieszą się pączki tradycyjne z marmoladą różaną
lub wieloowocową i polewą chociaż produkowane są
także pudrowane oraz z kremem toffi, kremem budyniowym, z jabłkiem a nawet
serem. Ostatnio klienci zajadają się pączkami nadziewanymi śmietaną i zdobionymi wiśnią w żelu.
Aby wyprodukować taką
ilość pączków całą noc blisko dwudziestu cukierników ma co robić. Ostatnie pączki z produkcji „zeszły” w tłusty czwartek ok.
godz. 15.00, tak aby klienci wychodząc z pracy mogli
jeszcze kupić ciepłe pączki. Pączki wyrabiane są co
prawda maszynowo ale według starej receptury z mąki,
kurzych jajek, cukru, drożdży, mleka z dodatkiem cukru waniliowego i jak przed
stu laty szpr ycowane są
ręcznie marmoladą i ręcznie zawijane. Jeden pączek
kosztuje 1,40 zł. Cukiernia
Franciszka Pastusiaka jest
firmą rodzinną. Zakład powstał w 1982 roku w Nowosolnej, a 6 lat później mistrz
cukiernik przeniósł go do

Największym powodzeniem cieszą się pączki tradycyjne z marmoladą

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



lisko 23 tysiące pączków na tegoroczny tłusty czwartek przygotowała największa
B
brzezińska cukiernia Franciszka Pastusiaka „Sprzedałoby się nawet i 30 tysięcy ale nie
jesteśmy wstanie tyle wyprodukować”- mówi Franciszek Pastusiak właściciel cukierni.

23 tysiące pączków przygotowała cukiernia Franciszka Pastusiaka
Brzezin. W zakładzie pomaga żona Zofia, syn Mariusz
i przyszła synowa Marta. Duże zainteresowanie

cukiernictwem wykazują
wnuki 9- letnia Nela i 11 –
letni Marcel.

 GK
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Emilia Matusiak z Marchewką odwiedziła
Przedszkole nr 1



Po zimowych feriach Przedszkole Nr 1 w Brzezinach gościło niecodziennych gości. Emilia Matusiak ze schroniska dla zwierząt Jasionka gmina Zgierz odwiedziła brzezińskie przedszkole z Marchewką – suczka, którą los umieścił w schronisku.

Przedszkole Nr 1 w Brzezinach gościło niecodziennych gości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Pani Emilia poprzez krótką prezentację multimedialną przedstawiła w jaki sposób
należy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi. Hasło przewodnie prezentacji brzmiało „Pies i kot to nie
zabawka”. Dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje schronisko, jak możemy je wspomagać oraz jakie warunki trzeba
spełnić, by móc uszczęśliwić
czworonoga i zabrać go do
domu.
Marchewka, wyjątkowo
spokojne stworzenie, brylowała wśród dzieci otwarta na
pieszczoty, budząc zachwyt
przedszkolaków. Chcąc odwdzięczyć się za tę przemiłą

Dzieci przekazały nazbierane przez siebie dary FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wizytę dzieci przekazały nazbierane przez siebie dary, których było całkiem sporo. „Wizyta ta z całą pewnością na
długo pozostanie w pamięci naszych dzieci, a być może
przyczyni się również do tego,

że jakiś zapomniany pies czy
kot znajdzie nowy dom i odnajdzie szczęście – mówi Małgorzata Sikora nauczycielka Przedszkola nr 1 w Brzezinach. 
 GK

REKLAMA

V Ogólnopolski Turniej
Karate Kyokushin

17.00. Dla każdego uczestnika przewidziano dyplom,
zaś zwycięzcy mogą liczyć
również na upominki lub
nagrody rzeczowe. Organizatorzy spodziewają się ok.
250 zawodników. Wstęp
wolny.
 GK

1/I/2011

Organizatorem turnieju
jest Akademia Sztuk Walki
Fight and Win, która działa także na terenie Brzezin zrzeszając sportowców
tej dyscypliny oraz Klub
Sportów Walki „KUMITE”
Łódź. Zawody rozpoczną
się o godz. 10.00. i potrwają przynajmniej do godz.

15/I/2013



 najbliższą niedzielę 10 marca w gminnej
W
h a l i s p o r towe j w m i e j s cowo ś c i U j a zd u l.
Rokicińska 6, powiat tomaszowski odbędzie
się V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
juniorów, kadetów oraz seniorów.
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MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM Skoda Felicja, 1,3 MPI, 2001
r., 887 364 298
SPRZEDAM Felgi z oponami 16”
55/2015, 514 877 684
SPRZEDAM Golf 4 19,TDI , 2000 Kombi
wyposażenie pełne 605 884 584
SPRZEDAM CC-700 , 98r. przegląd, OC,
zadbany (1,3 tys.) 572 490 866
SPRZEDAM Opla Corsa 98r. 1l. benzyna , przegląd, OC, użytkownik- kobieta,
(1,3tys.) 572 490 866
KUPIĘ: stary motor 733 207 777

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane,
605-397-614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia
502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
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
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
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 TERMOZGRZEWALNA,MA
LOWANIE,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
MONTAŻ OGRODZEŃ PANELOWYCH,
BETONOWYCH, SIATKA,KOPARKOŁADOWARKA WYWROTKA DO 3,5t,
PRZYGOTOWANIE TERENU POD
INWESTYCJE WYCINKI PORZĄDKI PO
BUDOWIE 507 364 074, 881 753 899
PRANIE ciśnieniowe i mycie okien 511
305 110

PRACA
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
PR Z YJ M Ę sz wac zk i-suk ienk i
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane szwaczki, 601 306 380
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
PIEKARZA piekarnia w Brzezinach
przyjmę do pracy, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok, 574 816 600
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
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

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
SZWACZKI I CHAŁUPNICZKI ZATRUDNIĘ
, UBEZPIECZENIE JEŻÓW 501 373 316
MEDICA poszukuje kierowców kat. C
do pracy w mammobusach na terenie
całego kraju. Obowiązki: planowanie
trasy, dbanie o prawidłowy stan techniczny i czystość pojazdu, rejestracja pacjentek w systemie, wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera
510 110 963
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca 500
285 518
ZATRUDNIĘ murarza i pomocnika 502
553 486
ZATRUDNIMY pracowników na stacji paliw w Brzezinach „TAMIR” umowa o pracę – cały etat wiadomość: 664
017 319
ZATRUDNIĘ murarzy i cieśli szalunkowych , wysokie zarobki 603 100 575
PRASOWACZKĘ ubezpieczenie dobre warunki , dojazd , pomoc krojowni Jeżów 501 373 316
ZATRUDNIĘ do Baru w Strykowie 601
433 007
POSZUKUJĘ kierowcy i kelnerki do baru
: 508 593 330
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem – docieplanie domów 608 578 596
KROJCZEGO zatrudnię 782 845 235
ZATRUDNIĘ do biura, umiejętność obsługi komputera, mile widziana znajomość programu SYMFONIA , biuro@poleuro.eu, 46 874 32 18
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę
z praktyką 609 33 82 16

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
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 sad owocowy (jabłonie, wiśnie), o pow. 3,63 ha, położony w Rogowie okolice Elewatora, 602
279 238
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
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
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2- hala,
biurko, socjal,winda, parking, Brzeziny
ul. Łódzka 43, 508 301 005
MIESZKANIE do wynajęcia 691 586 818
WYNAJEM kwater pracowniczych
w Brzezinach 663 333 991
POTRZEBNY mężczyzna do pracy
w handlu obwoźnym z prawem jazdy.
Wiek obojętny 512 462 175
POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka 605
900 987

RÓŻNE
SPRZEDAM siano, 601 209 526
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
SPRZEDAM stemple budowlane
600-804-392
SPRZEDAM owerloki i stębnówki Juki,
stoły prasowalnicze PROTOMET , wytwornicę pary i renderkę Kansai 509
869 235
SPRZEDAM pszenżyto 518 716 174
SPRZEDAM silniki elektryczne 1,6KW2600 obr, 1,1KW -1400obr.,
2,2KW – 1400 obr. , 2,2KW- 2600obr.
Frezarkę do drewna tel. 510 86 42 95
SPRZEDAM lodówkę srebrną 603 821
846
SPRZEDAM pług 2 brony, kultywator,
rozsiewacz nawozów lej 728 278 795
SPRZEDAM owies , jęczmień, pszenżyto, słomę 691 770 716
SPRZEDAM siano luzem dwie tony 608
181 983
SPRZEDAM pralkę , lodówkę, kuchnię
gazową, rowery składaki i kredens pokojowy 694 884 6932

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

REKLAMA

- kostki burkowej
- kostki granitowej
- ogrodzeń betonowych
- ogrodzeń klinkierowych
- oraz innych powierzchni
Usuwamy wszelkiego
rodzaju zabrudzenia:
- atmosferyczne
- glony, grzyby, mech
- biały nalot
- zabrudzenia olejowe
tel. kom. 793-668-538

Sprzedam
dom
i działkę
na ulicy
Ogrodowej

533 833 833

Wynajmę nowy budynek
użytkowy o powierzchni całkowitej 120 m2.
Położony przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Danuty
Siedzikówny. Budynek posiada 2 wejścia i 2 osobne
toalety, co daje możliwość
stworzenia 2 niezależnych
lokali o powierzchni 60
m2 każdy 603 641 589

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

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

AUTOPROMOCJA

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:
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6 marca europejskim dniem logopedy
Logopeda znajdując nieprawidłowości wprowadza specjalistyczne działania mające na celu kompensowanie i przywracanie do norm
rozwojowych. Zadaniem logopedy jest odbudowywanie kompetencji językowych
w przypadku ich utraty np.
u osób dorosłych. Wprowadzanie metod komunikacji alternatywnej, zastępczej
u osób, które nie mogą komunikować się słownie. Prowadzenie działań profilaktycznych, minimalizujących
rozwój nieprawidłowości.
Temat który interesuje
wielu rodziców, nauczycieli i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym to ślinienie. „Pediatrzy uspokajają,
że zwiększone wydzielanie
śliny, które występuje u niektórych niemowląt już około dziesiątego tygodnia życia,
jest zjawiskiem normalnym
i samoistnie zanika zazwyczaj po pojawieniu się pierwszych ząbków – mówi Magdalena Kryźba - logopeda,
glottodydaktyk, trener biofeedback, nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny ,terapeuta zajęciowy. Są jednak
dzieci, które reagują zwiększonym wydzielaniem śliny

na pojawianie się każdego
nowego ząbka i wówczas
okres intensywnego ślinienia
wydłuża się. Przez pierwsze
miesiące dziecko nie potrzebuje śliny, gdyż jego pokarm
ma płynną konsystencję. Dopiero po trzech, czterech tygodniach życia wydzielanie
ślinianek zwiększa się. Największą zmianę obserwuje
się zazwyczaj około 3-4 miesiąca życia. Wtedy dziecko
ślini się najbardziej. Związane jest to najczęściej z wyrzynaniem się pierwszych
ząbków (zwiększone ślinienie poprzedza tę chwilę nieraz nawet o kilka tygodni).
Pojawienie się pierwszych
ząbków zbiega się zazwyczaj z wprowadzeniem nowych pokarmów do diety.
Mają one inną konsystencję
niż mleko – są bardziej gęste. Ślina ułatwia ich połykanie i prawidłowe trawienie.
Okres ten pokrywa się z rozwojem rdzeniowych ośrodków nerwowych, które regulują wydzielanie śliny. Dodatkowo jest ono wzmagane
częstym braniem przez malucha do buzi różnych przedmiotów. Podstawową funkcją śliny jest trawienie. Ślina
przygotowuje pokarmy do

procesu trawiennego w dalszych częściach przewodu
pokarmowego. Nawilża pokarm i powoduje początkowy jego rozkład dzięki enzymom, które zawiera. Funkcja ta pozostaje niezmienna
przez całe życie.
Kolejna funkcja śliny to
antyinfekcja. Substancje immunologiczne, wchodzące
w skład śliny, zapobiegają infekcjom jamy ustnej. Jest to
szczególnie ważne u dzieci,
które zwykle biorą wszystko
do buzi. Ślina stanowi naturalną barierę dla mikroustrojów. Ślina powoduje także fizjologiczną wilgotność jamy
ustnej, dzięki czemu człowiek może mówić, przełykać. Nie kaleczy śluzówek
pokarmami stałymi, suchymi, ostrymi.
U dzieci, które bardzo obficie się ślinią, może pojawić
się w okolicach ust i na brodzie suchość skóry, drobna
wysypka. Należy wówczas
wyjątkowo dbać o higienę.
Często wycierać buzię delikatną ściereczką lub miękką pieluszką, smarować
skórę kremem lub oliwką.
Nadmiar śliny może także
powodować u dziecka odruch kasłania. Niemowlę
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uropejski dzień logopedów, terapeutów mowy to moment na prowadzenie
działań profilaktyczno-informacyjnych na terenie całej Polski i Europy.
Logopeda to specjalista zajmujący się badaniem poziomu kompetencji
językowych na każdym etapie ich rozwoju.

Magdalena Kryźba - logopeda, glottodydaktyk, trener biofeedback, nauczyciel przedszkolny
poznaje świat wszystkimi zmysłami, także za pomocą ust. Dlatego wkłada do buzi rączki, grzechotki itd. Ślinianki reagują na to
tak, jak zareagowałyby na jedzenie, które trzeba przygotować do wędrówki przez
przewód pokarmowy –produkują większą ilość śliny.
„Zachowania te są naturalne i nie wskazują na nieprawidłowy rozwój dziecka –
wyjaśnia Magdalena Kryźba.
Jednak gdy się przedłuża na
okres przedszkolny powinno to zaniepokoić rodziców.

Przyczyn doszukiwać można się w nieprawidłowym torze oddechowym. Takie oddychanie związane może być
z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych lub
przerostem migdałów podniebiennych. Oceny migdałów dokonują otolaryngolodzy, laryngolodzy, pediatrzy.
Buzia dziecka jest otwarta,
oddech odbywa się torem
ustnym. Niewłaściwe napięcie mięśni, w tym mięśnia okrężnego ust, choroby neurologiczne, mogą także objawiać się nadmiernym

ślinieniem. Przedłużające się
ślinienie u dziecka w wieku przedszkolnym, powinno zaniepokoić rodziców
i w tym przypadku należy
szukać pomocy u lekarza pediatry, laryngologa, neurologopedy, logopedy, terapeuty
sensorycznego, rehabilitanta ruchowego specjalizującego się w odruchach twarzowych. Specjalistyczna ocena
pozwoli zrozumieć przyczynę nadmiernego ślinienia,
a w konsekwencji wyeliminowanie jej.
 GK

W

 czwartek 28 lutego w brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej
w Skierniewicach odbył się powiatowy etap IV Ogólnopolskiego Konkursu
„Wielka Liga Czytelników”. Ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do czytania
książek oraz promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy
spędzania czasu wolnego.

Konkurs składa się z czterech etapów i odbywa się
w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas 1-4
i klas 5-8 szkół podstawowych. W pierwszym etapie
szkolno-bibliotecznym uczniowie zdobywali sprawności czytelnicze, rozwiązując
w domu z pomocą rodziców
testy do wybranych książek.
Uczniowie, którzy zdobyli
komplet sprawności, przystąpili do szkolnego testu
kwalifikacyjnego. Do etapu powiatowego przystąpili
uczniowie z największą liczbą punktów. Na tym etapie

uczniowie reprezentujący
swoje szkoły pisali test drużynowo. Uczestnikami etapu powiatowego zostali Julia Olszyńska i Izabela Gendek ze Szkoły Podstawowej
w Przyłęku Dużym, Maria
Kmieciak, Oliwia Kupińska i Maja Bartczak ze Szkoły Podstawowej w Kołacinie,
Oliwia Becińska, Katarzyna
Czerska i Cyprian Stępień
ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Brzezinach oraz Maja
Lipska, Martyna Kaźmierczak, Mateusz Misiak, Aleksandra Barańska, Wiktoria
Krawczyk i Filip Zieliński

ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach. Książką konkursową w etapie powiatowym dla uczniów klas
młodszych były „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych” J.
Bednarek. Uczniowie klas
starszych rozwiązywali test
w oparciu o książkę Z. Nienackiego „Pan Samochodzik
i niesamowity dwór”.
Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Zielińska z Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach,

Elżbieta Loba ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach Małgorzata Bartnicka. Uczestnicy otrzymali
dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody. Podziękowania wręczono także Agnieszce Więclewskiej,
Grażynie Ziółkowskiej, Elżbiecie Dziedzic, Katarzynie Rosiak, Ewie Pasek i Beacie Michalak, które pełniły
funkcje koordynatora szkolnego i czuwały nad przebiegiem etapu szkolnego konkursu.
Wszystkim uczniom gratulujemy i mocno trzymamy kciuki życząc powodzenia przy kwalifikacji do półfinału wojewódzkiego.
 GK
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WAŻNE TELEFONY

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
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Problem swobodnie biegających psów

S

zanowni Mieszkańcy, w naszym mieście coraz częściej można spotkać
swobodnie biegające psy, które nie posiadają obroży ani jakiegokolwiek
identyfikatora (również mikro chipa) dzięki którym można by zidentyfikować
ich właściciela.

Zw i e r z ę t a t e my l n i e s ą
uznawane za bezdomne,
a ponieważ mogą stanowić
zagrożenie dla mieszkańców (pogryzienia, wypadki drogowe) są zgłaszane
do odłowienia i zabrania do
schroniska. Zjawisko to jest
szczególnie niebezpieczne
w okresie rui, gdy psy często
uwalniają się z pod kontroli
opiekunów i biegają w większych grupach.
Do końca 2019 r. Miasto Brzeziny ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Jasionce, dlatego
też odebranie swojego psa
ze schroniska naraża opiekuna na koszty. Dzięki miłośnikom zwierząt z Brzezin

często udaje się szybko odnaleźć właścicieli zwierząt,
jednakże czasami zajmuje to więcej czasu, a to naraża czworonoga na pobyt
w schronisku i ewentualny
z tym stres. W konsekwencji sytuacja taka generuje
także dodatkowe koszty dla
miasta.
W związku z tym przypominamy, iż posiadanie zwierzęcia niesie za sobą określone obowiązki. Jednym
z najważniejszych jest zapewnienie zwierzęciu należytego nadzoru i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez zwierzę innym osobom lub zwierzętom. Za

nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą sankc je.
Zgodnie z „Regulaminem
czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny” osoby posiadające zwierzęta
obowiązane są wyeliminować zagrożenie i uciążliwości z ich strony dla innych
mieszkańców miasta. Posiadacz psa jest zobowiązany do wyprowadzania
psa na smyczy, i w określonych przypadkach w kagańcu. Zgodnie z art. 10a ust.
3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich
kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Niestosowanie się do przepisów może doprowadzić
do ukarania właściciela karą
finansową lub nawet pozbawienia wolności. W przypadku uszkodzenia ciała lub
mienia osoba poszkodowana może również domagać
się od właściciela psa zadośćuczynienia na drodze
cywilnoprawnej.
Ponadto przypominamy,
że Uchwałą Rady Miasta Nr
XLIII/302/2017 z dnia 31
sierpnia 2017 r. na opiekunów psów i kotów nałożone są obowiązki, mające na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne
małe zwierzęta domowe

Bilety do cyrku dla pierwszych 6 czytelników BIS-u



Sześciu dorosłym czytelnikom, którzy jako pierwsi zgłoszą się w piątek 8 marca
br. do redakcji Brzezińskiego Informatora Samorządowego (Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12 pokój nr 7) przekażemy bezpłatnie bilety do cyrku.

Każdy z sześciu biletów stanowi dwuosobowe zaproszenie przeznaczone dla osoby

dorosłej i dziecka do 10 lat
na widowisko Cyrku Arena,
które wystawione zostanie

tego samego dnia (8 marca)
o godz. 17.00 na placu targowym w Brzezinach. Redakcja

czynna jest od godz. 8.00,
a jedna osoba dorosła może
otrzymać tylko jedno zaproszenie. Wystarczy przynieść ze
sobą ostatnie wydanie BIS-u.
Zapraszamy po odbiór biletów.  GK

obowiązane są do:
1) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych,
pomieszczeń wspólnego
użytku, placów, trawników
lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez
zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych
do zbierania zmieszanych
o dp a d ów komu n a l nyc h
bądź do urządzeń kanalizacyjnych;
2) posiadania torebek, łopatek lub innych urządzeń
służących do zbierania odchodów.
2. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania
psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.
3 . Zw o l n i e n i e p s a z e

smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych,
takich jak parki, skwery,
zieleńce przy spełnieniu
jednocześnie następujących
wymogów:
1) posiadacz psa sprawuje
bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;
2) jest w kagańcu, z wyjątkiem tych psów, którym
niemożliwe jest założenie
kagańca ze względu na budowę ciała (np. pekińczyk)
lub niewskazane ze względów zdrowotnych.
Prosimy zatem o należyte sprawowanie opieki nad
swoimi zwierzętami, a także o ich odpowiednie oznakowanie.


 Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

REKLAMA

21.03.2018r. w godz. 9:00 do 13:00:
Brzeziny ul.: Strykowska, Ludowa.

Prezentacja lampy do światłoterapii



W środę 20 lutego o godz. 15.00 w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Słoneczko”
prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” w Brzezinach odbyła się prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego.

Firma PROCAD Sp. J.
z siedzibą w Koluszkach,
ul. Gen. Maczka 11
poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

SEKRETARKA

Tym razem w ramach projektu „Krok do samodzielności” dofinansowanego

przez FUNDACJĘ PZU pod
hasłem „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją

PZU/2018” członkom stowarzyszenia zaprezentowano lampę do koloroterapii

i fototerapii stos owane
w światłoterapii . Alojzy Brol specjalista od koloro-fototerapii zeprezentował sprzęt bardzo pomocny w łagodzeniu
objawów lub usunięcia różnych dolegliwości. Niestety
koszt urządzenia wynoszący
12 tys. zł znacznie przekracza
możliwości finansowe zakupu
takiego sprzętu przez stowarzyszenie. 
 GK

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia minimum średnie
- prawo jazdy kat. B
- bardzo dobrej znajomość obsługi
komputera (MS Office)
- umiejętności dobrej organizacji pracy własnej.
Zapewniamy:
- umowę o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie CV
email: biuro@procad.net.pl
lub osobiście do siedziby firmy.
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Dni Żołnierzy Wyklętych

W

 niach 1-2 marca w Brzezinach odbyły się obchody Narodowego Dnia
d
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem dwudniowych obchodów
było stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny, których wsparli: Hufiec
Brzeziny Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki „Strzelec”,
Muzeum Regionalne w Brzezinach oraz klub Widzewskie Brzeziny.

Uroczystości rozpoczęły się
od zapalenia zniczy przez
przedstawicieli stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny oraz klubu Widzewskie
Brzeziny na grobach Żołnierzy Wyklętych, których
groby lub tablice znajdują
się na cmentarzu w Brzezinach. Kilkanaście minut po
godz. 18.00 białe i czerwone znicze zapalone zostały
przy dębach posadzonych
w Alei Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kwiaty i znicze przy pamiątkowej tablicy złożyli także
starosta brzeziński Renata
Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, członek
zarządu Krzysztof Kotynia
a także przedstawiciele stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny, klubu Widzewskie Brzeziny oraz mieszkańcy. W uroczystościach
nie zabrakło brzezińskich
harcerzy, członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”
którzy przybyli ze sztandarem Związku Kombatantów RP i byłych więźniów

politycznych oraz mieszk a ń c ów. O g o d z . 1 9 . 0 0
w kościele pw. św. Anny
w Brzezinach ks. Mariusz
Wojturski proboszcz parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach odprawił uroczystą mszę św.
w intencji żołnierzy konspiracji niepodległościowej
Ziemi Brzezińskiej i wygłosił homilię. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił
zespół muzyczny „nAsza
szAnsa”. Po mszy św. odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas
marszu uczestnicy wznosili
patriotyczne okrzyki, a także złożono kwiaty i zapalono znicze pod ścianą budynku przy ul. św. Anny
w którym kiedyś znajdował się posterunek Urzędu
Bezpieczeństwa. Marsz zakończyło złożenie kwiatów
i zniczy przed tablicą upamiętniającą żołnierzy niepodległościowego podziemia przy ul. Reformackiej.
Drugiego dnia uczestnicy obchodów spotkali się

w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach. Grzegorz
Panek przewodniczący stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny poprowadził spotkanie z członkami rodzin
żołnierzy pierwszej i drugiej konspiracji.
Jako pierwszy o losach
swojego krewnego posterunkowego przedwojennej
policji Bronisława Ambro z i ńs k i e go, kt ór y z g i nął w Miednoje opowiadał
Krzysztof Kotynia. Rodzinie po 25- letnim mężczyźnie zamordowanym strzał e m w t y ł g ł ow y w r a mach zbrodni Katyńskiej
pozostało jedynie zdjęcie
w mundurze i informacja
z Rady Pamięci Ochrony
Walk i Męczeństwa.
Paulina Ł apka wnuczka Bronisława Janiaka żołnierza II Korpusu gen. Andersa przybliżyła postać
żołnierza, który przeszedł
syberyjskie łagry. Jako plutonowy został ranny w bitwie pod Monte Cassino,
a po powrocie do Polski

w 1948 jako tzw. elementowi niepewnemu będącemu
pod obserwacją służb bezpieczeństwa bardzo trudno
było znaleźć dobrą pracę.
Jerzy Nowakowski syn
Kazimierza Nowakowskiego ps. „Wilk” przedwojennego komend ant a St raży Pożarnej w Brzezinach,
sekretarza sądu opowiadał
o konspiracyjnych spotkaniach jego ojca w piwnicy drewnianego domu
przy ul. Chopina. Aresztowany w p aździer ni ku
1944 roku, zginął na Radogoszczu w styczniu 1945
roku. Wdowie po Kazimierzu Nowakowskim szukającej pomocy finansowej Józef Cyrankiewicz odpisał,
że nie należy się żadna pomoc, gdyż organizacja AK
nie przyczyniła się do wyzwolenia Polski Ludowej.
Arkadiusz Jeż wnuk Eugeniusza Jeża ps. „Świerk”
partyzanta oddziału Sama
działającego w Obwodzie Brzeziny- Koluszki,
wspominał dziadka który przeszedł cały szlak bojowy tego partyzanckiego oddziału. Aresztowany po wojnie okrzyknięty
wrogiem ludu został skazany na przeszło 20 lat

więzienia, z któr ych odsiedział 6 m.in. w ciężkim więzieniu w Rawiczu.
W więzieniu nauczył się
stolarstwa, które później
wykonywał i któr ym zarabiał na życie. W wyniku
aresztowania rodzina straciła ziemię, którą później
odkupił za zarobione pieniądze.
Jerzy Cichecki syn Tadeusza Ciche ck iego ps.
„Sekcja” członka oddziału Sama, zwrócił uwagę na
duże zaangażowanie ojca
w upamiętnienie miejsc
walk tego partyzanckiego
oddziału i jego członków.
Elżbieta Szklarek córka
Stanisława Pacho wspomina ojca ps. „Szary” przedwojennego harcerza, członka Narodowych Sił Zbrojnych, a później AK , który
jako kurier ponad 200 razy
przekraczał granicę Generalnej Guberni i Rzeszy
przenosząc meldunki. Był
marynarzem rozminowującym m.in. port w Kołobrzegu. Mimo, iż nie prowadził żadnej działalności
konspirac yjnej antypolskiej aresztowany przez Informację Wojskową skazany za próbę obalenia ustroju siłą na 8 lat wiezienia,

z któr ych odsiedział ponad 3 lata. Zrehabilitowany, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Brzezin.
Adam Arkuszyński syn
gen. Aleksandra Arkuszyńskiego „Maj” wspominał
uczestnika wojny obronnej
1939, który zaraz po klęsce zaangażował się w pracę konspiracyjną w ZWZ
i AK. Po wojnie dowodził
akcją na Urząd Bezpieczeństwa w Pabianicach. Jego
dom rodzinny zawsze pełny był partyzantów, których pseudonimy pamięta syn. Po wyjściu z aresztu
ciężko było mu ukończyć
studia i podjąć pracę.
Ja ko o s t at n i w y s t ąpi ł
ppłk Tadeusz Barański „Tatar” żołnierz AK, który podziękował za utr walanie
pamięci o żołnierzach polskiego państwa podziemnego.
Spotkanie zakończył poczęstunek, podczas którego można było obejrzeć
p am i ąt k i o ż o ł n i e r z a ch
wyklętych zgromadzone
przez członków ich rodzin.
Ostatnim elementem obchodów było ognisko, przy
którym śpiewano piosenki
patriotyczne.
 GK

Starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Drugiego dnia uczestnicy obchodów spotkali się w Muzeum Regionalnym FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ostatnim elementem obchodów było ognisko FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Spotkanie zakończył poczęstunek FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Zmiana zastępcy komendanta powiatowego policji w Brzezinach

W

piątek 1 marca w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
odbyło się przekazanie służby zastępcy komendanta powiatowego policji
w Brzezinach mł. insp. Piotra Szustowskiego i jednocześnie powitanie
nowego zastępcy mł. insp. Tomasza Kowalczyka.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
od 28 lutego Piotr Szustowski został z-ca komendanta
powiatowego policji w Łowiczu, a obowiązki z-cy komendanta powiatowego policji w Brzezinach przejął
Tomasz Kowalczyk.
„Piotr Szustowski znany
mi jest od 2007 roku. Razem współpracowaliśmy
w Miejskiej Komendzie Policji w Łodzi. Idąc do Brzezin cieszyłem się, że będę
miał wsparcie w osobie Piotra Szustowskiego, gdyż bez
wątpienia jest to człowiek,
którego od samego początku darzyłem dużym zaufaniem. Nie ukrywam, że ta

zmiana oznacza dla mnie
pewną stratę, gdyż Pan Piotr
Szustowski jest osobą której mogłem w pełni powierzyć pod swoją nieobecność
jednostkę wiedząc, że należycie zadba o policjantów
i nie powstydzę się współpracy z innymi służbami.
Pan Piotr Szustowski będzie ogromnym wsparciem
dla komendanta powiatowego policji w Łowiczu. Jest
to miejsce wymagające i postrzegam je jako jego awans.
Z pewnością sobie poradzi.
Panie Piotrze proszę dbaj o
policjantów z Łowicza tak
jak dbałeś o brzezińskich
funkcjonariuszy – mówił
żegnając swojego zastępcę

komendant powiatowy policji w Brzezinach Marcin
Grzelak wręczając wspólnie
z naczelnikiem Jarosławem
Tomaszewskim upominek
w postaci szabli oficerskiej
wzór 1921 r. „Dbaj o nią
i zawsze dobrze nas wspominaj – dodał komendant
Marcin Grzelak. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach wręczyli
ustępującemu zastępcy komendanta pamiątkowy ryngraf i kwiaty.
„Mł. insp. Tomasz Kowalczyk jest policjantem o d 1990 roku. Pełnił służbę na różnych stanowiskach, a ostatnio w

Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Łodzi. Komendant
Wojewódzki dostrzegł wiele pozytywów w jego osobie proponując mu służbę
na stanowisku zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie. Funkcję tę
pełnił blisko 1,5 roku. Dzisiaj jest z nami. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie przebiegać bardzo
dobrze, a nowy mój zastępca będzie wsparciem dla
was funkcjonariuszy. Proszę
abyście wy policjanci byli
wsparciem dla niego gdyż
początki w nowym miejscu
nigdzie nie są łatwe. Gratuluję i aby pan miał możliwość podpisywania tylko
dobrych decyzji przekazuję
Panu pióro - mówił komendant Marcin Grzelak witając
swojego nowego zastępcę.
„Blisko 4 lata temu

d o st a ł e m w Br z e z i na ch
szansę. Przyszedłem tutaj z niepokojem i niepewnością czy sobie poradzę.
Ale te 4 lata z pomocą poprzedniego i obecnego komend ant a p ow i atowego
przy bardzo dużym wsparciu policjantów, władz samorządowych i innych instytucji pozwoliły na zdobycie mi doświadczenia na
innym polu niż tylko policyjnym. Przez ten okres
Brzeziny były dla mnie drugim domem. Ciężko jest
mi się rozstawać. Dziękuję
za współpracę - powiedział
żegnając się z brzezińską
komendą Piotr Szustowski.
„Przyszedłem tutaj z wielkimi nadziejami. Będę starał się dorównać komendantowi Szustowskiemu,
na ile mi to się uda to będzie Państwa zasługą. Mam

nadzieję, że z waszą pomocą
i Pana Komendanta dorównam poziomowi komendanta Piotra Szustowskiego - powiedział obejmując
obowiązki z-ca komendanta Tomasz Kowalczyk.
Były podziękowania
za dobrze układającą się
współpracę dla ustępującego z-cy komendanta. Gratulacje objęcia funkcji nowemu zastępcy komendanta
w Brzezinach kolejno złożyli uczestniczący w spotkaniu prokurator rejonowy
Anna Witkowska - Czapnik,
burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, wójt gminy Dmosin
Danuta Supera, wójt gminy Rogów Daniel Kołada,
z-ca wójta gminy Brzeziny
Lechosław Adamczyk oraz
komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Dariusz Guzek. 
 GK

Uczestniczyli w spotkaniu prokurator rejonowy Anna Witkowska - Czapnik, burmistrz Brzezin Ilona Skipor, wójt gminy Dmosin Danuta Supera, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, z-ca wójta gminy Brzeziny Lechosław
Adamczyk oraz komendant powiatowy PSP w Brzezinach Dariusz Guzek FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Najpierw walentynki później ostatki u brzezińskich emerytów

W

sobotę 8 lutego o godz. 18.00 w stołówce „Smakosz” rozpoczęła się
walentynowa zabawa brzezińskich emerytów. W zabawie organizowanej
przez brzeziński oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów bawiło się ok. 50 członków i sympatyków stowarzyszenia.

Na zabawie ostatkowej bawiło sie ponad 80 osób
Była to zabawa koszyczkowa
co oznacza, że organizator

zapewnił muzykę, kawę,
herbatę i ciasto a uczestnicy

zadbali we własnym zakresie o pozostałe potrawy.
Przy instrumencie klawiszowym Pana Tomasza, którego zmogła choroba zastąpił
pan Marian. Przy dobrej muzyce i w doborowym towarzystwie czas szybko płynie
i trudno było się uczestnikom zabawy rozstać następnego dnia.
22 lutego brzezińscy emeryci byli w Teatrze Muzycznym w Łodzi na przedstawieniu „Człowiek z La Manchy”.
2 marca o godz. 18.00
w stołówce „Smakosz” odbyła się zabawa karnawałowa ostatkowa. Jak przystało
na karnawałową zabawę niektórzy jej uczestnicy przybyli w karnawałowych przebraniach. Dominowały maski jednak nie brakowało

osób przebranych. Organizatorzy zatroszczyli się o ciepły posiłek, kawę, herbatę
i inne napoje a także ostatkowe pączki, zakąski i owoce.
Po chorobie za instrumentem klawiszowym zasiadł
Pan Tomasz, który nie szczędził sił i gardła aby zabawa,
w której uczestniczyło ponad
80 osób była udana.
8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny o godz. 14.00 odbędzie się otwarte spotkanie
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Światowego
Dnia Inwalidy. Wstęp wolny. W programie artystycznym wystąpi zespół wokalno - instrumentalny „Brzezinianki” i zespół z Kalonki.
31 marca brzezińscy emeryci wyjeżdżają do Teatru im.
Stefana Jaracza w Łodzi na
sztukę „Umrzeć z tęsknoty” (cena biletu 18 złotych),
a 10 kwietnia drugie wejście do teatru na kryminał.
Z tej kulturalnej możliwości

Niektórzy uczestnicy przybyli w karnawałowych przebraniach
obejrzenia przedstawień skorzysta ponad 100 osób. Kolejny teatralny wyjazd zaplanowany jest na 24 maja. Tym
razem z okazji Dnia Matki brzezińscy emeryci i ich
sympatycy wyjadą do Teatru
Sabat Małgorzaty Potockiej
w Warszawie na „Rewię szlagierów, lata dwudzieste, lata
trzydzieste” obejmujące międzywojenne przeboje m.in.
Fogga, Ordonki i Kiepury.

Koncert trwa 2,5 godziny.
Dodajmy, że jest to jedyny
teatr w kraju w którym publiczność siedzi przy stolikach i może składać zamówienia. Wśród brzezińskiej
grupy są już zamówienia na
kolacje i desery. Cena biletu 150 zł z dojazdem. Z kolei
w dniach 1-2 czerwca zaplanowana jest dwudniowa wycieczka dla 50 osób Karpacz
- Wałbrzych.
 GK

Spotkanie sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego

W

środę 6 lutego o godz. 11.00 w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach odbyło się spotkanie sekcji emerytów i rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.

Tym razem odwiedzili ich
u c z n i ow i e S z ko ł y Po d stawowej nr 2 w Brzezinach, którzy w związku
z obchodzonymi niedawno Dniami Babci i Dziadka postanowili specjalnie
dla nich w ystąpić. Uczniowie klasy przedszkolnej pod kierunkiem Anety Pawlik najpierw zaprezentowali się w pełnym
humoru przedstawieniu,
a później rozdali wszystk i m u c z e st n i kom sp ot kania laurki. Zachwyceni występem małych artystów uczestnicy spotkania
podziękowali dzieciom,
nauczycielce oraz dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 2

za wsparcie organizowanych spotkań przez sekcje
emerytów ZNP.
Miłe przeżycie pełn e w s p om n i e ń s pr aw i ła Dorota Płuciennik,
która przygotowała prez e n t a c j ę p t „To b y ł o”.
Z dj ę c i a spr z e d l at pre zentujące wyjazdy na wycieczki i związkowe spotkania organizowane przed
laty sprawiły, że u niejednej osoby pojawiły się łzy
w oczach.
W dalszej części spotkania przewodnicząca
emer yckiej sekcji Luc yna Mulczyk poinformowała o planach na najbliższy okres, z których

n aj w a ż n i e j s z y m b ę d z i e
zebranie sprawozdawczo wyborcze zaplanowane na
19 marca.
Członkowie sekcji oraz
zarząd dziękują Annie Sokołowskiej dyrektor Zesp ołu Szkół Ponadg imnazjalnych w Brzezinach,
Iwonie Dudka z-cy dyrektora oraz uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych za przygotow any p o c z ę stu nek .
Dziękują również nauczyc i e l om d y re kt or i u c z niom Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach za
pomoc w przygotowaniu
spotkania.
 GK
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

SKORZYSTAJ Z OFERTY

CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH

W CENTRUM NIKT SIE NIE NUDZI:
DLA DZIECI: ZAJĘCIA PLASTYCZNE • ZAJĘCIA TEATRALNE • BALET • ROBOTYKA • SZACHY
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • MUSIC BODY • SAMOOBRONA • STRETCHING
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Niezwykły pokaz smażenia pączków wiedeńskich

W

idowiskowy pokaz zorganizowały w tłusty
cz war tek „Babeczk i Chili ”, cz yli sekcja
kulinarna Brzezińskiego Stowarzyszenia
Klub Seniora „Młodzi Duchem”.

28 lutego w Centrum Promocji i Kultury – współorganizatora akcji, członkinie
„Młodych Duchem” zaprezentowały jak piec pączki wiedeńskie i churrosy hiszpańskie. Oczywiście
nie zabrakło tu opowieści

kulinarnych, a goście pokazu mogli sami spróbować swych umiejętności.
Duża sala w CPIK-u została tego dnia zamieniona w kawiarnię, gdzie odbywała się degustacja pączków, które były pieczone

już od rana. W sumie przygotowano ich około 300.
Jako dodatek przygotowana była też polewa czekoladowa. Wśród licznych gości kawiarenki obecna była
również burmistrz Brzezin
Ilona Skipor. Pączki z pewnością wszystkim smakowały, gdyż „Babeczki Chili”
słyną ze swych umiejętności kulinarnych.
 TOM

W Centrum Promocji i Kultury – współorganizatora akcji, członkinie „Młodych Duchem” zaprezentowały jak piec pączki wiedeńskie i churrosy hiszpańskie FOT. TOMASZ GUZEK
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Urząd Skarbowy w „Słoneczku”

Wspomnienie Jarosława Iwaszkiewicza





Nietypowy tłusty czwartek został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”.

Tego dnia, czyli 28 lutego,
w ośrodku rehabilitacyjnym
„Słoneczko” gościli przedstawiciele brzezińskiego Urzędu
Skarbowego, którzy informowali o zmianach w prawie podatkowym.

Jak wyjaśnia prezes „Naszych
Dzieci” Wioletta Bartyzel pracownicy Urzędu Skarbowego zostali zaproszeni w odpowiedzi na prośby rodziców
dzieci niepełnosprawnych. Lidia Kolasińska-Tomczak oraz

Agnieszka Frąchowicz przygotowały blisko półtoragodzinny wykład. Padały też
liczne pytania m.in. o ulgi rehabilitacyjne i ulgi na dzieci.
To było bardzo miłe i owocne spotkanie – ocenia Wioletta Bartyzel. Oczywiście jak na
tłusty czwartek przystało nie
obyło się później bez poczęstunku pączkami.   TOM

20 lutego minęła 125 rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza. Pamiętali o niej
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, również z tego względu, że jest on patronem brzezińskiego liceum ogólnokształcącego.

Na przygotowanej z tej okazji ekspozycji prezentowana
jest biografia pisarza wraz ze
zdjęciami dokumentującymi jego życie. Znajdziemy tu
także książki jego autorstwa
dostępne w brzezińskiej bibliotece, przykłady wierszy,
a także pozycje, które jego
twórczości poświęcili potomni. Warto tu wspomnieć,

że Jarosław Iwaszkiewicz został patronem brzezińskiego liceum w 1982 r. Wybór
ten uzasadniano jego związkiem z Brzezinami, a także
położonymi w gminie Nowosolna Byszewami. Dwór tam
położony stał się miejscem
akcji jednego z najbardziej
znanych opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza „Panny

z Wilka”, którego ekranizacja
w reżyserii Andrzeja Wajdy
była nominowana do Oscara. Jarosław Iwaszkiewicz
zmarł 2 marca 1980 r. pozostawiając po sobie zarówno
liczne opowiadania i powieści, jak i utwory poetyckie,
wspomnienia, korespondencje oraz dramaty.
 TOM

Kultura japońska w bibliotece



Pracownicy Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na prośby rodziców dzieci niepełnosprawnych

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach na miesiąc marzec przygotował cykl
prelekcji poświęconych kulturze japońskiej.

Jest to związane z Międzynarodowym Dniem Pisarzy
i Pisarek, który przypadał
2 marca. Tłem do prelekcji
jest bowiem wystawa prezentująca pisarzy, których
tematem książek była właśnie Japonia.
Na tej ekspozycji znajdziemy zarówno książki podróżnicze, popularno-naukowe, poświęcone kulturze kulinarnej, jak i bajki
dla dzieci. Prezentowane są
tam także zdjęcia ukazujące piękno Kraju Kwitnącej

Wiśni. Tematem prelekcji ma być przede wszystkim życie dziecka w Japonii, a także jak na bibliotekę
przystało - japońskie pismo
i książki. Oddział dla Dzieci serdecznie zaprasza na te
spotkania przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych. Jak ocenia Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci, już najmłodsi interesują się egzotycznymi krajami
poczynając od egzotycznych
zwierząt, które są jednymi
z ulubionych bohaterów ich

Dzień Myśli Braterskiej

D

zień Myśli Braterskiej to święto obchodzone w rocznicę urodzin założycieli
skautingu - sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. W tym
roku w brzezińskim hufcu ZHP wspominano szczególnie patrona hufca Aleksandra Kamińskiego, gdyż mija 30-rocznica nadania jego imienia.

O patronie hufca mówiły
zarówno zuchy, harcerze,
harcerze starsi i wędrownicy, dla których zajęcia przygotowano w Centrum Promocji i Kultury, Muzeum
Regionalnym i Szkole Podstawowej nr 2. Tego dnia
przygotowano też warsztaty ekologiczne, gdzie dzieci i młodzież m.in. dyskutowały także o potrzebie
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, uczyły się segregować śmieci oraz uczestniczyły w pokazie eko-mody. Warsztaty
trwały w sumie od godziny
14 do 19, kiedy to w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczął się wspólny kominek. Wszystkich powitała

komendant hufca phm. Joanna Kędzia-Kamińska życząc z okazji Dnia Myśli
Braterskiej spotykania ludzi pełnych pozytywnej
energii i dających wsparcie
w chwilach dobrych i złych.
Było to okazja do wspólnych śpiewów przy „ognisku”, a także do podziękowań. Odczytano tu list pochwalny od naczelnika ZHP
przygotowany dla pwd. Adriana Olejarza. Wzruszającym akcentem był moment, gdy druhna Zuzanna
Elkowicz składała swe przyrzeczenie harcerskie. Wręczono też podziękowania
harcerzom, którzy włączyli
się w organizację biegu niepodległościowego.

- Bardzo się cieszę, że
wrócono do dawnych czasów, kiedy takie spotkania
były często organizowane,
zachwycona jestem tym co
chłopcy i dziewczęta tutaj
robili – oceniała hm. Lucyna Mulczyk z Kręgu Seniorów, która przybyła na kominek wraz z hm. Czesławą Jaremko. Jak wyjaśniała
phm. Aneta Bogdan – zastępca komendanta hufca
ds. programowych i pracy
z kadrą - był to szczególny
dzień, który niósł ideę przyjaźni, kiedy to wszyscy się
jednoczyli i pokazywali, że
są jedną wspólnotą i potrafią szerzyć ideę braterstwa
dalej .

 TOM

Zajęcia przygotowano w Centrum Promocji i Kultury FOT. TOMASZ GUZEK

bajek. Dużą popularnością
wśród dzieci cieszą się książki z serii „Nela – mała reporterka” oraz pozycje Elżbiety Dzikowskiej. Do łask
wracają też podróżnicze
książki Arkadego Fiedlera
i Centkiewiczów.
Na miesiąc kwiecień Oddział dla Dzieci planuje natomiast organizację c yklu prelekcji poświęconych
twórcy wielu niezapomnianych wierszy dla najmłodszych m.in. „Lokomotywy”
- Julianowi Tuwimowi. 2
kwietnia przypada bowiem
Światowy Dzień Książki dla
Dzieci.
 TOM
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Dzień Patrona w Jedynce
C
zwartego marca społeczność brzezińskiej Jedynki po raz piąty obchodziła
Dzień Patrona - Kazimierza Wielkiego. Swoją obecnością uroczystość
zaszczycili burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorz Maślanko.

Wspólne świętowanie rozpoczęto prezentacją multimedialną dla całej społeczności przygotowaną przez uczniów klas starszych. Z uwagi
na fakt, że mury Szkoły Podstawowej nr 1 co roku goszczą nowych uczniów przypomniano najważniejsze wydarzenia z czasów panowania
króla Kazimierza Wielkiego,
w tym m.in.: ufundowanie
Akademii w Krakowie, wprowadzenie jednolitej monety,
kodyfikacja prawa, sukcesy
w polityce zagranicznej, tworzenie stanów społecznych,
lokacja wielu miast i wiosek oraz budowa wielu wspaniałych zamków. Po obejrzeniu prezentacji młodsi uczniowie szkoły rozeszli się do
swoich klas, by pod okiem

wychowawców wykonać powierzone im zadania: „zerówka” wykonała przestrzenne księżniczki, uczniowie klas
pierwszych - ilustracje zamków Kazimierza Wielkiego,
klasy drugie - średniowieczne szkatułki i portrety władcy, a uczniowie klas trzecich plakaty prezentujące najważniejsze osiągnięcia króla.
Z uwagi na potwierdzenie przez Kazimierza Wielkiego nadania praw miejskich, motywem przewodnim tegorocznych obchodów
Dnia Patrona realizowanym
w klasach 4-8 był topos średniowiecznego miasta. Uczniowie klas starszych, pracując z wychowawcami w sali
gimnastycznej w różnorodny sposób zaprezentowali

wiadomości związane z powstaniem, wyglądem i władzami średniowiecznych
miast. Oprócz prezentacji multimedialnych nie zabrakło scenek odegranych
przez uczniów, prezentujących mieszkańców średniowiecznych miast i ich zajęcia, sposoby spędzania czasu wolnego, rozrywki, święta
religijne. Zaprezentowano
również średniowieczne tańce i kuchnię. Uczniowie klasy VI c przedstawili „Kuchenne rewolucje”, w czasie
których mogliśmy dowiedzieć się o średniowiecznej
kuchni i zasmakować potraw znanych już w średniowieczu. Klasy siódme i ósme
z kolei zaprezentowały miasta i zamki wzniesione przez

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili burmistrz Ilona Skipor i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko

Uczniowie przedstawili legendę o łęczyckim diable Borucie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kazimierza Wielkiego. Ilustracją do prezentacji zamku
w Łęczycy było przedstawienie legendy o łęczyckim
diable Borucie w wykonaniu
uczniów klasy IV b. Z kolei
uczniowie klasy IV a zaprezentowali „Opowieść o Krakówku” w formie multimedialnej.
Z okazji święta patrona szkoły, który był wielkim
człowiekiem chciałabym całej społeczności szkolnej złożyć najserdeczniejsze życzenia, tak abyście zawsze
z dumą mogli nosić szkolne tarcze. Życzę samych sukcesów w nauce. Chciałabym
aby to wasze nazwiska rozsławiały Brzeziny, tak jak Polskę
rozsławiły osiągnięcia Kazimierza Wielkiego. Jestem pod
dużym wrażeniem, tego co
robicie w szkole. Brakuje mi
słów, aby wyrazić podziw dla
tego co robicie. Bawcie się tak
dalej, przez zabawę do nauki

– mówiła burmistrz Ilona
Skipor. „Chciałem wam złożyć serdeczne życzenie z okazji tak wspaniałego święta. Patron szkoły Kazimierz
Wielki założył Akademię
Krakowską, która kształciła najbardziej światłych Polaków. Życzyłbym wam wszystkim, aby Szkoła Podstawowa
nr 1 wyrosła w miarę możliwości naszego niedużego
miasta na taką właśnie Akademię Krakowską – powiedział przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Maślanko.
Kolejnym etapem obchodów Dnia Patrona w Jedynce była lekcja historii dla uczniów klas 2-8 przeprowadzona przez Bogusławę Tyralską,
pracownika Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Podczas wykładu uczniowie poznali historię założenia naszego miasta, prawdopodobny
wygląd, jego rozwój w czasach panowania Kazimierza

21

Wielkiego, jak również wiele
ciekawych historii z życia samego władcy.
Podsumowaniem całej uroczystości było wręczenie nagród w dwóch konkursach
przeprowadzonych na terenie placówki z okazji Dnia
Patrona: literackim „Legendy o Kazimierzu Wielkim”
i plastycznym „Średniowieczny zamek”. Wyjątkowy nastrój tego dnia podkreślały
stroje uczniów z epoki średniowiecznej, przygotowane
wystawy prac dzieci prezentowane na szkolnych korytarzach.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
tej uroczystości, a w szczególności Monice Łukasik – organizatorce całego przedsięwzięcia należą się wielkie brawa i pozostaje mieć nadzieję,
że kolejne Dni Patrona będą
równie udane.

 GK

Uczniowie odgrywają scenkę pojedynku rycerskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uczniowie klasy VIIIb przedstawili sposób spędzania wolnego czasu (gra w kosci, szachy) FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Dwie porażki tenisistów z faworytami

B

a rdzo trudną inaugurację drugiej fazy rozgrywek II ligi mężczyzn w tenisie
stołowym mieli zawodnicy MLUKS Brzeziny. Nasz zespół poniósł dwie wysokie
porażki z głównymi faworytami do zwycięstwa w całych rozgrywkach.

Brzezinianie musieli niestety uznać wyższość wicelidera
MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka (porażka 1:9) oraz lidera STS Orlicz 1924 Suchedniów (2:8). Po tych dwóch
pojedynkach naszej ekipie
pozostaje walka wyłącznie
o prestiż.Według przepisów
po rozegraniu pierwszej rundy tabela została podzielona
na dwie grupy: mistrzowską
i spadkową, w których znalazło się po sześć drużyn. Zespoły w grupie mistrzowskiej
zagrają o awans do I ligi, natomiast w grupie spadkowej powalczą o utrzymanie w gronie drugoligowców. Warto dodać, że zwycięzca II ligi
łódzko-świętokrzyskiej zagra w bezpośrednim dwumeczu barażowym o wejście do
I ligi ze zwycięzcą II ligi małopolsko-podkarpackiej. Dwa
najsłabsze zespoły po sezonie spadną do III ligi, a dziesiąta drużyna rozegra dwumecz barażowy o utrzymanie
z trzecim zespołem III ligi. Do
II rundy rywalizacji zespoły

przystąpiły z całym dorobkiem punktowym i bilansem,
który zgromadziły podczas
zmagań I rundy. Spotkanie
z MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka odbyło się na wyjeździe. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku byli
gospodarze i od samego początku było to bardzo widoczne. Wyjątkiem mogły być
pierwsze sety pierwszych pojedynków, które wygrali brzezinianie. Na pierwszym stole po wygraniu pierwszej partii Michał Gieraga przegrał
1:3 z Jakubem Gierachem,
a Fabian Jóźwikowski również po wygraniu pierwszego seta uległ 1:3 Kubie Kwapisiowi. Po olbrzymiej walce jednak po 0:3 swoje starcia
przegrali: Daniel Świerczyński z Jakubem Polańskim
oraz Marcin Dens z Damianem Rybakiem. W poszczególnych setach walka była
bardzo wyrównana, a o rozstrzygnięciach decydowała
sama końcówka, w której lepiej radzili sobie miejscowi.

Po pierwszych pojedynkach
singlowych MLUKS Dwójka prowadziła 4:0. Do zwycięstwa w całym meczu gospodarzom wystarczały jeszcze jedynie dwa pojedynki.
Mimo trudnej sytuacji nasz
zespół nie miał zamiaru odpuszczać. Prawdziwy sportowy charakter pokazali Michał Gieraga i Daniel Świerczyński, którzy w deblu na
pierwszym stole po pięciosetowym boju pokonali 3:2 duet
Jakub Gierach/Marcel Błaszczyk. Okazję na punkt mieli
również na drugim stole Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski, ale niestety przegrali 1:3.
Kolejne starcia do zera wygrali tenisiści z Rawy Mazowieckiej. Na pierwszym stole
Daniel Świerczyński przegrał
z Jakubem Gierachem, a Michał Gieraga z Jakubem Polańskim. Na drugim stole natomiast Marcin Dens okazał
się słabszy od Kuby Kwapisza,
a Fabian Jóźwiakowski przegrał z Przemysławem Zwierzem. Ostatecznie MLUKS

Brzeziny przegrał z MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka
1:9.
Drugi mecz z STS Orlicz
1924 Suchedniów odbył się
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
(Ekonomik), przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach. Poprzeczka została zawieszona znacznie wyżej niż
w Rawie Mazowieckiej. Zespół gości to murowany faworyt do wygrania całych rozgrywek. Niespodzianki niestety nie było. Już pierwsze
pojedynki singlowe pokazały,
że rywale przyjechali po komplet punktów. Michał Gieraga
co prawda wygrał pierwszego seta z Pawłem Włodyką,
ale ostatecznie przegrał 1:3.
Reszta naszych zawodników
przegrała po 0:3. Damian Antczak uległ Łukaszowi Nadolskiemu, Daniel Świerczyński
poniósł porażkę z Bartoszem
Majcherem, a Marcin Dens
przegrał z Maciejem Karmolińskim. Wynik przed rywalizacją deblową brzmiał 0:4
dla tenisistów z Suchedniowa. Nastroje w drużynie poprawiły się po wygranej Michała Gieragi i Damiana Antczaka nad Pawłem Włodyką

i Łukaszem Nadolskim 3:1.
Niestety Daniel Świerczyński i Marcin Dens przegrali 0:3 z parą Bartosz Majcher/
Maciej Karmoliński. W kolejnych grach pojedynczych
Michał Gieraga uległ 0:3 Łukaszowi Nadolskiemu, a Daniel Świerczyński przegrał 1:3
z Maciejem Karmolińskim.
W ostatnich starciach Damian Antczak wygrał po tie-breaku z Pawłem Włodyką
3:2, a Marcin Dens przegrał
z Wiesławem Mazurkiem.
Tym samym MLUKS Brzeziny przegrał z STS Orlicz 1924
Suchedniów 2:8.
W innych rozegranych
do tej pory meczach ULKS
Moszczenica przegrał z LKS
Stomilem Bełchatów 3:7, LKS
Biała Rawska przegrał 3:7
z UMKS Księżakiem Łowicz,

UKS Orlęta Bilcza zremisowały 5:5 z UMKS Księżakiem
Łowicz, ULKS Moszczenica przegrał 3:7 z LKS Biała
Rawska, a KS Energetyk AMŁ
Dzianiny Łódź został rozbity
przez STS Orlicz 1924 Suchedniów 0:10.
Kolejne spotkania nasi tenisiści rozegrają na wyjeździe
w piątek 15 marca o godzinie
19:00 z UKS Fungis Maków,
a w sobotę 13 kwietnia o godzinie 16:00 podejmą w Brzezinach LUKS Start Przygłów.
Wszystkie mecze w roli gospodarza MLUKS Brzeziny
będzie rozgrywał w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Ekonomik), przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach.
Wstęp dla widzów jest wolny.
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Inauguracja roku szkolnego w Jedynce

P

 słabej serii meczów sparingowych bez wygranej w okresie przygotowawczym do
o
ligowej wiosny, piłkarze Startu Brzeziny w końcu się przełamali. Czarno-czerwoni
w ostatnich meczach kontrolnych zremisowali z LZS Justynów (II grupa łódzkiej
klasy A) 2:2 oraz wysoko pokonali lidera skierniewickiej klasy okręgowej Orła
Nieborów 6:2 i trzecią ekipę tej samej klasy rozgrywkowej Jutrzenkę Drzewce 6:1.

Spotkanie z doskonale znaną
drużyną z Justynowa odbyło
się na boisku ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie Chojeńskiego Klubu Sportowego
przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Łodzi. Mecz w wykonaniu naszej drużyny był dosyć dobry biorąc pod uwagę
wcześniejsze pojedynki kontrolne. Po końcowym gwizdku sędziego wynik spotkania
brzmiał 2:2. Dla brzezinian
na listę strzelców wpisali się:
Dominik Jedynak oraz jeden
z zawodników testowanych.
Czarno-czerwoni bardzo pracowity mieli ostatni weekend.
W sobotę 2 marca podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta po raz pierwszy

w tym roku rozegrali spotkanie na boisku z naturalną nawierzchnią. Start na obiekcie
Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 podejmował
mistrza jesieni skierniewickiej
klasy okręgowej Orła Nieborów. Zespół, z którym nasz
klub rywalizował kilka sezonów temu w IV lidze łódzkiej
ma aż sześć punktów przewagi nad drugą w tabeli Macovią Maków i jest na najlepszej
drodze do powrotu na piąty
szczebel rozgrywkowy w naszym kraju. W sobotnie popołudnie zupełnie nie było
widać, który z zespołów walczy o najwyższe cele. Drużyna z Nieborowa w Brzezinach
praktycznie nie istniała. Od
samego początku przewagę

osiągnęli brzezinianie i sukcesywnie po zdobyciu pierwszego gola powiększali przewagę. Ostatecznie Start rozgromił rywali aż 6:2, a bramki
dla gospodarzy strzelili: Dariusz Szymanek, Robert Szubert, Artur Poździej, Dominik
Jedynak, zawodnik testowany oraz jedno trafienie po samobójczym trafieniu zawodnika z Nieborowa. Dosłownie dzień później w niedzielę 3
marca czarno-czerwoni udali
się na wyjazdowy mecz z trzecią drużyną skierniewickiej
klasy okręgowej Jutrzenką
Drzewce. W szeregach gospodarzy występował doskonale znany w Brzezinach piłkarz
Maciej Borowski, który przez
wiele lat reprezentował barwy

Startu. To właśnie ten gracz
strzelił honorowego gola dla
drzewcan i zdobył jednego dla
naszej drużyny. Najpierw pomocnik ośmieszając defensywę gości zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego,
a później posyłał futbolówkę
do własnej siatki. Jak się później okazało było to tylko jedyne trafienie Jutrzenki, a całe
spotkanie toczyło się pod wyraźne dyktando brzezinian.
Nasz zespół wygrał wysoko
6:1. Na listę strzelców dodatkowo wpisali się: dwukrotnie
Wojciech Koperniak i raz Dariusz Szymanek, Artur Poździej i Dominik Jedynak.
Zespół Startu do ligowej wiosny przygotowuje się
zgodnie z planem. Do rozpoczęcia rozgrywek naszej drużynie pozostały jeszcze tylko
dwa tygodnie. Nie wiadomo
jeszcze kto dokładnie wzmocni szeregi czarno-czerwonych. Działacze rozmawiają

z kilkoma zawodnikami jednak nie chcą podawać ich nazwisk, prosząc o cierpliwość
i wyrozumiałość. Wszystko ze względu na dobro negocjacji, które są już na zaawansowanym etapie. Wiadomo na pewno, że drużynę
opuści co najmniej trzech zawodników. Przygodę z piłką zakończył Piotr Nawrocki,
przerwę w grze ogłosił Kamil
Szymanek, Adrian Olszewski
przeniósł się do lidera II grupy łódzkiej klasy A – LKS Różyca. Nie wiadomo jak będzie
z grą Tomasza Kaźmierczaka,
który ostatnio nie brał udziału
w zajęciach treningowych oraz
meczach kontrolnych. Reszta piłkarzy pozostanie w drużynie.
Kolejne spotkanie sparingowe nasz zespół rozegra
w najbliższą sobotę 9 marca o godzinie 15:00 z Zawiszą Rzgów (łódzka klasa okręgowa). To spotkanie odbędzie

się na obiekcie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach. Wstęp na ten
mecz dla wszystkich jest wolny.
W ostatnim czasie Brzeziński Klub Sportowy ogłosił wiosenny nabór do drużyn
piłkarskich. Przyjmowane są
zapisy chłopców urodzonych
w latach 2004-2012. Dzieci
będą miały zapewnione treningi w bardzo komfortowych
warunkach. W trosce o bezpieczeństwo i poziom prowadzonych zajęć, odbywać się
one będą na doskonałej jakości boisku z naturalną nawierzchnią. Więcej informacji
udzielą trenerzy poszczególnych grup. Rocznik 2004/2005
- trener Waldemar Pabiniak,
rocznik 2006/2007 – trener
Mariusz Matusiak, rocznik
2008/2009 - trener Paweł Swaczyna, roczki 2010/2012 - trenerzy Wojciech Koperniak
i Robert Szubert.
 DS
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Znamy prawie cały terminarz piłkarzy

N

ie znane są tylko daty meczów na terenie rywali z rezerwami ŁKS Łódź
oraz Orłem Parzęczew. Czarno-czerwoni wiosenne rozgrywki zainaugurują
w sobotę 23 marca o godzinie 15:00. Brzezinianie zmierzą się wtedy na
wyjeździe z Włókniarzem Pabianice.

Zawodnik Startu złapany na pozycji spalonej FOT.KRZYSZTOF ŁAWSKI
Pier wsze spotkanie przy
Sportowej 1 w roli gospodarza nasz zespół rozegra tydzień później w sobotę 30 marca o godzinie 15:30
z GKS Ksawerów. W sumie

w Brzezinach kibice będą
mogli obejrzeć sześć spotkań. W terminarzu widnieje siedem pojedynków, jednak jeden z nich w ramach
28. kolejki się nie odbędzie.

Wszystko ze względu na to,
że zespół Włókniarza Konstantynów Łódzki nie przystąpi do rozgrywek rundy wiosennej. Oznacza to,
że to starcie z piłkarzami

z Konstantynowa Łódzkiego się nie odbędzie, a naszemu zespołowi zostanie przypisany walkower 3:0 i brzezinianie dopiszą do swojego
dorobku trzy punkty bez wychodzenia na boisko. Trzy
mecze w roli gospodarza
czarno-czerwoni rozegrają w sobotę, dwa razy w środę i raz w niedzielę. Do Brzezin przyjadą takie zespoły jak
wspomniany wcześniej GKS
Ksawerów oraz: LKS Rosanów, Bzura Ozorków, UKS
SMS Łódź, PTC Pabianice
i Termy Uniejów.
W tzw. delegacji brzezinianie stoczą aż osiem potyczek.

Do tej pory znanych jest
sześć terminów. Dokładnego
planu gry do siedziby Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
nie dostarczyły jeszcze rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego i Orzeł Parzęczew.
Terminy tych wyjazdowych
pojedynków podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta poznają w najbliższych
dniach. Pierwszy mecz na terenie rywali czarno-czerwoni rozegrają ze wspomnianym wcześniej Włókniarzem
Pabianice. W sumie na wyjeździe Start rozegra co najmniej trzy mecze w sobotę

i trzy w niedzielę. Nasz zespół poza Brzezinami oprócz
Włókniarza Pabianice zmierzy się ze Stalą Głowno, rezerwami Sokoła Aleksandrów Łódzki, rezer wami
Łódzkiego Klubu Sportowego, Orłem Parzęczew, GLKS
Sarnów/Dalików, rezerwami Widzewa Łódź i Zawiszą Rzgów. Rozgrywki łódzkiej klasy okręgowej sezonu 2018/2019 zakończą się
w niedzielę 16 czerwca. Tego
dnia wszystkie mecze odbędą
się o godzinie 17:00, a brzezinianie zmierzą się przed
własną publicznością z Termami Uniejów.
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Hokeistki poznały wiosenny terminarz

P

o wielkim sukcesie i kolejnej obronie Halowego Mistrzostwa Polski w hokeju
na trawie kobiet, przed naszymi złotkami walka o triumf w hokejowych
zmaganiach na boiskach otwartych. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
poznały szczegółowy terminarz wiosennej rundy rewanżowej fazy zasadniczej.

Pierwsze spotkanie brzezinianki rozegrają prawdopodobnie w niedzielę 24 marca
w Brzezinach z AZS Politechniką Poznańską.
Polski Związek Hokeja na
Trawie przedstawił szczegółowy rozkład gier prowadzonych przez siebie rozgrywek,
zaczynając na seniorach i seniorkach, a kończąc na juniorach i juniorkach. W terminarzu uwzględniono również
terminy zaległych spotkań,
które z różnych przyczyn
(głównie warunków pogodowych) zostały odwołane
w rundzie jesiennej. Nie wiadomo kiedy ligowe zaległości brzezinianki odrobią z KS

Rogowo, ale wiadomo już,
że ze wspomnianą AZS Politechniką Poznańską nasz zespół spotka się w przedostatni weekend marca. W tym
samym terminie UKHT
Ósemka Tarnowskie Góry podejmie KS Rogowo. Dokładnie tydzień później w niedzielę 31 marca dojdzie do tych
samych pojedynków. W Brzezinach KS Hokej-Start Brzeziny zmierzy się z AZS Politechniką Poznańską, a w Tarnowskich Górach UKHT Ósemka
zagra z KS Rogowo. W 8. kolejce spotkań, które zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia
KS Rogowo podejmie AZS
Politechnikę Poznańską, a KS

Hokej-Start zagra na własnym obiekcie z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Kolejna seria spotkań odbędzie się
w niedzielę 14 kwietnia. Tego
dnia AZS Politechnika Poznańska gościć będzie UKHT
Ósemkę Tarnowskie Góry,
a podopieczne trener Małgorzaty Polewczak rozegrają pierwszy mecz w tym roku
na wyjeździe z KS Rogowo.
Na niedzielę 28 kwietnia zaplanowano pojedynki w ramach 10. kolejki. W długo
wyczekiwanym starciu nasze
złotka zmierzą się z największymi i odwiecznymi rywalkami AZS Politechniką Poznańską, a KS Rogowo zagra

z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Po krótkiej przerwie na długi majowy weekend zawodniczki do zmagań
na trawie wrócą w niedzielę
12 maja. AZS Politechnika Poznańska zagra z KS Rogowo,
a KS Hokej-Start zmierzy się
na wyjeździe z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. W ostatniej kolejce fazy zasadniczej
zaplanowanej na niedzielę 19
maja brzezinianki na własnym
obiekcie zagrają z KS Rogowo,
a AZS Politechnika Poznańska

pojedzie do Tarnowskich Gór
na mecz z UKHT Ósemką. Po
rozegraniu tych spotkań nastąpi krótka przerwa. Po niej
wszystkie zespoły przystąpią
do fazy finałowej. Finały zaplanowano na weekend 2526 maja. Nie ustalono jeszcze
dokładnego miejsca rozgrywania najważniejszych meczów sezonu. W decydującej
fazie rywalizacji zespoły przystąpią do rywalizacji w półfinałach. Pierwsza drużyna
klasyfikacji generalnej fazy

zasadniczej zagra z czwartą
drużyną, a drugi zespół z trzecim. O awansie do wielkiego
finału decydować będzie jedno spotkanie. Przegrani zagrają ze sobą mecz o brązowe
medale Mistrzostw Polski,
a zwycięzcy między sobą rozstrzygną losy mistrzowskiego tytułu. Należy tylko trzymać mocno kciuki, aby wielkie finały odbyły się w końcu
na obiekcie przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.
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10 lat partnerstwa Brzezin, Saint Alban oraz Salgareda

W

tym roku mija 10 lat od podpisania umowy partnerstwa pomiędzy
miastem Brzeziny, francuskim Saint Alban oraz włoskim Salgareda.
Obchody tej rocznicy mają mieć miejsce w maju, kiedy to we Francji
odbędzie się spotkanie delegacji z miast partnerskich.

Przypomnijmy, że akt podpisania partnerstwa miał
miejsce na początku października 2009 roku, kiedy to w Brzezinach gościła
delegacja z Włoch i Francji. W dokumencie tym napisano m.in. że partnerstwo to wyraz woli „czerpania nauki z przeszłości,
sięgania do dobrych tradycji przyjacielskiego pożycia, a także nadzieja, że
współpraca ta przyczyni się
do zacieśnienia łączących
nasze miasta więzi, które legły u podstaw rozwoju
obywatelstwa europejskiego i promują ludzki wymiar Europy”. Współdziałanie to miało się odbywać
w zakresie oświaty, kultury
i sportu, działań proekologicznych oraz wymiany doświadczeń samorządowych.
Efektem tej wizyty było
również powołanie Europejskiej Sieci Szkół przez
miasto Brzeziny, powiat
brzeziński i gminy powiatu
brzezińskiego. Rada Miasta Brzeziny zatwierdziła

umowę o partnerstwie na
sesji w dniu 23 października 2009 r.. Od tego czasu miało miejsce szereg
wspólnych przedsięwzięć
m.in. dwuletni projekt na
temat szkolnictwa w Europie, kiedy to odbywały się międzynarodowe seminaria w Polsce, Włoszech, Francji i Rumunii.
Na pięciolecie stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi
Brzezińskiej, które koordynuje tą międzynarodową
współpracę, zorganizowało w Brzezinach spotkanie
miast partnerskich, kiedy to podsumowano także 10-lecie wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Okazją do wizyty 39 osobowej
zagranicznej delegacji było
także 650-lecie potwierdzenia praw miejskich dla
Brzezin. Wtedy też umowę,
o bliźniaczym partnerstwie
z Saint Alban, w imieniu
gminy Brzezin podpisała wójt Barbara Hojnacka.
Ostatni duży projekt będący owocem współpracy

to „Pamięć Europejska, integracja, imigracja, wczoraj i dziś”. W jego ramach
miała miejsce w ubiegłym
roku na jesieni konferencja w Brukseli. Jak ocenia jedna z jej uczestniczek Aneta Grab „Główny problem tego spotkania
dotyczył braku przygotowania państw członkowskich a szczególnie Grecji
i Włoch - na tak dużą falę
napływu ludności, która,
aby dostać się na nasz kontynent r yzykowała własne życie. Sytuacja doprowadziła do destabilizacji
społeczności lokalnych”.
Ostatnia konferencja w ramach tego proj ektu ma
mieć miejsce w Portugalii
w dniach 5, 6 i 7 kwietnia.
Obecnie przygotowywane są obchody rocznicowe
partnerstwa. Strona francuska organizuje spotkanie delegacji z poszczególnych samorządów w dniach
17,18 i 19 maja. Jak ocenia
Renata Nowak prezes Stowarzyszenia Partnerstwo

17/VIII/2017

REKLAMA

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

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

602 475 488

To miejsce na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

Wizyty delegacji z miast partnerskich to ważne momenty w dziejach Brzezin FOT. TOMASZ GUZEK
Ziemi Brzezińskiej „Najcenniejszym doświadczeniem tej wsp ółprac y s ą
sp ot kania mieszkańców
miast partnerskich odbywające się cyklicznie co
roku w innym kraju. W ich
ramach Polacy, Francuzi
i Włosi dzielili się doświadczeniami, życiem, uczyli się
od siebie nawzajem, razem
budowa li Europ ę. S et k i

ludzi z naszej ziemi brzezińskiej poznało i nawiązało kontakty z osobami z zagranicy, nastąpiła też wymiana młodzieży licealnej,
a przyjaźnie te trwają do
dziś. Kiedy widzi się rodziny, które mimo nieznajomości języków żegnają się
i płaczą przy autokarze, bo
wspólnie razem mieszkały i żyły jak rodzina przez

trzy dni, to my wolontariusze - członkowie stowarzyszenia, wiemy, że dla tych
chwil warto działać w tej
organizacji. ".
Polska w ramach Unii
Europejskiej funkcjonuje
od 2004 r., a Brzeziny od 10
lat mają w UE swoje bliźniacze miasta – francuskie
Saint Alban i włoskie Salgareda.
 TOM

